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tUMHURREiSiMtZ 
Birkaç gün istirahat etmek uzere 

6ugun Yalovayi teşrif edecekler 
Aalı.ara, 10 (A.A.) - Rei8i.:~ur .tamet lnönU, bu ak§&m hU8Wll tren· 

i ile, bir kaç g0n iıltirab&t etmek uzere Valovaya hareket etml§ler ve la· 

~da Büyük .M!llet ııeclJal Rela1 Abdtllhalik Reııda, Bafvekll Doktor 
1'etik Saydam, bUtllJı vddller, <."u-nr.urlyet Halk 1'rtlal Genel Se)\retert, bir 
O>k nıebu.ıar, An)Jara valiai ve 'Jeteciiye rela1. mevki ve m6rkes komutan. 1 
1arı. eJJmlyet mUdOre ..., difer bl! ~k znat taratmdan tefYI edUmlflerdir. i 

TORK -ALMAN ANLAŞMASI 
KARŞISINDA iNGil TERE 1 ş 

Bombardı
man ediliyor TOrkDye 
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...... ' 9 ----- -: 

Muhasım devletlerden birinin müttefiki di- i Hur Fransızlarla 
ierinin samimi dostu olarak Y akınşarkta ala- ı 
cajı yeni vaziyetle istikbal aulhü için hayırlı bir 

baıJan.gıç olacaktır. 
Vişi kuvvetleri 
çarpışıyor ~ ..... ___ , .. _4,._,,.., -- --·-·- ···· .. ·-········-·· 

Yazın: AIPI Dl 
aln müttefiki dlfertain ıwninu 
dostu olarak yakm ııarkt& Türki· 
yenin aı.e.ji yem vul) et 18ükbal 
...... lçıla llayırh bir ..... gwç ot
..... da mtlmldlndiir. 

Sovyet 
Rusvada 
Türk • Alman muahe
desi hakkında mütalea 

yilrütülmiyor 

Fransızlar, ş ddetle 
mukavtmet ediyorlar 

(Yaaaaı .J ncüde) 

SEMERKAND'D 
Timurlek'in 

Allbra, 20 (A.A.) - BüyUk 
Millet M~ bugün ŞemıseWn 
GUnaltaym ba.,"lkanhğmda Wplan • 
m11 ve celaenln açılmaamı mtıt~ 
ldp fetanbul, Edime, Krklareli, 
Tekhdaf, Çaııaikale. Kocaeli vi. 
Jlyetl:eriııde 23 ildJtdtefFl"ln 940 
tarihbide ilin ve BUyUık Millet 
Meclllinln kararlle Uçer ay temcllt 
edilmfl olan örft idare hitammdan 
itibaren altı ay cWıa uatrlinalı -
na mtısaade olunması lıakkmdald 
BafVekllet ter.keresi okunmut ve 
ittifakla kabul eclilmlltir. 

Meclis bundan sonra çiftçi mal 
ıarmm korumruumıa alt kanunu. 
m11üereal11 ...-. w ba111l111l 
bir blm ........ mlllker&
stnl bftimdşttr. 

Meclis gelecek toplantllmı pa • 
zartesl gtlntl yapacaJdır, 

' ~ Hu randan tttbıu'u '°Jl1e•=• Jul. G 
ponıa:111 ber 31 ~ - 11 
"VAKiT OIUJYOOVLAKI KVTCP 

HA!ıil:Sl., aerlainden AŞK tJGRUND\ 

Romar.mm 3 bUyUlc tormaaı hediye edUec kur. 

--~~~~~~~~-----_J 

inönü - Bitler 
ARASINDA SAMiMI TELGRAF· 

LAR TEATi EDiLDi 
Ankara, 20 (A.A.) -TUrk Alman doatıbk muahi?deainin akdi mUnue 

beti;> le. luıalcumhur U.met tnönJ ;Ie Alman Reich'ı FWırer Şanaöl)'UI AdoJt 
HiUer arasında apğıc!ak! telgratla,. teati edilm1fttr: 

Ektlt'lAn Adoh BJUH 
Am.a Beicb"ı Fülıttr Şanmölyeel 

"Türkiye Ue Ahnanya •araaı 1d~ Pamlmt J/fl hakiki bir dosUutu temhir 
eden muabt'denin .mzaıı mUnaHheUyle, EkHllnamıza tam memnuniyetimin 
ifadea'.ııı tild rmekle lıllbaua bat.ı.:yır.nm. 

Bugün, Jkl memleı<etlmlz Vc'J u;IUetlerlmlz, kal'§ıhklı bir itimat devreaı. 
ne, dalma orada kalı-r<\k kat'I azMt'a glrlyorıar. 

Bu ıneaut fırrattan blllaWaJ', aizc doatlıığumun bUtUn teminatını yol· 
Jıyorum, Bay Şaııııöly~. ANKARA, 18 Bulraa 1N1 

iSMET INONO 
Ekeelin11 hmet lnönü 

Türln.Vf' Relalcumlluru 
ANKA&A 

İkJ menılekf.tl.niz araamda'ltl aamJml doa~Uğu teyit eden Alman • TOrk 
muah deainln lmzaa: ıııUnuebet..)lf:, benim d' bu muahedenin akdinden do. 
layı en büytlk mr.mnurııyetl hlalf'tmckte olduğuma, doatane telgratmıza ce· 
rsben. EkaelAnamıza tlldlrlrtm. Bcl'I de lkJ memleketımızln bundan böyıe de. 
vamlı bir kar§•ııklı itlo at devreıı.ne glrdifi h08uaundakJ kanaatfnlze ffUr&k 
ediyorum. 

Doırtane lılulyatm ıı:ın temin11.tu:oan dolayı alse teıekkllr eder ve ben de 
ıize ayni dC111tane m•ltr1ml en ııarıa•ew bir surette tekrarlanm. 

BJ:BLIN: il llUlraa IMl 
ADOLF Bl'l'LSB 

&rHn, 29 (A.A. ) - Hu•ual muhabirimiz bildlrlyoı: 
BftyUk P.:l~;imlr. HU11-ev Gerede dUn aaat 18 da FUhrer tarafından kabul 

olunarak Reialcumhur lı önU tanfı:,dan gönderilen cevabi mektubu takdim 
etmlftir. Btl)1lk ıı:lçlmlr geJif ve 8•dltinde bir askeri kıta tarafından aelt.m. 
laııD!ll ve mUIAkat vanm aaat af\ımUftUr. 

Hariciye Vekilimizle Alman Hariciye 
nazırı arasında çekilen telgraflar 

J.malam.Jf olduğumusu ...,.,'"_ 
snuza bıJdirmekle blllıama balı. 
ti yarım. 

Bu mesut neticeden sevinerek 
bu hll8U8t& ekselamıımıa en ha. 
ruetli '" samimi tebrilrlerimi 
==ımı~ 

IURAOOOLU 
Ekselans Şükril Smecoilu 

Bflricjye Vekil 
ANKARA 

Alınan - '1'll:k mualıedesinin 
lma1anrmt oldaiunu bildiren ve 

(~Ba..6ri.64'f) 

Mühim 
Finlandiya 
kuvvetleri 

Sovyet • Leningrad 
hattı üzerinde 

Hareket halinde 
Fin matbuatı.. 

sansür kondu 

Kızı lordu 
Garp hududunda büyük 
atet talimleri yapıyor 

fYa "' & n d > 

Türk - Alman silah arkadaşlığı 
Eski . b~r ~u~ari~ "Turk ~keri Alman askerile olduğu 

gıbı hıçbır mdle askerde anlaşamamıştır,, diyor 

Amerika 
Henüz ifta edilmiyen 

gizli tedbirler aldı 
VQfİftıton, !O (A.A.> - Röy. 

ter: 
B. Ruzvelt, kongreye gönder· 

diği bir mesajda. Robin Moor A. 
merikan vapurunun bir Alınan 
demzalta tarafından torpillen. 
meeini bir ente~ hay
duthılr iıa?eketi ofaritk tavsif eL 
mil ve Amerika birletik devlet. 
ıerinin. açık denizlerin kullanıl
ım.smı Almanyaya tıerketmek ni. 
yetinle olmadiğmı tasrih eyle. 
mJaıt1r. ( l)ewma Sa. .J sa. ş iM) 

Zağrep, !O ( A.A.) - Uatqi. 
terin Boanadaki umumi kara.ııtL 
hı qaildaki beyannameyj nee
retmiştir: 

"Sırplar, 

ten daha İ} ı biliyor, daha 
anlıyoruz. Jşte yakın muı .. Bir 
cephede, bır ga}e uinmda 
pışan, mal ve canını feda eden 
kı mı let a keren karavanad8r'.ı 
sıperde sungil hücumunda 
safta yer almış ve biribirl 
yaralarını sarın lardı. 

Dün, ımdı ları agannı 
yllzUn.un derısi kınşmı , f 

(Devamı Sa. ! Su. 6 da 

Türk· Alman anlqmaıı 
hakkında 

Hararetli 
neşriyat 
Alman -f ranstz 
Amerıka gazelelerr 

ne dıyor? 

BENEKLi BONCUK 
81'811 •Ilı ,, 
•acıra romaDt 

Bugun 3 Uncu sayfamızda 

Başladı 

12 haziran perşenbe günü aç 
halka yiyecek götürmekte olan 
bir kafileye refakat eden bir Us 
tqi grupu Travnik mmtakasm. 
da Kooar civarında Sırplar tara· 
fından bir pusuya diişürülmilfler 
ve tberlerine ateş açılmıştır. 14 
SD'P bu alçakça hareketlerinden 
dolayı hemen vaka mahallinde 
kurşuna dizilmiftir. Her ne ta. 
dar Uetaşilerden biç biri yara. 
lamııamışsa da bu cemi tedbiri 
almak zarureti hasıl olmuştur. 
.Bayet ileride buna bemer bare
Ketler va.ki olacak olursa daha 
şiddetli tedbirler alınacak ve bir 
Uatqt ftatma 100 SD'P kurşuna 
dizHecektir. !==================~ 
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ehirlinin iki 
biigük derdi 

ev, izm~tçi 
Bir ahbabrm dert yandr. Ama 

n:ısıl ? •• Hll'S.i.ilar eı'ini basıp bü.. 
tün eşyasını silip süpürseler bun
den ileri gitmezdi, sanırım. 

- Hi~etçi derdi, dedi ve de. 
vam etti: 

-Aman birader, sorma. Dün. 
yanın en müşkül, en içinden çı
lalmaz i;ı" •• 

- Allnh AJla..11 •. dedim. Nilıa. 
yet bir hizmetçi ... 

- Evlenmek yanında hiç ka.. 
lrr. !Iel"l insan evlenirken biraz 
da kene beğecir. Hizmetçiye 
evi. işi <Jeğendireceksin., lütufla 
muamele ed ... ceksin, aksi talroir
de kafa tutar •.. 

- Kaba.hat hizmetçide değil, 
omı Ö'rlc nlıştıranlarda. .• 

- Kr:--.'?rsa gider .. 
- Gille gille, dersin.. 
Acı acı güldü: 
- Evvela müsta!hdemin idare. 

si demen yerlerden işe b~!mnış. 
t:ı:rn.. Aldım. gitti.. Gene aldım. 
gene gitti .. Her alışta verdiğim 
komisyonlar neredevse benim 
~~ığım kad<ır tutacaktı. Ma
halle mahalle eş dost dol~ffl,rr. 
dım. İşten anlanııyan, lı tta so. 
ğan soym:::.:::::m, ütü yapmnsmı 
bilmiyen, yahut temizliğin mana
mru anlam{3ran zavallılar.. Bir 
çoğunu da sa:b~ları biz uyandı. 
rır ve: 

- Lütf'en kahvaltıyı hazırlar 
mısınız? .. 

Derdik.. ~öylene söylene knl. 
kar: 

- Gceo it;, giindüz iş. Çekilir 
şey değil, diye homurdahır. 

Ahbibım nnlattı durdu: 
- Ah, dedi, ümidimJ kestim. 

l§inden vaYreçtim. bir hizmetçi 
'bulamiyacagmı. 

* ... * 
Bu, lhakiY.aten bir derttir. Hizmet 
~ bir ihtiyacttır ve hizmet yap. 
m:ı!t ihtiyacrnda olanlar da. 
pek QOktur. Fakat hUsnü niyet 
sahibi hi7J;r.etc-i de iyi hizmetçi 
oln.mryor. Çiiııi-U kafa tutmak, 
bir yaden bir yere gitmek td
mOl o!m~ur vo en mühimmi, 
hizmetçi olmak istiyen de ~ 
met yapmayı, yernok pi§irmeyi 
bilmiy-0r. 

Burnın lbir de çocuk bakıcısı 
'93rdrr, ki ona. .zümriltank& de. 
mek en doğru olur. 

O halde bunun üzerinde dur .. 
malıdrr. fü.tırladığmuza göre, 
belediye böyle bit" teşkilat vficu
da g<'tinne'k istemişti. Gnli'ba., 
belerliye de bu işten iman ac-.et. 
ti. :Riv t-alrrs3. yılm:ıma.Iı. ısrar. 
la üzcru de dunnalı ve şehirlinin 
bu mühim derdine en ehven ça
reyi ibulma.lıdır. 

Bum bcmer, ikinci mühim 
dert, kirahk ev bulmalrtır: 

- Efendim, senin kiralık evini 
de lben bula.ca.k değilim ya.. de. 
yenleri hak~ çıknrnmayız. Fa. 
kat bunun da bir teşk;Ifı.ta bağ
lanması lüzum.mm kim. inkar e. 
debilir. Bu işle meşgul olan ca.. 
mcltan!nn reklamJarla dolu ida
relıancler var. Sizi kaqplıyan i. 

~eni Zelanda İş nazın 

1 
Mutlaka mağlup 
edeceğiz diyor 

8ydncy, Z (A • .\.) - Yeni Zclanda 
1§ nıı.tırı S mplc, Sydney'de bir ııutuk 
Irat cder<'l. czı:Umle domL~Ur ki: 

.. Yeni Zelandanm ~ hUkQmctl 

lmrpt~ do.lmıı. nefret ctmıı.ı olan m. 
anlıı.rda.ıı mUrckkcptlr. Fnkat bu a· 
damlar bu .... Un sulh ve saadet hulyası 
De kcndilcrinl avutmuş olduklarmı 

anbnuş bulunuyorlar. Onun tçlndlr 
ld. !Jlmdl Almıın lsUbdıı.dma boyun er; .. 
mcktcnse blmcğc tercih etmektedirler. 
Birlncl vazti m1z HlUerl mıı.ğlQp et.. 
mcktir. Buna Amerlkanm yarwmı lle 
bcr hnn"'l b r gUn her hangi blr yer
de ve h r hııng• bir sureUo muvaffak 
olacağız. 

100 merikah 
Harp akkı .ıda reyini 

bildirecek 
Va.,5ington, 20 (A.A.) - Nev· 

york HenıJd Tribün gazetesinin 
verdiC"i b.b- h!l.bere göre Cumhuri
yetçi mcbuslnrtlan Fimı, yüz bin -
den fazla münt('Mbine birer !kart 
postal göndererek Amer.ioknnm 
har'!ıe girmcsınc taraftar olup ol -
mndık'ar .nı %:Crmuştuı-

A vnı intihap dnircsine kayıtlı 
ob.n Ruzvclt nil~inc de bu kart
lardan gönd rHnıi5tir. 

darehane müdürü erhal: 
- tstecliğiniz §ekudıe :yerimiz 

var .. der. 
Snyrp döker: 
- Denize nazır .. Güneş göriir, 

havadar, suyu, elektriği, hava
gazı. banyosu mükemmel... O
dunluğu, kömürlüğü, dara.çası 
emsalsiz. Kulla.nışlL. Alô... Bun. 
&.n ivisi ca.n sağlığı. 

- Aman, haJmlmı.. diyol"SU.. 
nuz. 

Mf lür. herr..:ın defterini açı-
yor ve elfrıi uzatıyor: 

- 25 kuruş_ 
- Ne parası bu! .. 
- Kaydiye.. Si:r..e evi göstere. 

oeğiz. Muvafık bulur ve tutarsa
nız, komisyon ayn .. 
Komi~on verm.iye çoktan ra

zısınız. Eve gidiyorsunuz. denizi 
penceren değil, çatıdan ~örüyor. 
sunuz. Güneş gören odanın bir 
penceresi var. Banyosu va.muş 
ama, simdi bozukmuş, maamafih 
ev sahibi yaptıraca.lamş. 

Beğcrmıiyonrunuz. 
Müdür veya sizi evi gemmni.. 

ye getiren müdürün ada.mı: 
- O halde, diyor, yarın teş

rif ediniz. Tam islediğiniz gıöi 
bir ev 'boşa.laca!{.. 

Adresini sö !emer.. Berabet' git 
meniz lflzım. bbUr gün gidiyonru. 
nuz. Kiracı ~ıkmamış veya çrkar 
çıkmaz bir b:?şkasI beş lira fazla 
vererek k:ı.çı:rnuımış. 

Fazla verilir mi? .. Kanun var. 
F:ı.kat mesele o değil .• Sizi gez
dirmek ic:in vakti yok •. 

Koca İstanbulda o kadar ~
zel, konforlu ve ucuz evler var, 
ki. Onları arayıp bulmak mese. 
le.. Ev sahibi de penceresine 
veya kapısına a.stığx -ıdralık" 
levhası ile müşteri bekler. 

Fatihte oturan biri, Taksim.de 
bilmem hangi sokakta gfirel bir 
kiralık ev ibulmıduğunu. nereden 
bilecek ve geze geze lbunlan gör_ 
miye imkA.n var mı?.. · 

Bu da bir ~lat iş.. Bir ka
:r.anç i.sf •• Nasıl yapmalı, nereden 
başlamalı diye uzun uzun diişün. 
miye lüzum yök. Kristof J>olom.. 
lbun y.umurtayı oturtma.cc-mdan 
daha basittir. yeter ki teşebbUs 
edilsl.n.. 

Bu i§ ıgilç asrmda, bu gibi za.
nırotler karşısında ola.nlar, şöy. 
le bir biL"'Oya uğrayarak a.m.ıla.n
nı en müsait şekilde, aldanma
dan, yorulmadan kolayca yapa. 
bilmeleri hakikaten nimettir. 

Ev S2hıöi, ldr:ılrk veya sa.bhk 
evini buraya tar ilatlı izahatlarla 
!bildirir. Bumın için verilecek üe. 
retten ka.çmmaz. Ara.yıcmm da 
vereceği ücret ve komisyorı gön
lünden kopar. Sanıyo!ıJ7., ki bu 
kolaylık, aym zamanda bir vari. 
dat da temin eder. 

-72-

Bir gtbı ~& ~ yime geJson 
ölll g6rmilf gıöi senden kaçat.a· 
ğma inan.. Yclrlanm evinde~ 
çinliğimiz geceden soma ~ biri
ni gijrmeclim,, Hiç bl~ haber &Jma.. 
dmı. Onlan aramak, onlara dair 
malft.ma.t alm&k a.k tana bile gel
medi.. ÇocUk.luğu hxmk da aefere 
hazırlan; bu hafta fkind tclgratı 
aldm; do.ha ziyade bttietmek gil· 
nahtır. 

- Nnstııate ~BIDa, :ıiıc& ede
rim. Onu sevmiyorum. BW mül&v
veııı lilütte olduğunu biliYonmı. 

Ben ıbmıu eöylerken Takdir yU.
zllnil pencereye çevireli; sobktan 
geçenlere cfulm.ış gibi oldu ve hiç 
bl!' §OY demedi. Devam ettim: 

- Bir millevves i.lllfte, değil 
mi Takdir?. Onu kendi sah.nesin
de hnkild ro1ünil oynarken ı;W
düm ve inandan. Bu kıymettar 
iyiliği ömrüm oldukça unııtmıya
cağım. Az kaldı bir fahişe uğruna 
ailemi, saadetimi. mt.ild>allmi fe
da ediyordum; hepimizi Biz kurtar 
dım2. 

Takdir, hançeresine tıir epey tı

kanmış gibi yutkundu ve gayet 
hafif titreyen bir eesJe eordu ıki: 

- O halde neden hfıl! tmdp &o 
diyorsun? 

- Son ibi:r defa görmek için.. 
Dedim. A.8ı1 rıkriml snkladim. 

Bu fikir o kadar Mi, o bdar ba.· 
yağı id iki işte Takdire lbilc açn
ıruyordum. Ben istiyordum ki ken
clllıine Mefkflre ndmı veren o de
ğer.siz ve garip mnhlükun e\inl, 
lıi.kin annesinin değil, beş on lirn 
ücret muka;bilinde uzun geceler 
geçirdiği evini öğreneyim .. Ve bir 
15.huı. yüzüne tükürmek jçin beş 
on lira da ben vcrcvim. Asıl fik. 
rlmt di~·ordum; belki asıl fikrim 
bu dn değildi. 

O gün Takdirle beraber Adaya 

Mısırı 
Müthiş bir çekirge 
akını tehdit ediyor 
1'ah1re. n <A..A.> - Bar.om ' ki· 

lomet:re UZUDluğuııda ve b:r kiloınet.ıe 
gmılflJBbıdo llf•l•mea bQyUk çekiıp 

mırtııert JUk&n Kwrda .Mvan ve ate. 
na m.mtakalarma hflcum ~lq'l1. ... 
Ziraat nar.ttlJll 1&zmı plan teUJlrle. 
rin alınm""" lçt.:ı. çck1rgo leııt!ı&mıa 
uğrayan mmtakalara mtıtebMllVllar
dan mUrekkop bir heycU göndermlJth'. 
Ziraat mtıstepft heyetle blr-Hkte git. 

zniotlr • • 

Amerika 
Bir italyan vapuruna 

daha el koydu 
Vaöfng-ton, :ZO (A.A.) - Bahriye 

komisyonu, Bavıınnah Umanmd& bu
lunan ava admdakt ltaıyan vapuru.. 
na roamcn el Jı:oyd•tğunn blldirml§tlr. 
Bu vapur, Amerika b1rle§lk DcvleUc
rt ııulannda bulUnan 28 ltaıyı:uı WLpu

?'lmdan biridir. 

ltalyanlann 
tevKit etti\Ji 

/ngiliz sefiri 
LONDRAYA 
DONEBiLDi 

üıındna, 20 (A.A.) - lngllt.cttnln 
Belgnıd orta e1Çi81 Romalt Campbcll 
yazımda lııgfll.z kon1JOlOl!lıık memurlan 
olduğu halde dtm lng\ltereye gelmi§
tlr. 

Ca.mpbell İtalyanlar taratmdan tn. 
ldf edilml;ı n Amerika bQyük elçlU.. 
!?inin mUdababsl sayesinde di#Crlerlle 
bera~r serbest brrakılmJ§tır. 

Bulgar Kralı 
Slovakyada 
~ 20 (A.A.) - Bulgar kralı 

Boria dün saat 115,80 da Preaburga 
gclml§ Ye derbıı.l Slovakya devıet relal 
T!soyu a&raymda siye.ret ederek gö
rtl§mfl§lt\r. BU&b.rra bu mlllMtat.& Slo. 

valcy& ~ekili ~ do. JşUrak et.. 
mlştir. 

Kral BorWe lte?ldi saray nazın re.fa.. 
k&t etmektedir. 

INGlLlZ HA"''A 
KUVVETLERiNiN 
Şimali Fransaya 

hücumu ~ 

Londra, ıo (AA.) - tngmz hava 
kunet.ıeri dttn g11ndl1zU:ıı flmalt Fra.n 
saya taanıızda bulunıntl§lar ve Ha'n" 
dald petrol depolarım bom.banhm.an 
etmlglordlr. 

dandük; bfitün ark&daflan benim 
batım& topladı. ı.rutebaki günleri· 
mi böyle doldumıak, n trene bJ... 
oeccğim vakte kadar beni serbest 
btralcınomM emelinde idi. . .. . 

Almanya mÜtareke i:itedi. Bul
gar ordusu dağıldı. BWdunet.tmk 
müttefiklerinin yol.unu tddp et
ti. Bütün bunlardul bana ne?. ~ 
lAm ?erdiğim her phm aynı MJali 
tekrar ediyor: 

- Ne ol$caim!. 
Hedcee istedltlnl teıclh edel>l

lir. Dilnya.}'J arsan ba kadar bü
ytık v1\.lualar Ahnanya yollnrmı 
kapadı; Üskildar yollarmt açtı. Ve 
artık refikimiıı hiç bir mrazma 
uğramadan aeyah&U~ bırak -
tığım yerden telr:rar hışladmı. Bu 
de!a !kaJblmin .;ek@ yere gittim 
ve onu buldum. Admr bilmedlğlm 
bir yolu takip ediyordum.. aqa -
mm hüznü arasında acemi bir ses 
duydum; udunun ve kendi:ıinin 
sesiydi. Bir gön eıonra yine ora -
larda dol~en simasını gördüm; 
halmumu gibi san ve benim ka -
dar za,yıt:lt; daha bllyük görllnen 
gözlerile baktı: dall:Dl ve rahat
srr.dı. 

Her gün Üsküdara iniycw Ye 

doğru bu semte geliyordum. Bir 
zaman geldi ki niçin avdet ettlği
ml kendi kendimden eordum. Ge
celerimi de Üsküdarda geçirmek
tPn beni kim menedebilirdi?. Ta-

A.sker · aile!erine Hindıstanın Londra 
Komıserı 

gardım içın Firuz Han 
Nakil vasıte&larına yaplian zamların 

nasll toplanacağı teshil edildi 
K'mtlilerin Totaliter 

rejimden şiddetle nefret 
ettiklerini bildirdi 

<*&-. n (A.A.) - Hiı\clll!!tamıı 
Londra ıevbl&do konıtaert Flruz Batı 
Ott&V&da Irat etttğl. titr nutukta e> 
cOmle §Öyle demi§Ur. 

.uker &Delertne yardım lçtD beledi. 
,. enc:Qmea1 taratmdAD Jen1 kararlar 
ııJmd$ w bu kararl&ra ı;iSre de; u
kil vaıntaıarmm birlDc1 mnldlerlDe 
birer kuru§, aınema. tıyat:ro Te kon
ı:erler'.n bUeUeriiıe de yllsde 10 zam 
yo.pılacağnıı yıu:nuşt.ık. Buna alt ta. 
limatnamc dUn alAkadarlara tebliğ 

edlluılştlr. Talimatnamelerin ueıe 
maddeleri §Unlardır:'" 

1 - lstanbulda ~ " biletle 
yolcu tqıyan l.stanbul tramvaylan, 
to.neı, Usk11dıı.r ve uvallııi tramV&)'Sa· 
n, otobüalor, denizyollan ve aevahllt 
mtıteenvire, Haliç -rapurlan, Slrkeel 
trenleri, ŞJrkeU Hayriye vapurlan el· 
bl vesaiti nakıtye yolcularmdan tren.. 
lcrde Uı;tlncü mev~cr, diğerlerinin 
lkl:ıci mevftiler hariç olmak Uzere yoı.. 
cu 1>3§11".a beher sefer için birer ıru. 
ruş, abonoman kamcsl 52 sefer Uurl· 
ne he88p edilerek Uerot lresllecektlr. 

2 - Bu vesaitle kultanrlmaııı IAzım 
gelen blleUerln üzerinde yolculardan 
tahsil etmek 1,.<d nnkll vasıtaları lda. 
releri deruhte edeceklerdir. 

a - Yolculardan tabail edilen me. 
ballgüı ııllııı.yet ertesi aym hattasına 
kıı.cmr belediyeye ödcnmcsl, bu mUddet 
zartmda tahBll edilen mcbl~ beledi· 
ye ödemlycn naldl vasıtaı.an ldarcle. 
rinln muha.sibl mes'ultl veya muh8.8ib 
vaziyetindeki memur ve mllst.ahdem
lerlndeıı tab&U emval kanununa göre 
tstj!B81. 

4 - Hususl otomobillerin U.bl ol· 

duklan ylık nmntn d5rıte blı1 nta. 
betiı:ıde y&rdml panw 18t1ful. 

Beygir kunetl ı - ıu ayda bir 

Un. 
Beygir JmneU: 1 - 19,G a)'d& lı1r 

lluçuk lira. 
Beygir kuneti: 1 - 20 'nl dalla d. 

yade tld buçuk lira. 
5 - Bu mUkelleflyeUn ~ Ye" 

Jilccelr. llAnı takip eden gtınde tatbiki 
içtn nakit vasıtaları idarelerine tebtı. 
pt yapılacakt.rr. 

Bunlardan b~ka almacak vergiler 
gımılıu'dır: 

Duhuliye ne girilmekte ola.n u. 
yatro, eınema ve kor.l3rlere ııarfedi. 

''Ben nullerln za!Crt IÇln çall§ll.Cak 
hiç bir Hint zımnmdıın tannnıyoruın. 
D1n1 mahebl ve 8iya.ııl aklcSeal ne o
luna omm her HinW Anupa ve Ar 
yadaki Tota1fter hllkQmet rejtmterio
den !i!fddeuı nefret etmektedir. aut.Da 
Blndıstan bu busmt& mUt.teflktlr. :SO
tUıı Hint prensipleri kendi mukaddr 
ratıarmı bUyUk Brttanyamn mukadıo 
deratma be.ğtamq bubmmalrtadırıar. 

Gandl partiai fabrikalard& 8ft'Y gıkal"• 
mak tçın biç bir tc§CbbUate butunına· 
m11tır. 

lecek bllQmum vergiler dahil olmü ------------
llzerc müşteri tarafından Mcnmeden 
bilet bedelleri Uzerlnden yüzd on yar
dım parası fstl!aın. 

Bu yardım parasının biletler üzeri
ne mllcssesclercc mUnamp gek1Jde ya· 
zılnrak isutası, 

Bu ts.ruıllM diğer vergi resimleriyle 
asla lu.n§tınlmadıı.n mllesscscler ta
ratmdan doğnıdruı doğnıya nihayet 
15 gün za.rtmd& belldcyeyc teslimi. 

Her iki ı,ekil d.bayotte tıcmln edflea 
meblAg 1htlyacı tamamen afdatı tı00 

liradan fazla zenginlerden doğrudan 

doğruya daim encUmenln takdir mm.. 
Jtyle yardım param kc:rilecektır. 

Şimdiki vaEiyette lstanbulda usker 
allclcrimı yapılan yo.rdım 1,800 000 U· 
rayı buhnll§tur Halbuki KAnunusanı. 
de ba l~ 47 bin Ura De 'bql&nml§tı. 

Türk· - Alman silah 
arkadaşhğı 

(&§ tarafı 1 incide) 
gözlerinin im.an dolu ateşi az.al· 
mamış umumi harp çocuklarJ!11 
aradım.. Umumi harpte kiın 
cephede değildi ve bugünün han
gi yaşlısı o günlerin bin bir h!· 
tırası ile canlı 'bir tarih değildır. 

. • * * 
Radyonun öğle neşriyatını he· 

nüz bitirdiği ibir saatte bir krJl· 
venin kenarına büzülmü.5, din\:· 
yordum. 

Basın B~rliğinin Trabzon mınt kası 
kongresi yeni idare heyetini seçti 

Bağda' kurmuş bir llıtiyaı'· 
Çanal.kale hatıralarını anlat!· 
yor, bir diğeri sık sık onun sö 
zUnü keserek Galiçya cephesin 
den misaller getiriyor.. . 

Bir aralrk tatlı tatlı güler'-• 
şöyle diyor: . 

- Bir Alınan çavuşuyla sel(ıı 
ay beraber bulundum. Ne o be· 
nim dilimden, ne ben onun dilt~· 
den bir kelime öğrendim. Lalt:0 

öyle anln§ıyorduk, ki.. Bir glil' 
kardeşinin öldüğünü haber ver
diler. Biraz sonra dn onun l\11111 

elbiselerini getirip teslim ettiler 
Çavuş bana kanlı elbiseleri göS· 
terdi. Bunun sahibi benim kafdf'· 
şimdi, ah bilsen ne ce'Surdu o · 
diye işaretlerle unlnttı. Ça~· 
la bir süngü ha.Mine bile ~ır 
dikti... 

Trabzon. %0 (A.A.) - Sinop, Sam. 
ınm, Ordu, Glreırun, Rize. Emncaıı, 

Em.ınım ...a Kan vtllyeUeriui ihUva 
eden bum btrllğt Trabzon mmtaka 

Jıroagreıli dUn hıılke"fi elonunda Kü· 
tabya mebuau Sadri Ertemin bs.şkaıı-

lığmd& "11AyeUerdekl gazete sahip ve 
muhl\rrlrlerinln l§Urlldyle toplanını~. 
trr. 

Bütçe v~ mceal ,raporunun okuna· 
rak kabul edllmesinl müteakip idare 
heyeU azalıklarma Yenlyol gazetesi 

eahlbl Bekir SUkt\U Kulakmzoğlu ne 
tahrir müdilril Ccmııl Rıza Çmar, 

Halk gıır..ctesi sahibi. AbdUlk cllr lktz, 
Orducl& çıkan GUıus gazctcai .ııahlbl 

Alt Rıza GUrsoy ve Güzel Ordu gnze. 

tesı oahlbi BUM KöydW scçtlmlf ve 

miBatir gar:ctecllcr oere!tnc ParU bir 
ziyafet vermlııt.lr. GcnlJ bir &lti.ka Uc 

J.a.rolanan mmtak~ Jı::ongrcs nd• •ıtti, 

parti mutettili ve diğer bircok ze•ıat 
hllZn' bulunınuotur. 

Bu sene bttirilecek istimlakler 
Galiçya cephesinde çarpışan' 

Hifı kesti, bir cephede iki giin ıır
kaldrklarmı, knn.lı bir harpte'\ 
sonra dünya nimetlerinin en bO 
~r §ehrine düştükleri vakit ~~· 
k: bir aile efradı imiş gibi bıf1• 
!birlerini düşünerek hareket et· 
tiklerin~ söylooi. 

Beleiliyenin yeni haurlamış 
olduğu ~ w istlmlruc planı 
mevokii tntbika girmiştir. Bu plfi. 
na göre. Şişhane • Ar.apkapr, 
Gazi köprlisllden Laleliye ve LA
ieliden Yedih.-uleye kadar olan 
güzerg§ıh tanzim ve istim.18.k e. 
dilecektir. Bundan başka: 

1 - Üsküdar meydanının tan. 
zimi için ınzım gelen istimlakle-

-
Yızın: HAYDAI Al.PAGUT 

bntçula.r f.çjnde bir han buldum; 
dar bir ııof&ya açılan yanyana bir 
çok od&lan vardı; birine yerleş
tim. Birlbir1mbe yakm olduk. Ar
t ık: ne mütareke. ne Büyilkade., ne 
a.ilem kaldı. Böyle lkaç hafta, ~ 
ay geçti bilmiyorum; o da bilmez. 

Gün geçt.fkçe onu dnha solgun 
buluyorum. Kapı çok işliyor. He
kimler, hocalar gelip gidiyor. En 
ziyade girip ~an, \köprüde gördü· 
ğlim lbeya.z BaÇ)r adam; bu zatın 
her- halinde bir aile :re!si ihtimamı 
..·ar. Şüphesiz beni öğrendiler; ne 
zamandanberi evlerinin önünde
yim. 

Bir aabah }ine gittim. Onu gö
reme<lim. Ve artrk hiı; gftremedlm. 
Çok gllnler daha ~ Bir aqam 
sokağın köşesini döntlyordam ki 
ağır bir kalaba!Ikla sarmldım, 
Muhtelif kıyafette insanlar o evin 
kapısına toplanmrlş. Ka.rşlki evin 
penceresin.den bir 'kadm, elindeki 
s~~li tenelte ile sakstlarmı su
luyordu. Yekm minarelerde ikin
di okundu. Kapmm bir !kanadı da· 
ha oçtldr, omdan sQslü bir tabut 
çıktı. Her evden. her pencereden 
y'U'kıselen c;Itlıklar ikulağnm tmna
ladr. Dt>mlnki SÜ'Z\ı;-eçli teneke bil· 
yUk bir gürilltü ile ayağnnm dLbi
nE' yuvarlandı. Cemaatin arkMm
d n yürüdüm. 

Mefokiıre, başında al greple; ile· 
ıirle omuzlarm Ustünde gidiyordu. 
Cötfirtilen yere gitmek :istemi:ror-

rin yapılması . 
2 - Kadıköy Osmanağa ca.. 

misi &ıilndeki saha. 
3 - Be1>ek • İstinye yollL 
4 - Maçkadan Akaretlere i

nen dar saha üzerindeki g\i.zer. 
g!h. 

5 - Anadolu ve Rmnelilı isarı 
etrafında ve içindeki binlardı:r. 

du. Trpkr eağhğmda ytlrilr gibi 
levend ve nazlı reftarilo ealım
yordu. 

Bir yıkık mceçidhı avlusunda, 
potinlerlmizin <mtüne basarak ril
kQsw: ve eecdeslz namaz kıldtk. 
Sonra MefkOre yine önde ve ben 
yine cemaatin arkasında git.tik. 
Saatlerce gittik. Karacaahmet me 
zarlığmm taı}larmdan atla alla
ya. ilerledik. Bu huduumz atemde 
cemaatimiz bir nokta gibiydi. 

Onu çıplak tabutuyla kabre in· 
dinliler. Taze ve I3lak toprağı ü
zerine yığdılar. Kimisi ayak.ta, 'ki
miai mezar tıışlnrına oturmuş bu 
adamlar okudular, dua etWer vo 
eonra hepsi c;ek.lldi gitti. Akşa -
mm garipliği Mefıkfırenin gömill • 
dilğil yeri örtilyordu; ime ucunda 
bir adnm gördüm. Ona koşup ne 
istediğini eormnk Jçin ayağa kalk
tım; fakat yine oturdum. O adam 
bir elini kulağına getirmiş ve göz 
terini topralt yığmmk dikmiş hay
kırıyordu. 

ÖIQyil Havvnya nisbct ederek 
çağırdığını işittim. Söyledlğt isim 

Bu eski Türk muharibi. ıstır:ı, 
bı beraber, rahatı beraber gör· 
menin tahlilini o kadar canlı. ~ 
kadar kuvveftt misallerle verı· 
yordu, ki... 

Gençlerden biri anlıyamad1-
ğım bir sual sordu. Eski nıu:h6• 
~: 

- Sen daha silah tutmndııt· 
dedi. SilAhr bir cvUi.t gibi ltoY' 
nuna alarak cepheye gittin nı~ 
silah arknd~lıı°:'lllm ne denıt 
0lduğunu o vakit 2.Il.larsm .. 

Durdu. lri gözlerini biraz~ .. 
ha açar:.k etrafındakilerin iiıt' 
rinde gezdirdi. Sonra: d:I 

- Çok harp gördüm. Çok 
dinledim. TUrk ıı.skerleri .AJnı~11 

askeriyle olduğu gibi hiç bir rıı·l· 
lct askeriyle anl31ia.mamıştırr 
Bence bunun SIITI şudur: Onl,111 
da Mehlnt gibi dövüşmesini 1)

0 biliyorlar.. Anlaşılan bu yi.izde 
yıld z1arımız barışıyordu. 

Tatlı tatlı gülfunı:edi ve: 
- iki g-Undür eski silfilı arkJ; 

daşlaı:nnm hayalleri göziltn 
önünde canlanıyor. .0 .. , p• 

,,~ 

================::::::;:;~ 

~~S.1~~~!i.~ı 1 
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MefkOre değildi. Serl:ıtilend de- ., Sahtı~; kitaplar ilham et.8e ad~dl 
ğildl Bu adam Glrizant çağmyor- tr 
d ba§ınca öyle cömertlere rutgelln 

1 
. 

UM 
1 

Sahtı., yaratıll§tald bir r;evk olrıtll 1' 
dit' an atıyor ki beni .Mef'kiı- Değil p!ntllcr, alelft.de insanlar bU ı:ı:; 

=~il~~~:~ ~~rm1::ı1:~§~~ kl bllmczsclcr de. •• Böyl_. ııaJıA"~t 8 ~ 
deli bn sahifeleri yazabMir mi?. var:iteyi ifadan daha mukaddes b r 111 
Halbuki delirdiğimi zannediyorlar. fat olmalı; bunlar tcbcrrtı ettlkl;:t 
Mefkftrenin ölmediğini bilerek te· onda birini bıraksalardı ,-1nc A· 
cennün etmek, MI1 delilik değil ten gördükleri iyiliği nlsbeteıı .e 
midir! deten ödemi~ .sayılacaklardı. oııııı 

İtiraf etmeliyim iki ufak bir si- Roma \'C 1teJyanın cf('ndlsi nll 

nir lbuhranr ge,.irdim • ne zaman 

1 

diktatör Sll!Anm Senatoyu rnt1"1 ,1 • ' ~~e 
80kağn ı;Jksam her eVJlı pencc>re- edeceı< kadar meşrutfvttC (CI 
alnde. ellerinde ıt:en~ke-lerle ç.ir _ sobkcttlğl halde barbıır oJduAunu :ı 
kin kadmltw gör\iYorum. Ve ben din edenler vnr; halbulit SP" ~ r 
btr admı atar atmaz hepsi bunlıı.n lnk ve nUfu:ı'u :ram nn ı n• : , 
\•ere fırlatıyorlar. Milthb; bir vel- tcrkedı-cek kad:ır ırı<ıh\ ,. t d ~· • 
v 0 le kopuyor ve bağırarak kaçıya mtştlr. Şu ha.ide mu 1ııriol 1 

11• 

rum. Başka hiç bir şeyim yok.. ' için mı mahvlyett -ı blrllZ ..ıerb a•· 
(Devamı 'Var) lıır nasıl olur? 



istanbul ilk 
okullarında 

Ulvi/eşen para 
~ocukları ko· Basma satışlan ha~Kında Sarkmbftt< sabit 

olmadı 
Bir erkeği döven kadm tuma faaliyeti/ yeni tedbirler alındı 

~k bahçeleri, talebe y .. 1 • • • •• •P 1 • k d ~:hki:-:ıd: 
h~jJ kursları ve kampla• UZ erı ıyı goru mıyen a ın- 1<.,atiht oturan Kadriye> adırıQs 
.... Programı hazırlawch I b .. . bir" kadm dlin caddedP giderken 

ara asma Verllmlyecek Sadık adında bir.isi onime çlıkm 11 

kÇocukları yaz tatilinde so- ve kadınm iddiıwna g'Öl'C' kf'ndi-
ların fena tesırinden Xuıta- • . .. . sine sa.r.kmtıhk C'tmlıjtir 
ak onlara~ bnhcelerinde, . lk~t ve:ıcruetı_, basma tev· böyle ~ır hareketinin önüne gc. 1 Buna kızan Kadrivc S~dıgın U· 

tatil !kurslarında ve ~ zıatr ıçın yem tedbırler alarak a. çecektır. zerincı atılarak kcnd"s"ni ) umr k 
Plaı ında istifadeli ve neşeli l&kadarlarş. bildirmiştir. Vek~_let. ~rli mallar ~~~ larn?!'j ve her ikisi d ınnmru:ııe~ 
~az tatili geçirtmek jstiyeıı. Malfun olduğu uzere ırçok 1 ı:ına, yuzl~rı sa~atcn g~rillmı- davacı olarak clirmu m but u· 
t\; \'l"!ilerinin ibu ihtiJacına. manif turacrlarm müşteri sıfati. \'en v~. halı!lden .,uphe edrlen ~- çıinciı sulh cM.a mahkPmf'sın<.> VC'· 
111. olmak üzere maarif mü. 8: dm musterılere de basma verıl. ribnişlerdır. 
Uğü şehrin muhtelif semtle- le yerlı mallar Pa.za;~armdan -~l- memesini bildirmiştir. Muhakeme neticasinde Sadıgm 

dıklan basmaları bılahıra duk. Bütün pazarlarda ve bu arada sa :kmt ık t+;.;.; __ ..._.t ım 
~ ..... e çocuk bahçeleri çocuk da .. k k f" ti 1 .. -t.....+-- • r. r ı e ·we• .......,ı o anıı.ş ve ~Plan,. t .

1 
' kinlarm yu se ı~a ara saı- =ı.aı~bul ve Kadrkoy şubclennde Kadriyenin yumruk vurduğu anla 

\ kursıarı~ ;tı kursları : tıklan görü!~üqtür. Al_ınan. te?· I basma satışları, !her gün saat 9 §ılarak kendisi 25 lira para ceza: 
~ .. 

00 
~Bu • birler. bu gıbı fena nıyetlılerın dan 12 ye kadar yapılacaktır. sına çarpılmuıtır. 

ta....~ go e. ··~"" . J>?'.Oi• v ~~BAHÇELERİ· Çocuklara da fran- Kasayı soyduktan ~:S7~ö~a;~~e~~:1~~ ~a~ 
~rgada 3, Eyi1pte 36, Be· lira 30 kuruşa ındirllmiştir .. 

~~~~1~9.~: cala verilecek sonra 
13, Üsküdar 19, K3:regümri1k 
Kadıköy 35, Topkapı 34, 

~lrköy 1 inci okulda c:ocu:k 
Çeleri açılacaktır. 
~eler saıbeı1ı saat 9 - 12 ve 

lıl.:~~ ~6 • 19 a kadar devam 
&::ır. 

1 
da talebeye muhtelif o • 

ar, spor hareketleri, çocuk 
etl.eeleri, ders zümrelerini tak· 
t edecek mahiyette hafif ted. 

ç.ocuıcıara da francala veril
mesi ıcara.rlaştınlmıştır. Beledi. 
~ 20 çuval francalaya ilaveten 
20 çuval daha verilimstir. Bu 
suretle sekiz çuval hastahanelere 
tahsis edilecek, gen kalan 32 çu. 
val da halka ve çocuklara veri
lecektir. 

Almanyadan tıbbi 
ecza geliyor 

Kendisinin elleriyle 
ayaklarını bağlayan 

bekçinin muhakemesi 
başladı 

Geçenle-rde, Sultanhamammda 
bir manifatura J'D8jMasmda bek.
çilik yapan Hüseyin admda bir:i9'
ni, bir gece :mağmıanm lıı:ıumvnda.
ki 660 lirayı ça!ml§ yakalalllDllh. 

Bir benzin bayii 
adliyeye veriliyor 

Fiyat muraka'be lbü.rosu me
murları, Sokoni Vakum Kompani 
:nin Eminönü bayiliginde lbir ih. 
tikar vakası meydana çıkaınuş
lardır. Bu bayitikt.e gres yağmm 
kiloeu 90 kunıılfJtan satdmıştır. 
&çlu. adliye}'e verileceti.ir. 

Taraçadan dü~ 
çocuk 

Para, ica.t edildığı gun, dun 
ahlakında buyük hır yara ru;ıl. 
chğmdan şüphe etmı} orum. O. 
nunla her şey satın alındı. Sa
raylar, taçlar. malikiı.neler, pır. 
lantalar hep onunla tartılmL~tır. 
Madde aleminin, bir elden ötck • 
ne ge<;işı, ustünde durulac k bır 
şey dC'ğildir. lkı nvuc ara ında 
ne farkoluı ki? .. 

Gerçı :.sil yüreklı, com •rt . 
nıhu µa tutmuş b" ı cimri .adam. 
parayı, b"rıbirinden bamb ka 
şeyler y parlar. Birınde hayrın, 
~fkatın. utulu~un mımarı, te
kı_nde edcbsizlığin b,ıyrağı o ur. 
vıc:cıanlar önünde tuzak kurar. 
Esır pazarların.da taze ete. f. 
faf t~~e: kôrpe gtigse paha ıcer. 
Döktu,...u kanın divetinı \Crmıve 
kal ır. 

I tırap i<'ind kn·ranan aıle c. 
rin haı imine girer. Bakir iff t· 
lere altın kementler takar. Na. 
musu kemirir. 
Ötekınde yaranın sargısı, acı. 

nın klorofonnu, derdirı d<.>rmanı 
o~ur. ~ara, ~ağ ruhların. tepele
~~c yükseldıkçc. şereflenir. Çün. 
ku para, bazan konae< k yüksek 
Y~r _an~ an bır kartal. hazan da 
kırlı ) erlere üşit en bir sinektir. 
~!lha doğru u onları bu hallerde 
g08tercn gene biziz 
~ünkü gazetelerde, a ker aile.. 

kır-ine Yardrm için bir verıgi tar
hedil~ğini gördiım. 
Parayı Ye onun vasıflarını ha. 

tırlaynllm, bu yüzdendir. 
.. Asker, günü gelince, bir vatan 
üst.unde en büyük ve en mUhim 

\ aztf cyı omuz arın alır 
butiln hır memlcketın 
fı, tarihi, istıklilı onun Oğ's 
çarpan yuregın cesaretıne bağlı 
kalır. 

Bu k dar kıyın tlı şeylerın ko 
ruyueusu olanlar hudut boyların 
da nö et beklerken, çocuklarına 
devlet ve millet babalık cd r. 
Para, onların derdine çare on. 
ların yaralarına merhem, onların 
çocuklarına. analarına, karı arı
na destek olun a ansızın büyük 
b"r manaya bürünür. 

Para. ancak bu g bi hallerde 
ulvılc ir. Ben. zat n "yardım,, 
sözundcn incin"} ordum. Yardmı 
-zu. bir me ham t ko usu ta. 

şır. A er aı leı ıne bakmak, bir 
} ardım de<TiJ bir vazife, bir borç. 
tur M i bor lar ise ancak ve~ 
ıle ödenırler. 

Hakkı Süha GEZGiN 

NCY.r. 
Dilnkü ''Vatan'' da Sadun Ga

lip, benim yazımdan lbir parça. 
alarak, dtizeltmiş. Keşki daha. 
dikkatli davransa ve tashih ede. 
yim derken kendisi hata işlaae.. 
seydi. 

Çünkü: "Mareşal Peten, at 
saçları, yorgun benzi ile derman
sız omuzlarında bir büyük · 
ratorluktan küçücük bir •·\ " 
kalan Fransayı taşnnıya çalışı. 
'YQr.'' cümlesindeki "ak saçlan'', 
..yorgun benziyle" demek "ihti· 
yarlığiyle", "ihfyar haliyle'' de. 
meldir. Arkadaııro gözünden 
kaçmış olacak... H. 8. 

Yapıla.caktır . 
. TATlL KURSLARI 

~lgilerini ~tmak istiyen 
ıayıf bir ders .zümreSindeD 
nlarmı tuxwnlamak ihti. 

1tıda ola .nçoeuldara mahsus 
ak UT.ere tatil kundan t.esiS 

Harpten evvel ve sonra Al. 
,aıanyaya ısınarlanan 750 bin li. 
ralık ecza,.yi tıbbiyenin bir kısmı 
~ gelm.istir. Mütebaki i· 
nin de bugilnlerde memleketimi. 
ııe müteveccihan yola çıkanla.ca. 
jı haber alınmıştır. 

Aslıye döl1düDcli -. maMle -
mesinP. verilen JıBiseyiain dan.
masına d&ıı beşlaNDIJiır. otunaıı 
tahhlkat evra.kmdan ~ 
göre Hüseyin "8ila. U.aımı :r.la· 
ca içmiş ve :rakmm ~ diret.
le bu işi y~. Sll9lu mnLJ·e 
mede dem~ ki: 

Kocamustafaıpaşıe.'da oturan 
Rıamazanm 1 yal!llDdaıki ~u Llit. 
fi, dün evinin 11aıra<;asmda oynar
JDerı yere ~· Çocuk muh 
1'elif yerierindea ain' illlfttte ya. 
ra)at •• ~ huWta.ne
si.Be !alda~. 

j r, r·ı N n F "' SONE 1 

İllıiştir. 14 tmmnmda ~ıla· 
.Ve 14 ~ llCIML ete. 

n r. 
Unlar çocuk bab~ne bağ. 

~llarda açrlac:aktır. KurSara 
"cuamdan talebe y~· 

~ iı\ci kurs: Birinci smıl tale-
Uıi üt"" .ı.......,. ........ :-~ 2 r ... '!r"" ve an.--· 
ilci kurs: 2 ve 3 lıllOil sınıf 

') . · i türirçe ve aritmetik: . 
,. Un •. ı--. ~ ve beşinel cu il\UOJ• JJV&~ ._ .. 

. talebesini tttrkçe, taıbı!J,\. 
i. matem~ti:k ve coğrafya 
l!ldan talebe ye~tilecek· 

dtt kurslarda her giın üç saat 
le tızere haftada 18 saat 

b .. Ookutulacaktır. 
I~ kura devam eden talebe 
1 geçtiği takdirde yeni kur· 
~edilecektir. 
C0CUK KAJ4PLARI 
~ kamplan 30 ~a 

.tak ve bir buçuk ay sUre. 

~J>lar; Bartın vilayetinde 
~toprakda. ı, ErenkÖyiinde 

11.llepecle ı Kartalda 1, Pen-
1 olmak Ür.ere 7 tanedir. 

-.._~erinde bir tayin 
.~ vtrtn&ıthntız Re,adm mumu. 

atuanmuıdakl icra :ııeyetkıl 
l!tdan mahrum btnı.Janll'tı. J)On, 

llniyetie haber aldık, ki o bOytlk 
• rne,bur aanatlrf.rlarnrnzdan 

"-.._ ~laY'Ia doldurulmuş. . t::;nı Sadi gerek 111uıdkl ma16m&
lııt kııe sazındaki iktldılriJe tanm

Ustattır. Pro!~ ~ 
C!e, kendisinin para w aUalJtaD 
lllanate meftun oldtJtllD9..,...... 

· ltu f eragatt takdir eder n ken
Yeııı vaztfestınde ~t

lerız. 

~ecip Serdm.,...+i 
için Ma uılit 

it gijn evftl topıeta tndi etti· 

1ııtaabuı lJmmnl JııleCli8l BirtDCI 
"eı.ıu Necip Serden geçtlniD TU· 
1tbat edOmek 911ere 23 Hasb'aJI 
l'~rtest gGDU lSfle ~· 

ip iBe)'azrt Camii şerlfinde 
Un anem taratmdaD mevlidi 
~- Necip SenjeDge<;• 
~IYan ve lle"lenlerin ve arzu 

gelmeleri rica edilmektedir. 
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""l"İ memurlukların 
ilgası 

ı -.ıtıeri poll• mllbl' ıntma 

' ettltt balde hbrt namı .ıtm
~~ ve komiaer UnlfOllllUI P 

~'"" naemurtarmm bedelD& bak· 
11'.ıyaıı bu aJAmeUerl tafl18Dd· 

karar ftrilmiftir. 
I)" kadar numara aımıyarak 

1 
" kavdmlabllmek Qmldlyle 

erı. hizmet eden diğer 11lvll m"
'l dP. memuriyetlerine hltşn:ı 
t t. 

Mürakabe kursları 
bugün kapatılıyor 

Fiyat m\!1'8kaıbe bürolarında 
çaı.,aca.k memurların tabi tutul· 
duklan ktırSlar bugün merasimle 

~-
Kurslara devam eden namzet. 

lerin imtihan1an. puartesi günü 
yapdaıea:kbr· 

Yeniden yapılacak 
yollar 

Fen işleri müdürlüğü Balıklı 
hastahanesine giden iltisak yolu 
ile Sarachanebaşı - Zeyrekyoku. 
şu iltisak yolunu ve Yedilrule is
tasyon yolunu } ~P~ karar 
vermi~tir. Buna aıt keşıfler ha. 
zırlanmrştır. 

Muhtelif kazalarda yapılmak· 
ta olan makdem şoseler 1bu se. 
ne tamamlanması . i~n alaka. 
darlara emir n ... lmiştır. 
Ahmet Kınık Ankarada 

Vali muavini Ahmet Kmrk, 
dün akşam AnJcaraya gitmiştir. 

-ı-
KasabanID i~i bir m~ ye. 

r.ine döndü. Eli tabancalı belı ka. 
malı bir sürü baştboş bırakılmış 
atlı çjnar }olundan girdil~. To
zu dumana katarak Qunı mey· 
daAIM vardılar. önde bulunan 
iri kafalı, pala bıyıklı, (jıklk. çe • 
neli ~tebaşı arkasmdakılere ı.ırı· 
ret vererek durdurdu- w ~1 ~nı 
~na dayıyarak egerın us. 
tiill(iE;dikildi. Yağız atı şahlan!r 
gibi oldu,.,ôlı yerde kasıldı ve nı. 
yetıendi. Bir gür ses şadırvanın 
.. tünden asarak karşı sırtlara 
:dar uzandı, tekr~ döne~ 
bağıranın yüzünd" bır fiamar gı· 
bi şakladı: . 

_ f'Q ki.'ji kaymakamın evı. 
On iki kişi karakol kapısı. 

ne ... üstyanı da arkamdan ge1• 
na.. . 1 
sin-. Haydı be ... 

Sabah güneşının \ enı yenı 
buğulandmnlYa 'başladığı cad<!_e 
kaldırmliarının nemli kayganlıgı 
Uzerinde kıvılcım sacarak dört. 

1 
kalkan çapulcu hayvanları. 

na a kişnemeleri oratlıJd, çın, 
~:~ öttU. Hep bır ağızdan ha)· 
kırmışlardı : , 

_Haydi bire aslan! r ... 
Gene tozu duma~ katarak 

bö v .. tıenli topr:ık kec.ı yolundan 
~. üstüste yığılarak geç. 
tiler, uzakla.cztılar .. 

Kaymakamın evın~ iden uc 
kişiden birinin gözler~ k_anhydı. 
Bakışlarında ısı:rmax ıstıyen, 
didiklemek arzusiyle yanan v~-

. lbir his seziliyordu. ö~ekı ı· 
:isi iradelerinin dışında bır h~
reketle, vur diyince vuracak •. ol. 
dür deyince merhamet etm~}·e
cek· sadece elleri v_~ !:8~larıyle 
verilen emirlere körükonıne u. 
vacak mahluklardı .. 
• l)a.ha hızlı sürün.· 

Atlar bir dah~ m:thmuzlandı 

- Paraları çalan benim, o ge
ce sarhoştum. Kendime mahk de· 
ğildim. Aklima. esti, paralan .;;al
dmı. Bundan SODl"8 ellerimi a:> ak
Jarmu kendi lrendime ba811)'8r&k, 
Mbahleyin gelenlere, g(tya gece 
hırsız ge}djğ:tni, "Ye pasalaP! alarak 
beni kıeluvrak beğladıılıılal'llJ'I 8Öy

ledim.,, 
BQllUll ~ blıkim, keDdi 

kendine ellerini ayak18rmı nasrl 
bağlaya.bikliğini eormut. Hüsey:ba 
de eHeri fte Jşaret edeNlc anlat
mıştır. HUseyinin ınuhMemeai ga
hlıtlerin celbi içhı be@ıta bir gilne 
b:r:raıktlmışbr. 

Ekmek Meselesi 
Uzun ve yuvarlak ekmek çı

karmak ümre evvelki gün ÜskU. 
darda yapılan tecrübede elde e. 
dilen elanekler tahlil edilmek ü
zere kimyahaneye verilmiştir. 

1lk zamanda yeni tip ekmeğin 
rutubet derecesi ( 42) ilren şimdi 
( 38) e indirilmiştir. 

Soo bir gün iqiode, 44 ~ 
mrtta yük taşıyan 8 h0mal. 89J'ri 
sefer nizamla.rma muhalif hare.. 
kette bulunan 21 şolOr ve ır-
vay!ardan atkyan 7 kişi oerıı<Wan.. 
chnlmıştır. 

--~o----

Deri tthalatçılanmn 
toplantısı 

Dert idutl&f<IJU'I dDn, mttlt 
sanayi birliğinde toıpl&llDUljtır. 
bu toplantlda halk tipi ayakkalbı. 
sı fiyatla.rrna amil atacak deri f"ı. 
yatları ile deri ithaJ:itı etrafmda 
görüşmeler cereyan etmiştir. 

Bir kahveci tevkif edildi 
Eminönünde kahTecllik yapan 

F.iliyoa edmda birl8l, tAhig fiyatla 
kahve satmış, yakalana.ralı: dün 
asliye ikinci ceza :mahıkemetıi ta • 
rafından tevkif olunmuştur. 

Muhakeme ptıltJeriıı eelbl için 
başka bir güne brralDlmJft.ır. 

Müstaki s vas 
hayırlı neticel 

T opraWarma vaki olacak 

her türhi taarruzu, aütılı
la karşılamalt azminde buluna.n 
?e hareketindeki istildile möda· 
haleyi daima reddedecek olan 
Toürk~ye, bu kararile, id mana)'! 

biNcn ifade etmek istemiftlr: 
l) Başkalarına ~ gahse.n 

bic' teca.riıs Diyetıiade bul-. 
dıfmı, 

2) Herhangi bir.i8inın de aya
aetine AJPt ohnıyacağmı. 

Böyle hır Türkiye. elbette. bu 
temiz ve azimli kararmm tatbik 
ve devamını mümkün kılacak 
dostç'l anlaşmalara, siyasi biln· 
yesinde yer verebilir. lcap eder
se, bUtün dün~ a ile dostluk mu 
ahcdPI ri imzalar. 

Tiirkiyc, ctrafındakı ihtilfıfla. 
ra b taraflır"hnı muhafaza kara 
nndadır. Dolayısile aralarında 
hiç b fiili ihtilafı bulunmryar. 
devletlerle bu i~i münasebeti ı.e 

:raklaımşlardı. Önde bulW1n gb. 
zil kanlı haydut bağırdı: 

- Çekil karşımızdan be av
rat! .. 

yit etm sı pek ta u 
dir? Hele bu m n betl r 
dakat göst rm k, siyasi tik 
linin lcudrt-tini t kil edec ği 
bi, muvazen ıinin de esası o 
caktır. O seb ple, Almanya 1 
doetluğunu tahkim cdPrkcn, 1 • 
gilterc ile ittif kını h" ye et
mesi bu mUstnkJJ si tin ka\-
na)'Jllı bir eeerldfr dlyec . 

Tll.rkiye, kendisine komşu bu
lunan ve bulımmryan biıtün dı 

ğer memleketl rle de aynı dost
luk ve doğruluk siyasetini taki 
ediyor. Şunu k bul etm 11 kı, 

dost olmak, dü man olmaktan 
mrdur. DUşmanlık kUçllk bir h -
clised n dovabilir. F kat dostluk 
ağır, astı nazlı ' e kibar bir mef
humdur. Onu kolayca elde et
mek ve devamına imkan v rm k 
J>('k bliyük t mizllgc, sccl:ve kud
retine ihti:> aç österir. Herkes, 
kolayca kaT.mıılınış bir dUşman
hğuı neticesine doJru koşa kop 
giderken ve bu halin, memnuni
yet verici bir 11ey olmadığma Jta.. 
tf kanaat gelmişken, Tllrkiye
nin, bilyilk bir kiyasetle kam
nılmış ''milletler ortnsı dostluğu, 
taıihI bir §aheser sayılmalıdır. 

"AZAN: 1.fMAH AHIS"Al 

. Ka~ mosmor kesildi. Elı tıt. 
nyor, .. dışl~ri biribirine çarpıyor. 
du. Gözlen sulanmıştı, bir anda 
kurudu .. Merdiven parmaklıkla
rını tutan sol elinin parmakları 
k~ıldI .. _Belini dikleştirdi, göğsü. 
~ gerdi ve çok sert ve imirane 
bır sesle cevap verdi: 

- Geri dönün yoksa yaka. 
rım! .. 

Ve temenni <'dilmClidir ki bu 
dostluklar muha: lası. bugünün 
düşmanlıklarını da izaleye yara. 
yacak bir imkü.n bularak, milnv 
ferit zaferini, llilikl r yolund 
umumi bir insanlık hatırası şek. 
linde istikbalin emniyetine yadi· 
gAr etsin! 

ve kmbaçlandı. Kara ta.şılarla, 
nal :nuhlannın. çarpışmasından 
ışıklar sıçradı. Ve bir liam1e da. 
ha ileri fırladılar. 

- Soldan .. Sola sapın .. 
üç at baŞ~C\a, baş kuyrukta 

Jtöşeri dönerlerken, süvariler at 
sırtına yapışmış geneler gibi sin· 
mif'ılerdi. Yalnız ellerinin biri 
kantarmalarda. öteki de omuda. 
nna asılı duran kaval silihları. 
mn dipçiklerindeydi. 

Bütün bu hengamede, bu gü
rültü ve şamata icinde kasaba. 
nın sokaklarında tek kişi gôzıe 
çarnmıyordu. 

Sabah namazından hen uz ev. 
lerine dönmüş olan müslünıan· 
cıklardan coğunun daha gün a. 
ğarmadan kopan bu f ırtmadan 
haborleri yoktu. 

Bu adamlar nereden geliyor: 
nere) e gidivorlardı. Ne yapmak 
istiyorlar. neler yapacaklardı .. 
Hic de telli dcğıldı. 

Ancak, civardaki düşman çc • 
telerirıin köylere, kaSbala.ra bas· 
kınlar yaparak halka işkence et 
tikleri. yükte hafif, pahada ağır 
ne bulurlarsa yağma ederek alıp 
götürdükleri sık sık söyleni) o •• 
du .. Ve. deniyordu, ki: Bımlar 
saray adamlarıdır. sadrazam bi
le onları koruyor. 

lşte bugün ve bu sabah da şi. 
rin k36ıtbaya böyle bir ~ın ol. 
m~ denebilirdi. 

Üç atlı soluğu kaymakamın 
kapısı önünde aldılar. Bir göz 
işaretiyle yere atladılar. Kapının 
yanWaşmda !binek taşındaki hal· 
kaya lbiıi atmı bğladı. Öteki iki. 
sini de halkaya bağlı hayvanın 
boynundan c;ö:ırdükleri ipe bağla. 
dilar. Bu~ o kadar c;ebtık ve el 
aJ~ıiı ile yapılmıştı ki ka· 
pıya yüklenerek ~ri ginneleri 
bir oldu. 

Merdıvcnleri üçer, dörder fır. 
!adılar. Üst basamağa vann&dan 
karşılarına bir kadı~~ çıktı. Elin. 
de bir toplu tabanca. tutııyQrdu .. 
Uzaklardan duyduğu at kişnem0-
leri, feryatlar ve nal sesleriyle 
yerinden frrlamış. ne olduiunu 
merak ederek pencereden bak. 
mJıŞtı. işte bu sırada kapının ö. 
nünde üç atımın yi!re indiklerini 
ve hayvanlarım binek taşının 
halkasına bağlamıya çalıştıkları
m görünce tehlikeyi sezmiş, ya. 
tak odasından aldığı tabanca ılc 
merdiven başına dikilere!c dü::ı.. 
manlarmı beklemiye J:>aşlaml§tı .. 
Ve nihayet karşı karşıya idiler. 

Merdivenleri tırmanan üç kişi 
başlarını yukarı doğru kaldırm· 
ca birer h~ narası atarak du. 

. Bu tehdide üç ağızdan yayvan 
hır kah.kaha cevap verdi.. Fakat 
ka.lıkahalarm sonu gelmeden bir 
taıbanca patladı. Kadının elinde
ki tüfeğin namlusundan buğulu 
~yaz dumanlar çıkıyordu. Mer. 
diven başı biribirine karıştı ve 
ara yerde duran üç kişiden biri 
kanlı dudakları ara~ından mırıl. 
dandı: 

- Kahbe! .. Yaktın benı .. 
Boş bir çuval gibi olduğu ye

re çöktü ve koşarak çıktığı mer. 
divenleri yuvarlanarak indi.. Ve 
işte bu anda önde koşan ha.ydu. 
dun elini arka cebine ::ıtmasiyle 
tabancasını c;ıkanp ateş etmcsı 
bir oldu. 

Merdiven başında dimdık du
ran ve gözünü kırpmayan kadı. 
ıun sağ eli evvela kalkmak iste. 
di, S011ra yavaş yavaş yanına 
doğnı sarkmıya başladı. Bağır
mıya. gayret etti. bir hırıltı ı;ı. 
karch: 

- Yetis Mahmut!.. Ölduru. 
\ orlar benı ... 

Ve kolu omuz başından balta· 
lanmış gibi yanma düşerken ta. 
bancası elinden fırladı. Merdiven 
basamağına <;arparak bir daha 
ateş aldı .. Top sesi gibi bir pat. 
lama b)Ş 8" c:lolaştı. 

(IMwrrıt ... , 

HlKMJon' MONtR 

trıZAH: DUnkU yazımın bc§lncl satı. 
rmd ki "karşılıısmakta,, lccllmest 
yanlıs çıkmı tır. "1$'.B"Jilamaktıı,, ol 
caktr. özUr dilerim. O. M. 

Vali Y alovada 
Va ı ~c bC'ledi) rcısı LOtf 

Kırd!'lr dun akRam tekrar Yalo. 
vaya ~tmi tir. 

---o·---
Dünkü ihracatımız 

Altın Fiyatı 
Altm fiyatlarında dün hiç b r 

değişiklik olmamı tır. Dun d 
bir altının fiyatı 25 lira idi. 

Hamamda düşüp 
yaralanan ihtiyar öldü 

55 yaşlarında Ş ban Aldemir 
dında biri i diln Gnlutnda G 
alld ki hamamn "tmiş, y anır • 
ken dıi erek ba ı patlamıştır. Şa 
ban Aldemir aldığı :>aranm t 
le biraz sonra olm · ür. C t 
ımrga kaldırılmış, zabıtaca tabkl
lıısta bal! 1 e.nm ıı t ı r 



~ta• ' . .. _____ ....,... 

Dostluğumuz 
ve su;h 

larp tarihi, lstikl.8.1 savaşmı.zı 
mucbe,, diye kaydeder. Biz 

l'ütftler, milli tarih.imiııde "Kur
tuluş savaşı,, admı verdiğimiz bu 
harbi sadece topraklartnuzm mu
kaddestma, millf varlı:ğımIZID. kud
retbıe inandığımız için kazand1ğı
mm aöylUyoru.z. Yurdumuz iıçln 
her zaman milli mücadele ruhu 
Be on yedi milyonumuzun aya.k.la
mp cephede çelik bir kale teekil 
edebileceğimizi bütün dünya, en 
parlak misali ile biliyor. Ve gene 
bO.tiln dünya bili,yor ki, en büyük 
zaferi kazandığımız gfuı. zafer sar
h~uğu :ile değil en insant duygu 
ile parolamm iIA.n ettik: "Yurtta 
stıBı, cihanda su1ıh.,, 
Kurtuluş savaşında harp kabili

yetinin en Ustün misallerini veren 
ftıtt milleti, 20 ncl asrm bilyük 
clkıya harbinde de insan! lrislerln 
ea. parlak misalini veriyor: Su!ıu 
mvhanfa i1;fn azami gayreti ııar
fetmek.. Tarih. kahraman asker 
ve biiyük diplomat lnönti Tnrki
JIMfni .kaydederken bunun mana.
mm da izah edecektir: Tllrk mil
let!, .iBtikW ve bU.tihıliiğünü harlıi 
de gözıe alarak korudu. 

Bugün, d1lnya suUıunda Türk 
mDlettnin aldrğr cephe, :işte bu
:aan içtn kıymetlidfr. Bu suJ..h siya-
9ethıde ne derece ıııamhnl oldu~ 
:masun eşm bir mJ.sali de Tlhtt -
Alman anlaşmasıdır. İllgilteıre fte 
ittffaıkımım 88dık kalmak suretne 
bqanlan anlaşma, tarlhte haldka
ten nesfilere fbret dem verecek 
ofgunluktadır. N. A. 

Milli Şef Tarih Kurumunda Turk-Alman anlaş- Adliyede yeni tayi 
ması hakkında k·ı ve terfiler Reis!cumhurumuı umuml heyet .. ~.:~~.;;; :: -:=; ......... '!~Alll'r)~ .. -- lllg_ .. ___ ... 

t 1 1 S a riyaset buyurdular kaç sütun tl7.erlne tefsir neşrlııde de- qla dördUncll derece sıvu Hukuk kimllğbıe, Aakara eaJd icB& op an 1 ın vam etmekte ve pıak&lelerinl Relal- blktm1 Hllml ÖZkazanç, 80 lira maaır ?det Gür 1zmlr icr& muafD 
cumhur lsmet !ııb.dUnUn ve Hariciye la be§lncl derece ElmalI hAkimi Rem- ğine, icra memuru Alamet 

I • • tk • kt Vekili ŞUkril Sa.raçotlunun fotoğraf- z1 Özal, Emırum hl.kimi Cemal Aksu, Samınm SUlll hAJrlmHl!ıw, .t.ora 

Faa ıyetı te ı en sonra ıan .. ~,.;.. ............ ~:=:=."'!:.:-~':'. ~ ... ~....=-::' 
Yeni• dı•rekt•ıfler verd•ııer yerde neşredilmektedir. Bllhıre. pakt kimi Lfitrı Tan, 70 llra maqlar lıtU§ .A.DkAra sulh blktmHttne. 

· hakkında Roma, Sofya, Budapeote, hukuk .bA.ldmllg1ne, Kırklareıt K.adu- sulh bAkim1 Ce'fdet om. al d* 
Stokhol.ın. Nevyork ve Tokyodan gel· tro bWÜıl Avni örmeci. Ermenak qla t.tanbul 1cra ~ ;t...ı..-- 20 (A.A.) - TUrlt ta- r.Llen izahatı aWta. ile dinlemiş- Bil ...-. 

___...., miş olan telgraflar gelmektedir. • hukuk hA.kimliğine, Edirne kadaatro narbqt eski blk1m ma'nl» 
rib kurumunun hAmi reisi Milit Şef !erdir. kan tef ırı ri t barUz et.. Klltah laA1dm m 
İsmet ln.önü bugün Tarlı-Dil ve Bundan sonra son amanlarda hassa Ameri a e e ha.kimi Mustafa Sezer Kozan ceza Oflaz ya 

tlrllmekte ve Alman diplomatik mu· 1 
• !kimıı....ı~e, Denl.zll aorgu ha.kimi n.vell eski hlkhn mua*i Coğrafya faklilteai binumdaki kurumca telif, temıme vıe neşre. &"4 :aaem.-q 

Türk Tarih Kunımunu ytlbeJc h• dilmit ve edilmeııııl yeniden ikarar- vaffakiyet1 belirtilmektedir. Etem Alpaydın Kadır!ı h4kfmll#ine, Hofk&l lstanbul icra 
zıırlan ile şereflendirmlşJıer ve ltu- laemış olan 34 eser :tıalldrmda JıılilK Nachtausgabe diyor ki: Çonun. ceza h9Jdm1 Senet Ural Ku. hukuk doktoru lRD8l1 Z8bt8 
rumun fahri reisi MaarJf Vekili Şefe jzahat andunmuetur. Laııdra. bigane gözUkmeğe çalııı·· tamoaa rel&11ğiDe. Yoııııgat mllddetu- JIU§ mtldde111Dl1DDl ~ 
Hasan Ali Yücel, reis Bolu meba- Alacahöytilkte kôyliller taratm- ~· Balbakl b8lıi8 mevsmı olan. bl· mmnW Natl Akkerm.an, Boğazlıyan kim muavini Latıl TewD Biledi 
su Cemil Çam.bel ile kuram i.zası dan çorap, kilim. ve dJğer n 89- rlııd derecede elıeJD,IDlyetll bir d1plo. hukuk hA.ldml Ziyaettln Sönmez, 60 gu bAJdmllğine, A1o8 eaki .b&JdJS 
tarafından iat.Hdıal edümŞJerdir. yam temyinatmda kullanılan yUs - mattk ft'dkadır. TOrk • Almmı bbll- lira maqla U§alt mtlddeiuınumfilğlne, av:lıı! Ulvi Bapr&n KarabUruD 
Milli Şef, kurumun lldJıt:llplıaneafn.. lerce mot.iftezı m.U.rekltep olara.k ğfDin bWıam& e1mrıom11r ahada. mA.. Saray mflddetuımumtsı Hikmet Sone! ,bl\1mUğine, Biled.lı: h&ldml Bal~ 
de toplanan umumi heyete lttten bazırlannuvtır. ırun etnocrafya nam vardır. lmıet lD&lla, -...ıere Blllkl§eb!r Kadutro Mkimllğlne, Urfa len Tqköpril bAJdm mua~ 
riyaaet buyurmuşlar w bu sırada ve killtür tvlbknizin m11him ~ dömntıg veba nretle A.1malllarm :ır.aı- hukuk hlldml Şerit Tllmer, Niğde ğtıt hA.k1m .muaviııi Seıumaettbl 
reis Hasan Cemli Çambel tanıtın- zemelerinden birhı! teeki1 edem. bini tetııetmi§tir• Tl1rk mw.tmm U. mtlddelmmımlal 1sman ZeybekoğJ.u. ra.ıı K.clycetD ll&ldm ın11&~ 
daıı nıznamedeki maddeler hak - bu kollekeiyonun ba8t.ınlmaıam .. ~ taratmdBD da mulwlrblr -. Artıırln mllddeiumumtsl Hamdi lyig1ln, Dike ııorgu b&ldlOl Kemal BDııı-" 
kmda arzolunan lza.ha.tı lbliyillk bir mir bu}'lU'llluelardn'. ıette taımp otımacakt12. Ayq bAktmHtıne, Karaman sulh ht.. rlk ııoııpı .bAJdml1gtne, t1lfa 
alı8.ka ile takip buyurmutlardır. Reisicumhur, eldeki l§lerln bt - Gazete, blmdan sonra. 1ngfUs ld;pa- k1m1 A'ftli Benli SaUbU bAJdmUllDe, kimi Nuri aa,_ G1b11ıııa mD-~ 
H888.Iı Cemil Çambel, Milli Şefi - ran evvei n.eıticelendirilme.slnl ka- 88tbdn ~ bahsetmekte w U§&k m1lddelum'U.1D8l Kasmı tJnaı ıto. mi maavmı.tttm. Gedls _.ıddl-:;11 
mizin en aon defa Tllrk tarih ku-- rum ft.zasma emreıtııüşler ve kuru· AlmaD)'aDm T!ırldyeniıı Ba.Jkanlarc:ıa. caeU Sulll bAJrtınJıttne, Kutamona mm:vtm BU.-,lııl '1Wl9mm tr.a11P!'• 
nımuna şeref venlikleri günden - mnn şimdiye tadar g&ıtel'Qjği fa.. ki ıoıtıntı tanımelda olduğuml hatır- BUlh blldm1 Cemal Gandb Dinar bu- ldddeiumum ma&Tlzaqlm. 
beri kurumun muhtelif sahalarda- aliyetten dolayı yüksek takdir 'YG ıe,tmaktadlr. Jru1r bAktmllğl.ne, KocaeJl llUlb hl.ld. ıdddıelumumt muaYl:Dl ..... 
ki ça.hgmalan ve kuruma vet'dik - memnuulyetlerhı.l izhar INyar - ~ guıeteDill Rom& mub&blrt, mi A"fDl GUnel Elblstan mtıdcıetum• GGrele hl.kim ~ 
leri ümt direktiflerin ne fJUretle muşlardır. lıtıJaoUDlniD nutıruaun .Alı1rarada çok ıı:dlll1De And1rln mllddelumum181 şmc- m6ddelumuml mua'llDl Nu&r 
tatbik edildiği ve ne neticeler a- Tarih kunmmndıan aynlan ıom 171 karpl&Ddıtmı bildirmekte ve tta.ı. rtl ~. Gtreaun m1lddetummn!lıl SUMun hA.kim mua"fiDlllt.1lt, 
1mdığı hakkında ayn ayn izahat Şeftmlz, aym btnada toplanmalan- yan bDyWt elçhdnln Saraçoğlu ne yap AbdtllWif Akalm Ankara bl.ldmll,,,_ kıra meD11lt'U Me"lbBle ~ 

zetm.i§tir. Bu sırada Milli Şef OI yapan birbıci Tllrk Coğrafya ugı gör1Jtme71 tebarDll ettirmektedir. ne, 1cra memunı 1"ahrl Akgm Nlfde hlkim muaWllftine, KJrldUell 
:ı,,.:ıdan da ayn ayn mesaileri ham:- kongreeinin isa.1112'1 ile g~ !tal)'&, Tl1rki3'e ne 171 mUnasebeUerde bu1ru1r b&lr1mliğl.ne, B&baealrl bA.1dmt maav1Di Sabahat Kurtm111 
km.da izahat a.lırutla.rdır. ler, kongre 1IDUllDI heyetinde mi- men.taattardır. Çllnldl. Tl1rldJe, ltaı- Necati G6keri Barsa blldmlltme. An. mam b&ldm mua~ 

Evvelce bimi reisin bHhaısea za.kere edilen meee!el&ri birer ~ yanm aıerbeıltlal lçiD mllcadel• etttı1 bra hlkiml Tahsin tstarıbula cıo lira bA1ıı:lm muavtııi Rıza N_... 
tetkikini emir buyurmuş o.ldukJa.. rer sormuşlar, her mesele hak - Ak.denlZin bir kapuma mal1k ~ maaf)a, Tarınıa 8Ulh bAkimi Kemal ııorgıı ht.Jdmlil'..ne, KJllZJcll.DU~ 
n Se1çıık tarihi ile OsmMJı tart - kmda .ilgililerden Jza.hat iıstemJş- maktadır. İtaıy&, b11mm lç1ıı TllrklY9 Kbıotıu, :Merzifon mllddetmnumtat gıı hl.kim1 Mustafa ilt8D 
hln!n muhtelif devirleııi:ni t&tkfk ler ve tanzlm edilen raporlardan ııe sulh 1trtlyor ve bunun lçlndlr k1, Mustafa Somer Kastamonu suııı JıA.· müddeiumumi mua~ 
etm~ yumaık ve neşretmek ~ bart;zlarmr tetkik et.mek tu.ere yan- 1928 llltbalı• ~ Kl1&DOd& Musollnl klmllttne. lstarıbul hAklml Al&ettln sorgu hAk1m1 Cemil 8one BDecıd' 
almmı tedbirler lılllit Şef'e a.rze- larma almışlardır. Kongreıün me- ne Ttırk ?ekm-.. '"1"UID4a blr g&r\lt- K!rman Ispır hllrtmUiiM. Terme ha. delumum1 :mua~ 
d.Umiştir. sa.isi hakkmda takdirlerini ifade m.e oımuştur. Bu dOStluk, t.mıet tn&- ldm1 Nutt Kuter EmJrdalJ ba1ruk lıAJdm muavini Kemaıett:lll 
Diğer tarai'tan ba sene Alaca- buyurduktan soma coğratya me.. nUntbı. Rc:mıayı stJıant1 ne tKYIJ118 btJdmllllM, Salihll hAklmi KAmı&Jet. Kırklarell 80l'S1l JıAJdmltttner 

Finlandiya 
kuvvetleri 

höyük, Çankmkapı, Karaoğlaıı, zuunda nasıl çalıpmaıen arm et. edilm1ftlr. tlD .ü:ıllt BOnJan ceza ~ llUll hAJdm mua.v!nl BUıleJill ============:.! Hacrlar, Konya, Dündartepe, ve tiklerini ~lemigler, baya bu hır Mub&btr emQm1e dl1W' ki: ot Jllklmt İsmet 'l'llrall Yoqat mDd- Bttua lıAldm mua'YhlQ'SD8, 
Bitik mmtakalarmda bqlanmış &- 81J8ta Jcıymetıı dlrektlfter ftMdş- TOrklJ8, .A:mı.p& De Aaye. ara1mda delamumllf#lne, Ödem.lf Jb1ldcSehmm,. mQddelum.um! mua'riDI. Tül&' 

8tGlrbolm, zo (A.A.) - Ofl. 
Hels!nJddelı bildlri141ğiDe &'ıSn,, ol• 

dokça. mUhlm kuvvetıeriıı Koakova 
Leniı:ıgra4 hatb Q8erlnde bareket. ba
Unde bıılı.mduklan &'örtllmu,tDr. i'ID
lAııdlp. hllk1hnetiııin bu abab ne§a 
rettlğl tebllğde bazı Dıtıcyat mmflar 
evkalide hizmete davet edllmektecUr. 
tııl6ndlyada bUJUk f8hirlerde pult 
ildafaa tedbirleri &lı:nmaktada. Son 

ilnlerde uker1 .faad7et arb:mfbr. 
BeWDkl. :IO (AA.) -~ 

devlet reiıll bugUndm wıı..r. ~ 
kat bir mtlddat lçiJL matbuata ...ar 
vwdea 1ılr kan.rname lmzel"'"fbr. 

SaaaQrQn §UmulOntl dahW19 aezantı. 
pnel lrurmaJi& mutalılk kalarak ta· 

-- edecekt.ir. 
MOSKOVADA SCKtJNKT 

........ 30 (A.A.) - Btı aab&h 
........ rad,J08U, Defliyatmda, -
~ gerg1Dllfe 'N herlaangl 
-. bazırbk1anna hlg bir telmihte 
l••&cnemıgtır. Koek09a radyosu ta
ratandaD nrllen bir haber, Sovyet -
Ralanaya hududunda. Kareli Bena. 
1mldak1 kaplJcalann DıeV91m lcabl do-

- tafbklanm " gt1sel haftJarm 
lılıralara bir çok ~ gelı:tl-
a-1 bUdlrml§tlr. 
. l'lll, il (AA..) - Mo8kOlftdan lılJ. 
~e göre Koakon. bil aabalıld 
n~ SovyeUer Blrlfllle hem.. 
1mclaıt olu memlekeUerde alman lhtl
JIM tedbirleri hakkında hlg bir §87 
~tir. Sovyet halkından haad 
edllebDen lntnıaa baJal.ıraa hudutlarda 
P7'd mutad hiç bir ıey cenyan et... 
-emektedir. 

Bem, 20 (A. A.) - lııloakoıva
.. 1.aftcre telgraf ajansına bOdf. 
tılbw: 
~mı organı omı Krae

.... 8$eda ga~teeı, gm-p mm
!latr-mdül bazı mahallerde abş 
~eri yapılmakta olduğunu bil 
Atnektedir. Bu talimlere mayn 
lba eüzlltamlar da ietirak etmeır. 
tdr. Odeea mmtakasmda ihraç 
lııd:aatmm ~timleri denm etmeıı
tıildlr.. 

Sovyet Rusyada 
(Bq t<WGft ~ tncide) 

naaebetleri boaıbileceğinl zamıet
miJ'()l'lar. lılııabedede her iki hU
Jr:imet taıatmdan evvelce girişil -
-'I taahhlıtler haklrmda lhtiy&tJ 
kaıı1tlar mewattw. Türkiye .fle 
Soııv;retler BlrMf! araamda bir a
demi tecavilE ve bitaraflık paktr 
olclağwa. gibi 25 mart 1 Hl de de 
!ılalrD9a ile Anı1mra arasmda. bir 
~teati ediknigtir. 
~ Jle Bcmanyauı Soıv -

yetler Birliğinden metaliba& bu
lmılağa halrJmwla ya!ıancı meml&
--..Se dolapn 1&Ylalar, aalihi -
)'9111 .....wm. tarafmıdan teblp 
ea eöe.tiır. ~etıer Bhiiğiın
en mataW>atta bmunWduğuna 

·r de ortada bir aUmet ~. 

1aıı ye ha aene de devam edilme- lerdir. bir köprO.dttr • .Ankara, hQkQmet mer- ml8l Bırn Altan, Sa.rf.Y hlı.klml Nuri &ğllt hlı.1dm muavlJılllln8. 
sine karar verilmiş bulunan ha.fri- Bundan som-& ea.ym Releleam - kelll olarak 1ı1r semboldOr. Ankara, öztuns. Klqeblr mtlddetumum mua. sulh hlı.1dm mmYiııl Ulvi 
J'Btlarla ba !ıatrlyatlardan fimdiye lıaı ıana&, tarlı kurumu ve kon - lkl lata araıımda n6bet bekJ17en bir TID1 ll"nzl Altıok Zonguldak ceza hl.· Uza maatl& .İğdir aoqra 
kadar alınan neticeler hakkında gre azalan tarafmıdan t~ ~ 'l'Qrldyenbı Tnrk kalblcDr. Jdml1l1nıe, Sugehı1 hAklmt Şeftet Al- Of 80rlU hAJı:1m1 EmnAJettlD 
hafriyat direktörleri Hamit Ko- lerek refakatlerinde Maarif Veldll ln&ıtı ıılJUetl, 1* mllı ~ pııttlrk QQndotmuf au1h ~ Zonguldak llOl'gU ~ 
py, Remzi Oğuzaıık ve doktm . U.an Ati YU.cel de oldufu halde, Tlb'k!;ye, bU ~ Al:m8D lllyuetl- ()ınnancıJr Jıaldmi t1:ıraJılm Dlkbq AD. _.,. blkbnl Aad y.,...,,. 
Şevket Aziz Kaneu taraflndan ve- a"8m geç vakit fa!ctllte it an- ne mubaHf balanmem•endan .,. ~ kara b&klm11ğlıJa, AdllJ'9 vek&letl ım- tayin eMmW-. 
_______ ._ _____ dan __ a_~---.a.ıdn'--·-----;n maD7& tuaflndMı tantp ..m"*"""99 JmJt 1fled 11mum mtldUr mua'dld Huri 

COGRAFYA KONGRESi HEYETi ~=::_.=:.-:= 
-.mıa ~.,.,.. ~ ...... Harici~ Yekilimizle Alman Har· · 

Nazırı arasında çeki18n telgraflt: Maarif Vekilinin reisliğinde ;:.=;:=:.:=~u::::= 
çahşmağa başladı :a::=. d~ bmal1 paı1ak 

A11kara, !O (.LA.) - Coiraf
ya koıwesi umumi heJeti bugün 
saa.t 9,30 da maarif wkili Haaan 
Ali Yücel'in reillliiiıde çaı.-.. 
larma başlamıştır. Lise smıflarr 
için hazırlanan coğrafya miifre.. 
da.t programları ile <rta ticaret 
okullan, ticaret lieeleri, öğret
men okıılları ve sanat okullan 
coğrafya müfredat programları 
tetkik ve müzakere olunarak 
kalbui edilmiştir. 

Öğleden önce profesör O!ıla\ 
A)bar"ın reisliğinde yapılan i. 
kinci cıe1Bede okul coğrafya kL 
taplan haıkkmda mutabaesTS ko
misyonca. hazırlanan rapor tet. 
lııik "" kabul ~. 
Öğleden sonra saat 15,30 4a 

Celil AJhu"m reisliğinde topla.. 
nan iiı!;Onctt celsede '"Türlrlyenin 
ooı?rafya bö~ri" haıkkmda 
TO!tdye coğrafyası komisyooon.. 
ca hazırlanan raporun tetkikine 

Şam bombar
dımam 

.8eyı'9t,. (A.A.) - ea.. bıt
gün lngBls topçan tantmdıuı bom 
bardııman edilmieür. Bombndı -
naand• w .... ~ ..ıısl-
leel arar gönn°'*'· 

Kabil'e, 10 (A.A.) - Orta p.ık 
İngil.lz kunetlerl umma! karaıogft.
bmm tebliği: 

Libya '9e H..,,..,.nda, valiyeı. 
te değfplrtllr yoktur. Suriyede 
nmba.rebe bötibı cephelerde de· 
vam etmektedir. Cesıbeıda aa.hiJ. 
loımıında A vuattralya kıtaatı göı-
d.üklri tklıdetli. mukavemet bl'fl -
smda ağır bir 8Dıl'ette Uerlemelk
tedirier. 8amm cenubanda adetçe 
Uetiia Vjp kıtalan hür FraD9 kuv 
vetıerine k-.ı eiddeW bh- muJm.. 
bil hU-.. yaprM11ana da hh 
Fra11m11 Jmvvetleri meftilieriDi 
metaaet!e maılıalm etmektedlr -
ler. Bu. mmtakadakl :lasilia ve 

Hint krtaJmı -··· bw ...... ler yap:n.lllaNır. K--.;rm'da .,.. 
siıyet t..,,..tıe apknkn=• slıir. 
Ba bilgede 90k pilte*11 • ' .. 
ler ıoh aktadır. Diller ........ 
'"'1 blalarmm d99amlı ~ 
metiilıe nCmen maMN lel'lw -
Jer ka,..tedilmftlılı. 

Bir ~ yarMan.&ı 
138 ııwr illi •stı JVe 915lı glle -

ıWea 8aWt, cllll H· e' Ww\ p. 
çeıtr.en, gla) L bınıım allma Y\1-

-.d ""'' talııe lek -t aıııaia • 
... aetl"l!lllr. ~ .... bdM 
ctr vtili Be Cen •ı• ' 1 ter 
llae Kaldınlnrıştır. 

ClawlP4 PaııMd, IO '4-.A-) -
Bavu Oft ajmmr bDmıtJıor. 

PGt:k Jumal plleteıd, Tnrk • AJ. 
mazı muahedellildn akdi b•ldrmd& ,..s 
clltı bir makalede ~ ki: 

.A1maQa ne Tlrld~ uumd& alıdo.. 
llmaD. muahedede bbrt haJı'et. dtıcıL 
receık iıi~bir ,ey yoktur: Bu. sukutu.. 
da b\alya.tm mın,atını da birlikte gö. 
t8fmGf oıaa 'NZl.yetln tnldfıı,fmdan 

dotan mantdd b&dteedlr. 
~ çek btlyUk dtplomat!k 

lauletıeM m.mı: mcmtaaıı isbat etmıt
tsr. Sar&tol'U prbıll lıMQn realizmi. 
Dl ..... bMtlla lnceHğt ve. thttyatk&r. 

blı mmP4ıeöe nnimt tebrik. 
leırJnisi ifade eden ebekmsmmn 
telo'afma cevabaa. ben d& bu 
muahedenin aidmdeo dolayı en. 
hara.retli ve a:ımimt JIM!IDDlJIÜye.. 
timi 8ÜJe bildiririm.. Ba hmusta 
en samimi tebriklerimin )al-Jl6. 
mı ruıa ederim. 

Bu muahede sa~ iti 
memleketimiz ve milletJerimis a. 
raSJDdaki OOstiuk ve ka.qJllıldI 
tam lömadm milıUrlerrrrde ola. 
cağı h~ derin kaııaatle 
hareket ederek kmdimi ekselan
smn. en dosta.ne bir ta.rma bağ. 
k -u-t:---
~- BIBBIIN'l'ROP lııll De ... ..,.cnp ~ bllmJf lilr. o ..... b....ut edebl!mlltlr ki, ___________ __ 
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ŞUNDAN BUNDAN: 
Dondurmacıların 

ince hesabı 
Bir kilo dondurma 48 

kuruta çıkıyor. Buna kü
lah bedeli olan 12 para
)'! da ili.ve ederseniz ... -
Müaevi vatandaşlar ne
den çikolatalı dondur
ma yiyorlar? 

İstanbullular kadar dondurma
ya dialkün pek az beldC' halkı var
dır. Bu, şüphesiz ki Ş' hir halkı

nın, karıunın tok, üstlınlin bütün 
olmaemdan başka bir de bedii 
~ldn.iıı fevkalB..de tekfuniil etmiş 
bulunma.smdandır. Zira, dondurma 
cılarla yaptığım müteaddit konuş
malar neticesinde şu kanaate var 
dmı ki dondurma yemek, her şey
den e-.-vel bir ''zevk" işidir. Don
durmacılara göre donduıımadan 
an.lamıyanların vay haline .. Bu gi
biler, maalesef hayatın serin t:a
raf"~r anlamam.ağa mahküm zaval 
hl Ir! Maamı. ıh, ben, dondll'r-
m ılarm biraz rekl&m ga~Teti 
ile ileriye sürd ri bu patavat -
sızca Jddiadan LL. az isko ıto yap -
ma.k ıııyetindeyim. Zira, öyle kim 
seler bulunabilir ki milbarek nes. 
neye bayıldığı hald ırf srhhi za
ruretlerden dolayı t- • iurma tat
mağa imkan görememiştir ve gö· 
rememektedir. YinC' bazılan da 
var ki, sıhhati ve kesesi miisait 
olsun göz.ünü açar açmaz dondur
ma faslına başlar, günde bir kaç 
öğiln dondurma ziyafetini kendi -
Bine az bulur. 

İstanbulda eskidenberi çocukla
rm dondurma.ya fazla diışkim ol -
duğu malfundur. Fakı:ı.t, dikkat e
diycnım, son zamanlarda İstanbul 
çacuğuna, dondurmaya karşı bir 
nevi istiğna, bir tuhaf numursa
mama lrtz olmuştur. Eskini.o don
durma tiıyaki çocukları yanında 
bugüntln QOCUğu, daha çok ''('fen
di., dir. Adeta sok.akta, gezginci 
oonduruıacılardan aldığı bir çey -
rekllk dondurmayı, ağzını yüzünü 
şapırdata şapırdata yemeği ayıp 
telakki den çocuklar bile var. Bu
nu bana izah eden bir senar don
durmacı, arka.sınan şunlan an
lattı: 

- lbncU bir çok ailelı:>r, çocuk
ıa:tmı herhangi bir mahallebici 
diikkinına götürüp orada kendile
nne dondurma ikram ediyorlar. 
Asri ameler de, gezgicl dondur -
masmın malzeme itibarile i!!rhha -
te dokunur mahiyette olduğuna 
dair bır kanaat kökleşmeğe başla
dı. Gfıya blz, fena harç kullıı.nı -
yomıuşuz. Halbuki, el dondurma-
11mm makine dondurmasından gü-

muhafaza etmek lizım. Bunun için 
de ya Frijidere koyacaksınız, ya
hut da buz içinde bırakacak.smrz. 
Artık dondurma sarfedilinceye ka 
dar bu masrafa da katlanmak la
zım. 

- P ki. hiç mi kar etmiyorsu
nuz? 

- Eh .. bu kadar külfet ve mas 
raftan sonra yapacağımız kiı.r, çok 
cok 20 kuruştur. 
- Dondurmacının verdiği izahat, 
büyük bir ma.hallebici dü.kkiı.nına 
merakuna dokunmuştu, kalktım, 
gittim. 

Diikkıln kalabalık. Zevk ehli ( ! ) 
İstanbullular hahire dondurma 
)iyorlar. Vişneli, kayısılı, allı mor 
lu dondurmalar, billur dondurma 
kadehlerine konulmuş. Buram bu
ram terliyor. 

Kal'fjımdaki masada oturan bir 
annnenin ;>anındaki çocuk, önUn
de}cj dondurmayı üflc>yerek yiyor. 
Akluna, seyyar d<mdurmacıların 
bugiinkü "kibar çocuklar., hakkın
da verdiği izahat geldi, (Her }iği
din bir yoğurt y:iyişi olduğu gibi 
her çocukta da bir dondunna yiy-i 
şi varmış) dedim. Soğuk şey üf
lenir mi? 

Bizim bildiğimiz sıcak bir şeyi 
soğutmak için üflenir. Çocukluk 
işte •.. 

Zevk ehli 1st.anbulluların bir 
merakı da, mahallebi, sütliç, ta
vukgöğsü gibi hafif tatlıların iize
rlne dondurma koydurtmak. Bu -
n11. mahallebici diikkanında gör -
düm. 

A\Tilırkı>n mahallc>bici)e sey
yar dondurmacıdan edindiğim ma
lumatın doğnı olup olmadığmı sor 
dum: 

- Doğru, dedi, yalnrz hir nok
sanı var. Kiılillı parasını unutmuş. 
Bf'her külah bize 12 paraya mal 
oluyor ! 

- Size bir §ey sormak istiyo
rum. Bu kadar senf'dir pondurma
cısınız, İstanbullular içinde kimler 
hang\ rine dondurmayı da.ha çok 
severler? 

- Yaşlı Ba)anlaT kaymaklı, 
yaşlı baylar limonlu, rumlar kay
maklı, muaeviler çikolatalı.. Hat
ta civarmda ınusevi aile~i bulun -
mıyan mahalle dondurmacılan çi
kolatalı dondurma yapmazlar. 

Bu bir ince hesap işi olacak ki 
iştir jşltmPz aklını ermedi, fakat 
sonra anlaaım. 

Ne mi? müsaade buyurun da 
yazmıyaymı: zira, bu kadar so -
ğukluk yeter!.. 

Reşat Mahmut 

zel olduğu mu!lakkaktır. Fakat gel •-------------.ı 
c1e anıat.. ı .._18 8 le 

- Peki, seyyah dondurmacılar ... D a r 
asabyor mu? •-----.-.---------- Eh.. biraz azalıyor. Çünkü 
dondurma masraflı bir iştir. Bu 
murafı koyuyacak satış yapılmaz 
ea tabia.tile dondurmacılar da mes 
lekteR J&tlfa ( !) ederlc>r .. 

- Masraflı mı dediniz? Don. 
dunu.ya ne kadar masraf yapılır? 

Muhatabnn, bilgisizliğimi:' acı -
1811 bir tebessümle güldü: 

- Anlataymı, dedi. Bir kere 
dondurma yapmak için .süt Iılznn. 
Farzedelim ki bir kilo dondurma 
)'8ll8caks·11ız. Bir kilo dondurma 
.at.U 25 kuruştur. h i bir dondur-
ma içln mutlaka halis koyun slitü 
ahnak lAznn }cj fiyatı budur. Bu-
na 250 şeker koyacaksınız. 12 ku-
nış da bu. 5 gram sahlet 2 kuruş. 
lki kilo buz 5, yüz paralık tuz, ne 
etti, kırk s kiz elli kuruş, değil 
mi? 

Bu sırf. dondurma yapmak için 
için sa.rfedecl'ğiniz paradrr. Bu 
dondurma yapılcLktan sonra onu 

J'&ll ild ldşl var: Biri Çoban biri 
ben. 
İdmanlan Antrenor mecnunanC' 

bir gayretle yaptırıyor biz de dC'r
vişane bir tevekkill v<ı sabırla ya
pıyoruz. Fakat ben yorgunluktan 
ve bPl ağrısından duşun alt nda 1ı ağlıyorum. Mahsus du un altında 
ağlıyorum orada göz ~aııl!ırı b lli 
olmlılyor. B ili olurs"' eni el l<' ·s 
glbl İstnnbula ÇP\irİr bU d r h"'
l'ff .. 

Boş vak:tıPrdP. mfür.f' 1"rl. hay -
vanat bn.h<:C'lcr ni. s -ı• lnn 'e 
mPşhur Margrit aiP.s nı g ziyo -
nız. 

18 gün ,kaldıktan ııonra Pc te
dPh hakilmtC'n pek miit '""""'3İr o'a
rak a}T 1 ık. Bu a ·~ı'ı t .i htizün 
ve tP ssüril mavi Tun::ı ın b ) nz 
vapnfan ve ghlı şirin gah roman· 
tik oluveren sahilleri cnlıuk unut
tun:lu. 

Es...se. biel daha uzaklarda bin 
*Mi yenilik ve değü:iklik, he~e
c:m ve gheHJlc bel-livordu. 

SemJh Ttiı•Mtojan 

Kadıköy l!Menme Memurlufunda 
NlkA.Jılana.nlar: 

Şl~ Rumeli Cad. No. S2 de Yllkaek 
Mimar Hakkı Elden ile Tah!re Baraz, 
Kimya MUhendisi BUlent Tiryal.!oğlu 
Ue Kimya. Mühendisi Fehamet Camcı
oğlu, Kadıköy Misaki Milll cad. No. 
20 de Köfteci Salih Pehtaz ile Ay!Je, 

d n Tayyar Nalban~ ile Samime G!'· 
zeglr, Kadıköy KırtaRlye Sokak, No. ı 

8 de Muavin İzzet MUbUrdaroğlu ile 
1 

Nemlde Keskin. Göztepe ömerpaşa 

K. No. 35 de Mllhendls Niyazi Yurt· ! 
kuran ile Nuran Akdoruk, Üsküdarda 
İbrahim Aki! ıle İffet, Şişli Kuyumcu 
İrfan Sokak, No. 32 berber Enver 
Akgül ile Hac"r Bican, Yeldcğinnenl 
Duatcpe No. 12 de D. D. Y. memuru 
Hasan Puran ile Seniye Kaya, Koz. 1 
yata~ Sıtmapınar No. 4° de KahvP.cl 
: f h 1 t öz )1c•ır ilt' r:ıtC"la :{a • ·ı -
ıu. Eskı h r Pa"a Mah ! ıldınro so· 
k'lk ' 0 c 39 da D. D. Y. memur Ke. 
rim Candt'mir ile S ntye Candemir. ı 

Fen tyolu Sellml Çeşme sokak No.: 
221 ı ae İşçi Sı-y.'.'ettin Mısırkooğlu 

ile H<ıs!be GUneren Kasımpa.şa HUr. 
riyet ıvıJttLı-. No 51 te Terzi Bahaet· 
tin ·ur ltçi ile Sen'ha Feser. 

'!\ YJPJ .AR 

Ba.ırlyeden aıdlğım askerlik tezke· 
remi zı.yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskısiniıı hükmi! yoktur. 

1\3.sımpaşa Tabakhane meydanı 

Y.-nlmahallP. ı.okak S.4J numarada 

h:\-aa oğlu Ahmet KmıAI U' 
tewıllMML (18!M) l 

Hikaye 

Kinin 
(B<J§ tarafı S incide) 

Doktor ağızdan kinin almanın bir 
çOk faydalarını sayıp döktü; f§tah 
açtığını, kalbi kuvveUendlrdlğlnl, ha.. 
rek!tı tanzim cttiğin.l, hepsini anlat
tı. Çocukların e ringa ile yapılacak 

kinin tedavilerinde faydadan çok za., 

rar göreceklerini eöyllyerek büyücU. 
lük teşekkUlU bayanlarma: 

- Sakm, dedi; sakın kinin §!ringa. 
smdan vazgeçin. Mazallah çocuklar
da liyle yaralar açar ki, ekseriya altı 
ay cılk yara içinde kalırlar. 
Kadmıar: 

- Evet, evet, dedıler: müthi§ şey· 
dir ,u kinin! 

Fa.kut bu sır da bir şey oldu. Tak. 
si şoförleri korna r imaya başladılar. 
HattA bir numaralı 'aksi :oförü: 

- Baylar, bayanı r; de<.!ı; eğer iki 

ıSANiN 
DIŞMAGUNU 

dakfüaya kr.dar ha.lkmyacak olursa. Dı.şlere hayat verı·r 
nız, bu yoldan lmkAnı yok gece vakti 
~cm eyiz. 

Bir kadın: AN"'AK 
- Bir ııaniyc, dedi; dudaklarımı ·--- " ---~ 

tazelemek için bir saniyecik! 
- Canım, takside tazelersiniz efen 

dlm. Bu şoförler şirret adamlardır. 

Bir defa diyorlar ki, ııte mutlaka ha
reket Hızım. 

Kafıle alelAcele meydana doğru ytı. 
rüdll. Taksilere bindi; Kazıklı ova 
köyluler! yol başmda toplanmış milli 
havaJ::ı.rlyle misa!irlerlni uğurlamaya 

çalışıyorlardı. Sadece, yolda, kadın 

!ardan bıri bırdenblre ayağa kalkkr. 
cak gibi oldu: 

- Ah, dedi, şu t ksı oforlerınııı 

ys pl:ğı kepazeliğe bakın! 
Erkeklıırden biri: 
- Rıca ~der.m henıın!?!P.lldi, dıye 

atıldı; bırakın çocukluğU .. Daha iki 
giln evvel ayni yollarda. dtvrilıın nru 
bayı unuttunuz gaııba ? •. 
Kadın: 

- Sormayınız cfendım, dedi, sor 
mayınız; kıninlcr, kinlnler .... 

Erkeklerden bir başkası: 
- Hım, dedi, kınln! Sahi, kınınlerı 

dağıtmadık yahu ... 
Fakat bir diğer erkek imdada ye:. 

tiıme'kte geç kalmamıştı: 

Her sabah, öğle ve 
lkşam, her yemekten 
·onra mutlak fırça-
' amak şarttır. Bu u
·ulü şaşmadan, mun· 
azam bir metodla-
. akıp edenlerin di§le
·i mikroplardan, has
alıklardan muhal a
::a edilmiş olur, pas-
1anmaktan ve çuru
"?lekten kurtulur. Her 
·aman temiz, parlak 
ıe güzel olarak kalrr 

'\,\.··' \\ 

- Canım, dedi, Ziyanı yok efendım; 1 Üe sabah, ög"'le Ve 
yarm sabah bizim odac-ı ile gönderi. 
rım olur bıtcr! üzuımeyınız ctendlm, 'lkşam her yemekten 
üzUlmeyınlz siz!... ı' sonra p;;,.,Je 3 def r 

KENAN HL'J.OSt 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bu~11 11 de, Akpm 8,80 da: 
1 - Bay Çetin (25 klRID) tekmW 

birden 
2 - Çlrte ()adılar 

Ttll"kç~. 

(Karacöz) 

s - Mlkı tuu1. 
--0---

Burhaneddin Tepsi 
Temsilleri 

Bu gece Cağaloğlu Çifteaaraylar 
bahçeainde 

25 haziran çarpmba gtınU ak§amı 
Beıılkt&§ bahçesinde 

BABA RAMIZ 
Piyes f perde 

Yakmda: Neron ve &-niye Tepe! 
dıuuılan 

~ ............... ... 

Hizmetçi Aranıyor 
Bir kan kocanın yemeklerini 

1 ışirecek, bazan blr buçuk yaşın· 
ı;ocuğa b:ıkacak bir hi~etçl 

ıı.ranıyor. Her gün saat 6 dan 
so ra VAKIT Yazı İ§lcrl müdUr. 
JüğUne mUracaat. 

~ BektmJ 

Ahmet Akkoyunlu 
J'akslnı Talimhane ,Palu No. • 
Pa1.ardan maada he.rgttn 11&1! 11' 

.. ~ .·umra. Tel.-tnn 40127 • .------, TUtlllye caaıaarıyetı 

ZiRAAT BANKASI 
K.ucul~ tanhı. 1888. - ::ieraıayesı. 100,000,UUlı fiırk 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zırai ''t tıca1i 're7 ""' banko muamtll'lm. 

Para btrlkıtnınlett tK.Hll Un lkramiyr veriyor. 

tara•• 

LUa!l 

~ J.r&a :luJwıanıara Mne><.,. • :2ete 

oULna ~örr .k rıuolyt 

'<lleceı. ıcur'a "" ~gıaa.ıı:· 
111.ıtttııa.-ıı '•Trr 

1 Mt"fl ı noo ılnılık • OOf lnt IOC 'tdl"d 1\0 llralılc 6.000 Ul'9 

• 'iO(, ı.ooo . 1%4J . . "' •JMHJ . 
• • ·~ ı .00( • 180 lG s.ıoc; 

141 • lO" •.OOCı • 
DlKKA ı Hesapıarmaıdu oaralar ııır ~n~ ıçtnde ~ ı1radıı.ıı a.şa.~ 

ıtloll.llyenıere 1.ra.mıye ;ıııug 'AK<1ı.ror % ~ rıız:uıvıP 11enı.,c~ <'I• 

""'~' -: 11 Mart. 11 •'az ran 11 ~ •oı. ll Blr1nclkAnun ":&ribl~ 

ıstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
narıci askeri kıtaatı ıllnlan 

Afitiğıda yazılı mevadm kapa!I urfla ekslltmeıerı Sa.nkamift& aııkert 
satın alma komlysonunoa 9.7.941 C"IJıı.ü saat llS de yapllacaktır. TallplerlD 
kanuni ve&ikaıarlle teKU mektUt>laimı ihale saatinden bir saat ""1 komir 
yona vermeleri. Sade ) ağı ve sığı:.- eti kQçtlk partiler haUDde &711 &Jn taljp

ıere verlletJlir. 

otNst MJktan Fiyatı 'l'mdaatl 
kilo kurut .. 

Sığır eU. 792,000 2• 10,7M 

Sac'le yağı. 170,000 185 18,083 

Ot. 1,830,000 4 4,910 
(129) (.s88) 

• • • 
2400 ton tuğday ı.1rdrnlacakt!r. Pazarlıkla ekailtmeai 8.7.Hl Salı gttııU 

saııt l!'i de Gelibol•Jdn csker1 satı.1 alma komisyonunda yapılacaktır. TıüıJJlla 
bedeli 73.000 lira. ilk teminatı l>l:SO 1.radır. Evsa.t ve p.rbıameet Ankara, İlo 
tanbul Lv. Amirlikleri eatın alma komisyonlarında da görülür. TallplerlD 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (1f3 - 4961) 

$ • e I 

2:;0,000 J;ilo ı:ığır eti alınacık~n. Kapalı zarfla ekajltJDeai 9.7.Hl çar 
,amba günü Es:ıt 15 de Erzlncaı:d1 uker1 satın alma kom11Yonund& yapıl•· 
csktır. Tahmin bedeli 715,000 lir ı, ili< teminatı 5000 liradır. Şar'.lnamesi kOoi 
misyonda görtilUr l'allpıerin kcı.rnnl vesikalarlle teklif. mektuplarını lh•I• 
eaatlndcn bir saııt evvel komisyona vermeleri. (189 - 4948) 

*** 170 ton sade yağı ıı macaktcr. f'cızarlıkla eksiltmeal 28.6.Hl Cuma gön-O 
saa? ıı de Anknıa Lv. Amlrl!gl 56tın alma komisyonunda yapııacaktır. Tab" 
min bedclı 246,ôO') lira l:k teminatı ı~,576 liradır. Taliplerin belli v&kltte kOo 

mlıı.>ona gelmeıerl. Şartnamesi kom!.syonda görülür. (111 - 4940) 

• • • 
23.0SO ki.o ı::ıkın kabağı ve :Si70 kilo Çalı faaulyesl pazarlıkla atm alr 

nacaktır. 1halcs! 2~.6 (141 Pazarteı:I güllü saat H de Hadımköy clv&rmda 
Muhakö\ ilııde aı;k(rı eaım alma Komlııyonunda yapılacaktır. TaUplerln tıelll 
vakitte 200 lıraıık ilk temlnatıarıy e komisyona gelmeleri. (133 - 4942) 

lj: * * 
.ıo: illi. 500 ton .,r:;ak nakı !Wrllecektır. Pazarlıkla ekslltmeaı 21.6.941 

C'uınartesı gl!nü aı.at 1l dtı Selırn ' cae askcı1 satın alma. komlayonund& ~· 
pılacaktır. Şartnamcs; komisyonaı> görülür. TckaıTür edecek fiyat Qzeri&
den <;~ 15 teminat elı11acaktır. Ta•!plerin belli vakitte komlayona ptmeleri-

(135 - 4H•) 
il- • • 

A§ağıtta yazırı dlıJ?mcler açı<t d>ırıltme ile müteahhit nam ve hesabm• 
satın almacakt:r. 'fa· pıerin 7.7.941 Pazartesi günU saat 11 de Ankarada ){. 
M. v. Satınalmıı kom'.ıı;ı-onunda ouhmmaları İlk teminatı 1248 lira 75 kuruf" 
tur l!~vsaf ve şartnamesi komlsy'>n'Jll görUIUr. 

CtNS1. 

To7.hık dtlğmesl. 4 delikli 
Goınl~k ve şapka 4 delıkh. 
Kaput dllğmesl. 
C"..elcet dtiğmP.si. 

A~ 

s.000.000 
500.000 
7~.000 

1~.000 

BellPrlnla ftyat1 
..,.tim 

27 
24 
49 
49 

'(11T - 48pt> 
,,. .. 

Polatlıda mş &t •rartınlacaktır Keşif bedeli 232,:?38 lira 12 kuruş l .,'t 
teminatı 25,723 hı a 82 kuruştur. Fıı:ıarlıkla eksıltmeal 27/6 911 Cuma gerail 
Mat 15 de Ankarada M M. v. Sotıruılma komlsyonıuıda yapılacaktır. J{eflf 
,.,, şortnaınes! ll62 suruşa kom•,;y011dan aımır. Tallpderln belli vakitte JtO 
mı.eyona golnıeleri. (127 - •901) 

11- * ... 

1500 ton kuru ot p:ızarlıkla sattn almacaktır. !llaleii 38.8 .941 cumartetl 
gUnU eaa' 11,30 dı. F.;s'J. •şehirde askcrl satın alma komlayonunda yapııacal<· 
tır. İlk teminatı 2437 llra 150 kıın;rtur. Taliplerin belit vakitte koml.lyOll• 
gelmeleri. (1'7 - fl>ff) 

işletme Umum 
Muhammen bedeli (1700) Ura olan 1000 adet 220 volt 300 WaUık 001,at 

ampuhl (23.6.1941 ı Pazartesi gUn'l uat (10.45) onu kırk bqte Haydarpai8. 
da Gar Nnaııı '1ahılfnd<>kl komls}o ı tarafından açık eksiltme uaullyte -'°' 
alınacaktır. 

Bu !şr girmek :stiyenlerln (127) Ura (50) kunıtluk muvakkat te~t 
ve kanunun tayl:ı eltığı vesaik·e :Jirlikte eksiltme gUnU saatine kadar ıso 
misyona ıntirar.aatları l!lzımdır. 

Bu i§e ait şıncnamc;er komi3ycndan parasız olarak dağttllmaktadd'· 
<•SSf) 

Yapı ve İmar itleri lli.nı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksllcmcy!? konulan -1: Adllye Ve"AleU Evrak mah.zen1Dde 1' 

rılacak r;ab yerlı raf ı~!dlr. 
Keşfi: (2138.~) l r&.uır. 
p Eksiltm! 1.7.9fl Salı gtnıü saat 15 te Nafia VekAletl yaptı '" ıJ1Jltl 

ı)<>rı ekaiilme kom!Byollu odaauıda pazarlık usuUyle yapılacaktır. ·-~ 
3 Ekıııltırıe !llrtnamesl V! b,ma mUteferrl evrak yapı '" tmar ..--

r<:.slıt,ınd.: gorüleb!Jlr. 
4 - Ekıılllmeye g;ıebllme .t ıçıL isteklilerin 160 (Yüz &12llf) ltra 4' 

Kuru~luk rr.ı.:vakkat le!Jlınat vc:ıoe.erl l!Zımaır. (8229) ('6~ 

l ıatanbu. ı eeıed lY••J 
ııanıarı 

Keşif bf>d. tık temi. Şartname Bed. 
1131)3,00 847,72 55 Abldei Hürriyet. KA.ğıthane yoııa .. ~ 

r1ne birinci defa olarak % 20 bltuJl"
katran kaplama yapılması. 

1206!! GO 90:1.21 60 Yalova Millet Çlttllti yol~~~ 
kaplanması ve Yalova • ~ 
yolu asfalt tAmlratı. 

l{C',.I! bt'clf!l('rilc ilk teminat mikdarları yukaraa yazılı lfler e1fl :: 
kapalı zarı ur:uhyl? <!L{ ıtmeye l:c.nulmU§tur. Mukavele, ekalllme, S&flll ııııso9 
lık lqlerı u:numı, hu~usl ve feruı tjlll'tnamelerl proje k~ h~ l'f•" 
müteferri diğer cVJnl: lıızalarmd.ı. gösterilen bedeller Uzerlnden vlJl19l ~ 
rıa Mlldllrlilğlhıd<n '·eı.lc.cektlr. 1hsle 27.6.Hl CUma gtınQ saat 11 ~-.ıs. 

• Enctımende yapılacaktır. TaliplAr•n ilk teminat makbuz veya _. ... r-;J •. 
ihale ttırihindcn rekiz ş:tm evvel V'!lyet Nafta )IUdUrlUğtlne mnrac:a-taa,_rt
caklnrı fenni ehl·yı-t vc 9U yılın.:ı. &it Tica~t Odası veııkalan, ~ uıı 
nam~ \e kanunen ibrazı lflzım g.?lcn diğer veaaik lle 2490 numa.ralı ıı:.zıu_: de 
tarifatı çevreslnd2 bazırlıyacaklt.rt teklif mektupıannı ihale gün11 ... t 

1 

kadar Daiml Enci!menc vermel!ri lA.zımdır. <•15Sti) -
r."' le yapılır 

5 -ı Sa:ıibi: ASIM US 
Umum ııegriyat'I ide.re eden: 

Basıldığı yer; V AKl'l' J(atbatJ6' 
!lelik AMnd BtJf1fllll9P 


