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An ya sel felllke

Bulgaristan 
şimalden gelen 
tehlikeyi anladı 

Yazan: ASIM US 
Dlrlmç gündeııbcri Bulgari tan

da. siyasi tezahürat olnaı&'111dno 
hah cdilQ onlu. Iliil illi mitingler o. 
lnctık, bunbrdıı. Bulgar Bn~\'Ckili 
rilof b~ta olduğu halde Uulgar 
nıız.ırlan özler sol liyecck, <lenlli. 
yordu. Uu haberler, Ilay J•ilof'un 
ha talık bahancsJl le \'il ıına) a git
m<'SI, oradan Strazhurga , geçC'rek 
Alman hnriclyo nıız.ırı Von Ribben
trop ile görÜ mesl gibi hadi eler. 
den sonra \'Ukua geldi~-1 lı:ln her tn.. 
rafta merak ulıındımu5tı. 

ı~ıe bu uretlc cfkiın umumiye. 
de bU~iW{ bir nliUm t:) andının iya-
11İ teuı.Jıiirat cliin olmuştur. Frofc. 
ör Filof Ro culdıı. bUylik bir imla. 
balık önUncle iki sn.attan fazla sii
ren bir nutuk söyleml~tir. Bulgar 
Hnıs\'Cldlinln bu nutku ı;imdiyc ka
dar Balkanlarda. daima süplıcli \ 'B· 

zlycttc gorfuıen Bulgarl:ın re,iz. 
yoni t l~-ıı.scUen a;>TılmamnkL~ be
raber sulh 'o demokm l ct>phcsino 
~ık adımlarla. :>nlda~hrmıştır. Bu 
lllbarla Bulgar Kralı Borl ten iJ. 
hıun ııldığm:ı. Upho olmıynn Profc. 
ör F11ofo ı::ıh n.n takdir ctmcl• lii· 

zımdır. 
Haiırlarcla olduğu üzere bir miid. 

det C\"\cl lliUer ile Bulgar Kralı 
rr,.,..;., "T"'I ırrl M ·li 1 i nı\ili lo t 1~ 

mu tu. nu mUlllknttnn onrn llul
~r & ·cklll ile Hıırlclyc Nann 
dawt cdllml o ele Bulgar c'lrvlct 
adamlannm Rerline gitmemeleri Ud 
hUkümct n.ııısmdnki iynsct a~ nlı
ğuıı göstenni_ti. Alman hUkiımotl· 
nln Bulgari tnnı iiç\lzlü pakta il. 
tllıak ettirmek için yııptı[,'1 tc cb
bü neticesiz lmldıktan sonra nrtık 
HIUcrln bu J,Uçii1i Ballnuı mcmlo
keUnt krndi haline bırııkma.cıı lıl
:mn clirlwn bo defo ikinci bir fo. 

cbbü c'laha ~npılruı5hr. Öllc gö. 
rUlüyor ki Profcsor Jliıof bu ikinci 
da\'ete icabet ebnemcnln ııe-r.nkct
sWlk olaro!:'llll dUı;;linmU , faknt 
sc nhato re nıi bir malıl~·ct \'er
mcme.k iı;in \ iyun:ıya b.•da'i mak-
ndiylc gitmek b:ıhnncslni uydur· 

mu tur; Yiyanadıın gizlice Straz. 
burga geçere!• orada Yon Hlbhcn
lropla tionu,.ınu hır' e ondan onrn 

of yala dönınü:ıHır. 

aruz kaldı 
aa kayıbı va 

Köprüler, değırmenler yıklldı 
şehir susuz kaldı 

Antal;~ıı., 12 (A.A.) - lllr hafta. 
danbcri !a.:ıılnsız bir surette §lddeUo 
yağan yağmurlar bir !e!Akct halini 
almı§. defne şclalelcrind( kl şehir su· 
yu deposunu tahrip et.mi§, değirmen· 
!eri yıkarak ağaçlan aökUp ı;otUı
mU§tUr. Bu yUzdcn uclıtr dUndcnbcrl 
susuzdur. Bundan başka Antakya • 

Yayladağ uoscalnl de sular baısmt§, 

koprU!er yıkılmıo. mllnakalAt dur. 

mu§tur. Asi nehri demirköprU clvn· 
rmôa yatağından çıkarak bir çok e· 

kllml§ tarlnlan isUJA. etm!§Ur. lnsan 

\'e hayvanca lolc!at ve mnddl ı.arn.r 

bUyüktUr. Yağmur devam etmektedir. 

• • 
zmır zelzelesi 

Merkezin Değiımendere 
olduğu anlaşıldı 

Nahiye ve köylerdeki hasarat ne kadar? 
/::mir" 12 ( A.A.) - Perşem

beyi cumaya bağlayan gece İz
mir vilayetinin her tarafında 
hissedilen oldul\ça şiddetli zcl • 
zelc hakkında alın.an tafsilata 
nazaran sarsıntı bilhassa Ka
r:ıburun ve 1' .. oça. sahilleriyle, 
Kuşadasmda daha şiddetli his • 
scdilmiş ve burada. sabaha lrn. • 
dar fasılalı \'C hafif olarak de· 
vo.m etmlştır. ,o.U§ada.tı-ında. ıı 
şiddetli sadame 23,18 de '\"Uku 
bulmuştur. 

Burada ve Sclçuktıl. bir bina
nın duvıırları )'}kılmıştır. Sefe
rihisarda zelzele şarktan· gnrbıı. 
doğru üç eört saniye kadar de
vam etmiştir. 

Zelzele Değirmendere nahire
sinde de §İddetlc hissedilmiş ve 
muhtclü fasılalarla dokuz sar· 
sıntı kaydedilmiştir. 

İlk okul binası kB.milen çatla 
mış, ve müteakip sarsıntılarla 
yarılmı~ır. Ye:ıi yapılan koo
peratif binasıron bir duvarı ile 
24 c\.in duvarları çatlamış, bir 
hayvan damı tamamen, 11 hay
van damı ile 9 ev kısmen yıkıl
mıştır. 

Prasaca köyünde 10 baca yı
kılmış. yeniköyde 29 c-:de hafif 
catlaklrklar olmuş, 20 baca ve 
bir ahırın duvarları yıkılmıştır. 
Karacadağ köyünde bir dam, 

bir ev kapısı ~-:ıkılmış, bir keçi 
ölmüş, Sancaklı köyünde 6 ev 
içinde 6turulamıracak bir hale 
geldiği gibi, diğer altı evde de 
catlaldıklar hasıl olmuştur. 
- Cuma ovasının Bulgurca kö
yünde 40 baca yıkılmış, iki dam 
ve bir evin duvarı çökmUştür. 
Buradaki okul binasında ve 40 

evin muhtelif yerlerinde çat· 
laklıklar hasıl olmuştur. 

Dikıliden alman bir telgraf
ta zelzelenin orada 21,12 de his 

(Devamı 2 incide) 

Ortaşarktaki 
ıngiliz aş 

kumandanhğının 
Mümessılleri 
bugün Anka
raya geliyor 
Londm, 12 (A.A.) - R6ytcr Ajan· 

eı bildiriyor: 
Orta §arktakl nglllz ba§kumıından· 

lığmm mUmeasillert olan ~crnl 

Mnrshııl Comvoll ne havıı vLB Mnro· 
uaıı Elmhurııt, lnglllz - Türk muıı. 
he~ !mzıı.mndnnberl '\"Ukubul· 
makta olan mutad Mktalnazar taatl· 
si için yamı Arıkarnya muvnsıılAt e
deceklerdir. Akdeniz filosu barıku. 
mo.ndanlıgınm husuat mUıneu\U olan 
Amlrnl Slr Ho'lôard Kclly görU.;ıneler· 
de hazır bulımıı.caktır. 

Hu konferans. Fnmsa muharip va· 
zly t.ındcn çıktığmdanbcrt ilk toplan· 
tI olması mU&tcsnıı olmak Uzcrc, hu. 
surrt hiç bir mah!ycU hnlz değildir. 
Bununla berabb~ o tarihtcnberl, Türk 
ırub:ıylıırmm lnglllz askcr1 mUcascso· 
lcrinl sısrmek için yaptıklan ziyaret 
esnasında gayri resmt noktal nazar 
teaUslne \'esile EUhur etml§tir. 

Dünkü lik maçları 

Göbels 
Alman Hiçbir ecnebi 

taarruzunu menfaat bizi i~are 
haber verdi etmemelidir-~ 

Almanya yeni 
bir taarruz 

dersi verecektir 
blııdrld, 12 (t\.A.) - A.B.C. gaze· 

teslnln Bcrlln muhablr'lı\ln blldlrdl~L 
ne g6rc, Göbcls ecnebi ga.zctecllcrlnhı 
bir toplantısmd.'l gazete mubabfrlerL 
ne Sclccck Alman taarniZunu DU SÖZ 
lerle haber vcnu1ııUr: 

Ne zaman, ne de tarih zlkret.mlyo 
nım. Fakat §UDU kaU olnral: s6yllye· 
)1m kl. Almanya yeni bir taarruz der. 
el \il Alman lruvveUcrlnin yenl bir 
tczahUrünU hazırlıyor. öyle bir denı 
k1 bunu hiç klmsc unutmıyacaktır. 

Bulgar milleti nasyonal 
sosyalist, komünist veya 

lejyoner bir devlet 
kurmak arzusunda 

değildir 

Siyasetimiz 
emteket harbe 
.eh'mekten 
korumaktır ... 

(Yazısı 4 föıcfınc> 

Gen eraı Veygand 
Amerika müsteıan ile 

görüştü 
OcnC\"l"t'~ ll (A.A.) - D.N.B. A 

jıınamın busu.si muhabiri bildirtyor: 
Vf:ldcn ilinıııt. cdlllr blr menbadaD 

öğrenlldltlnc glSrc, Frnnmz hUJtQnletl 
nın Afrika için umumi mUmeSBUl o 
lan General Veygancl garbl Fraıısız 

Atrlka.amd:ı buluniı:ı Amerika bllytlk 
clçlliği ml18te§an .Murphy flc g~. 
mllJlUr. 

Giinler;n o~inden: 

Türk tütünü ve 
ingiLzler 

iman hnrlch I' nazırı ile yapı
lan hu konu nın°l:ır<lıı ımisbet bir 
ııotice) e \'tl nlnw. ol"n~ ılı Uolgnr 
ba.5\ cldllnln ~anına har:icil c nazın. 
nı da nlıırak trazbur<..;t:ın Berlinc 
gitm 1, onul Jntlcrlc muliılmt et
mesi tabll idi. Onun iı;-ln Profesör 
Filofun e' nim tini Bt-rlinc kadar 
U7.ntmam~dn.n nıüliilıntın menfi 
bir netlec 'l'rdlğino hiikmedllmi~. 
tir. Ulın Bul~nrlstaııdn ~ apılan 
toplantılarda Bulgar IlaS\'ekili Fi
lofuo Ö) le<llğj nutuk ise Bulgnrls· 
lnnm mlh\ ereller t.arafmdnn gösto
rllcn mli7.:ıharet neticesi olarak R-0-
manyaclnn Dobrucayı nlmı olmıı.o;1. 

n:ı. nğmen neden <lolııyı üçiiz1ü 
ııalrta ginne<llğinl efkürı umumire-

e nnlatmı bulunuyor. 
ınr J,crc Uulgar JıüJ fııııcti Amn.

nıtlııJda ma~lüp olnn Jtall"Bl1 lrur
farma1< iı:in J,cndlslne ) npıl:ın yar· 
ılım teklifini rcddedi3 or; bunu 
ı•rorcsör Filofun ııutkunda ''Uııl. 
b'llri tan l..iiı;Uk bir dc,lettlr; A\·. 
ruıı:ı. harbini ldn.nıo 'e~ n.hnt ulhu 
iiııle etmek blzlm hnrennız <leğil
<llr." demesinden his edi~oru1~ 
Sonrn "her tUrlü nh\01 \e şerait 
itinde hürriyetlerini \'C ıstıı.liillcrl
nl nıüdafıı:ı. edenıh-en milletler yn· 

Eminörıu halkevınin kır 
koşusuna 600 genç gırdi · 

~ 

................................................ 
1 O O sene evvel 

Mevlevinin 
hatıraları 

Uzunköprü civa
r1nda heyelan 
Bu yüzden trenler 
aktarma suretiyle 

işliyor 

Londra.da.n gelen bir ajAn11 habc• 
ri Çörtllln en ili cin Türlı tUtü. 
nUndcn blr paket hool~ e nlmı ol
<luğunu bildirdi: n)'lll :mıruuıda C'!'a~ 
sen lgarn kullanan mnhtert•m tn
ı;lllz Bn.S' cld linin bu ltlyndı 1ilı ı, 
tütününe çC\irmesl llıthıuıllnl llfn I' 
otU. 

Bu hııbcr Tllı.... • lngiliı llo:stlu
ğonun gtızd bir tczalıürU olmakla 
bernber iki momlcket nrnsındıtld 

ıynmaılnr." demesinden de ınlh. 
\er ele' lctıerine ımvıl!ilZ sıırtsıı 
bağlanmanın nutgnrlstan 'için mu
ciıı olacağı t<'hllkC'lcri nnlndığıaa 
hüknıeyliyonız. 
nuı~ar B '«-'klli nutl unun hll· 

lın sıı. onlannda lıu nokta,lnn daha 
arih özler oyl1>nıl tir , e Bulgn

ristnnda yapılan oıı shnsi nüma· 
~i ,le.rl mannlandırnn d~ tlcee bu 
ıızlerdlr. 

Profesör Ftlof diyor ki: 
(Devamı $ incide) 

Eminönü ~na 9iren !ien.çler Gülhane parh.'11Ula 
(Yazısı 5 incide} 

Vaktiyle hatıralarım 
yazİp bırakmış olan 
Ahçı İbrahim Dedenin 

bu hatıraları dün 
Haber' de başladı 

Kadlrcan Kallı da 
Haber'de "Hadiseler 

ve Tarih,, başlığı 
altında her gün bir 
fıkra yazacaktır. 

İstanbul llo Edirne nrasında işle. lkt:ısadi münnsebl'ıtlcrtn inkişafı 
yen trenin her gUn saat 19.5 de noktasından ayn bir chemınl)ct1 
Sirkeclyo vasıl olması tarifesi icn- ı h izdir. 
bı iken dün büyük bir gecikme ile Oterlcnbcrl ln~lte.re Türk tlıtlin 
sant 14 de gelebilmiştir. Aynı lcri itin lnynıetJI blr pa.1.nr oldup:tı 
trenle gelen bir yolcunun ver- halde 1914 • 1918 h rbl csnıısın~a 
diği malumata göre, bu teahhür, iki tararm mııha!iım ct'phelf'rdc hu. 
UzuoköprU clvarmdn hcyeliı.n neti- 1unına.sı yUı.ünılen buf1Wnki mı''· 
ccsiııde hattın bozulmasından ilt>rl kilni ka)bctmf tir: lA>ndrndan ı:r 
gelmiştir. ı len yeni hnhcrh•r Türk tiitüniinlin 

lstnnbuldan Edirneye veyahut 1914 • 1918 harbinde ln~iltnoor 
Avrupaya giden yolcular aktarma kaybettiği mc' kllnl 1989 Jını tıh1ıle 
suretiyle yollnrma devam edebil. tcknı.r alu.ağmı göstl'rl'cdı mnlıl· 
mckt.edirlcr. Bunun için do yolcu- yettrolr. Zlrn hu )f'ni hnrpte Amı•· 
lar bir buçuk Sıı.tı.t kadar ~iirUme,k.. rlkadan gclCt!C'k \'lljmrların 1ngtl. 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. 1 tereye tülUn getfnnf's1nı1~ kıc .ııı. 

Yolun tamiri ve seferlerin in ti- li.h nakletmesi 6fipheslz dalın hl). 

ıama korunası için idare icabeden l dalı olacaktır. 
ı-----------.. •· tedbirleri almlfitır. HASAN KUMÇAYI 
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Sicilya civarındaki bir r 

Amerika ayan meclisi deniz muharebesinde 
Ingiitere 

müstemlekelerinde Arnavutlukta lngı-ıfe-:e:,re yardnil 
bahsinde Tarihten: 

hariciyed:'d~t7:eni reisi Bir İ talyan muh- K urulacak 
sekiz hava ve 

(BaffG/afı l incüh) A .k h lkı 1 
ltalyanlar fimal bölgesinin merı 8 a n 0 

bu kısmında bütün gün şiddet- • • t 
li topçu ateşi &ÇllDJI, yunanıı.. hıssıya 1 

Harp ve Ezop'un 
dilleri ingiltereye yardım , .. ,~E~k ~~~~ı~! ... , _ 

layihası ltıılyan ordulan umumt'karargulımm d eniz· ussü 
h akkında 

lar da buna mukabele etmişler-
dir. Ha rbetmemek komitesi lyi ~Y ayni zamanda kOt4 

Moskopolie bölgesinde Yu- reisinin beyanatı kötü ~Y de iyi olabiliyor. HatP' 
219 numaralı tebliği: 

t d• ı ht t Arnavutlukta dU§man onbirincl or· a 1 e mu aç 1 r du cephesinde mUteaddlt taarruz!. rdıı 
bulunmu§tUr, Mukabil taarruzlarımı.z 

nctlcesLnde dU~man oldukça bUyUk 
zayiata uğramıştır. Orta Akdenizde 
Alman bava kuvveUcrinc mensup cu· 
:ıütamlar, dUn başlayan pa!'lak faali. 
yeUerlne devam i!deı\:k tngtllz teıck. 
küllerine karoı kc§lt ve .taarruz hare· 
ketı.rindc bulunmuglardır. lki mlihlm 
gemi grubuna taanuz edllml~tlr. Bir 
mlngham Uplnde bir kruvazöre mu· 
bakkal< olaıak bClyUk c;;apta bir bom. 

nanlılar Opa.ri köyünil iggal ey- ---L-farla kartılandı öyle değil mi? .. ııa.ı 
lemişlerdir. 7 UUA Bütün insanlar, onun kötül~.:ü 

Yunanlılar ta.rafından en ~ N..,.U. u (A.A..) - Amerika nü saymakla bitiremiyorlar. .~ 
iş..,al edilen Line Arnavutluktan hallunm bUyük blr ekaerlyetlnlıı h1I- buki bazı içtimaiyatçılar, haıııo::ı sS askeri, 20 de adt kamyon llyat:ı, radyoda yapılan mtınaka§&lar- bir zaruret olduğunu ileri ~ lngiltereden mümkün 

olabilen garantıleri 
almamız lazımdır 

Senato azaları neler 
söylüyor? 

\'qington, 12 (A.A.) - Ayan 
meclisi hariciye encümeni reisi 
Corç, gazetecilerle yaptığı bır ko· 
nu ma esnasında demiştir kl: 

lngiltereye yardmı lAyihaımm 
kat'i kabulden evvel, tadil edilme. 
Si muhtemeldir. Bu atdUln gayesi 
Aıncrikadan ödünç harp levazımı 
alacak bütün ccnebllerden •'mllm. 
kün olabllen en iyl garantl" nin a. 
lınmasın ıtemin eylemektir. 

Kanun 18.yihaSlnda garanti mese
lcsı tasrih edilmemiştir. tnglller~. 
) c kabil oldugu kadar sUraUe )'ar
dımda bulunmak olan esas gayeye 
halci gelmeksizin makul garantiler 
talep edecek bir tadil B. Ruıveltln 
kabul edeceğini zannediyorum. Ga· 
ranUnin para olmaaı iart değildir. 
İngiltere çok mühim kalay, kau. 
çuk kaynakları ile mühim miktar· 
da iptidai madde ıtoklanna sahip
tir. Bunlan Amerika garanti ola
rak kabul edebilir. 

Hyde Park'da hafta eonu t.atlll. 
ni geçirmekte olan B. Ru.zveltln 
llyihanın oerpif etUği sallhlyetle
ri kongrenin v~eğl kanaatinde 
bulunduğu ynkmları tarafından söy 
lcnilmektedlr. 

S•~'li TO AZAT.ARI ~El.ER 
"()\'LÜl'ORLAR ! 

Vaııln~on, 12 (A.A.) - Senato 
azasının 1ngiltcreye yardım kanu
nu hakkında izhar etükleri muta. 
'ealar başka başkadır. 

Senatör Johnaon, kanun liyiha. 
sının mlltbl@ bir eey oldufunu ıısy. 
lemi tir. 

Senatör !.lekellar, 1ncUtereye 
Ruzvelt ve kongre tarafmdan 111· 
ıımlu addedilen lher tilrlU yardı. 

m•n ynpılma.sına az veya çok ma· 
n olabilecek 'bUtlln kanunlarm ip. 
talini tekl!t etmektedir. 

SenatOr"'Taet, Jro~ beyle 
1 r 11\yi)gy.lbbul ebnemt11l ica.'be· 

:1 ceği lfkrlndedfr. 
Senatör Conally, demoluıaııllerlri 

ya.ııaması için taarruz& kargı mika. 
le eden milletlere sillh ve mn

ıınma t verilmesi Iilırumunu kay. 
e'ileml§tir. 
Senatör Ohandler de: 
ReialcumhUl' aerbe&t bırakalım, 

emlttlr. Clıandler, JraybecUJecek 
vakit olmadı~ kanaatindedir. 

Kongre eefler:I · arasında B. Mc. 
Cormack (demokrat) elJyle demle· 
tır: 

B. Ruzvelt Amıerllmda intihap 
dai~i .. tnn menlle:tet olan ye. 
gane adamdır. 

Senatör Thomu demiştir ki: 
Kanun llyihut dUnya hA.dtııelerL

nın istilzam ettigi ıumulU ha.la de
gıldir. RelalcumhUl'UJ\ m&hıem• 
dolu Amerikan gemllerint mutl&1'9· 
be 'böls'elerlne g8nderebllmeat lca. 
beder. 

Admnl müdahale taraftan Ha
miltoırı J'i9h, kanun ltyth.umm ,. 
slcumhura lilzuınundan ful& aaJl. 
hiyot vermekte olduğunu söylem.)f 
ve tunlar :dllve etmiftir: 

Böyle giderse, Amerikada DPiz. 
mi ve fa-şlıml kabul edecelimfs, ı.. 
fmnl'Za btr de Ftthrer koyaea~ 
anlaşılıyor. 

lzmir zelzelesi 
(Baş tarafı 1 iııcWc) 

sedildiği ve altı Mniye sUrdUğU, 
Candarhda biraz daha fiddetli 
duyulduğu fakat hasa.ra.t olma • 
dı~ bildirilmektroir. 

&emi§te zelzele 23,10 d& hil 
sedılmiş ve on saniye sünntıo· 
tür. SubaJiı köyünde bir evde 
eatlaklıklar olmuştur. · 

7.el7.ele dün Torbalıda birk~ 
defa tekrarla.ml§br. 

Hiçbir tarafta nüfusça zayi • 
at yoktur. 

f::mir, 1f ( A.A.) - Alman 
haberler, zelzele merkezinin De· 
ğirmendere, Cumaovası ve Kut 
ad ı olduğunu göstermektedir. 

Vali Fuat KuU&l, zelzele ha· 
berleri üzerine Cumaovasm.a 
giderek ulzıeleden mütevellit 
vaziyeti tetkik ve evleri kıs
men hasara uğrayan halkın a
cıkta kalmaması icin Değirmen
dere nahiye merkezi ile köyle
rine em Çadır gönderilmesini 
emretmiştir. 

Zelzelenin şiddetli olmasına 
rafrrien, hiQbir yerde insan 
".ayiatı olmamıştır. 

Amerika ile 
İngiltere arasında 

bir anlaşma 
imzalandı 

gelmiştir. 1 d& tah&ddU. edeD ıuruıtuııı aaluıeler noktai nazarlarını haklı~ 
Cuma gilnil İtalyanlar tara· ~Ucealnde meydana çıimııotır. deliller buluyorlar. 

fından kanlı bir tekilde bastı- Sabık maliye muate,an Deıuıache· Maamafıh ilrnt nazariyelere 
rılan isyana iştirak etmiş olan 80n, HIUerle 8Ulh mtızakerest yapıla: lüzum )Ok. Hadiseler de bunu

1 Arnavutların ekserisi dağlara mıyacatı "° Amerika lçlıı. Almanya teriyor. Bardia'run dil~ 
iltica ve bunların akrabaları ile nm mağJQbiyetlnin ~ old~SU tezhıl yanlan ne kadar hiddetl<>TVıı·, .... .,. 
ltalyan ordusunun diğer firari- müdafaa ederek dem.ııur ki. kızdırmıssa lngilizle:ri o kadar. 

d
le_ri bunlara iltihak ~ylemişler- ~~~u=~:ı v=~ım=~kan si· vindinni~tir. Ve lngiliz devle .... ~ 
ır imanır kendini verenler bu .ı.-

ba isabet etmiştir \'a:;tngton, 12 (A.A.) - Harici-
Blngazideki Usluerimlzln birkaçına ye nazın B. Hull, dUn ak§am, be

dU§man mükerreren hııvadıın taarruz yanatta bulunarak batı yarnn kU. 
etml§tir. resinde bulunan İngiliz mtistemJe. 

Bunlarm hudut bölgeeinde Bmdea.nache:,n"un beyanatı flddet.· bin neticesini alkı~adılar. 
c~aret ve nüfuzu ile tanınmış le ;~k:~=~ev~p veren "harp etme. ~zc;>p'un dili hi~y~ hil" 
ibır Ar.1a"1;1dun. kumanduı a!· mek .. ko.ıniteııl retat lılaraball, HIUe· yeı;~ır. Apollon kfilıınlenn~ ~ 
tın?a n;ıtt~ı~ bır yekO:n teşkıl rln mağlflbt~ttnln Amerika içln eaaa· le:ını .meydana çıkardığı içın ) taı 

10 İkinclkAnıında teclr vakti Sicil. kelerindc Amerika t.ara.fmdan in· 
ya 'kanalında devriye gezen lkl torpl· §a edilecek olan ııekb: hava ve de
dodan mürekkep bir kuvvcUrniz bir· niz UssUnUn yerleri hakkında Ame. 
çok deniz Ustu gemilerinden mUrek rika ile İngiltere ara.smdA. anlaş. 
kep mühim blr dUşman deniz teıek. ma hasıl olduğunu bildirmiştlr. 
kUlU gönnUftür. lkl torpidomuz uım Hariciye nezareti erkAnr Ameri
ıc teşekkülün merkezine hUcum ede. kan heyetlnin 99 ıı ne müddetle ve 
r~k bir kruvaztsre lkl torpil laa.bet.et bedelsiz. olarak kira mukaveleleri 
urmeğe muvaffak olmuııardır. imza edeceğini blldlrml§lerdir. 

ettıkl.erı bıldırilmektedır. . it bir mesele te~kil etmediğini iddia sek. ~~r kayalıktan ~\arlapla tol 
A tıııa, 12 ( A.A.) - DUn ak- t t 1 m 8 " da beyanatına itl· öldurulen Ezop, fendısı h. ~"

şam ncsrt'dilen 77 nu.narah re8- • me d•11cal ı§ .:!ıerı keııilm'o ve nut. 1 için ça~dan en iyi §eyler a ncoP· 
i t ı...ı· - raz e m §. 1>U o;ı t B l . 'ccek maddeleri 

m eı..ı ıg: • ku yuhalarla ka~lanmııtır ıcumaa 1• u ~yer Yl} • 
Mahdut mikyasta mcvzıi te · 1 "t d ah'Jlyet nlznmı tesis 1• di. Ksantos zıyafet ven)or. 

mizleme harekatı vuku buldu. r (;;
11

" 1 e 1enbı k~ defa tattı mecbu· Ezop'un aldı~ı ve hazırlattı~ ~ 
100 esir ve mebzul miktarda c.:

1 
::) kal İtzr melderin hepsi dil'den yapılrnıiat 

ganimet ele geçirdik. Bu gani· r ye e mı · Misafirler dil yemekten bıkmış 

Bu knınzörUn bllAhara batmakta * * * met arasında 81 milhr.etrellk Af • k h b · Ezop: 
10 havan topu, bir çok pıitral- r ı a ar 1 - Dünyada demi~. di~den cf,ab' 

olduğu görUlmUştUr. Kruvazörlerin 1..ondra, 12 (A.A.) - Mllstemlc-
hlmayealndc hareket eden düıman kat nezaretinin blldirQlğine göre, 
muhripleriyle uzun ve şiddetli bir a· Trinidad adasın a Amerikalılarm 
teşe başlayan torpldolarımı.z arasında kuracaklan deniz ve havn üsleri. 
cereyan eden muharebe netlceıinde nln yerleri hakkında bir anlafma 
yaralanan iki dUşman muhribinde yan yapılmıştır. 

yöz ve otomatik tUfek vardır. iyi bir .~Y \ar mıdır? Dıl h~yatiuıl 
A tina, 12 ( A.A.) - Cepheden (Ba§tarafı 1 incide) zevki, ılmln anahtarı, hakika 1lo 

gelen son haberlere göre, cep. Kahire, 12 ( A.A.) - B. B. C: akıl ve hikmetin aletidir. ~ 
henin şimal kısmında bUyük bir Libyanm garbinde halihazır. hırlcr dil ile inşa olunur, siık<ln i\\c 
muharebe başlamı~tır. da Grazyaninin kumandası al. asayiş dil ile olur. !ru::ın dıl 

gm çıktığı görülmU§tUr. Muhripler!· Adanın şimali garbisinde h1r de· 
mizden blrl makinelerini l§lcyeınly~. niz UssU ıçin 11 mil karelik bir 
cek bale r;eUren bir borda ateıı ile mmtaka, adanm ortasında başlıca 
hareketllz kalmıv \-e cephane depoau. hava Uslert için 11 mil karelik bir 
na tevcih edilen diğer bir borda ate· 1 mıntnka ve nihayet adanın başka 
ıı ne batmı;tır. bir tarafında nhtrmlar ve yardmıcı 

Klisura mıntakasında Yunan.. tında bUv\ik bir ordunun bulun. tclı il eder, dıl ile meramını anl 
lılar ahiren zaptetmiş olduktan duğı.ı öğrenilmiş ise de gayı i tır. lbadet dil il~ olur. --ı. 
mevzileri tahkim etmekle meş. resmi haberlere göre bu ordu Kranto ı.vl~ıne ce\ap \ereu.....-
guldür. Tobruğu mtda!aa etmiyecektir. Fakat onu daha zıyadc: mü kül.ıt 

Dün İtalyan hava kuvvetleri Kahire 1! ( A.A.) - B. B. C: u"'ratmak için: 
Yunan mevzilerinin gerisinde Dün İngiliz hava kuvvetleri - Peki öyie i5e, yarın da en fe 
faaliyet göstennişlerdir. karargi\hı tarafından neşredi. na şeyı al.. der. Deniu dökülenleri kurtarmak lçln tayyare meydanları için kUçUk bir 

dlğer bir torpido derhal muharebe ye· yer aynlmıı tır. Maııutır. ıı (A. A.) - Röy. len tebliğe göre .İngiliz bombar. Ezop gene dıl alır \e: 
terln muhabirine göre, Elbasana dıman tayyareleri şimali ve - • "1çin hayret cdi}orsunuJ. 

rlne gltmlftir. Ottawa. ıı (A.A.) - Oğrenil· giden yol Uzetinde sevkUlceY§i ba- sarki Afrikada milhim askeri der. Butun münakaşaların, butUJl 
kımdan bazı mUhlm İtalyan mev. hedefleri tahrip etmişlerdir. da\alarm, her turlu mfakın. ırıu
zlleri Yunanlılar tarafından zap. Perşenbe gecesi Benina bir ta. harcbelcrin mcnbaı dıl degıl nıı· 
tedilmlştir. Röyterln muhabiri bu arruıa uğramıştır. Bcn.ia.daki dir? G!'rçi hak \ c hakıkatın uıeu· 
zaptı son derece mUhim bir mu - tayyare meydanında yerde bu. dir. Fakat btitlın kôtulüklere o 
vaffakıyet olarak telakki etmek • lunan tayyareler arasmda yan. alet olur. Şehirler dil ile tahrıp e-

IDglllı llltııadl llarp 
nazırı diyor ki : 

Ablukayı şiddetlendir
mek için elden geleni 

yapacağım 
Lonclra. H (A.A.) - lktııadt harp 

nuın Dal ton •öyledill bir nutukta if. 
gal altmda bulunmıyan Franaadakl 
çocuklara Ameri' a Kızılhaçı tarafm· 
dan UAç, vitamin hUIA.saları ve giye
cek «önd•rllmeslne lnglltere ta.arııı• 
dan mllsaacıe edllmif olmumı 1*h1I 
mevzuu ederek demi§tir 1t't: 

Bu müsaadenin ablukada lliç bir 
gedlk ·açmıyaC&ğı muhakkaktır. Kon. 
trolUınUz katlyen geytememlftlr. Son 
gUnlerde donanmamı", ablukayı yır. 
mata te,.bbüa eden bir mlkdar va.· 
punı önlemeğe muvaffak olduğutıu 

haber vermekle bahtty&rım. 1ktısat 
harblnl donanma ve hava kuvvtıtıert 

Ue ııtddetıendinnek tç\n elden geleni 
yapacağım. 

Uzak Şarka Yahudi 
akını 

Tokyo, D (AA.) - Ste!anl: 
Hot1 rueteııl Vladivoetok'dao Unk 

Şarka ooıc miktarda Yahudi geldlAinl 
yazmaktadır. 
vı divoatok'da blrgok Yahudiler 

'JOl& çı~ üzeredirler. 

Arkadan relen aç askerler hü
cum edebilecekler miydi! Kendiıli 
lçerd.e mi blacalrtı? .. 

Bunlar düşünüp halledileDıiye
cek meselelerdi, Mehmet, bir ka
rar veremiyordu. 

- Sabah olduğunu anlıyor mu
aunuz? •• 

- Hiç anlamıyoruz. Burs.da gör. 
dllğllnUz JIT)rlar her vakit yanar. 
mç bir yerde aydmlık mmaz. 

- Kaçakçılar size bir fenalık 
yaparlar mı'?.. 

Mehmet, ibu suali uluorta sor . 
nıqtu. Sorduktan 80llr& da pişman 
oldu ve utandı. Genç kız da utan
~. yüzü penbe kesilmietl Boy. 
nunu bWrtU ve eadece: 

- Biz insanlıktan çıkıyoruz .. 
Dedi. 
Bununla ne demek istemiııU? 

Mehmet anlamadı. Fazla 'bir ~} 
sormadı. Yavq yavq dofruldu. 
Hançerlnl tekrar avuçları içine al. 
dı ... 

BUtün gözler ona dikilmişti. Çer
Jtea kızlan hayranlıkl& Mehmede 
bakıyorlardı ve bu bakl§lar ona da. 
ha fula cesaret veriyordu. 

Bugün, burada bir çarpI§ma ola. 
cak. Blzlın taraf etrafı MMp sizi 
kurtaracak. Yalnız korkmayın. 

Karanlığa açılan mağara kapısı
nın 6nUne gelmişti. Bir şey dUşUn
meden burayı geçti. OnUne gelen 
ille ışıklı yere girdi ve glrdiği gibi 
fırlaması bir oldu. Çünkü buraı11 

da kızlarla doluydu. 
Drşan çıkmayı dil UndU. Etrafı. 

na bakındı. Yolu bulmak hnkAnsız. 
dı. Tamamiyle kaybolabilirdi de ... 

Önünde bir gölge belirmişti. Bu, 
mutlaka eslrcilerden biriydi. Meh
mede bir ecy söyledi. Mehmet an. 
Jamamıştı. Gerl çeldlmek stedl. 

diğine göre Kanada hUkümeti, ya
kında Amerika hududu ile Albka 
arasında müteaddit hava U.Jeıi te. 
sisine ait bir plln ncşrcdeccktlr. 
Üsler Kanada taralmdan inşa edi
l~ek ve Amenka ile AIA.ska ara· 
ıında uça"-&k ukeri Amerikan tay. 
yarelert tarafmdan kullanılabile. 
cektir. Bu projenin Amerika • Ka
nada müdafaa konseyinin tavsiyesi 
U%erine hazırlandığı zannedilmek
tedir. 

tedir. gın ve infillklara sebebiyet ve. dilir. Vakıa dıl ibadete va ıtadıt· 
ARNA\'lJTT.ARIN tSYANI rilmiştir. Fakat ki.ıfürun de }egane \a ıtaSI• 

Atma, ıı (A. A.) - Şayanı iti· Berka'da d yerde bulunan dır ... 
mat menbalardan gelen haberlere birçok tayyare tahrip edilmiş Ta.bit Ezop haklı çıkar. 
göre Arnavutlukta İtalyanlara veya ha.sara uğratılmı§tır. "Ey hurriyet, t;enin için Jl(O cı· 
ltar§I isyan hareketleri gittikçe Benina ve Berka Bingazi ci. nayetler işleniyor,, diyen Franc.r 

Edmonton ile Alaska arasında 
Al~'l)Jll :ve.:~ Colonbln.eı. 
nm Jlm'1 kmmnıı v~ Yukon'u kap
lıyan saha üzerinde inşası muta. 
savver yeni ütıler Amerikan ve ln
gll~ hava. kuvvetlerinin en bUytlk 
tayyareleri tarafmdan kullanılmı. 
ra millalt bir tanda yapılacaktır. 

büyümektedir. Dağlara çekilmiı o. varında bulunmaktadır. hatibi de haklıdır. ~·Karanlık ~e-
lan Asiler milhlın bir kuvvet t~kil ALINAN GANA1M ccler, aydınlık günlere gebedır. 
atmelrtedirler. layt1nnı mUhim se. Kahire, ıı (A. A.) - Bardiya. diven fılosof da. 
t:ıe-plerinden birinin aclık olduğu da ~:ı derece mUlıim yiyecek mad ·Harp muhakkak kötiıcfür. Fa'kat 
söylenmektedir. Filhakika son r.a. delerinin bulunduğu öğrenilmekte- en iyi §eyİ de o getiriyor. N. ~ 
manlarda, İtalyanlar Arnavut as • dir. 
kerlerlnln late.ine dikkat ebnlyor. Aynca garbt çöldeki harelrlt 
lardr. hılşlıyalıdanberl alman esirlerin 

Bohemyada asker 
nakliya b kesa fet 

peyda etti 
Aknan lludoda, JJ (AA.) - Afi: 
Bobemyıı. himaye ldareel toprakla· 

n dahlllnde aaker "Ye malzeme aevkl. 
yatmm kesafet peyda ettftl öfrenil· 
mektedir. 
MUnlh-Prag-:ı..tn&, Slovakya hu

dudu - lılUnth - Prag hatlartle kar
patıara doğru Bohemyanm §imalinden 
geçen hat hemen kt\mllen aaker1 nak.. 
liyata tahsl.a edilml§Ur. 

Ne demeli? 
Tekrar ediyoruz: (haslv) o keli

meye elenir ki söylenmedi~, !il. 
llncllil amu makudm ifade. hıde 
hJ('blr eblkllk yapı1mı!7 olmu. 

Ml9allmlzi Yeni FAeblyat gUC• 

Uıfılndcn alıyoruz: (tnsenla.rm ta. 
biate karfı daha hmliz iclz bulun. 
daju cledr) ''Daha!' ile "hen\iı."
den birini slllnlz, mıılaıadmaı ylne 
eblkslz eöylıemlş ohırsunuı. O hal. 
de bu ikiden biri fuladır. "Daha 
henüz" dmıeytuh. Ya '•daha" dey\. 
nlı, ya "hen\iı.". 

[~~~ke~nn~~!!!~~] 
Büyük Tmihi Aık f)e Macera Romanı 

Adam yaklqtı. Futa beltliyeme.- :mezler ya bent.. Ç<>k c;ok esir ede
dl. Yumruğunu bUtün kuvvetiyle cekler .• 
mideııine indirdi. Mehmedin c&nmı ıııkan ~ey, ya. 

Adam, see çıkaramadan yere y:ı. ayaln~ oluouydu. Eğer bir arka. 
lulmıltı. Mehmet omuzlarmdan ya. daş: daha olsaydı, esir kac;akçtlan
kalryaralt biraz evvel çıktığı esir nı bireT birer bağltyabflirdi. 
kızların lu.smma: 8Urükledi. Adam Bi'r' matandan başmı uzatıp içi. 
ölmemişti. Fakat bayılmıştı. He- ni tetkik etmeden girdi ve girer 
men sllAhlannı aldı, Ellerini, ayale- girmez, arttk dönUlemPz bir vazı. 
larmı bağladı. Bir Çerkea kwnm yetıe ka.rşılqtı. Bütün esir kaçak. 
yanma yattrdr. Adamın fu!tUnden çılan burada toplanmışlardı. Meh
aldığı hançeri kıza verdi: medi görilr görmez deh~~tle yerle-

- Bu herif biraz sonra kendine rinden fırladılar. Fakat Mehmet, 
gelecek, dedi. BeDd bir gtlnahı pi.ştownu ilzerhıe hUcum etmiye 
yok. Para için bu işleri yapıyor.. haztı"lanan birinin göğwUııe boşalt. 
Ö1dUrmek iıtemedlm. Yalnız uya. tr, Derhal belinden ihtiyat pişto
nmca bağırmak ister. O vakit han- vunu çekti ve: 
çeri göğsüne dayarsın. Kımıldar, - Ktmıldayanı ya.karım.. diye 
dinlemezse, swıturursun kalbini.. hayklrdı. 

Çerkes kızlan ibu gıöi işlerde er- Esir kaçakçıla" beyinlerinden 
kek kadar cesurdurlar. Onlar, ica- vurulmuş gibiydiler. Bu 'kor1runç 
bm<la erkek gibi ata biner, delice adamlar, gözlerine inanamıyorlar
koeturur, babalanna, kocalarına dı. Duhak maiaraııı ha.sılam.. Bu
yardrm ederler. Esir kaçakçılarını na imkan olamazdı. Hem de gece 
tırnaklariyle boğan Çerkes kızları yarısı ... 
az değildir. Mehmet: 

Mehmet, bunlan bildiği için han- - Her taraf ııanlmıştın. dPdi,. 
çeri emniyetle teslim etmleti. · Ali paşa. beş yUz kiı!i ile mağara. 

Tekrar dışan çıktı. Bu sefer, nm drşmdadır. Ayrıca toplar ku
ca kmaklı pi tovunu da eline al. rulmu tur. Karşı gelmek boşuna
mı§tı. dır. Canını sevmiyen, ölilmU iste-

- Ne. olursa olsun. Qar-pışaca- yen cezasını görUr. 
ğım. Bu karanlık mağarada dolaş- Mehmet, böyle diyordu. Fakat 
maktansa onlarla boy ~lçUşmek da. sonunu getiremi •ordu. Ne yapa. 
ha faydalıdır. Ne olacak? .. Öldür- cak, ne zamana kadar onlan bek-

rnUrtan 80.000 e baliğ olduğu bll. 
dirilmektedir. Alman ha.ıp ganal 
m1 anısmda 600 top, 300.000 me~. 
mi, 600 mitralyô:r;, 11 milyon kur
şun vardır. 

Hind ordusu yarım 
milyonu buluyor 

Yc>nl ~lhl, 1% (A.A.) - Hlnd or· 
dll.!11 umumt kararg!hmm yüwk 
rUtbcll aubaylarmdan bırl dün radyo. 
da beyo.natta !ıulunarak 1941 .senesi 
zarfında Hind ordusunun yt'U§m!ş ve 
tam teçhizatlı ~00.000 klşlllk mevcu. 
du olacağmı .ııöylemı,ur. 

letecekti. 
Kaçakçılar bakI§IYorlardı. 
Bir şey yapmak fııtiyecekleri 

muhakkaktı. Bunu, Mehmet de an
lıyordu. En nihayet dolu piştovu
nu da boııaltıp 1blr ikinci eşkiyayı 

öldUrcbilirdl. Hepsi o kadar ..• Son. 
ra Uzerine hUewn edecklerle bo
ğuşmıya başlar, belki bir kaçını 
daha haklardı. Fakat lten~i de 
kurtulamudı. Kaçakçıların Meh
medl esir etmek istemiyeceklerl 
şUphcslr.di. Derhal öldUrilp kendi 
çarelerine bakacaklardı. 

Mebınet, bu ümitsizlik lçlndey. 
ken ar.kasından bir acıı duydu. SU. 
ratle döndü. 

Bu. ilk girdiği esir kızlar mnğn
rasmda konuştuğu Çerkes kızı idi 
ve elinde kanh bir hançer t.8.§ryor-
du. , 

- Söylediğiniz gibi oldu, dedi •. 
Kalblnl susturdum.. ÇUnkU rahat 
durmadı. Küfretti. Bizi korkutmak 
iııtedi. Bafmlı ... 

Bu genç kız, Mehmet için bulun-
maz bir kuvvetti. 

Bunu 'kız da anlam1'tJ: 
- Size yardan edebilir miyim? .. 
Diye eordu. 
- D1'&rda.ki arkadaelarm bir 

kaçı buraya gelsin .• 
Mehmet, bu cllmleyi de çerlteaçe 

söylemloti. Kaçakçılarm içinde Çer 
kes olan varsa anlryacaktı. Fakat 
bu yalanm da pek çabuk meydana 
çıkacağını diişUnen Mehmet: 

- Siz, dedi, şu arkadaşların si. 
lAhlarmı ellerinden almız. 

Kaçakçılara döndU: 
. - Sillhlarmı teslim edeıtlerin 
canları kurtulacak .. Karşı gelenle
re bir tek ce7.amız var: Ölüm ..• 

'Deva-mi 1.ım-) 

Bulgaristan 
şimalden gelen 
tehlikeyi anladı 

( ofı 1 
"Ru •ün Uulgari tunda tatbik c. 

dilen rejim ml'mlck<'tiıı ) ül.sc\' 
menfaatlerine en zi~ ııdc U) ~n o· 
landır. Bazı1armın lddın ettikleri ~.-ı. 
bi bu rcjhııtn kanunu csa he a)kırt 
hiç bir tarafı )oktur. ırzım leni 
reji lınlz lktısadı 'e tarihi si 'al 't 
Şlrilann mnhsulüdür. Bul ar mil· 
lcti ne nasyonal so yn..li! t, n ı.o· 

m\inl!>1, ne de 1Cj) on~r bir ıl<'\ let 
kunnak anu unda dü,rildlr. l1ulg•· 
ri tan ne .\lmııma, ne Ru )• n~ 
de ltaly dır. llo mcmlekı-t'e ;feJd 
rejlmlrr kendi milletlrrinhı husuo;ı 
vıu.iyetlcrlnc göre en ıl)ade uyı;ıııt 
\'O fa)dah olabfllr]c>rsc de Uulı:ar 
mllletlnin hu U!i!ll etlrrinc urnmz. 
Bir memleketin idaresi dlg"rlrrl ta
rafmdan aynen taklit OO.ilC'mC'1~" 

Bu söz.lcnlcn bidm cıkardı~mıı 
mana 5uclur: Bol!."ar dc,·lct adanı· 
lan ~lmaldcn inen ,.e Roman\ıı~ı 
18tila ederC"k kendi hudutlarına ' ı-· 
I~ Tejim tchlil\ ini 'e Adalar ll<'. 
nlzlndc mahrec 'erm<'k 'aacll il<' hU 
mcmlckctt Ilt'rlln 'e Roma men· 
faattne harbe ürilklemenln Bul;..nr 
mlllctl i!:in ne gibi akıbf'Ucr ı:etl 
rcccğlni aıılamrstır. nu, bil) ıi1• 
tjeydir \'e Bulgarf..;fan için oldujiıı 
kadar Balkanlı milletırr 1 in dr 
kıymctll bir §CY'lir. ProfN>or 1 llofıı 
ı:ertckt.en tebrik cclcrl.,. ASIM US 

Ruzveltin mümessili 
ne dedi? 

L<>ndra, 12 ( A.A.) - Ruz\ eltı 
lngilte .. edeki hu usi mumc ilı 
Hoptın evvelki un Halif k ıle 
uzun bir göriışme ) aptıkt<ın sonra 
öğle emı:~ ini ç.örçil ile }emış ,e 
yemekten sonra kendi i} le bir c:a. 
atten fazla görjşmuş1ür. 

Hopkins g&ıeter.ilerle yaptı ı 
mülakatta haı bın ne kadar sure· 
ceği hakkında beyanatta bulun· 
maktan imtina etmi fakat kımin 
kazanacağı h:ıkkmda iyi bir m.rı 
olup olmadığı hakbndaki suale c:u 
cevabı \Crmi tır · 

Evet, fikrim rnr. Ru h r o 
ticesi hakkında hıç bır end 
~·oktur. 
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Şehir Haberleri · Münakalat Vekili 
Bu sabah Bandırma [ MEMLEKETTE f z · · · · · • . . yoliyle i zmire gidiyor 

~ ıraat Vekıhnın Fıat murakabe kom ıs- ı.':~~~;.~a~~i~ ~~:k~~s~::d~~IK~~'.:. 
lzml.rdekı" tıtkı"klerı· • • l retlen kabul etm.lııtir. Vekil, şehn-

b t 1 
mi7.de bulunduğu kısa miıddet 1..ıır-y on u u g u n o p an 1 y o r fında \'ekillı>tine ait mü!'!. ı1eseler 

b..ınu, ı.:ı (A.A.) - Bayram taUllnı mlidiirlrrinden muhtelif uıler üzı>-
'-'fikaaı Jle birlikte §ehrimU:d g-eçL rincle iznhıı t almı ve yeni b11zı di-
reı:ı :zira.at vekili Muhil• Erkme.n, bu Fıyat murakabe komisyonu bu- reddi \'ekalPte aittır. Ancak, tstan. rcktifler \'ı>rnı'!jtir. 
fl?8attan Uıtifado edP.rek Jzmir :ziraat gün ö~le<len sonra tr~plıınacaktır. bul fiyat murnkabe komisynnuıııın Cevdet Kr:ıiın lncadayı, bugiın 
teıknttmı tetkik etınl§tlr. Bugünkü toplantıda komis\'onun tesbit etHği fı)atlar Vekiıletc;e ka- 8.15 de Bandırmııya gidecektir. 

.M'uhMs ıı:rıcmen Bornova ziraat gıda maddeleri fivatlan ii1~1 indP: bul ı><lilrrse bu f4yatlaı rn hiitün Kendlsuıe devlet deniz yolları ile 
ınlieadele ~taayonunu, bağcılık nı ki tet.kikl('rıne de~am Pdece*j an- memleket pinı.salıırına şamil olma- devlet limanları umum müdürleri. 
uyti.nclllk Jst.&Byonlarını gezdıkten !aşılmaktadır. Komisyon fiimdiye sı mukarrPrdir. Hu takdirde fstan nin 1·çfakat etme<1i muhtomeldır. 
aonra ziraat mektebine giderek talPbe kadaı pirine; v<> t asuh·e fivatlaıı- buldakı tiyatlan a?. bulup da faz~ Vekil oradan 1zmire ~eçel·ektil'. 
ve muallimlerle gorUşmeler yapmıu. nm lncelC"mesini ta~aml;mıştır. la kar h•rsı ile Plindcki malları ta.. 0---
talebeye gayeleri hakkında sualler Sadeyağı VP 7.P.ytinyaıh fiyatları da raya sevketnıPk istıvccekler hu- su·· ıeymanı" yede 
ııonn!l§ ve aldığı cevaplardan mem· tesbıt olunduktan sonra hunların lunursa, hu gibılerin. hareketi on
TIU?l kalmı~tır. Mektepte vekil şerefınc hepsi Ticaret \'ekiletine bildirile- lenmi"' olacaktır. 
bir ~y zıya!etl verilmlştır. Ziraat cektir. Bu fiyatların kabul vı-ya 
Vekili tesis! tekarrUr eden hrotme ---------------------------

ı:iftlikl~rlnin istlhdaf ettlği gayeler Ba•agazı bor 
~~:ı:: ;::~ =~~!~~nıı:r::n:!r " DS D 
ni1&da kurulacoğmı blldlrmi§Ur. ti d 

MuhU.s Erkmeıı lzmlr Asan ıı.Uka p a a 1 
tnilusl ile eski lzınir hafriyatını. •• 
Kültllr Parkı gezınl§ ve KuttUr Park· 

:!ı~1::t mOzcmnde uzun müddet j k j k j Ş ; Ö ı d Ü 
1 

Ü Ç k j Ş İ 
Dün öğleden sonra Kı7.ılc;ulludakl 

l<öy enstltllBünU gezen vekll tedrllıat h asta n eye k a 1 d f r ' J d ,. 
hakkında maUlmat almıştır. 

Z1raat vekili, bugUn de bu.ı tetkl
la t ııe meşgul olacak ,.e yarm sııbnb 
J.llkara.ya hareket edecektir. 

Ad anada 
Vilayet bütçesi 908.235 
lira olarak tesbit edildi 

ADAXA - 1941 \'Ilı mahalli lda. 
re' bütçesi lfl39 v1İ1 bütçesınden 
160 bin ve Hli-0 )~lı biltçeı;indf'n de 
1\4.416 lıra fazlasvilc 908.235 lira 
olarak tesbıt edil;;..iştir. 

908.235 lil"l\nın 33 bin liraın maa
rıfe ta.hsiıı edilmiştir. 

Yollara 23 bin lira \'erilm~tir. 
Bu ıniktann bi.ivük bir kısmı 'Ko
l'!a.n yoluna sarlP.di!ecektir. Bu 
sayede geçen sene başlanılan Ko
zan )"olunun birnn evvel ikmaline 
~11~1lacAktır. 

DUn o~leden ıonra, Beyoğlunda 

h!r hııvaga7.ı.ndan uhjrlenme \•akası 
olmuştur. 

DUn, saaı JS,30 da Tarlaba§ında 

Flrm soluığtndan geçenler 24. num"· 
ralı evden Jıavagazı kokuııu geldığmı 
duyarak 'keyfiyetten zabıtayı ha~r
dar etmişlerdir. Zabıta, bır taraftan 
imdadı sıhhiye di~er tuaftan da itfa_ 
iyeye ve havaga7.ı şırketine haber 
vermiş, vaka yerine lmrtat göııdermı~· 

tir. 
üç katlı olan bu en girildiği ''akit 

keslf bır havagazı kokusu ile karşı· 
lqtlml§tır. Yapılan arama neticesin· 
de evin alt kıı.tmda oturan ev aahilıl 

'l'a'kvor kızı 6~ YB.41&nnda Man Ue 
Ust katta oturan inhisarlar ldares:n. 
de vinç memuru Osman ile .Margarlt! 
baygın bir halde bulunmuşlardır. 

Bu ıııroda o cıvarda bulunan M-rbe.~t 
doktor 7.ahlrecl geldiği gibi imdadı 

sıhhi ''e itfıılye teşkllAtı da imdada 
yet4ıni§Lır. Memurlar, aramıı.ya de· 
vam etml§ler ve ortll kata çıkml§lar
dır. 

Burada bır yatak lçınde olU olarak 
bir kadm ile bir erkek bulmuıılıı.r. 
dır. Bıınlarm burada oturan Mığırdıç 
ile karısı Bedroıı ve kızı •o ya.eında 
Paroknu olduğ'u •nla§ılmtştır. 

Doktor Zahireci, bunların havaga.. 
zınc1ıı.n tesemmilm neticesinde öldük_ 
lermf' rapor verm4!tir. Diğerleri Bey· 
oğ'lu belediye ha.,talııuıe.sl.ne kRldınl· 
mışlardır. 

Hu mUtb~ hld[M,nln, havagıu:ı bo· 
rusunun paUıurıuı netlee.!inde vukua. 
geldiği anlaşılmaktadır. 'I'Blıldkata 

devıı.m edilmek~dlr. 

Sıbbat VelEAlettace \ Trabzondaki Fransız 
Nüfus hareketleri konıoloıhaneıi kapandı 

dikkatle takip olunacak 'frabzond& çıkan Yeniyoı gazetesı· 
Sıhhat ve lçtimat Muavenet Vekf\ rıln yazdığma göre Trab:ıonda.kl Fraıı 

ınz koruıoloehıuıe.si mesal!ine nihayet 

Dün iki ev yandı 
Dun 11abah 5.35 de Küçilkpazar 

ile ~'illeyman.iyP arasmdıı Hoca
hamıa )icktep soJcağında 16 nıı. 
maralı evde yangın çrkmı,,tır. Yan
gın, itfaiyeye geç haber ,·erildiği 
için itfaiye yetWnceye kadar ah. 
şap ol:uı bu ev hayli lutuşmu§tur.. 
Alcw bu ev yandıktan 80nra biti
şikte.ki 14 numaralı eve, buradan 
da 12 numaralı eve sirayet etmi~
tir. NC'ticcdc iki ev tam&men, bir 
e" kJSmen yandıktan ıııonra ya.n
gm söndürUlmüştür. 

\"angının, 16 numaralı börek~i 
hasana ıüt evde börek pişirilmek 
için yakılan ma.ltızdan srçrayan kı
vılcDDlardan meydana geldiği tah. 
min edlimcktedir, Bu ev. 1500 lira
ya sigortalı idi 

" lnönü Anıiklop~iıi,. 
ne.şredilecelC 

Maarif Veklleti, ''İnönU An.ik
Jopedisi" ismi altında. büyilk bir 
ansiklopedi har.rrla.nuya karar ver
miştir. Bu ıı..n.sikl ~in hu.ırlıın
ması için synlan heyetin ~ına 
Hlise~in Cahit Yalçnı getirilecek
tir. Heyete l:brahim A\aettin Gö\'. 
ra da dahil olac&ktır. Ansiklopedi
nin J 6 cıldi bulacağt tahmin edil. 
ıxıektedil'. 

An&klopedinin hurrlamnası hu
ınısunda Maarif Vekiletince ha.ztr. 
la.nan esbabı mucıöe Vekiller He. 
yetine sevk.edilmiştir. 

Elektrik direğine 
çarpan oto'büı 

~ıhhat iRlenne t l bin, ziraat iş
lerine 2 bin, vf'tt>riner işlerine de 
1.500 !ıra tahsisnt konmuştur. Hu. 
ıımsf idarf'nin varidat v~ tahsilat 
kadrole.rmm ınk\"iyesi de düşünü
lerek 6 bin Ura avnlınışt:rr. 

M:thalli idarenin bu S<'neki fazla 
tahAilAtı savesinde bütün borçlann 
tuvıye edildiği ve yedinci aya 150 
bin lira nakdi mevcutla glrllrliği 
11.nlqılnuştrr. 

!etinden l"ilAyetlere blldirildftme ı:o· 

re kasaba ve kbylerımlzdekl n!lfusun 
normal blr nletıt-t dahilinde seneden 
eeneye 1nkljnt ve çoğlllrruuını ıuhh1 

ve içtlmal bakımdan temin n idame 
!çın \'ekAletçe nüfus harekeUermın 

bUyUk bir dikkat ~"\l itina ile takip 
edilmekte olduğu bildlrllm~tlr. Ve· 
kıl.Jet, .nüfwı hareki.ti ,.ak'alarmm lt· 
yık olduğU ehemmiyet ve faaliyetle 
ka.ııa.ba ve köyleriml.ıden doğru n ek· 
ırıksiz olarak kayıd •e teabit f"dilme· 
ı;tnl emreylern~Ur. 

Fransız konaoloahaneatnın Trablo.n
da ilk açılııı 1801 t&ri.hlnde oldutmıa 
göre. umumi ve iatlklll harplerindekS 
bet altı ııenellk: kapanlf deTreS:I mU..· 
wna, yüz otw; dort aene de•amlr fa· 
aliyette bulunmll§tur. 

Şoför Sabahattin Til%ün ida~
'deki 1874 1\uınaralt otobüs, bir ~ 

- lektrlk direğine Ça.J1ML"&k haaara 
~. ~.Or ya.ka.lanmıet.rr. 

vermiş, cllndekJ e-rrakı Zongııldakta· 
ki Fnm81ı. konsolostıa.neslM deuet· 

Giresun inhisarlar 
başmüdürü 

Gf~un (llu~u!Iİ) - Reşat Köp
rti1ünün Kocaeline nakli ha.~ebiyle 
açik bulunan inhisarlar başmüdür
liliüne, Erzurwn başmtidürli Can 
~foyan ta)in olunmuıı, şehrimizde 
vıu:ifesine başlamıştır. 

Tekirdağmda köylü 
kadınlara kurs 

Tekirdağ (ffusllbi) - Çerkes
koy dikit yurdu parlak bir suret. 
t.e a~rlnuştır. Havsa, Pehlivanköy 
Vf! Muratlıda köylü kız ve kadm
la.n için kurslar açılmıştır. 

Çerkesköyünde faydalı bir kur
un Rçrhşı köylU Uzerlnde iyi bir 

tf!Sir vapmıetır. 

-<>---
Gaziantepte 

Gari&ntep (Hu u.<;i) - Vefat e
den Hakkı Yılmazın yerine !!'itan
bul vakıflar idaresi mebanil hayri. 
ye tahakkuk memuru Namık Necip 
Onur tayin edilmiş ve ~ehrimize 
gelerek vazifesine başlamıştır. 

Diğer ta.raftan Enunım inhi..,ıır
lar ba..cımüdürlüğüne ta.hvilen ta
Yin edilmiş olan Semih Bandardan 
açık kalan ~rlmiz inhisarlar baıı· 
m.Udürlüğüne, inhisarlar umum mü 
dürinğü memıırlarmdan Osman Ba
seı- tayin edilmi!I ve geçen hafta 
~e gelerek vadfeııin<> bacı. 
la'Pftıştır. 

Balıkesirde yeni 
Postahane binası 

açıldı 

B&lrk.tr, 1~ (1111:;11 ... i) - Yeni 
~ane binaınnm açılış mnnııi
mi bugün posta umum müdürü 
Kadri Musluoğlu'nun nutk11\'la \'n
r.uldı, Vali Reca.i Gürel de- bir· hi
tabede bulundu. Törende mıntaka 
komutanı, subaylar, btitün memur. 
lar bulundu. Davetlilere çay veril
di. ~oe şehir klUbUnde bir 1Jvııfet 
verildi. Gündüz ve geee Halkevi 
handt>8U mlllf m.a~lar çaldı. 

Dahiliye Vekili 
Ankaraya döndü 

Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve. 
kili Faik Öztrak, dUn akşam eks
prese bağlanan husuııi vagonlA An
karaya avdet etmiştir. 

Vekil, Haydarpaşa i~tasyonunda 
!setıınbul Vali \'~ Beledive Reisi 
Dr. Lütfi Kırdar ve vekdlete bağlı 
diğer devair erkanı tllrafmdan teş. 
yi edilmiştir. 
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- Anladım. dedi. Buraya 
gelmekle ne yanlı~ hareket etti
ğimizi şimdi anla.dım. F'akat ne 
çare, iş işten geçti. 

Stanleyin teessüfü, beni ala -
kadar etmiyordu. Cünkü o da· 
kikada, daha müthi!j bir şey 
hissetmiştim. Bizim için, ya~
mak ımkanlarını biis'.btitün or
tadan kaldıran bir şey . 

Odanın içinden bir yanık ko
ku<:u burnuma gelmişti. 

- Stanley! diye haykırdım. 
~~\·i at{'se \'ermişler, yamyorıız. 

8tanleyden yalnız si)yle bir 
cevap geldi: 

- E\'Vah! .. 
t~te ~ kadar. 
Tam bu esnada. ) eni bır kur

tuluş ihtimali kendini gösterdi. 
Odanın içersinde tamamen 

unuttuğumuz bir adamın inilfü;j 
ni isittim. 

Bu, Levisin inilti~i idi. 
Levis! diye haykırdım ... 

Levis 1 

Bu havkırı:ııma aldığun ce
vap, ikinci bir ağır iniltiden i. 
baret oldu. 
Başnnı inilUnin geldiği tara

fa. çevirdim ve gözlerimi açınn.
ğa çalıştJm. 

Şayanı hayrettir ki. göz ka
paklarımı azrcık olsun arala
maifa muvaffak olmustum. 

Demek ki. yaşartıcı ~azrn te
siri yavaş yavaş siliniyordu. Bu 
nun s~bi de-, ya gaz tüpünün 

Konaoloeha.ne kAtibl Kam.z1, Zon· 
guldaktaki Fransız konsol~ane!l 

kA.tipliği.ne tayin olunmuııtur. 

Bir çocuğun ayağı 
kırıldı 

Bekir oğlu Osman Fırat adında 
bir hamal Sirkeci vapur iskelesin
de yük taşırken .srrtmdaki yükle 
yere düşmüş, yanında.ki Yaşo,•a o~. 
lu Jakm ayağına. i.'labet ederek kır
mıştır. 

Ç-Ocuk Şişli Çoocuk ha.<Jtaha.neııine 

kaldmlmıştır, 

lktısa t mektebinin 
58 inci yıh 

Yilk:M!k lktnat •e Ticaret melr.tebi· 
nln 58 inci yıldönUmU 16 İkiııclkA.nun 
Pel"§crnbe gUnU ııaat H,5 ta mektep· 
te bUyUk mel'&llmle kutlanacaktır. 

Ayni gUn saat 16 dan 20 ye .kadar 
devam etmek üzere Takırim belediye 
ga.zlnosunda bir çay .ertıecektir. Yi· 
ne ayni gece Kaarl! Vekili Huan J..ll 
YUclenl himayesinde bU de balo veri· 
lecektlr. 

VAKITa 
abone 

o l unu z 

GAZ M ASKELi HAYDUT 
Çok heyecanh bir zabıta romanı 

ingilizceder: Çeviren : H . MUNIR -
musluğunun kapatılmış olma
srydı. yahut tüptelti gaz tüken· 
ınişti. 

- Stanley. diye feryat et· 
tim. Gazın tesiri u.ahyor. Bir 
ikı dakikaya kadar belki her 
tı:ırafı g-örmeğe muvaffak olaca
ğız. Allahaşkına çalı~. şu Levi
~i ayağa kaldıralım. 

Stanley acziçin.de cevap veı -
di: 

- Ne yapabilirim oğlum l 
Sen kendin ona kadar yaklaşa -
bilir mi~in? Çalış, ona yakla~· 

mağa ~.alış! 
Stanley konu~uşundan, tam 

bir heyecan içinde olduğu anla· 
şıhvordu. 

Fakat. Levisin bulunduğu ye
re kadar yaklaşmak için, benim 
gidişimle. en aşağı bir ~aat za· 
man lazımdı. Onun için, buna 
tesebbüs etmek bile faydasızdı. 
Tekrar: 

- Levis, diye haykırdım. Le· 
vis! Ev yanıyor! Kendine gel 
be adam! 

Bu srrada inıltilerin, bir ta
krm a.nla.jılabilir sözlere inkılap 
etıtifini duydum. 

Levi.cıin bulundueu yerden: 
- E .. ne demek-? diye bir ~z 

isitildi. 
Ben yine bağırdım: 
- Levis! .. Beni işitiyor mu

~un? 

- Ne ... ne diyorsun? 
- Ev yanıyor, diyorum. Di· 

ri diri yanaca.ksm! Hepimiz di
ri diri yanacağız. Ayağa kalk ... 
yalvanrım gayret et: ayağa 
kalk! 

- Bunu kim y~ptı? .. kım ... 
Ben, itidalimi muhafaT.a. ede -

bilmek için aza.mi gayret sarfe
diyordum. Nihayet hatırıma bir 
fikir geldi: 

- Bak, dedim. Ba.k.. <Kap. 
lan) geliyor! 

Bu sözlerim, Levisi biraz ha
rekete getirdi: 

Ne oluyoruz? dedi. 
Ses biraz daha tabiileAmişti. 
Stanley sme kanştı: 
- Yanıyoruz. dedi. Ev alp\·· 

!er içinde! 
Levisin sesi: 
- Gözlerime ne olm~ be· 

nim? 
St:.anley: 

S- \•AKIT 

Görüp dUşUndOkçe: ete nıcsııl değıL~ 

Karanlıkta bir tşık 
damlası! 

Dcdı. Eıı ııoklada UZUA Ul· 
d11;a şahif pfütr.rmcğe, inamü 
ı ıcı ı7rlıllcr qeıirm.cğc de pek 
o 1auiar u{jruş11ıadı. f)ttşıincl•ı
lrnler ıçm, zaten bımfora 1 ı
zıım rla yokttır. "Çenber/'ı 1111,. · 

lfiiniht koştııraıı trl(j,şın be111 

qrrti Jır-rşry1 an/fttmaqn yct<'r. Otfarl.n kMk:ımç bfr lıatp nır. 
lnwmlığ111 asırlarcrr nlııı lcı ı 
prılın~ınn r/r/P. etti(/· 111('de11i " 
hiıle/er, tır l<r l>ıı: rıluyoı. Hı/ 
'f"d(/ı ı yııfnt1 ılf"t• nğı-:lw, hep 
çrlikte>ı yapı/mı.~tıı. lJiitiiıı r
ttıf·k/F:nn .<mn şrk/;, 11ilwyrl dıı 
ııurn ı·c ateş haliııdc göı iinıiyuı 

lvPk fe;;g<ilılm ı, /.-(ldİfe dokıı 
,lf(lll 111111..-inr.kr, f;ndııı tnıi /.-(lc/tıı 
.11•1111ıı.";ıtk .<ıntenln ı·rrfiıı fabı İ· 

kaim, ş·h11di, nqır na111lı/{tr dö 
kii ııor. l\a.bn. ~i..y11"nı qıilleleı. 
çutnl kuyoıklu l><nııbalnr. çafim 
en qii: '~ mrılı, Pn /Jf'!ijnnilr.n tıf'. 
rimirlir. · 

. <1nıriiıı hin tıir/ii ılıtiy,,oı i
Çn/fle, ynlm:: öl<liinm:k için M 
zım qclrıılcr ynpılı.uor. lliın ve 
fen «dlt!a. hefki lınrp kim!fn~ 
nldı yiiriidii. Ord11lnrM krılın 
,., taşkın knlabolı{rı, hekimli!: 
lxtkınıınd<m dn belki bıızt ftıY· 
df1/ı terlmrler elde edilmi.<ıtir. 
Fakat ~ıirnıi .<ıenelik kl'§iİfrre 
şöyln bir bakacak olım~ak, mii.<ı
brt .<ıa.ytlaıı bilmem ne bulabi 
1fri:.! 

Y anmı, yıT-:ılan sndo 1:ıoskoca 
a.<ıırlnrrn mah.<ı·uW değildir. Yer 
'J!İtZii ba§fan başa ''Ehrimen •. 
1n elindr k a l d ı . "Şr.r., iıı 
ci.ha'}girliği, b?ıgii.nk"'ii kadar 
hıçbir aıa~n ilerlememiş, çağı.. 
mt::da. oUlugu kadar hiç bir uı
mon yeryüzii, fe71alığın f erm(r 
mn<ı bovun eqmemi.şti. 

Çörçil; 
- llarbi biz i'temediJ.:. in.. 

.<~mılı/jm 11.firnilı.iiı f ~ldlretzer<len 

hıqillcre lwrln i.sle.sc}fdi. ı
ıııkları trh/ikc bulutlarının '1(11' 

<iııjı gfoıc kadar bo.J dııı ıı 'r. 
lm.şı ckilinı TJ it IC"'rin rı ·' n '!""' 
'ırıwume::;dı. 

llillcr de heme,, her kmwş ı
~ ıda: 

Harl;i bız i.<ıte.ıııedık 1 

Dıyor. 

FJ u q ıhı ı ıısa n lığın ba ğ-rırı ı:t a 
ıçılan yaı a, o kadar lniyıı) 1.p 
aanişlcrlı, 1.·ı rrrt1k. bu yara, o· 
çanla.11 ıUı ıirkıitm.eldcdir. 

Bıı pişmaıılık, ktıpk(ıra ııf ıık
lcıı da belki söıwl:; fakat ıı c 
biricik 1.rı?.-ttr. lmımılırim ku Hl 

11a11 bağrma ııurıılacak t ı ı · 
hrm .o nıırdan yo!iruln·'Yıl fıı. 
Çiiııkii rıi.şrıum1ık. haksı 1 t7 
anlrı.şıldığını gösterir. Zckfı. ıı ı 
durur, hcyecmı ilham cdeı-

lnsaııfor bıı iki kmıntln 1.,. 
~m çok yiikscld.erc çıkar ı. 
Ağızlanndan kaylı şeyler 1.a • 
rırlar. Fakat hafıza. 11iha RI 
bir kaptır. Alacaqmdan frdcı."· 
m kendine sığdıramaz. 

Btıgiin: 

- ·Harbi bız istunedtk. 
Diyf'nler, e(ier diin. etn.ıc:1J:f 

gim vt daha et>tıeUeri söttled J;. 
r~rin i flnutmu.şlarsa. bu sirll'N 
dinliymıltr, o nuuız.znm plan 
Zarla yorgun olrruıdık7arı ıçin 
mmtmam~lar<1ır. 

işle bmıım içf11dir Jd o pış· 
manlığı ben, 1ınY'lr1ı bir ~ret 
~ayıyo-rum. 

Hakkr Süha. GEZG1N 

l -_G_ o_N_ D_ E_N _ _ G_ o_·· _N_E_I 
Kahve o kadar mühim mı? 
GAZETELER bir kaç 

gündür kahve buhra
nından ba.b8eıdip duruyor . .A.ah 
olsun olma.sm. kahve U7.erinde 
bu kadar durmakhğımızın ma
ne.eını a.nlayamıyonnn. 

M.uhanir doktorlar, bugüne 
kadar kahvenin fayda.lar~n 
bahsetmiljleme de, - aynı eh
hyetle - zararlarını ileri SÜ· 
rerek, .kahveden mahnımiye
tin. tel'-1anmayı icap edecek 
bir ehemmiyeti olmadığını da 
Wbarilz ettirebilirler. 
Kaıhve buhranı mevcut olsa 

bile, bizi düşündürecek tarafr, 
aeaba ne.resinde!?.. Biz, ica· 
bmda. nohut kavurmuş, kahve 
yerine içmişiz. Şeker yerine 
üzüm yemişiz. Bulgurdan ir
mik helvrun çıkarmışız. Kar
puzdan pekmez istihsal etmi· 
şiz ... Bunlar, hakikaten milza.
yika içinde bulunan memleket
lerin hap şeklinde icad ettik 
!eri taklit gıda maddelerini 
gölgede bırakacak bir t.akım 
buluşlardrr, diyelbi:lirir.. 
Şu halde kahve kıtlığı, bize 

niçin mühim görünsün? 
Kahvenin lüzumundan bah -

!!ederlerken, onun hazmettirici 
bir hası..-.asr olduğunu .söyler. 

- Gözlerini bırak şimdi! 
Kalk, bizim iplerimiT.i kes! Son
ra da, biz seni dışarı çıkarın?'~ 

Bu esnada ben etrafı da.ha i
yi g-örebilmeğe başlamıstrm. 
Gözlerimi birkaç ~aniye açık 
tutabiliyordum. Fakat bu bir 
ka<: saniye, va.zjyetimize büyük 
hir değişiklik getirmişti. 

Levisin yerinden kımıldayıp 
kalkmağa sa.vaştığm.ı, fakat el
lerivle başını tuttuğunu g-ör
m fuc?tüm. 

Levis, aynı 7.amanda bru}ma 
gelen felaketin sebebini de ha -
tırlamış olacak ki: 

- "Kaplan., ~rede? diye 
~rou. 

- Gitti, diye haykırdım. Se
ni patakladı: bıraktr. Sonra e
vi ateşe verdi. Bi:r. seni kurtar -
mağa çalıştrk. Fa.kat ikimi~ de 
yakalayrp bağladı. 

Leviıı, sallanarak ayağa kal -
kabildi. Bir an i<;in, onu1 tekrar 
yuvarlanacak zannettim. Yu
varlanması muhtemeldi... Çün· 
kü yüzü bütün kuvvetini kay· 
bettiğini gösteren berbat bir 
haldeydi. 

dna .tekrar yalvardım: 

- Haydi. dedim. Son bir 
gayret! Bir gayret daha!.. Ça
tırdıları duymuyor mu.sun? .. Ev 
ateşler iqinde!.. Allahaşkrna, 
kendini topla ... Bizim iplerimizi 
k~!.. Sonra da biz. seni etrtı· 
m17..da ka.çmrn. 

ler ... Marifet, zaman zaman 
hadiselerin getirdi~ müşküla
tı ihazmedebilmeğe alışmaktır. 
Onun da yardımcısı, kahve 
değildir. 

HiKMET MlJNIR 

13.1.941 
8.0S: Ajanı 
1.18 Barit 

prorram 
8.45 Ev kadmr 

ıı.sş: Şarkılar 
JUO Ajaıul 
11.03 Türkült"r 
ıı.ıo Kan!fık 

provam 
18.40 in<'~ ıu 
19.16 Pl~'anlııt 

virtüozlar 

l9JIO Ajanı 
llU:I Fa,.ıl pr

kılıın 
20. ı:s Radyo 

p1..etHt 
20.46 Şaıı ~lo 
21.00 Dinle~IM 

tr.tt"klerl 
21.SO Konıı~mıı 
21.4S: Orkeııfr11 
22.SO Ajan• 
22.45 Cazbıı.nd 

Yirmi yıl evvelki Yakıt 1 

13.1.921 
Et ihtikarı var! 

Şehrimizde bir müddettenberi et 
ihtikarı başgöstemı.iştir. Bundan 
evvel, iaşe encümeni tara.fmd&ll 
müştereken tedbir a.lmm&k teklif 
edilmişse de henliz btr netice el
de edUcınemlştir. 

Bugün etin kıyiyMi 90 - 100 ku
ruım ııatılmaktadrr. 
Kadıköy belediye dairesi tara· 

fmda.n yapılan teşebbıi8 üurine bir 
nilmune kasabı tesi! 9dilmi.ş ve pi. 
yasada et yU:ıde yirmi nobanma 
satılmasına başlanmıştır. Bu ,e. 
kil numune kasapları çoğa.ltrlaCa.k
t.ır. 

:E Pazartes . Salı 

- 13 11.KAn. 14 il.Kin. > ::.: 
cı Zllbloce: 15 Zllhloee: 18 ..... Kafıun: 67 KMm1: 88 

\. al;.lUer " N.ıı tı l!.uuıı \la.atı Er.&GI 

GOnetln IUJ us 8.%4 2.22 dofu,o 
ö.ıllt'! U.%2 7.%1 JB.%3 ·uo 
! kindi 15..18 9.ü l5.f9 9.ü 
A kpm 16.02 12.00 16.0S 12.00 

Yat&ı 19.88 U'1 19.S9 1.17 

tmsak 6.S1' 1%.M 6.88 1%.stl 

"Babalık,, 31 yaşında 
Konyada çıkan '·Rabalrk" refikı. 

miz 8 .İlcincikanun günü 31 ya,emn 
baRmıştrr. Orta Anadolude. mahall 
bir mcşale olmak mertebesi.ne iri§ 
miş olan :refikimizi tebrik eder 
memlekete nafi neşrt.yatlyıe Wıa 
uzun ıııeneler yq.a.ma.mm temennı 
P.de:ru. 
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~a redl osund&n: 
.Julgar başv kHı profesör Filo 

bu sabah saat altıda Rı;ı;çuk ist.a.s 
yonuna muvnsalnt eylemiştir. Me 
buslardan Bal('m11 •r ıKI ve Pr~k 
lof ve maarü nezareti müsteşar 
profesör Yofçel a'jvt::kllı! rr.inka 
~bnektcydller. 
Başv,kilin Rusçukta resmen Is 

ikbal' saat o::ı-'.a yap•'mıştu. Be 
~iye rE:isi l'l'illl ıd!s Stanc;ef, gar 

.,ızon komutanı general Stefnpof 
nabusln.r<lnn lkonon-of ba:::ıl\ olma• 
lluıre bJtUn diğer idare erkAn 
>'e on binlerce halk ha§vekflın is 
tikbalinde hazır bulunmuşlardır. 
Başvek l trenden indikten sonr 

,ureU mahsuMda kurulan ve üze
rinde Uhnk edilmiş oln Dobrucay 
muhtevi bir Bulgaristan hnrltası 
bulunan takın altından ve mek. 
tepi! kızların safları arasından ge. 
çerek §Chre {,'irmlşür. 

Başvekilin nutuk söyliyeccği 
salon halkı istiap etmediğinden bir 
kısım dinleyiciler nutku ac;ıkta ho. 
parlarlerdon dlnlemlşlerclir. 
l~a Rusçuk mebllBU Mlikc 

Kovaçef tarafmda.n kısa blr hitn 
be ile nçılmışUr. fumalleyb mem. 
leketJ sulh ve sükfln ve mü.sınlr 
mesai içlndc idare eden başveki • 
Un Rusçukta bulunmasmm blr 
bayram gllnU olduğunu, başveki • 
Un milletin kalbinde yer yaptığını 
söylemiş ve Rusçuklularm sonsuz 
ltiuıa.dmı sunmuı;tur. 

Bunu mllte!lldp başvekil kllrsü
gelerek nutkuna ba§lıun:3 ve 

ez.cUmle demiştir kl: 
"Rusçukta bulunmnmdan billırt:I. 

fade etzlcre harlcl ve dahnt siya. 
set hakkında birkaç sö::: sô:ı"lemek 
istedim. DUnyarun en bUyük musi. 
betlerinden. en mUthlş harplerin
den biri muvaceheslndejiz. Bu 
harp evvelkt umumf harpten fark. 
hdrr Bu harp yeni topraklar isti. 
IA.m, yeni lktısacll puarlaT, bayat 
sahaları temlnl için yapılan bir 
harp d ğüdlr. lki ayn !lemin, iki 
ııyn fikir cereyanının harbidir, bir 
deolojl harbidir. Tarüı bize gös • 
eriyor ki bu nevi harpler en 
•addar, en zaUm ve en U%UD olan
ıı.rdır. 
rEı"İ DtJ'Nl' A, BUGtn\'K{)ıl.'DEN 

FARKLI Ol..AOAK 
Bugün ilk hatıra gelen sual bu 
~ten kimin galip çıJtnca.tı ve 
aaıııl çık~dırl Netice ne olur. 
aa olırun bu harbin sonunda yeni 
bir dilnyn kurulacaktır. Bu dilnya 
muhakkak ki bugünkünden farklı 
olacak ve bütün milletler hımule 
gelecek tebeddüllerden mllteesstr 
olacaklardır. Bu, bizim siyaseti • 
m!z icabı olduğunu iddla edec 
değilim. Belki ahval ve ı:;era • 
itin ya.rdmılyle Bulgaristan harp 
harici kalmış ve hatta en az mU
teesair olmuetur. Fakat Bulgs.rls • 
tan ne Amcriknda ve ne de Avus. 
tral!rnda bulunmayıp A vrupsda bu 
lunduğundan hepimizin arzuları 
hlli.fına olarak tarihinin dönüm an 
!arından on mUhimminl yaşamak
tadır. Bu variyet karşısında biz 
ne yapmalıyız ve na.sıl kanı.rlar 
almalıyız. Her şeyden evvel UkO.n 
içinde kaimakhğmuz ve soğuk . 
kanWığmıw muhafaza etmemiz 
lAmndır. ŞahsI dUşUncelerlmfzl, 
duygulıı.rmım ve her türlU tare.f. 
gtrllk ve aleybtarlıklarmuzı bir 
taraf bırakmamrı lAmndır. 

DUşUııeeegtmlz yegane şey. Bul. 
garlstanm lıayntl menfaatlerini gli 
zetmekten ibarettir. Hlı;bir ec:nebt 
menfaat bizi sevk ve idare etme -
melidir. Meçhuller, mUphemlyet . 
ler karvısmdnyız. Arzularımıza gö 
re değil, lmkfınlara göre karar iL 
tihaz ct.Irek mecburlyetindeyiz. 
Baı:ı muhIUeroo Bulgarl!ıtana tc 
lr loro edilmek l tenlyor. Beyan

nameler, mektuplar neşrediliyor. 
BİZ HİÇBlR srırnTL}; TESiRE 

KAPIL llYACA(HZ 
Bu bir saflık veya gaflet eseri de. 
ğ'lse bir hıyanet eseridir. Fakat 
biz blçbır suretle tesire kapılmı 
yacağ-.z. B1z•m siyasetimiz ne kah 
v , ne sokak ve ne de meydanlar· 
dan mUte<'~ir olmıyacaktır. Bugü 
nlln ahvnl ve eernlti lç"nde hariri 
siyaset den len ey pek milrl'kkep 
bir mekanizma t.c .. kil eder. Bunı 
herke in bilmesine ve enlamnsT'·n 
lmkA.n yoktur. Bulgar milletine h!. 
tap ediyorum: Hlikfımete mUznhlr 
olal'nl ve onun siya.setine itil'l'lnt e 
drllm. Bu siyasnt şl.mdlye kadar 
iyi netıccler venni..,tlr ve yine de 
verccPkttr. Biz harict slvasetirn!z
de milttehldlL. Bu hususu aramız 
da hiçbir a vrılık yoktur. F.•asf>tı 
bu sly'l" t lıivete ... vver~il' fktısa 
dl mtts:ı lde idari m"•a1ldP ayr 
ayn dUeUn,.biliri.z. Fakat hl'.rlei si 
vast'!tlm1 tı-ktir ve df'r.ı Pz bl 
ly settir. 

H lkf\nıAtin har <'I t• n ne 
lir? 

M lflk t• b ı 1 !lhtı lht 
!Altan uu\k tt1tmnlt merol keti 
harbe girmekten korumak, sulh \"9 

:öilkün içinde yaşatmakUr. Bu sl _ 
v:ıset bızlm ıçın olduğu kacııı.r Hal. 
Kanlar ıçın ae haym.ıdır, Bu sıya· 
set birçok zorlukıarla karşılaşmış. 
ur. llugiln harbi idıuoe 'uya sulbü 
iade \'ela temin bl1un gibi luiçük 
devletlerin b:ırcı doı,.1ldiı. Bugı.n. 
ru man:ı:zam mcsnlll blı hallede 
ııeliZ. ···-.. ·-··· .. ··· ..... ··--··~·····-·-·-·----... -···-······················ ........................................................... . Termometre 

nedir? 

l!av 
k3ununln beraber her harp evv ıaeı 

erpiıı edılenıl) en birÇok sürprizle. 
,etlrebiltr. Biz bunlara karşı bazıı 

,ımalıyız. Kendimiz! hA.dlselerln cere. 
;anına ve talllmlze tcrkedemey.z. Bu 
.Un mllleUer hayatı me.ntnaUerlni ko 

BiRiNCi SJNIF KÖSESi: 
----~----------------------

e 
umak ıçtn bU)Uk gayrcUer 8'.ır!l!di 

)'Orlar. Dalma hazır r!malı, tsltklAll. 
nJx ve hayau menfaatlerimizi mU. TEM1ZLIGI PEK SEVERiM. 
la!aa cdcb1lmcliy1Z. • HER SABAH iLK tSiM ELLERİ-
ETRAFil\llZJ>AKt Il \DIS~LER}. :.·Mi, YUZUMU, BAŞ-'"IMI YIKA-

ntGAl'rn KALA: IA nz .. 
Etrıı.tımızda cereyan eden uııuısde i MAKTIR. HER TARAFIM T 4~ ... 

-e blglnc kalamayız. Ue.r tUrlu alnal ~ TEl\1IZ, BEMBEY A7DIR. KIRLİ 
\ e ~rnlt altınd3 bUrrlyetlnl ve lstU • • 
1 llııl mUdnfBB.\'R ha:.-.ır olmı~ n mil i İNSANLARDAN HiÇ HOŞLAN
lntler ya ayamnz.lnr. Bu nmi mllletler· ! MAI\1. KIR fNSANA HASTA-
:;fı~:ı:;::un;a ol8UD t:;areU> mnh. : LIK, TEMtZLtK SAGLIK GETI-

Bulgıır mllletl bürrlyct Vll ıstlklUL RIR. sız DE BEN1M GiB1 YAPI
nl hiç bir zaman ftma _,.ıemoz. Bulgar NIZ. HER SABAH SAÇLARJ
milleU hUrriyct ve bayati menıaatıe 
rtni konımaaını bilecektir. NIZI YIKA y iNiZ, TARAYINIZ. 

HllkQmetln af.yaaeU ııUkfln ve ltJ· BOYLE TEMiZ OLURSANIZ 
ıAftır. 1" kııt nÇ1k otnrnk beyan ~·· StZI HERK ~onu. ki biz. rll\1d)OOI tlı .. ?'Ol1 C(I. ES SEv ER. 
blrnıuneslnl reddec1.lyonı:r.. Bu mua .• ·------···---•nw"a""'•-----------lıede lı1ze cebren kabul ettırllmloUı. =----
Bu mua.hededcn kurtulmak menfaaU· 
m~ icabıdır. Bundan dolayıdır kl 
Balkan iWt&kma girmedik. Zira bu 
ittifak muahod eri ebedlle,Urmek la· ın 
Uyordu. mz l.ae ırulb yolu Ue mu&he
deleriiı tadllinJ ı.auyorduk. Bulgar htl • 

1 
i 
1 
! . 
1 
i 

\ 
! 
1 __ ı 

sonu 

Havanın sıcak veya 
duğunu veyahut da bir odaJU11~ 
raretini termometre denileP 
ölçerek anlam:. ~ 

Sınıfınızda bir termome~ 
sa onu yakından muayene .:-:..A 
Termometre; bir tahta ~; 
yerleştiriımış bir camdan ı 
tir. İçinde crva veyahut da 
ıspirto vardır. ~ 

Tahta üzerinde ~ıoo "ati 
yazılmış dereceler vardır. a ~ 
yü.k~diği va.Kit de ava \re} 

pirto da yükselmeğe başlar. H 
rakamın hizasına kadar 
hararetin o dereceye yükseldfi 
anlarız. Mesela; CIVa 25 i g~ 
yorsa orada hararet 25 d~ 

Termometrede ava O 
inerse su donmaya. 100 
yükselirse kaynamağa ba~_V 

Kış ve şıaı 

nn 
nı dil y,, 
lard 
hırp 

Be 
bile: 

kQmeU be.rp vaıııwnylc tadil t.stemL 
yordu. Bu yoldan buna muvaffak da 
oıama.zdı. SelA.ııik aııla§m88• .Noyı 
muahede8lniD Uk t.ıı.dilldir. Hak.kımız· 

ka a i i geçininiz . 
dak1 aakcrl tahdidat bu muahede ile 
kaldmlmı1Jtı1'. Hiç bir bnrlcl siyaset 
aakcrf kuvvete dayn.nıuadtkç& muvaf 
fak olamaz. B11 Noyl mu:ı.hedesinin t· 
k1nc1 tadlll Dobnıcanaı ann yurda ll.. 
bakiyle vukun gelmloUr. Taraflar 
Balkan yarım ada.ıwım bu ıoammdn 

Hayat 
bilgisi 
oku-
mala-

.. sulhO ve iyl ko~ulu~ tcs\a etmek 
gayesiyle ve bQ.snUniyeUe bareket e. 
dnrek sulh ve mQzakcre yoltyle mua· 
bedelerin tacllUnl temln etınlcler \'e r 1 : 
ıcrayova'da Dobnıcanm llhak1 meııe 
lesi halledlJml:tir. Romen hllkflmet1 
de bu ~ hallinde blze :za.hir oımu§
tur. Bu meselenin hnllinde mihver 
devletıerlnln yani .Almanya ve ltal. 
yanm bUyük yardımlıın olınugtur. Bu 
yardım oımnsaydı m lenin hall1 bu 
le.adar kolay olamazdı, bunun tçin 
mllletımız ve bUkQmcUnılz Sobre.nya 
kUreUstınden bu mlllcUere ~ranını 
1U1UnAkta gCçlkmemilUr. 

Bu işte Rusyanın da mUtahe. 
retini gördl\.k. Halbuki b.ir ço.k 
muhitler sulh yoliyle arazı tadı. 
18.tmm mUmkiln olamıyacağmı 
söylüyorlardı. Halbuki oldu. Biz 
bu yoldan Bulgar milletinin uğ. 
radığı diğer haksızlıkların da 
t.ıu;hih edileceği kanaatindeyiz. 

Diğ!'T bfiyflk deoletler tıe 
kom§U dooletü.rrle ol.an miina86. 
batımız hakkında. btoıdan cvuel 
hariciye vekilimiziu ·mecliste 
söylediği s6zler6 ilave ed00€k bir 
§G1J yok-tur. 
DAHİLDE SttK'ON VE İ1'"TİZAl\1 

POLtTlKAMIZ 
Başvekil bundan sonra. d.ah~li 

siyasetten bahsederek deınıştir. 
ki: 

Harici siyasetle dahili siytı.set 
sıkı surette biribirlne bağlıdır. 
Dahilde ük1lıı, intizam ve itti. 
hat olmadıkça hiç bir harici si. 
vaset muvaffak olamaz. Dahilde 
;rukOn ve intizamı bozmak isti. 
yenlere karşı lfük{ı.net icabeden 
tedbirleri almıştır. Bu gibiler 
vatan ha.ini telakki edilmek. 
tedirlcr. 
• Bugün memlekette fotbik •. 
dUmekte olan eni rejim memle-
1 cfüı yilksck mcnfa.ailcrine ııy. 
gtoıdur. 1Jazılannın iddia ettik. 
lcri gibı kanunuesasiye mikırı 
bir ciheti 'JJOktur. Bizim ,,eni 
rcjimimız kendi milli. iktısadi 
ve tarihi ahval t•e ~trait mize 
u11gmulur. 
Bulgar milleti nasyonal sosyalic:t, 

kom.Vnist veya lejyoner bir dev. 
let 1:urmak arzuŞ?md,a dei'iı1dir. 
Rulgaristan 1ıt Almanya, n<: 

Acaba o armağan aldı ben al. 
madım diye, Nihadı krslcandığım 
için mi, bu sabah kendisiyle kav. 
ga ettim? Hayır?_ Hiç bir vakit. 
kıskandığımdan değil!.. Bununla 
beraber bu meselede haksız oldu
ğumu hissediyorum. 

Öğretmen, onu benim yanıma 
otwttu. Yazı defterime vazifemi 
yazıyordum, dirseğiyle dürtünr.e, 
detiterimde dch§etli bir çengel 
peyda olduğu gibi, bu a~ yazaca
ğımız öykünün üzerine de, büyük 
bir mürekkep lekesi kondu. Hal. 
b:.ıki. hikAyenın bir öm~ini arka. 
daşlanmızdan hasta olan küçilk 
Kaya için, yazıyordum. 

Pek fena kızdım; o hıddetJe ağ. 
zımdan uygun olnuyan bir söz çık· 
tı. Nihat gülerek: "Mahsu .. yap· 
madım!,, dr.dı. 

inanmalı idim; çünku tabıatını 
bilirim; fakat gülmesi hoşuma git. 
medı. !çimden: "lşte mül Mat .al. 
dun dıye kurum sauyor,, Rtbı gel
di. Biraz sonra oç almak ıçın, U· 
zerine oyle bir yüklendim ki. yaz. 
dığı s.1} fa baştan başa kirlendı. O 
zaman. hiddettinden kıpkırmızı 
k silerek. üstüme yürlldü: 

- Sen. n mah u \apunt .. 
dedi. 

O sırluia ~retmen kendı~ıne ba. 
kıyordu. Nihat, üzerime kaldırclı· 

ı clini jnclinnekle beraber ba 
pannağiyle bana işaret ederek 

- Aksama ben na go terı· 
rim! .. <icdı. 

Fena halde bozuldum. hiddetim 
geçmiştı. Yaptığıma pi5man ot. 
dum: Hayır, olamaz: Nıhat bcnı 
malı us dürti.ıp yazımı bozmaz 
Çünku bilirim iri hir çocuktur O 
dakikada. Nihadın bir taraftan 
derslerini )"aparken. dığf'r taraf. 
tan har;ta annesıne nası\ baktı~ını 
hatırladım. Keşki ağzımı hoı.ma· 
saydım! 

O sözü gerı almak kabıl ol~a. 
Bunun için. çirkin bir öç almak 

hissi taşıd1ğımı 1.anııettlrmek İ· 
çin - neler vermezdim. Düşün. 
düm, şimcli babam olsaydı bana 
ne diyecekti? "Iliı.ksu: mısın? evet. 

I§lklarla renklrri ·aııdı. 
Nihayetsiz bo§luklarda, 
Kızıllığa hep boyandı. 
~i ufuk ho lukla'l"da 
Ynva..5 yava..'3 renkler ııold\l 
I\aranlıklar iy~e doldu. 
HPr tarafta sP.sl<=>r diı.ıdi. 
Hep glg iM bUyUyerck. 
Sessiz gölgeler Vf'Te indf. 
Hafif ha!ıf yilrUYt>re-k 
Yavaş yeve..'S N'nklPr Mlriu. 
Karan.lrklar lvice doldu. 
KaranlıE;rı b"r yerinden, 
Scsa yrrttJ bir hay u wı. 
Bit'denbltt tlı drr ndf!.'l 
Huzun dolu k lbi kuF.tWl 
Yava va~ renkler •oldl 
Karanlıklar f\iAc> doldu. 

Rus1ıa ve ne de lta.lyadır. Bu 
ıdarı>ler o memleketler için fay. 
dalı olabi~ de biz.im hususiyet. 
Jnrımize uymo.ı. M t>mlek<Jt ida. 
ı·elcri taklit odilcm~. 

Yazıs1z h•kave: 

Bulg-ar ordusu b:ı~ka millele. 
nn gıpta edeceği şanlı rncnkibe. 
tere maliktir. Bütün h n:ı sahn .. 
lnnnda 7.aferlc.r k 7°nmıa ve -.ı. 
f'cr celtnl(Jeri• nail olmm'ltm. 
F°:t't:i1·•Jrü ordu ·nzid,. oldur?u • 
fan daha un~ı detiildlr BuMın. 
cU ordu Bn.lkan ve Umumi harp 
'erı'!"ki • r.:v , tfaha ivi 
t,.,.ı,ı" cd' mi tir. 

H"lr!ci bP.1'k8 \vet 
ve rı hl ı. e- kfiJi det'ff'dir Bu 
talt.:n kuvvetli b' l ordu ile de 
takviye edilme idir. 

Vak Va kın 

Pekfila, o halde at dile!, 
Af dilemek! Bunu hiç gönlüm 

i temiyor. Bu suretle küçük düş.. 
mekten utanıyorum. Yandan bak· 
tnn ·- ihtimal ki odun taşıdığı i
çin - omu.ıunun dikişi sökülmu,.. 
tü. Pekfila; işte Nihadı eskisi gıbi 
se\diğimi hissediyorum. Kendi 
kendime "Haydi bakalım cesaret!,, 
dedim. Fakat barışmak için söyli. 
yeceğiııı bir tek söz kuruyup kaldı. 

Ara sıra o da bana gizlice bakı· 
yor ve hiddetli olmaktan ziyade 
dargın duruyordu. Fakat ben: 
"Korlruyor,. demesin diye, olanca 
aklımı göılerirne toplayarak öyle '~H~~~e;;ıı~~~~:; 
bakıyordum. Tekrar etti: ı• 

- Dışarda gö~~rüıl... 1 
Bununla beraber, ba.renun bir .. 

gün bana söylediği söz batmmda 1 
idi: Eğer haksusan, kaygada ken· 
dini koru; fakat vurma!,. demi~. 
Bunu düşünerek kendi kendime: 
"Evet. öyle yaparım. ben. \'\lr. 
mam. Fakat kendime de \'Urdur. 
mamaya çalışırım!., diyordum. 
Her halde keyfim ka ıştr. 

Dersi dınlemiyordum. Nihayet 
akşam tatili oldu. 

Sokakta baktım Nihat arkam· 
dan geliyor: durup bekledim; cet· 
ve! elimde idi. Yakla ıoca eetvcli. 
mı kaldırdım. Halbuki Nihat tatlı 

ir gülüşle: 
- Hayır. Adnan kavga etmiye. 

ıım. gel barışalım, eskisi gibi dost 
olalnn dedi. Ben bir an için §3ŞJ''
dun. S<ınra belli olmıyan bir kuv· 
vet beni ona itiyormuş gibi, kendl. 
mi onun kollan arasında buldum 

Birbırimızı kucakladık. Kardeş.. 
;e boynuma sarılarak: 

- Bundan sonra hiç kavga et
nıyeceğiz değıl mi? Adnan? dedi 

Utanarak müteessir bir hald<.> 
.;.Qzünü ta~k ettim. Se\inçlc bir· 
birimizden aynld.ık. Fakat eve ge. 
lip aramır.da geçeni babama anlaL 
tığım zaman, onun memnun ola· 
cağım zannederken. kaslannrn ça· 
tıldığrnı gördüm: 

- &nden bın kere iyi bir çocu 
~a. bır cetveli nasıl kaldırdm? di. 
yerek elımden cedveli aldı; iki par
ça ettikten sonra fırlatıp attı. 

AU KAMI 

Resimli Türkiye 
Benım güzel l'oğrafya aJbtlınUnU 

töplıımava hazırlanınız! 

marifeti eri 

Yazm cn-ıldaşarak 
Sire neşeler veıdik: 
Gene dağlar aşarak 
Yem aramak isterdilı 

* flo * 
Fakat her tarafı kar 
Baştan b~o;a kaplamış: 
Ne tane var, ne kurt var 
Çünkü ~eldi kara kış. 

*** 
Doldu yuvamıza kar, 

imdi çok üşü oruz; 
iyi kalpli çocuklar 
Ovalar buz. onnan buz. 

* * ... 
Memnunuz geldikçe bil: 
Her gün pencerenize: 
Biz de getireceğiz 
Bahardan miljde slz.e. 

MUlllTTIN ER~ 

Nereden anlamq! 
- Galiba ay başı yine geliyor 

• 
- Nereden eııladm? 
- Ba.b:ı.m. h r kapı çalındığı ,,., 

kitte ycrınden ınçnyor da ... 

Ç "' .. , ocuga gor, ..... 

Ögrotmen, hayatta m~ 
olmak için çok çalrpıak ~ 
dlği.nl anlattıktan sonra ntıve ew 

- Ah, sizin yapıızda olmaYI t 
ka.dnr isterdim bilir mfrdnh; 

- Evet, ~uttuklarmm öğte11' 
mek iç!u ! .. _.,,.-
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lik nıaçları 
Fenerbafıçe, Galatasaray, Beşiktaş, 

lstanbulspor, Ve/ a galip 

'Java bfrdadıüe ~· 
Artık "aoıkakta anlan parça· 

ia.ınak marlf8' dlliL- Biraz da 
oyıa, ımılıartlt ~ la.. 
zım..ı .. ~ ... ,... Ymu· 
fun a:lda. hayale gelmlyen oyun
larını gördükçe 8Öy1İyecek BÖZ 
bulamJ)'Oriaı'dı. 

Ymuf l&hlanmıt bir dev gibi 
ıwmımı sık ıık koltuk altma 
alıp - hem de Amerikan oyu
niyle - yere savuruyordu. 

Yusuf, hasmının bu oyunu. 
na bir kere bile boymınu kap
trrmam~"tJ. 

Hıırry, Yusufun bu oyunla. 
n neden biraz sonraya sakladığı
nı düşüne<:ek halde değildi. 

Yusufun hasmı son daki1ka. • 
larda öyle sersemlemlıt, öyle 
hırpalanmJll!tt,ı ki... 

Belediye reisi Mister "Beens,, 
bile: 

- Ben, bizim gUree pmpiyo
nunun bu derece yrprandrfnu 
ilk defa s&'öYonllll-

Dem,..kten kendini alamamır 
t1. 

Seyir" ::er arutnda kanaat 
v7 dUfUncelerlnf bozmayan bir 
kışf vardı: Llhor nıetıraceei. 

lDcönce onunla uzaktan alay 
edenler, §imdi: 

- Mehra.cenin Jöriişleri da.. 
>ıa isa:betli inılş. 

Diyerek, mehra.cenin girittiği 
bahsi kazanacağına inanıyorlar
dı. 

LA.hor mdıraoeai, gerçekten 
~in başladığı ilk dakikadan 
ben, Yuautun galip geleceğin
den 61nin bulunuyordu. 

Gerçi ortada henüz elde edil
miş kaU bir netice yoba. da, 
vaziyet rcı.teriyordu ki, Yueuf 
galip geleoektf. 

Harry e.yağa kalktlkça, boy • 
nuııa urlmUJ 'bir kragm halka 
gibi, kendini Yusufun kollanna. 
knptmyor ve hemen bir paça~ 
ra parçası gibi yere seriliyordu. 
Ondan aonra Yusuf haa:nmm 
üstüne bir dev ağırhğiyle çökU
yor ve Harry'i e ·yordu. 

Yusuf bu ~ olanca ktrY 
vet ve mabaretinJ ll&l'fetmlşti. 

Şimdi herkeeten ~k Mister 
Valkerin yüzü gıfllüyordu. 
Yuıufun tercllmanı, •irk di

rektörüne döııdil: 

- ~uıı .. Ae&ba banaiei p.· 
li p gelttek ? . • 

Valker kanaatini tamamiyle 
d "f ~lirmişti. 

Tert:.ümaıı& cevap verdi: 
- Bu da sorulur mu ya? .. 

Kimin galip geleceğini hert:es 
gıbi sen de görüyorsun. 

- Biraz önce Umıtsiz ıörü
nüyordunuz da. 

- Ewt ama. Tttı1derin bu 
derece eo,luldka.nlr oldufunu bfl
mudim. Yueuf cidden. perde 
JY!rde yilkaelen ve tqan coşkun 
bir nehire benzf~r. Nihayet 
Yavaş yavq kendini göst.erdl. 

T4.hor melıraoeai 8* 8* loca· 
dan başını uzatıp, küçücük ve 
narin f'lleriyle Yunfu alluflı
yordu. 

Yusuf aleyhinde bahse giri
v~erin hepsi de ibt1yijk bir U· 
mitsizUk içlnr~ bocalamağa baş
larnrstr. 

Hala herkes tereddüt ediyor
du. 

Hila Harrynin taraftarları a· 
rnsmda tüpbeye düeenler var
dı. 

Acaba hanpi galip pleeek! 
Yuauf, gllreft çablık bitirme

mek ve tam vaiktine tadar usat 
mıt olma.k lgin bir kaç alatur • 
ka oyunla yani (Tllrk çelmesi) 
ded!kleri oyunlarla hunıım bir 
hayli ~rmUI ve eenemletmit • 
ti. 

Konulan müddetin bft.meeine 
tarna.m bet dakika vardı. 

Yu.ut blnienbire hamıma ea
nldı ve: 

-: llooooy .... 

d 
DıYtrek anlanlar gibi uğul· 

adı. 

Berkee te1Ap düemilftU. 
1:ilrk pehlivanı neden böyle 

ganp seslerle bafmyordu? 
. Arada bir ta~nrn gUlUtmeler 

bıle olm~u. 
Valker tekrar fÜlpheye düşe

rek: 
- Acaba Yusufun canı mı 

Yıuıdı? 

Diye mırıldanırken, birdenbi -
re herke.. biribtrini tutarak, 
vvı alkı3, yarı sUrilltü halin· 
de lbairışma,ta bqlaaııştr: Yu-
aut •·=- ld ~ ÖltÜD· 

de haw.1'& bldınmltı!!l 
Harry gflbl cU81eli bir pebli

vanm Yusu:fun başında. daire 
remnederat iki tııç kere hava. 
da dol..,,1111 w nlıa,et bir ıu. 
tik top gibi yere vuııılmaaı A
meri'kahtan hayrete ~ 
kadar mllhtm bir hMiee idf. 

Se,m:.ller: 
- Y,,....ı 'ftrk pm]Mm .• 
Dl,.~ 
Harry yen mrtUatü c!Uıılmtlt. 

tü. 
YUIUf lıamnım bö,te mtıtllfl 

bir kimde lle yennıek için tum 
kolluyordu. Hury'l J'IN W• 

ııır vurmaz bir fil ağırllf11Je 
üstbe çalanÜf ve bummm 
kalkmama mani olmUfbı. 

Hakem mevkiinde buh.m111Jar, 
Yusufun galibiyetini tlln et· 
mekt.e ~ikmecliler. 

Han-y ayağa güçlükle kaJb. 
bildi. Adamlan ve menejeri 
kollanna girerek odaama göttı
rilrlerkeıı. bir kale h~iyle 
ayakta duran ve &eyircilere gil
lümısiyen Koca Yusuf, kendial • 
nl alkı§layanlara alaturka ~ 
llmla mukabele ediyordu. 

YU8Ufun arkasına dertıal bir 
manto vererek, önde afrk direk
törü Valker olmak iln!:N, mene. 
jeri Tomu ve on.un arkasından 
kO§all diğer airk direktörleri 
Yusufu tebrik ediyorlardı. 

Seyirciler arasında Yımuf he· 
sabma lba.hse tutuşanlar kazan
mlf, Ha.rry lehinde para aüren
ler kaybetmifti. 

Bu arada Uhor mehraceei 
de k~nanlar arasında lbulunu
yordu. Mehracenin teşri!a.tçısı 
k0§8.ra:k meydana geldi; sirk 
direktöıilnU ve YU8Ufu tebrik 
ederek: 

- Efendimiz bahse tutuır 
muttu.. Havadan kuandıiı pe.
ranm bin dolarını Yusuf pehli
vana hediye ediyor. 

Dedi ve !banknotları Yusufun 
eline teslim etti. 

Yusuf teşe'kkUr ederek, u-
7.aktan rn@.ı-~in 9\ıhuıduğu 
~~l'le~~l. 

Mebraee o gece havlldan k., 
zandığr paralan (800) ler oe
mlyeti ha.yriyeeine tnketmlıti. 
Sirkin illn ta.btaamd& melıra· 
cenin bu imanl hareketinden 
seyircileri derhal haberdar et. 
miılerdi. 

Halk küme küme, mUnakqa
la.r yapa.ra.k dağılıyordu. 

MünaJcaşalann mevzuu ıu i · 
di: Harrynin. hi~ görülmemit 
alaturka bir oyunla yere vurul. 
ması! 

Geroet .Amerikalılar bu oyu. 
nu hiç bir gUreft.e görmemiller
di. Amerikalıların oyunları bu 
maçta gilrültilye gitmiş. Yusuf 
Amerikalıların oyunlal'ma ve 
gilrUltUlerine papuç bırakma
mJ§tı. 

(Devam& var) 
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Bm~ ~ .,,..,_ ffffrak e a ; • .,,..,....,. 
Llk maclanna dün Kadıköy ve finin köteyi bulan bir f{ltQ ile L iKiNCi DEVRE: şında giden Bqikta~ ka.rfl Dl_. 

Şeref stadlarında devam edilmit- kinci ıollerini de kazandılar. Biraı Bu devre ba§lar baolamu Gala. tice alacalı merakla bekleni~u. 
tir. Havanın gayri müsait olması sonra da Hakkı Altmtul müdafi- taaarayWar derhal hAkimiyetlerlni Hakem Feridun Kılıan idaresinde 
yüıQnden 111irci 6nOnde oynanan !erinin ilerde bulunmasından isti- telis ettiler. Yedinci dakikada Sa- oynanan bu müsabakan takımlar 
bu maçlar tabif neticelerini vermiş fade ederek Vefanın üçüncü golü. lim üçüncü, biraz sonra Arif dör- şu kadrolarla çıkmıaJaniı: 
Kadıköy ltadmda Jstanbulspor nü de çıkardı. 44 üncü dakikada düncü ve beşinci Galatasaray gol- BEŞIKTAS: 
Beyoğluaporu ~. Fenerbahçıe da Vefa kalecisinin bir hatasından lerinf çıkardılar. Biraz aonra oyun Melı1111t AU - Yauuı, lbrw. 
Süleymaniyeyj S-0 yenmif)er. istifade eden Altrntullular Cema.. mütevazin bir şekil aldıysa da 25 hi,,. - Rifat, Halil, Hıuıyin -
Şeref stadında da Vefa Altmtuğa lin ayağından ikinci gollerini ka- inci dakikadan itibaren Galatasa. Hayri, Halıltı, Şalıir, Snıf, Starll. 
3 - 2, Galatasaray Topkapıya zandılar ve mUs&baka da bu §ekil· raylılar hakimiyetlerini yine tesıs BEYKOZ: 
8-0, Be§ikta§ Beykoza 3-0 galip de 3-2 Vefanın galibiyeti ile bitti. ettiler. 26 ıncı dakikada Sala.hat. Nıc.U - Sadettin, Kemal~ 
gelmiflerdir. Miisa.bakılann ıtad tin altıncı, 28 inci dakikada da Cahil, Rtfii, Abit - Abdülka4i1, 
sırasiyle tafsilltı §Udur: G.S. 8 - TOPKAPI O Arif yedinci Galatasaray ıollenni KdMf'an, Şalıap. Sabalıattfn, Ali. 
S f S atlrnd GOniln ikinci müsabakası hakem yaptılar. Oyuna Beyko.ılulann bir akını 

.,.e t a: Sekfbin idaresinde Galatasaray • Bu arada hakem Topkapı a!ey- ile başla~. Beşiktaş mu~~n h&;t.. 
VEFA 3 - ALTINTUG 2 Topkapı arasmda yapıldı. Bu hine bir penaltı verdi. Topkapıb- tında kesılen bu akmJ müteakip 

ınaça Galatasaraylılar aşağıdaki lar penaltuun haksız olduğunu id. Beşiktaşlılar derhal mukabil h~ 
Bu stadda ıünün ilk maçını kadrolarla çıkmışlardı: dia ederek protesto makamında cuma geçtiler. ŞükrilnOn bir ~-

Vefa - Altmtuğ taknnlan yap. kalecilerini dı§an çıkardılar. Ga. sından istifade eden Hakkı sıkı bır 
mıflardır, Hakem Şazi Tezcarun Omsan - Faruk, Adnan - latasarayh Gündüz de topu avuta şiltle az daha Be§iktaşm bil(ın_d 
idaresinde oynanan bu müsabaka- MUIO, Enun, Etfalt - Salim, A. atarak Topkapıhlann protestosu- gohinil yapıyordu. Fakat Necmı. 
ya takımlar en kuvvetli kadrolari- rif, Gündüı, Saldlıattm, Bültnd. na iştiıik eder bir vaziyet aldı. Bu nin yerinde bir müdahalesi gole 
le çıkmışlardı. Müsabakaya Galatasaraylılar hadiseden sonra Sa\Mla.ttin sıkı bir man oldu. Dakikalar ııerledıkçe 

Müsabakaya Altıntuilulann bir durgun ve cansız bir ~kilde başla- ı:ütle Galatasaraym sekizinci golü- Beşikta§hlar alır basmağa ba~a
Lijçumiyle ba§)andı ve Vefa mua.. dılar. Ve birinci devrenin farım ~ü de attı ve müsabaka da netice dılar. Beykoz kalesi mütemadıyen 
vin hattında kesilen bu akmı Ve. saati sayısız geçti. deli~ 8-0 Galatuaraym şdupyor. Bu arada Beykozlulann 
lalllann aüratli bir akım takip et- -ı·ıbl:aıoy---_.1 11.e netic:ıelendi. da ara aıra Ds.ıt.t,.. kalesıni :ııy Nihayet 31 inci dakıkada Salim .... .::ı.ı ...,...,__, 
tı. iki taraf da batdmiyetf em.in et· frikikten birinci, biru sonra da BEŞiKTAŞ 3 -BEYKOZ o retleri görülüyor. Her iki taraf da 
Ulek için c:anJa ~~· SalAhatttn Galatuara)'ln fkind Günün son mühim maçı Bqik. canlı oynuyor. Nihayet 37 ıncı da· 
~iha.rel~ U:imiyeti eldeı .!:: golünü da çıkardı ve birinci devre taş-Beykoz arasında yapıldı. ~ıkada Beşiktaş ılar.~av_uz ~rıa
ler w Altıntul IUllf sahama ,... bu ştlcilde 2-0 Galatasarayın P· Beykozun Fenerbah~ye karp ka. 51yle penaltıdan bırına penaı'° erı: 
ı-tiler. Bu __ ... __ ..,. •• 

1
,_,_ bir libiyeti ile neticelendi. ıandılt galebeden sonra likin ba- kazandılar. Fakat bu t 

""Si cu--.- !CIVI -------------------- kast olmadılı için birçok Betiktat-
topu ka1e Yakinlnde yakalayan lılar arafmdan dahi protesto "'Mıl· 
Hakla faJ90Lu bir vuruf)a Vefanm · Birinci küme puvan cedveli di. Bu aoı Beykozlulann manevi· 
birinci aolünü yaptı. Devrenin Yaptığı yatım bozdu. Artık gelifi gilRI bir 
bundan tODraki knrm golü geçti Klöplerta adı Maç o. 11. Ma. A. Y. P. oyun ovnamağa başladılar ve bi. 
ve birinci devre bu tekilde Vefanm BEŞiKTAŞ ıs ııs 82 ıo 19 rinci devre 1-0 Beşikta§ lehine 
1-0 galebesiyle netioelendi. FZDKBARÇP; u ıo ı ı ü ıo M bitti. 
iKiNCi DEVRE: GALATASARAY ıs ' 1 1 ü 11 so iKiNCi DEVRE: 

İkinci devreye Altmtuiiular e- BEl: OOLUSPOR l s 5 3 5 Z9 11 • ikinci devreye Beşikta!}lılar çok 
nerjik bir oYUn1a ~adrlar ve he- tsTANBL'LSPOR ıs 5 • ' ıt 111 11 sıkı ve süratli bir şekilde başladı. 
men Vefa müdafilennin batum. VEF'. ıs 5 ı • ıo ıı ıs ıar. tık anlarda Şerefin ıütünO 
dan istifade ederek beraberlik I&· ALTINTVf IS ' 1 " !O n n Necmi güzel bir şekilde bloke ede-
yısmı çıkardılar. Bu golden eonra m:noı. IS s ı e ı ao to rek k'UJ'tardı. Akabinde olan bir 
oyuna yine Vefalılann hAkfJniye- TOl'KAP 11 ı ' 8 n 80 19 Be}' akınında da Mehmet Ali 
tine girdi ve 15 ind dakikada LQt. SVU:YMANtn; ıa ı ıo ıa "' 11 Şahabın sıkı bir şUtünu ançak 

----------------------------------------------- korner~ atarak kurtarabildi. Bu r H • • )~~11 A be de,·re 30 uncu dakikaypa kadar 
r. • l lll W 1 cı 1 r de rs aolslıı geçti. Nihayet 31 inct da• 

' .. • ~ kikada Sükrüni.ın soldan ortaladllı 
- -- topa yeti~ Hakkı güzel bir kafa 

Bayram ıtınlerinin bblde be.zan 
acı, hazan tatlı hahralan kalır. 

Gençlik yael&rmı arkada brrak
Dll3 olan bir arkad~la kahvenin bir 
köşesinde otururken söz bayram
lara intikal ettJ: 

- Bayramı gec:lrmek için bana 
rellr m1ain? .. 

Dedim. 
- Hayır, diye cevap verdi. Bay
ramda odamdan blle d11&nya çık. 

muL 
- Yoka& bayram silnU pertıts 

mi tutacıkND .. 
- J!)vet. •• 
Dotruau falJ!'dun, bayram runu 

eve kapanmakta ne mana vardı! 
Bir ıey de IORIDJYOrdum. Bereket 
"8raln arkıdıpm beaJ bu merak
tan kurtardı: 

- Bu eetl bir lıilıa.yedir, Necdet, 
dedi. ~Ulbnd• ~ etk mı
cerur slhl bir hlk&ye.. Hem de 
gok acı taraflan olan bir hJklye •. 

Bir eigara yaktı ve alp.radan 
yWr:aelen mavi d1ımanlann arbam. 
da hafızaamı toplıyarak anlatnnya 
başladı: 

- Gençliğimde bir kadın sevmlıf 
tim .. Güzel bir kadm. Bu, belki be. 
nim sevdiğim yeglne kadındı.. O 
kadar ki bu ıevgim bana evllthk 
vazifelerimi bile unutturmqtu, 

Bu kadm sebeh'vle hayatımın en 
acı darbesini yedim. Şimdi bunu 
sana anlatacağım.. Yalım evvell 
pnu 16yliyeyim ki, ben bJr kiSyltl 
çocuğuyum .. Anam, babam ilk tah
lilimi ~ an nelen 

var, neleri yokla bua artederek 
beni latanbulda taballe pdermil
lerdl Jıluvatfak oldum .. Tahlilden 
IOnr& da 1)'t bir ftllte aldım. AJ. 
lem bUtlln tlmidJnt bana ballamlf· 
b.. Kıanca fena delildi, hem 
kendlml, hem de ailemi mUkemme. 
1111 reçtndlreblllıdlm. 

Böyle de yapmam 1'almpllyor
du .. F.suen ail.me brp olan vazi
femi ihmal etmeyi hiç bir zaman 
düşünmilf değildim.. Fakat talih 
benim brpna bir kadm ~!kardı. 
Bu kadm ıtıaeldi, eeYimliydi.. Bu 
kadını tamamen ele geçirmek için 
ne fedak&rlıkllU'& katlanmadım. Ne
leTden v~edlm. Hattl, en 
nnrlradd• vulft1111i bUe unuttum .. 
Ailemle al1kam kestbn. Evet, ar
tık ihtiyar b&bamr, haata anamı bi. 
le görecek ıöıUm yoktu. 
Maqmı u detildi "lmma, bu pa. 

ra ile hem aevdigtm kadmı, hem 
d' ailemi be9Uyeımerıdlın. Kaldı ki 
bu kadm, en btlyU.k servetleri bile 
~rlteeek vaziyetteydi. 

İki ııktan birini tercih etmek va
zıyettnde kalmca kadmm taratma 
ıttrtıkleııdlm .. Artlk evimi dtlfUne
mıiyordum bile .. 

Keneli kendime töyle fikir yürU
tUyor ve oerefıda hareketbnl haklı 
9rkarmıya c;al11IY01'dum : 

- Onlar mademki beni dtınyaya 
ptirdiler, bttytlttlp adam etmek de 
vazifeleri ic:IL Neden ben kendimi 
onlara k&J'!r bo~lu 111.yayun. Haya. 
tum, onlann hamı için feda etmek 
clelillk olur •• diyardum. 

Bu fikir bende ye.rletince artık 
evdekllerle alakamı tamamen kes
tim.. Onlar UstUste mektup yazı
yor, hem hatrnmı .aruyor, hem de 
yardım uıtJyorlardı. 
Acı bir mektup yazdım.. Artık 

benden Umltlerinl keamelerlni bll
dirdlm. Bundan 10nra artık ba • 
bamdan bir tek sattrlık bıle haber 
alamadım. 

Aradan seneler geçti.. Ben ""V. 
diğim kadınla hareketli., ategll, me. 
sut bir hayat ıürllyor, ailemi, ihti
yar babamı, haetalıkh annemi dU
şUnmlyordum bile. Onlan terketti
ğime asla nadim olmamqtrm. 

Bir arife gUnUydU. Caddeler ka. 
labahktan geçilmiyordu. ~n. aev
difinı kadınla birlikte bazı u!ak te
fek almak için dükkan dUkkln do
l8fJyordum, Her dütkA değiştiriş. 
te elimdeki paketler biru daha ar. 
tıyor, cebim blTaz daha boplıyor
du. 
Akşam butırmca, elimde, aev

cil#im lt~ için aldığım eekiz on 
paket olduğu halde evin yolunu 
tuttuk. 

Btr k&}ebqmr döndUğtlmllz za. 
man ihtiyar, kanburlaşmış bir di
lencinin golge.ai ile kal'fllqtık .• 
Korkak adımlarla yanımıza yaklaş. 
h. Titrek elini uzattı: 

- Allah rızası için bir sadaka. 
Bu ses benim içimde uyumq bir 

acıyı canlandırdı .. Çocukluğumdan, 
ilk gençllğimd n bı-ndc kalan yegi.. 
ne hatıra bu sestt. DöndUm, dik
katle baktım ve bir dttklindın aı-

zan ışığın altında babanım han.p vuru~u ıle Beşiktaşm ikıncl. ~iru 
olmuş yüzUnU gördüm. sonra da ~ref üç\ıncü gollerım çı. 

Arkadaeon hiklyeslnin bu nolı:· 
tasında durdu. Boğuma dUğllmle. 
ftl"n hıçkınklara gUrlilkte l Akim o
larak devam etti: 

- Ne kadar thUvarlamrştı, 11an
ki canlı bir ceeettJ. Benden Umldlni 
kesince bir ekmek paruı bulmak 
için lstanbula geımı,, .fakat hiç bir 
iş bulamayıp, şurada burada sUrUk
lendllrten sonra nihayet dllenmiye 
meebUl' kalmr,tJ .. 

İşte dostum Allah bUyUk hata -
mm cezasını bana bu şelı:llde ve 
pek acı olarak çektirdi. O zaman. 
danberi her bayramı odamda ka
panarak g~irir, zavallı babamı, o
nun bir sadaka için bana uzanan 
titrek elini dtlşUııerelr g~irlrim .. " 

Arkadqmı bild~ esini bitirdi. 
Ben ona dudaklarımı yakan suali 
sornuya hamrlanıyo?dum. SlSztl •I· 
zundan aldı: 

- Şimdi, dedi, ıen bana: ''Pdd, 
baban ıadaka lateylnce ne yaptm ?" 
diye aoracaksm. Cevç vereyim: 

Hlc; bir teY yapamadım.. ÇUnktl 
yapmama vakit kalmadı.. Zavallı 

babam da bm1 tannn1'tt. Bu &CJ te
sadüf ihtiyar yorgun Jralbinl dur. 
durdu. 
Arka.dqmı başka bir oeY aörte

niedi ,ben de aormadım .. Bırakt.ıuı, 
seMiz g!Ssyqlarmı rahat akıtam 

diye ... 

kardılar ve müsabaka da bu tekil· 
de 3-0 BeşıktaiJD galebesiyle 
bitti. 

Fener Stadıncla: 
lST. SPOR: 3 • B. SPOR: 2 

18tanbulspor: Nwmt - Bay• 
ri, Bekir - Sefer, Enver, Jl1' • 
zaf fer - Sel6.hattin, Sabahat
tin, Tank, Cihat, Kadir. 

8e'l/Oğl spor: Kmioa - 8N'! 
ro, C vcük - Çiçooiç. M~ 
St lyo - Mario, Oulaft, Kop, 
Ca ba.::, Ta Ulf· 

Hakeım: HUmıil Savnıan. 
Feı er stadındaki ilk oyun gtl· 

nUn en milhim maçı idi. latan· 
bulaporlular bu milhim maç& 
takımların& iltihak eden SaJ.I.. 
hattın, Sabahattin ve Seteri de 
alara.k çıktılar. 

Oyuna lstanbulaporlulann a
kmiyle başlandı. Sahadaki 811 
biri.'dntilerinden ve çamurdan 
dolayı topu kontrol etmek mUm 
kUn olmuyor. Her iki taraf da 
h~kimiyetJ msis edemedi. Top 
iki kale arasında. mekik doku
yor. 

Dördüncil dakikada KeldlU. 
Tanğın ayağına yd.tan.k yUD 
yUz bir gol kurtardı. Bu kaçan 
fırsattan sonra Beyoğ usporlu 
lar Yllvaş yavaş açılmaya.,... 

(Ut/era aa1tıııyı ,._,.,.1ı•J 



ı-vAKlT ıs tK:tNOllU.NtTN lMr 

Dünkü lik maçları 
}adılar. Nihayet yedinci dakika
da Culafi lstanbulspor sol be
ki ile mücadele ederek kalecinin 
yerinden kıpırdamasına va.kit 
bırakmadan ilk golü soktu. 

fil a:ılaroa galip ·. _ziyete ge
çen Beyoğlusporlula.r büsbütün 
canlandılar. On i·kinci dakikada 
!stanbulsporun sol 'beki on se -
kiz çizgisi yanında f riki.ke se
bebiyet verdi. . 

Frikikten p;ele~ topu Koçı 
kafa ile ikinci defa Tstanbul-
spor kalesine soktu. · 

2 - O mağ!Up vaziyete dü
~ 1st. sporlular birdenbire 
parlayıverdiler ve bir korner 
kazandılar. Kornerden gelen top 
bir müddet kale önünde ayak -
tan ayağa dolaştıktan sonra. 
Tarığm himmetiyle ilk golleri
ni kazandılar. 

Akabmda her iki taraf da, 
birer gol kaçırdı. Beyoğluspor -
lular da galibiyeti temin etmek 
için canla 'başla. oynama.ğa baş. 
ladılar. Fakat her ilrl taraf da 
gol çıkaramıyor, !birinci devre 
başka enteresan bir hadise ol
nıiı.dan 2 - 1 Beyoğlusporun 
galibiyetiyle sona erdi. 

lkinci devreye BeyoğlusP._Orlu
lar başladılar. tık anlarda o
yun mütevazin bir şekilde de
vam ederken, !st. sporlular ha-
kimiyeti ele aldılar. · . 

Dokuzuncu dakikada 1st. spor 
lehine penaltı oldu ise de ha
kem vermedi. Nihayet on dör -
düncü dakikada '.Kadir güzel bir 
vücut çalnniyle beraberlik go- . 
lünü tem.in etti. 

Her iki taraf da seyircilerinin 
teşcileriyle canlandılar. Bu ara· 
da hakem Hüsnfu;ıün oyunu çı • 
ğırından çrkarmak için ne yap
mak Iazmısa yaptığını görüyo • 
ruz. ' 

!.st. sporlular yalnız Beyoğlu
sporlularla değil, hakemle de 
mücadele etmeğe mecbur kalr-

r lı. Otuz yedinci dakika
ya kadar oyun bu şekilde de
vam etti. Otuz yedinci dakika -
da bir İ.stanbulspor akınında 
Beyoğluspor kalecisi topu tut· 
mak için kaleden ayrılırken a.
yağı kavarak düştü. lstanbul
spor sol açı~ da bu fırsatı ka
çırınıyarak üçüncü defa Beyoğ
lu~nor kalesine soktu. 

Otuz dokuzuncu dakikada 1s
tar.bulsporlular yüz.de yüz bir 
gcA kaçırdıktan sonra oyun 3-2 
lstanbul:.l')()run galibiyeti ile so
na erdi. 

Dün :lstanbulspor!ular galibi -
yeti hak edecek bir O)'lln çıkar
mışlardı. Dört haf tadır Beyoğ • 
luspor maçlarını idare eden ha
kem. dün maçı çığırından ÇT· 
karmak için ne lazrmsa yapmış
tır. 

Faullere hiç d.ikJ<at etmediği 
gibi, İstin.bulspor aleyhine o
lan ofsaitlere de hiç dikkat et
memiştir. Bu vaziyetin orada 
ha.zir bulunan İstanbul futbol 
ajanı Bay Nuri Bosutun gözle
rinden kaçmadığını ve icap e
den şekilde hareket edeceğini 
umarız. 

FENER 6 • SÜLEYMANIYE O 

Günün ikinci maçr Fenerbah
çc ile Süleymanixe arasmda i -
di. 
Takımlar sahaya şöyle dizil -

mi~lerdir: 

Fencrbahçc: Nuri :..... Taci, 
Lebib - ômer, Esat, Fikret -
Naci, Yaşar, Nairtı, Niyaw-i, Re
bii. 

Süleymaniye: Hadi - Ruhi, 
Danı1 - Zeki, Haydar, Meh· 
met - Moto, ~ül..'TU, Fikret, 
lbrahim, Fethi. 

Oyuna Fenerbahçen.in akmiy
le başlandL ikinci dakikada Ni
yazi, kalecinin bacakları arasın 
dan ilk golü attı. 

Oyun bir müddet Fenerin ha
kimiyeti altın.da tatsız bir şe. 
kilde devam ettikten sonra, dev 
renin ortalarına doğru Fener
liler Yaşar vasrtasiyle ikinci 
gollerini de kazandılar. Devre
nin bitmesine bir kaç dakika 
kala Yaşar üçüncü golü de a.
tmca Fenerliler birinci devreyi 
3 - O galip olarak bitirdiler. 

İkinci devreye Süleymaniye
liler başladılarsa da Fcnerbah -
~eliler tekrar hakimiyeti ele al
dılar ve on ikinci dakikada Sü
leymaniye kalecisinin bir hata · 
sr yüzünden dördüncii gollerini 
kazandılar. 

İki dakika sonra Naci ofsait 
vaziyetinde topu yakaladı ve 
rakip takım oyuncuları durduk
ları halde hakem düdük çalma
dığmdan beşinci golü de attı. 

· Oyun bir müddet daha tat.sız 

bir şekilde devam ettikten son
ra, Fener yirmi dokuzuncu da
kikada altıncı ve sonuncu golü 
de attı. 

Bu golden sonra Süleymani· 
ye kalecisi, kaleyi Haydara e
manet edip oyunu terketti. Bir 
müddet etraf ta dolaştıktan son
ra. bu sefer Haydarm yerinde 
oynamağa başladr. 

Oyun on dakika daha zevk
siz bir şekilde devam ettikten 
sonra, Fenerin 6 - O galebesi
le eona erdi. 

ikinci küme maçları 

tk:inci küme lik maçlarına 
dün Karagümrü:k ve Anadolu
hisa.r sahalarında devam edil
miştir. 

Anadoluhisar sahasında Bey
lerbeyi Ru.melihisara hükmen, 
Anadoluhisar Alemdara 2 - 1, 
Hilil Anadoluya 2 - O galip 
gelmişlerdir. 

Karagümrük sahasında da 
Şişli Galatagençlere 6 - 1 ga
lip gelmiştir. 

B. takımları maçları 
Birinci kiline kllipleri B. ta -

kmı.lan arasında tertip edilen 
müsabakalara dün sabah Şeref 
ve Fenerbahçe stadlarında de
vam edilmiştir. 

tstan'bulspor ve Galatasaray 
takımları sahaya gelmediklerin
den Fenerbahçe ve Beşiktaş B. 
takımları hükmen galip gclmi~· 
lerdir. 

Eminönü Halkevi 
sokak koşusu 

Eminönü halkevinin tertip ettig-1 
110kak koşusu dUn ııaoah saat 10 da 
yapılmı~tır. 

Yarış tam bir intizamla devam et 
mi§ ve müsabakalara giren 600 atlet 
bir kütle halinde halkevi 011Unden ko
flly& başlıyarak GUlhane parkına git. 
mı, ve dönmüştür. 

Gidip gelme takriben 3 bin metre 
olan mesafeyi Fenerbahçell atıeUer

den Hüseyin Albayraktar 6.~9.4 ile l 
birinci, Rober Kolejden Kostantinidlıı 
ikinci, Sanat mektebinden Ahnıet Ha 
taylı UçUncU olarak bitirmf§lerdir. 

Müaabakaya. en çok aUeUe iştirak 

eden Kuleli llaesi, lkincl den>Ctde de 

Sanat mektebi olmuştur. 
Müsabakada derece alan altı ki§iye 

madalya verilmi§Ur. En fazla atıeUe 
i§tirnk eden Kuleli lliıesi ile Sanat o. 
kuluna da birer kupa verilmJştlr. 

Yarış civar ııemuerde çok aJAka u• 
y&ndlrmı§, ve blnlerce halk sokaklara 
dizilerek a.Uetıert te§cl etmiş, alkıgJa. 
mıştır. 

Dahili gülle atma 
müsabakası 

Adet IJralık Lira 

l 2000 -3 1000 -
2 750 -4 500 -8 250 -35 ıoo -80 50 - 4000.-

300 ·20 - 6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşldeler: 4 Şubat. ı Mayı" 
1 A~uırtoa. S tJrlnclte~rln 

tarlhler\nde )'1lptla. 1 
Kumbaralı ve kombaruız beeap. 
larmda l!ID az elli ha8I bulmıanW 

kur'aya dahli edlllrler. • 

,~ ................................. .... 
• Maarif Vekilliğinin 

Lise birinci, ikinci sınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 1 ' . 
Sinema ve Tiyatrolar 

ı U'lllllıııll Şehir Tiyatrosu 

Ilı ılı btildAl Cıı.ddeıü 
.l Komedi kıımmda: 

11111 Akpm 20.SO da: 

Paşa Hazretleri B. T. Atlet.lzm Ajanlığı tarafından 
tertip edilen kapalı salon gülle atma 
mUsabo.kası dün Beyoğlu halk.evin· 
de yapılmıştır. Beyoğlu Halk Sineması 

1 inci kategoriye mensup atletler Bugün saat 11 de, Akşam 20 de: 
arasmda. yapılan müsabakalarm tek· 

1 
_ KISKANÇLIK 

nik dereceleri §unlardır: z _ Cıll-'t DOKTOR. 

1 - Arat (B.J.K.) sağ el ile 13;M -------------

ve sol el ile 10.10 - 2~t04 metre. ·-----·------..., 2 _Yavru (G.S.)~3sağ el ile 11.53 ,,. v A K J T 
eol el ile 8.90 - 20 .... 

3 - Hayri (Kuleli) sağ el ile 11.32 
eol el Uc 8.65 - 19.97 • 

3 Uncil kategoriye mensup atıetıeı 
arasında yapılan sağ el ile atma mU· 
ııabakalan ikmal edilmiş, sol el ile 
atma milııabakalan ise 19/ 1/9U Pa· 
zar gUnil saat 9 da 4 Uncil kategori 
ne beraber devam edilecektir. 

Yeni neşriyat 

lslam - Türk Ansiklopedisi'nin 
altıncı sayısı intişar etmiştir. Bu 
sayıda (Adam) ve (Şerece-i mem
nua) hakkmda yazılar. 

lmza sahipleri: Diyanet reis mu
avini Efeli Ahmet Hamdi, Mevla. 
na Mehmet Ali Hintli Mehmet İk- 1 
bal Ömer R;za Doğrul, İsmail 
Haİckı İzmirli. 1 
wı ı u.:amneı ı ıı ıa=-

Göz Hekimi • 
Dr. Murat R. Aydın i 
Beyoğlu • Pannakkapı, imam 
ıokak No: 2. Tel: 41553 
Muayene H ber türlil p 
ameliyab fılrara için .,anın.. 

1 

i 

uazetede çıkan bUtUn yazı ve 
restmlerın hukuku mahfuzdur 

ABONE TARiFESi 
Memleket Memleket 

içinde dışında 
~.)'llk 9~ iM Kr. 
S aylık 200 425 " 
6 aylrk C'll) 820 .. 
l yılltil 000 1600 .. 
Tarl!eden Balkan Birliği içilı 

ıyda otuz kuruı,ı dUşillUr. Posta 
'11rliğlne girmiyen yerlere ayda 
vetmlş beşer kuruş zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup 
" 8 telgraf ilcretlnl abone para.ııı
rıın posta veya banka Ue yollama 
ıcretinl idare kendi üzerine alır. 
rurklyenln her posta merkez.indi' 

V AKJT'a abone yaulu. 
\.dres değiştirme UcreU 25 Krıı 

o.AN OORETLERI 
rıcaret uanıannm santim • ıa 

tın sondan itibaren lllJ.n ııaytaıa· 
rmda 40, ıc ııayfalarda 150 kuruş, 
dördUncU sayfada 1; 1klnc1 ve 
ııçUncUde 2; birincide f; bqlık 
yanı kesmece 15 liradır. 

BUyUk; çok devamlı kll§eU, 
renkli 11An verenlere ayn ayn in· 
dlrmeler yapılır. Reeml lllnların 
santim satırı 150 kuruştur. • 

Ticari Mahtyeıte Obruyaıı 
Küçük llblar 

Bir defa 30; lkl defaaı 60, Uç 
defaaı 611, dört defam '115 ve on 
defuı 1110 kuruştur. 

-·-----·-· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ QOCUk Bekim! == 
Ahmet Akkoyunlu 

raltslm, Tal!mhan• Palu No. • 
Puard&D maada bergtln uat 1' 

bm IODl'L Telefon 40127 . ............... ... Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevcngil 

Dinamik bir güzelliğe 
malikiyetinizin 

16Sebebi 
l - 10 cazip renk, hepsl de son 

Faris modası, bmılan kutunun orta· 
smdakl delikten görebilirsiniz. 

2 - Evvelce mlimkiln olduğu zan· 
nedilmlyen daha ince ve daha. hafi! 
Bu pudra "Havalandırılmış., tır. 

3 - Yeni nefis bir koku, adeta 
Fraruıanın Midi havallsindeki çiçekle · 
rln koku.sunu hissetmiş olacaksımz. 

4 - BUtUn gUn sabit kalır. Zira ter 
klblnde "Krema köpUğil,, vardır. 

5 - Güzel "Finlmat,, ç11nkU ne rtlz 
g9.r ve yağmurdan, ne de fazla terle· 
meden katlyeu mUteeulr olmaz. 

j 

6 - Gayet kıymeUi yeni ve zarif 
''BilyUk Model,, kutular. · 

Bir gün bahar, bir gün kış kararsız havalar 
hastalıkların en büyük yardımcıııdırl 

Yücudunuıun grip, n('zlt•, h:ı~ H' dl~ ağnıııı, kınklık, sinir, adeJe, ~ 
ağnlanna k&rl'I: 

Ka.şeJerlyle korunmrya b• 
her vakitten daha fazla 111 

taç olduğunuzu 11D11tmaytalf 

.,t ıG • • 
-~ı , rıp ı 
~ t 
~ ~ 
~ -~ 
~ ~ Mideyi bozmad&n, kalbi 
~ böbrekler) yormadan bil 

mtıraplan dindirir. 

Lüzumunda J,,riindc 8 adet almır. TakUtlerlnden aakmmr.ı 

yerde pullu kutulan mrarla isteyiniz. ...................... 
. :- 4 '"-

Devlet DemiryoUarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (1750) lira olan 10000 adet Geıtet.ner tekalr mak 
için mumlu ka.g-ıt (17.1.19il) Cuma ,.unu Ba&t (11) on birde Hayda-ft , • .aıı,.. 
Gar binası dahilindeki komisyon tara.fmda.n açık ekliltme U8Ullle il& 
aımaco.ktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (131) Ura (25) kurufluk muvakkat temlJlll 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekalltme c11DU aatfne kadar ki" 
misyona mUracaatları llzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komiııyondan paruız olarak dafrtılmaktadır. 
(12M1) 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 
ı - GtimrUlder Umum MUdUrlUğU 70 lir& mall§lı Negir lfleri şulJlll 

MildilrlUğU için mUııa.baka açılml§tır. A§afıda yazılı ıartıan h~ oJ&rılar blJ 
mll.sabakaya k'abul olunurlar. · 

A - Memurin kanununun 4ı Uncu maddeaiııde yazılı prtlan ha1s 1'11" 
lunmak, 

B - Hukuk, 1kt.ısat FakWtelerl. Siyasal Bilgiler Okulu veya Y~ 
lktısat ve Ticaret mektebinden veya.but bunlara muadU ecnebi fakUlte ft 
yUJ{sek mektepten mezun olmak, 

C - Fransızca. tngillzce vey& Almanca dillerinden biri 'ue yazılmıı tı" 
tısadl, malt veya gUmrUğe müteallik bir mevzuu Türkçeye terc\lmeye ııaıc
kile muktedir olmak ve yine Türkçeden 1ıu U.aıılardan btriaine tucUme ya,. 
pabllmek. "Tahrir ve i!ade kablliyeti UatUn olanlar il• yukarda yazılı 1' 
hancı dillerden birden fazlaama valu! bulunanlar tercih edilir.,. t 

2 - Yukarda.ki şartlan haiz isteklilerin 18/1/941 CUmarte.ııt güııU _. 
13 e kadar dilekçe ve velikalarmı VekA.let Zat ve Sicil tılerl KUdllrluıuo' 
vermeleri JA.zımdır. 

Bundan önceki müsabakaya girmiş olanlar bu mU.ııabakaya da slrebl.lirlef 
3 - tmtihan 20/1/ 941 tarihine raaUayan Pa.zarte.ııi ııaat H,30 da A» 

karada VekAlet binasında yapılacaktır. (llf) (171) 

r--lsıanbul Levazım Amirliğmden verden I_ harıci askeri kıtaatı ılAnları 
175 ve 70 ve 70 ve 21 ton !ığır eU pazarlıkla aatm almacaJrtır. 

Hepsinin tahmin bedeli 110,880 lira ilk teminatı 6794 liradır. Aytl 
a)TI taliplere de ihale edilebilir. Şartnamesi komiayonda görülür. Ta· 
!iplerin 20/ 1/ 941 Pazartesi gilnü saat 14 de Geliboluda Bolayir al
keri astın alına komisyonuna gelmeleri. (1737 - 117) 

--------------, 
Tlrllly.e Cambarlyett 

ZıRAA T BANK ASI 
Kurulu~ tarihi; 1888. - Sermaye:ii: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her neı:ı banka muameleleri. 
Para blrlktlrenlere 28.800 Ura ikramiye nrlyor. 

Ziraat Bankaamda kumbaralJ ve lhb&ratZ taaarruf heaaplannda en .. 
150 lirası bulunanlıı.ra aenede t defa çekilecek kur'a Ua &f&lıd&Jd 

pl&na göro ikramiye dafıWAcsktır. 

, ıı.c1ec1 l,ooo l1ralık t,ooo nra 100 aded ao lll'abk a.ooe ... 
' .. llOO .. 2,000 .. 1%0 " " • ,.. • 
' • ~ .. 1,000 .. 180 .. ıo .. J,ZOO • 

'o • 100 .. •.ooo .. 
OtKKAT: Besaplarmd&kl paralar bir 1ene lçinde 30 llra4aD lfllt 

dUpalyeaı... lbaaaQe çdıtıtJ t&lrdlıde .. ., tululJ'le Nl'lleoü*· 
Kur'alar eenede t defa: 1 EytOl, ı Blr1DcllWıwı. ı Kart n 1 llUlrU 
tarihlerinde çeldleeekUr. 


