


f Hldiseler arasında 1 

lmanvadan gelen 
~~ker~ ıi .. enler 

get~re~ak? 
ldki gün Taymilı gazetelli. 
.alya hududundaki muba
ikka.te değer bir haber ver· 

ışır. Bu habere göre Ram& hll· 
.---~·.._ .. __ eti tarafından hudutlardan 

pçecek askeri trenler için yol. 
Sarm daima açık bulundunılma
a: ve yine bu trenlerin memleket 

ın.~~· 
0

ıude azami sür'atle yol ala· 
taJmeai için ica.beden tedbirler 
almm.ıetır. 

Acalba Almanyadan İtalyaya 
girecek ve son sllratle cenuba 
doğru geçecek olan bu askeri 
trenler ne giıbi şeyler getiriyor? 
Bu trenlerin içinde yalnız sillh 
'te mühiınmat mı ibuluna.caktir? 
Toba Akdenizde yapılacak ya
:km bir taarruzda ltaıyan asker. 
erinin harp kabiliyetlerini art

bnna.k için aralarma Alman as
Jrerleri mi katıla.caktır? Alman

ve İtalya tarafından Akdeniz 
Jaavzaımıda düşünülen taarruz, 
~ıeelA Maılta. adaama veya AL 

ya karşı mı olaca.tkır? Yok· 
Adrlyatik denizinden Ama· 

*ıtluğ& mı kuvvet eevkoluna· 
lakbı-? 

Bu noktalar §imdilrl belde ta. 
.-mm mec;huldilr. Şa kadar var 

110D. defa Bitler ile Muolinl 
•smcta yapılan mUWratta ln
flrilt~ırııııı karşı iki memleketin 

cephe halinde blrlıllmMl .. 
bbu1 edllm!t oldatana 16-

ltaıyan hudutlarmdaa pge. 
anl1§11e.n ukert trenler ,. 
bir~ • ttaıyan tun'mu

- tık alimet sayıla.bilir. 

Romanya hcidi.elm 
~VI remı! bir Alman tebUli 

.. ınanyad& General Antoneato 
demir muhafızların rei8l Bo. 
Sime anamda mevcut olup 
iğtişaşlara kadar giden lb

ta Almanlarm bltraf bir 
~yet aldıklarım göateri:yor. 
BaJril" cat halde Romanya için da

bir meeele olan lıtUAlde ba
qvvetleırhı bitaraf oJmum 

tim daha tabii bir teY oJamur.. 
Şu kadar var ki Borla Sima 

let reisi olan General Azıt.o. 
koyu gömen dflflkmek için 

milhver aiyaaetlDe hlyanet 
bir adam gibi ga.ıterml19 

llllPllftlr·· Bundan 90l1l'a 6Jle 
l&'tbmıek istiyeeeli __.. 

IH1 

Ali!.~~~.) h~~~baş. 'Tıbbi ınüstahzarlar 1Homanyada Alman 
kumandanlı~nm dün akşam neş. kanunu markı 
rettiği 91 numaralı tebliği: 

Muvaffakiyetle tetevvüç eden (Btlf tar.fi 1 incide) 
ha.rekat wkua gelmiştir. 100 den maktadır. Veıkllet mer'l kanunun 
wla esir aldık. altıncı madd.ealnl değiıtirerelt ~ 

Hava kuvvetlerimiz, muvaffaki- li mil8tahr.arlarm yalnız toptan de
yetli hareklt yapmışlar ve cephe ğil perakende •bl fiy&tlaruun da 
Qııerindc üç düşman tayyaresi dü. daha evvel ?ekllete bildirilmPııi 
·~üştür. Bugün Selanik'e hü. mecburiyetini vazetnıektedir. Bu 

cum eden düşman tayyarelerinden suretle Vekalet halkın menfaati 
üçü de düşürülmüştür. Tayyare.". bakımmdan yerindebir noktayı da 
rlmizin hepsi üslerine dönmüştür. göz önüne almUJ bulunmaktadır. 

Atina, 26 ( A.A.) - Yunan .U· Basit ve faydasız şekillerde bir 
mwni emnivet nezaretinin dün takım kimyevi maddelere hususi 
akşamki tebÜği: isim takarak ve hususi ambalAj • 
Düşman hava kuvvetleri, Sel!. larla ticarete çıkarılan bir takım 

niği bombardıman etmi~. bazı milstahzarlann umumi\'etıe halkı -
maddi basan mucip olmuştur. Si- mızm zararını mucip olduğu gö· 
vil hall: arasında çok az ölü ve ya. rillmüş ve iz!n verilecek müstah
ralı vardır. Şimdiye kadar teyit zarın ticarete çıkanlmasmda wnu
edildiğine göre, üç İtalyan tayyP mr srhhat bakımından fayda olup 
resi düşüTiilmüştür. olmadığınm \'l'kaletçe tcsbit ve on 

Tırhalada kırlar üzerine de bom. dan sonra izin verilmf.'Slni teminE'n 
balar atılmıştır. Burada ne hasar maddf'sine ~eni kavrtl~r ılave edil-
ne telefat vardır. miştir. 

Ege denizinde bir ada üzerinde Tahlil nc>ticesinde formüle uy . 
uçan bir düşman tayyaresi, çok a. ı raıyan, tcrklbinde bulu'ln madde 
şağıya inmiş ve bir köydeki evle. lerin saf olmadığ· s hhate az ÇC\k 
rin damlarını hiç bir netice almak :z:arar vereceği ve trdavj vasıflan· 
sızın mitralyöz ateşine tutmuştt:ı. nı az, ltacağı anlssılan mlistabımr-

Atina, 26 ( A.A.) - Atina A- lan ih7.ar edenler 50 liradan 500 
jansı bildiriyor: liraya kadar ağ•r para ceza.sına 

Yunan . İtalyan harbinin ba;;-- mahküm edilecek ve milstahzar
langıcmdanberi Yunanistamn ir. hnna vazıyet olunacaktır. 
sanca uğradığı zayiat hakkında ---o--
bakiki bir rakam veren bir Y.unan H l "f k •• ı • 
resmi tebliği neşredildiğine dair a 1 a sın saz eri 
ecnebi memleketlerde ısrarla bir 
haber dolaşmaktadır. 

Şimdiye kadar resmt veya gayri 
resmi bu hususta hiç bir teblii 
netredilmediğini katiyetle be}'Rn 
eyleriz. 

Alina, 26 ( A.A.) - Atina A
jansı bildiriyor: 

Yunan kıtalan tarafından esir 
edilen İtalyan askerlerine fena mu 
amele edildiğine dair "Pkcolo., is.. 
mindeki faşist gazetesi tarafından 
verilen uydurma haberi katiyntle 
tekzip ederiz. Bu yalan haberle t. 
talyan esirlerinin soğuktan ve aç. 
1*tan muztarip olduklarına de:ıir 
n.t sQrülen iddia ltalyan harp u
IUllainin bütün dünyada bıraktığı 
derin akisleri tesirsiz bırakmak 
maksadile ipe Milmiştir. • 

ltalyanlarm ricatlan esnasmda 
tahliye cttildteri topraklarda halk 
arasından nlıineler alıp göürdük. 
l.t w bu rehinelere en müthiş iş. 
bncelsi Japbklan ve ekseriyetle 
rıtdQrd{lkleri malQmdur. Bunun ak 
sin olarak İtalyan esirlerine, biz. 
at kendilerinin de itiraf ettikl~ri 
wıçhile, pek iyi muameleler yapıl
maktadır. ----O"-

l'atln~. 2e (A.A.) - İngiliz 
büyük elçtai Lord Halffab, dUD Kımo 

del Hul ile bir aaat sUren ilk görtıf. 
me.ını yaptıktan sonra gazetecilere 
beyanatta bulunm111 n ezcümle de· 
mi§tır ki: 

"Umumt va&t.yet .bakkmda ttk!rlerı. 
mlz, bhiblrine çolr mO§&bJh bulw.. 
maktadır. 

Bu hartıtıı tarihi ya.zıldıj1 aam;,.ı:ı 

ıu cihet anla§ılacaktır ki Hltler, t-ı. 

harbi Fransanm mafl~biyetlnı mUtoe· 
akip İngiltereyi istll& eylemedl#i .. 
çin, 1940 haziranında kaybetmift.11. 
lngiltere o zaman çok zayıftı ve A;. 
manya, eğer .OraUe hareket etmif ol· 
saydı, b!zi maflOp edebfUrdi. 

Lord Halifakll, blllb&re, Amerika 
1ıiı'lefik ~evleUerlnin muhtelif nımta. 
lraJarmJ ziyaret edeceflRI 8Öylemlş v.) 

demlfUr ki: 

Ne yapmakta oldutunuau ve bize 
yardım lç!D ne yapacatmm görmek 
~ııa. 

Macar başvekili 
Budapefte, !6 ( .A.A.) - Ma

car telgraf ajansı bildiriyor: 
Sovyet bahriyelilerinin Hükfunet partisin.in bir top. 

üniformalan değiıti lantısmda rahatsız bulunan ha-
MOlllot:ıuG, 16 ( A.A.) _ Sov- riciye n&Zil'I Kont Cakinin yeri

,.ı 4ona;omumm gazetesi oları ne 8ÖZ söyliyen bafvekil Teleki 
Bruny 11'1otun yazdığına göre Macarista.nm ilçlil pakta iltihakı 
Scw1'lt komiserler heyetinin 21 \'e Macar • Yugoelav dostluk 
B011Jrlmm tarihli bir emirnamesi muahedesi hakkındaki 83ikli 
ili amirallerin, donanma ve sa- 1iiyihalardan ba.ruıetmiştir. 

(Baf ,.,..,. ı iıloitle) 
Uoe9t AlmanJv lala lılrclr; Jan1 
ba karar limcll7e ...._ lılr bo 
paralık kijrt mukalıUlllde lııbaJer. 
ce llra1ık mal almalE ....,... a.. 
IDUlyada tatbik edDee ...ıe niha
yet verecelf lçfn katlyen Almanla· 
rm hol41anna gltmlyecekth'. 

Onun için Bonuuıyada devlet 
BankaslWD Alman marta hakkında 
,·erdiği '-e resmen ilin ettiği kara
nn Almaayada ne suretle karpla
nar-&iıhalddabıın nıenk edilecek 
bir meaeledlr. 

ASIM US 

Şimali ltalyada karga· 
talıklar çıkmamış 

Roma, 26 ( A.A.) - D.N.B.tıiıı 
.u usi muhabiri bildiriyor: 
Şımali ltalya şehirlerinde ve 

bilhassa Millnoda kargaşalıkla· 
çıktığına ve hatta bir kaç kişinin 
de ö.dilğüne daır yabancı memle
' tlcre •avı!an haıberler salah iye•. 
li mahfillerce katiyen tekzip edil 
ıniştir. 

.. rası ehenunıyetle kaydedili 
' ; ,, h~hf>df' ctinva efkarı 

ıımumiyesi üzerinde tesir yapmak 
ıçin uydurulmuştur ve tamamiyle 
l'Sassmiır. 

Ne demeli? 
Bqvek1Jlmlzin OçUncll yılın& t>a.,ıa

mumı &vme ve kutlulama fıraa.tr ya 
pan gazetelerlmlz dUn başhklariyle 

birer ztlmreye aynldılar: İkinci yıl· 

döntımU diyen var, QçUııcll yıldöntımU 
diyen var, tlçUnctt yıla bqladı diyen 
var. 

Cumhuriyet bayramlarmd& göze 
çarpan &henkalzlltln bir qi !... ıJöre
oeksiniz: bbı 19 uncu yıldönUmU diye
cetiz. ötekiler 18... K&n§ıklık {Ya2 
doldurmak) la (yap. 'b&ıdnak) U.b\rlen 
araauıdaki farka dfkkat etmemekten 
geliyor. lçblde bulundutumus ura 
20 lDcl UU' dlyoıu. Gelecek 29 btrln· 
clleptnde CUmhuriyet lllnmm 19 ım· 
cu yılı baflıyacağma göre 19 uncu yıl 
wı 19 uncu yıl döDtımtl demek doğru ••. 
Refik Saydam da bqvek1Wttnln 2 in· 
el yılmı bltlnU; dUn ilçe bql&dı. o 
halde 2 lncl yıldölltımtl dememeli, 
8 tlnc11 yıldönOmtı demeli. 

• Bir fıkra muharririmla :ırar: ·~· 
vi~" mera'klm ... Fuahat klt&plan Nr 
dilin bir devirde unutulm111 kellmt'l~ 
rinl alıp kullanmaya terviç adını ver-
mlftir; fakat "yeraltı,, varken "•ah 
tel&rz,. :Dl91n ! Bu teridbl bentıs unut· 
mıyanlanmJz, kuUanaDl&rmım olabl· 
lir. Ancak mUnakaıa IMvzuu olmak 
tan çıkmlf aancSıtmm bir hakikat 
vardır kl bu da arumda hiç bir ttnk, 
mAna farkı olmıya.n iki kelimenin ;,. 
nl§ ktıUe arumd& J&l&Y&Dml tlıltl\:. 

tutmaktan ibarettir. •"Tabtellrz., oo 
memeli. "yeraltı,. demeli. 

Afrika -harbi 
(BaftarG/11 incİ(Ü) 

lan albnda, Elyibo ve Elsardu· 
lWD aptmda, Habeş kıt.alan ile 
:gbirlili yapmışlardır. 

Bu hareket, daha küçilk bir 
mikyasta olmakla beraber, El. 
Yak'a yapılan hareket gibi mu. 
vaffak olmuttur. Bu hareket 
Elvak'm hemen hemen 500 ki. 
ıometre kadar ~imali garbı::ıınde, 
Haheş hududunun tanı cenutıın 
da Rodolf gölünün 120 kilomct. 
ı-e şarkında vukua gelmiştir. El • 
yibo, Lav ve Bozkır mmtaka
smda bulunmaktadır. Ve bura. 
dald Uç kuyunun ele geçirilme. 

Tarihtenr 

Hazreti ibrahimin 
teknes; 

sf mUhim stratejik bir avantaj rum: 
t~kil etmektedir. Elyiboda mü. Çelebinin 7.8.lllanmda tqta 
bım kuvvetler bulunuyordu, fa lun etrafında bin altmıg ~ • 
kat ~u. kuvvetler kolayca fazlaw ı ,.e iki bın ağıl bulunduğı• 
laş&bıhrdı. Muharebeye. (tal. 1 ş hirde her şeyin Alası bult11-
9anla~. tarafı~d~. ekserisi si. yormın;. 
y~h gomlek gıymı~ bulunan b_eş Çelebi, esnafların geçit ~ 
Y:UZ kadar Banda ıştırak etmış· rı ınde peynircileri şöyle ~ 
tır. Banda. ltal ya u kadro\ u yer. tır: 
lt. aske~lere ve~ilen isınıdı~. Esnaf Peynirciyan - 400 
Bö~le bır mevk•ın, _pe khafif hane ve 500 neferdir. Bunl 
zayıat vermek suret~le .. zapt~ pıri Hazreti İbrahimdir ki lJr 
ltısmen zırhlı otomobıllerın sag ıepteki sakin iken bir beyaz ~ 
cenahtan çevir~e .ha~ke?ı:e .ve ği vardı. Onu sağıp südünU ~ 
bava kuvvetlennın ·~~ırlığıne gurt, kaymak, peynir, tereYİI' 
r.1edyun bulunm~ş mukemmel yapıp misafirlerine ikrrm ~ 
bır muvaffakıyettır. di. O beyaz inek sebebi:~ ... ,,,ı. 

18 kanunusani günü şafak re Haleb - üş. Şebba df'<li!"JM 
"k d ı ·· "l ·1 · Çünkü Halep Sağmaya, ~: so me en evve . gozcu er ı en beyaza der ki beyaz inegınw. ~iiiJ' 

&evkedilmiş ve bu gözcüler üı.e. 
. l 't .. t . an., dığı şehir demek olur. 

nne açı an mı rayoz a eşı. us. H.._ .... eti İbrahı"mı'n ol bey..., iJll 
manm kuvvetini ve mevzierini .._, _. 
göetermiştir. Bunun Uurine ğin südünü sağıp fukaraya tlo 
bombardmıan tayyarelerimiz hü sadduk ettiği süt tekneai ~ 
<:uma kakmış ve bombalarını 0 bin iç kalesindeki cami i,..M' 
kadar sarahate atmıştır ki an. İbralıimin makamı olan JIUU"'"' , 

cak iki bomba hedefe düşmüştür rın altında durur. 
Bu esnada ası hücum sağ cenah· · Bir ta.~ teknedir. Bu tekneOI' 
tan inkişafa başlamıştır. Piyade, içinden bütün halka süt ula.F, 
te..nklann arkasında arızalı ara. rır. yine lebbalep dolu d~ 
zide ileremİ§ ve Cenubi AfTika Cümle ahaliyi doyurdµğu -~ 
Birliği topçusu bu hücumu ate· bir damla eksilmemi. ~ 
şile muhafaza altına almıştır. İu.et bu mertebe berek!t iıı:: 
Tanklarımızın teşkil ettiği per. etmişti. Hatta Gavri Sul 11'
de, topçunun ateş sahasını ge. asrında Kurtubay hikirn 
nişletmesini mUmktln kılmak u. lepte iken bu tekneden bA et# 
JJJere geri çekildiği zaman, Ban· rillah süt taşmıya başl~ 
dalar bUyUk bir cesaretle muka. Camiden dışarı çıktıktan DM"'.""• 
b! hücuma geçmişler, fakat 0 ta kalenin hendeğine kad8!_~ 
zaman tanklar yeniden bütün mıştır. Sultan Selim Han ıı.-
şiddetlerile ileri atılarak Banda. kalesini fethetti~ zamana P1 
lan, bir çok ölü ve yaralıyı da dar sildUn cereyanda devalll r/tıı 
ben.bererinde götürerek sür'at. tiği rivayeti sahihedendir." _.,._ 
le geri çekilmeğe mecbur etmiş· Evliya Çelebi, böyle ef&aDP"" 
erdir. Bunun herine kavvetler, rf gazetecilere taş çıkaracak ~ 
iki cenahtan ilerlemiştir. O gün dar yetiştirmekte mabirdL !! 
öğle üzeri, İtalyan kuvvetlerinin kat İstanbul esnaftan içiıf Y""' 

mecmuu Esardu'ya çekimiş, diği malfunat, şişirme mal~ 
fakat bu mevki de ertesi günU tına ben7.emezdi. Onları en ll 
zaptolunmuştur. Elsardu, daimi da teferrüatına kadar tetkik r 
mahiyette işgal edilmemıştir. derdi. .~ 
ÇünkU burada su yoktur. İ8tanbuldaki tele pe~ 

Uç yUz dükka.nmış. Peyn.trır 
Bu harekat esnasında, düş. 

man yirmi kadar ölü vermiştir. 
Bunlarn arasında bir de İtalyan 
subayı varilır. Dasmamn bir çok 
ta yaralısı mevcuttur. Eimize 
bir çok mitralyöz ve büyük mik. 
tarda mühimmat geçmiştir. 

beyaz torbalara doldurur, ~ 
lara bağlar: 

- Teleme peyniri .•. 
Diye feryat ederlermit
Çelebi peynir için de şöyle dY 

yor: "Teleme peyniri gayet ~t~ 
r.iz olur. Eğer bal ile karı~~ 
r:anı Aziz de sıcak olursa t&U'hll haft. mUıdafaa teşkillt ~e. Başvekil bilhuaa. demiştir ki: -=========== rallerbıin tınlformalan değişti- Hıı~ct siyasetimhıle defişik. 

rllmfftlr. Yeni ilniformalar bir lik olmamıştır. Binaenaleyh bu 
pbattan itibann taşmılacaktır. siyasetin yeniden izahına hacet 

• Güzel bir tefrika takibine bqlaı!ık, 
hele ttlrkçeal güzel bir tefrika.. Yalnu. 
kadı kızmd& bir kuaur: Dünkü p!iı • 

canın bir yerinde ••mavi kurounıu bir 1 e· t hih 
kalem., terkibi var. "Kurıunıu kalenı,, ır as 

ılan ven.nıez". 
Yoğurtçular hakkında v~ 

Romanyada 
(Baatorah 1 itlCİdfl) 

._ mayetıere IÖl'e c1e :er.. 
da bir yataklı ftCODda yaa.. 

111111~1r,. Uzerlnde mUhlm mlrtal'
para buluDduğu 9Öyle~. 

)laamefil Sfmanm te'flôfl Jaa• 
~ bir tAıbUğ nefNd1Jm• • 

• Kea melal naaın Jatdlld 
meshepler nasın Bra.lleanunun 

.,.tirleıri haberi Jıelrlrında da l9Jlt 
malillnat almak mUmkQa ol-

Yine bu emJırnamede ilk defa 1 yoktUl'. 
olarak, "donanme. amirali" rUt- Romen meeelesine gelince, bir 
beııri zikredilmektedir. Bu riitl-c çok Alman krtalannm Roman .. 
balniyede en yUJmek derecedir. yada tmlunmuı bizi teskin et
Maınm olduğu üzere !!imjiye mektedir. Zaten Uti senedenberi 
kadar böyle bir rütbe ve Unvan ı olduğu gibi Macar btlkQmeti te-
mm:aıt deflldi. tikte bulunuyor. 

ALI PAŞA. MEHMET VE ÇANA 

lluaA ayrıl~ 11oıır& Çerke. 
lliltaııd& çok '..t~ h&diaeler ol· 
maflu. Ali p~cıa .'!ııape'Jt cennete 
gevlımJttl ~gay'la.rdan birçok 
mgbaor getirerei Anape civarında 
yeri~, bet yUz kadar dllkli
m olan bir telılr ~a getirmiş. 
ti. Su bulunmadığı için kuyular aç· 
tımuıt, numr öğütmek için yelde
jlrmenleri yapt:mnqtı. Halk. gUn 
seçtlcçe eevgWln! ve hllrmeUnJ 
oofaltıjwciu. Çeıkeziatanda artık 
köttlltlğün lrokil ikunımak Uzerey. 
dl .. 

Yahua Tllmguı oğlu Mehmet 
Nargo bey bq kaldırmıştı. Bu ya
man haydut, ~ Anapeye kadar ge
liyor, k6ylerl baaıp eline ne geçer
ae alJp lidl)'Qrdu. 

Ali peea. bu haydudun hakkın. 
elan pJmak içbı liddet lnıJ1&nmak 
lbmııseldJl1ııe brar vermlt ve bir 
pce Nargo Kelaedi, yattJit köyde 
butmp :rh'etmllb. Bldtaç ada
mmı idam etmlıt, Narc;o beyi, htlki\
met.e lldıt blacelı vaat Ye yemi
ni De 8erbeılt bırabııftl. 

9'a ~ Mamnır admda 
P8>"Sad>erllt tuııyan bir adam 
çdı:mJt, Kmm taNl1annı ayalrlan-
4mmıltı. il Plıl& aylarca bu adam
la da mempl ollmalta. Caeular 
,&ıderlp llamanm kim ve ne ol
clufunu tabldk ettirip ı.tanbu1a 
1ıOdlrndftl. 

Ba omur w iyi blpli vali, ı... 
tııınlNMA ~ pterUen 

yordu. Bir aralık Halil Hamit pa· 
şaya çok acı bir mektup yazdı. Bu 
mektubuıida, Çe~ezlatan içlerine 
çekilip burada yaşıyacağmı bildiri
yor, haldı ve faydalı ııı,porlarına 
müsbet cevap verilmeyifine ilkem 
ediyordu. 

Paşayı bu üzilntUleri &r&!mda 
teselli eden, fakat sonra kendisine 
dünyayı zind&n eden bir h&d.Jae 
oldu. Şal>sih kabileai reial Ha.san 
beybı kızmdan bir çocuğu doğm..
tu. buna, Ali paşa kadar Haaan 
Bey de eevinmiştl. Ali pqa adam 
gönderip: 

-- alWıkr-" - Vç gUn devam edecek bir 
sfyafet verecelim. Fakat bu ziya
fet benim tarafımdan wırllecelt, 
hatta Pl-P"m mutfağı da ~ 
cak .. demlltl 

Ziyafet p parlak 01D1111, bin· 
len:e Cerk• W>aJ>lara bdar ..vk 
ve nete tçlDde eflenmlttl 

FaJmıt 'tJbı ~ gt1n 80DJ'& mbd
mmı yMelıMJir IJlr huta1*tan 
kurtardamadan, plerinl yum.JlllJI 
tu. Ali pqa, bu aeıya biç dayana
madı. 

Ferruh Ali pqa, 1*' gUn lı:&U. 

aeıı -dolru. yanlıf - kUl'IUDdan ya· 1 Arkada§IDUZ CemAleddln Server'ln 
pılmrf, yahut adım beyan için kurou · dllııkU nllı!hamızda, ''Şehir Tiyatrosu,. 
na niabet edllmlf bir kalem defll, t.lr artıatlerlnden (İ. Galib Arcan) a ce· 
yerinde kul'fUD buluıunulyle !lnlc vaben yazdıp "Karagöz, tiyatrodan 
bir vaat alan bir kalem anlamıyor .ayılablllr mi?,. ba~lıklı yazısı, -yan 
mıyız? "Kavi kurounıu blr kalım,, lı!J olarak- (CelAletttn Bernr) imza 
dememeli, "mavi bir kurfwı kalem de- J :ıJyle çtkmııtll'. Dllzı>ltlr ve okuyucu-

malumat şu: 
"500 karhaneleri, 1600 neftP. 

l-eri vardır. EyUpte yUz k 

meli. lanmızdan özür dileriz. 

~ arhane vardır ki gayet ~ 
für. Bayramların UçUncU 5--_ 
!erinde esbabı eefa toplamp ~ 
ğ11rt ve kavmak yerler. Ga'Y"':. 
leziz olur. Hattl baZI canlar 
1':adar leziz yoğurt ve kayıll 
sair mahallerde bulamadıkla~ 
dan bunu bilhassa Eyüp sıııı-r, 
Hazretlerinin kerametine ~ 
!ederler. lstanbulda, Zevre .fil' 

camii yanındaki Hacı Hasan r 
ğurdu acaiptir. SUtlUce, ~ 
paşa, Ortaköy, Üsküdar ta~ 
ı nun da yoğurt ve kaymaıtır 

- Haşim, dedi. Kalemi eline al, 
11ana bir kıt'a aöyliyecetim, yaz. Ve 
§U kıt'ayı okudu: 

tkt &lemde tua.rnıf ehHdlr ruh 
veli 

Deme kim bir mirdecllr bundan 
alee dermanda 

Ruh şimşiri hudadır ten gslaf ol· 
anıt ana 

Dahi Ala klr leler bir tlğ-1 kem 
aryan da 

Bu kıt'ayı bir levhaya yaz:p sa
rayın bulunduğu ta.biye içinde ha
:ınrl&ttığmı kabrime a.stır .. 
Haşim efendi P§ttmıştı. 
- Aman aultanıın .. 
- Yok Haşim efendi, vakti ve-

da ya.klatıyor. Göç tedarikini yap
malıym. 

(Devamı var) 
NOT: 
Ferruh Ali JNllC"m öllbnlhıl kl· 

Ulıl ım,ım efendi etraftle anlatır. 
Hatim efendini• eeert, Arif IUk. 
me&Beyln kttttlph...a lle An.hlıl
..... gffmlttlr. Da resine ,...... 
eeerbı ml!hlm puoalumı Cevdet 
tarad lktDıu etmlfUr. Bmım« 
oldakp mtUdm 1ılr rol ..... -. 
....... elılai* ..... ~ .,.. 

yorum: 
"All pap ttirbNhıt bina ve 

vakfmı teulm ettiği gtin kAtlbl 
Haşim efendiye demiş ki \'efat ede
ceğimJzl de\ lett allyeye i!J'&r et. 
mek li.zım, ki Ana.pe muhafazuma 
ehemmiyetli bir zat intihap edll· 
aln.KütUphaae içinde bir !mğıt nr. 
Onu tebyiz et, ki yann tstanbula 
adam çıkanp bevanr keyfiyet ede
lim. Ve hem ele bllveslle efendileri· 
mlzle veda etmiş olalım. 

..... Tilrbe.t hitam lıaldokta ol 
gece ehli hanımla beraber türl>esl 
içinde beytutet edip ibadet Uc mefi· 
gol oldala esnada biçare hanım 
bir aralık bidar olup gab kendJstne 
hadı keder ve gah pafUIDI yanm. 
ela görüp mütesem olunnu~. Kırk 
dil bu suretle geemlt geceleri 
türbesi içinde yatıp gllndüzlcri hü· 
k6met l§lert ile meMQI olurmuş. 
Kırk gün llODra bir gün kan al

dırmak için cerrah ~rdı. Cerrah, 

rneahurdur. 
İşte ~ahveciler: _.., 
"Azen 300, nefer 500. ı:;;. 

l:ı.r büyük bazirgandirlar. .,, 
tirinin Mısırda, Yemen Sa1l .A 
sında ortakları vardır. Binler
kantar kahve1erl kanta.rıa.ra.Mf 
rarak geçerler. Pirleri nA.ınaır- _ 
C\ur." 1-

Kahvecilerin olri otmadılJ 
çin ondan istimdat edemi .,....., 
amma, bari şu Hazreti tbtv" 
min süt tekn~ini bir ~ 
Yoksa bu işin içinden çr 
rağa benziyor. N° J.• 

öç n~ter vurdu. Fakat kan nhur Gizlice öküz ke4e0 
etmedi. .... ,. yeter, Uet yerini bol adam yakalandı 
da.. diye cerrahı azat etti. 

Kap1e1bqr Bllseyln ~yı raiı- tl'skilda.rda inkıllp mahtJlJ~ 
np ODU yeni vali ~llnceye kadar oturan Kaaım ollu Ali vuraı.. ~ 
yerine vekil tayin etti. Hüseyin m yerde HUsnlyenln evinde JtW:.: 
ağa chtan orkmca pqa g6zlerlnJ 1 hayvan keserken yakal~~ 
ıa.p.dı. Keyfiyet zevce.-t huumm Yapdan cUrmUmeşbutta A~ 
ma161na olanea ayaldarma y8s sür- öküzll kaçak olarak kesuıt ";, 
mele eellrUP "Bleı9 ...._ eon. n:.fü1tilr. Bu ökttz etinin ldln0 
• -- hanın olc'hl.,, dJııe JIK'llle- lacağt sualine, Ali Vunl .-rlb humaak..........., :lıüa& sevoeal ken· cevap vermemiştir. Bundan etfıl 
c1lllbıl hellk edeaelr ~ pJ. b silrilldUğO. manuı glka 

1 
dfilacle •'N,,,,e ec1llA Ali Vural yakalaııml!I, !00 Jd 

'Ot ... --. wevaıııt tle llcltL De l5ıkg. ...._ mllı'd-



e>titlke; 

~lri1111-. dlnewı 
~nlış hesap 

. Şehir l-!cıberleri ! Kısa haberler: lı~ •·cıs !!te• 

Şenitlikleri imar Cemiyetinin 
kongresı dün yapıldı 

::;;u;.~!S::.:=:.ı' Lüks
1
, ve lüks mag" aza 

: ra)'a getirilenler bunlardır. ı 

~..,.,_toru beş sene 800· 

'- lbetnJekctine avdet et
liltlı •e geHj bir yandan 

dı~n::-::ı~::;e:;:~~ Reisliğe Münakalat Vekili 
'~_,.-ı.tır. Habeş imparat:o-

"' Aydın demlryolu battmda <)anı
lık tüneli civanndakl hattın bUyUk 
bir kısmı heyeltın esnaauıda yorinıteıı 
oynamı,vtı. Bu demlryolunun esa.qlı 

ııurette tamirine boflanlnJftır. Ba mU
naaeootıe Nazflll-lzmir ar&Bmda yol
cu otoraytarınuı eeterrerl muvakka • 
ten tatll edilmiştir. 1 

~ 111
1'd

0
0<

1
an ayrılmısti! Cevdet Kerim incedayı seçidi 

' ~in &\'det ediyor? j 
~ llabeş lmpanıforu, ne 1 • 

* BUkreş elçiliği konsolosluk l~lerf· 
nt tedvtre memur lmet Çanılı meı
keu: alınmış, merkezden konsolos 
R.ıı,gıp Rauf Armıın meıo:kfır el1t!I.1< 
konsolosluk şubesi ıntıdtırlUğUntı na· 
kfl ve tayin olunmuştur. 

, 'ı. ordulan CC\·aıı 'ere. 
"aktile ihmal edilen bir 

"ttir ~ sene sonra dönilp 
çak facialardan. kanlı 

'tG • sonra ~ellp yerini 

~~c Habeş memJPkc. 
S lt&ıyan akını bugün

harblnin başlangıcı de
• !farı> haklkatta 935 de 

1 ~ Anupamn mukad
elJerlnde tutanlar bu tc-

~1~ını, h<'deflni anla-
etdıı l O ~.amankl İngiliz 

' ı: hi.dise.)1 me\'7Ji mahi-
;;-ıii. Fransada Lın ııJ Hal

'lle ltı·~kaya ı.,riılMni nıPmnuni· 
Sa"kt etti. 

de\'Jf'tt :\'npılaıı tecıl\ b:ı:ii 
~ \aziyettt- değilcll. tm

llabe .. memlekeUnden 
t'1 bq hidL'>eleri takip ettt 
~11•rih uorm:dL Seyrini 

..,, · ı\frtkaya ı:.,riden ddşma.n 
'aa ~!.ika snhruardn ~öriin

bi Afrl'°<a,·a :.!iden müs-
~ " ,.. 

l{ordliklcrt tes,ikten \'a-
rı ' . 
~ Prestijden ku\'l"et aldL 

ıı_.:bl llrtik lfal>e§ darnsı dc>ğil, 
l't ~ UZak giirenlcıin kendi 
t \'il mücadeleleri m"' :ıuu 
~ e Rahe., da\'a."ı bu da· 

... \ ~ Parça!4ıdır. 
~ halledilmll en mesele bu. 
!'ııJı sı-nf'lik bir t<"nhhurla ve 
ta, da.ha çol< giitlüklerlc hal. 

Ilı j llundan be .. srne enel 
• , ~in ham daha kolay ola-

1\lj t Anupanın mukadde
ı,tı kın<'.den hliytik de,·let 
ti 11 

11
" 1cadar azdır? l'e ~ö· 

'- ı._~ kadar basittir. 
-ııl\' 'takya, el'in bir sözünü 

~''et "nıza sebep oluyor. 
, t lıt der ki : "Oyle marazlar 
t 
1\1 ~ if.ııhhıt kolay, fakat te. 
~I ~ \\r. Oylc marazlar \'ar-
~ fıt hhıf iuc fakat teda,isl 
.., ~ · be, Jet ·adamı odnr ki 
· \ı ~ lkf'n marazlan kolayca 
!.o. • ..... 
-... ~ d.. • •• 
l\ıı lıı "' rupanın bugiinkü is· 

, l'aı nıüııhC'm de olsa yinC' 
~'>ıt~alfıın idi. Tl'shlsi bu~i· 
"-ıı_ epey ~üçtU. Fa'kat te
lıı d.iko_laydı. Gnrp demokra

'~"llde 11.Janları teşhi ~Uçfü. 
b,11 •Prı,-tılar, nihayet harp 

""! ,\fn"11«> lmr .. ıianna l .. tcme· 
~ .anc!:ı ı:ıktı. ' akta hu~n 

~ ~1"" da\'ada mağliıptur. 
ı \"'""' "*'nf'Uk bir fa.,ılayı ona 

\) .. ~ olmak itiraf e•mc>ll 
~..,. h ın mıı':•'!.tlderatı ih:C'rlıı· 

' '3ıı tı' 1dt- lyf lıJr t<-slr bırakma-
.\, r:l'blnJn başladığı 11.ünden-
I:~~ hrıın kara mmtakasm· 
lıı bıı f<t<-lalarm bir ı:oğunun 

\~~~I ~ flotı b(aş sPnc• lı:incle ta
\ '-tıı"ll n ~allbln-t o~ ununun 
'ııı "l'fdlr 

" tı . \ • l',ıap J;l\ğdattan doner 

"''" ~ıla tı~P b<'s senı> !ionra 
~ -~ n döndü. 

dt ._k lrrııtaratoru Afrika)a 
l' ~!il kalan bir davaom ta-
'11Jı 1 için gidiyor 
~ lır~l'İnl hun ya~ıyor. Beş 

11~ tlıt1t~ ''-"ılada.n sonra. bir mll
"-ı Yeınlcfon kunılma.oıı fm

~İ>ı4f<'Tlyor. 
SADRİ ERTEM 

~ Otobüs çarptı 
~ trır 
~tlltaıı Öddesindc 55 numaralı 
~~lt rncr oğlu AhmN Top 

•r~ oğıu C~dd<>sindcn geçcrJcen 
~ "<lfllt!l!I\· usnt!\11 Halkac!'tin'in 
,. 'llıı ~ 3126 plaka numaralı 
·~1lraoll ernesine maruz kal
~,1111tıı ~~dan :raralanmwtır. 
lt •. ~ııl'lıışt!~avatı yapılmış suçlu 

~·~ 0turarı ~Ştirlrken - Gala· 
~ea .Agavni Nişan, Necati
~r~:de kaldıran değiştir-
'' J:le~063 numaralı Emin· 

~ llJh.a traınvaymm sade-
~ll rnııı, Yaralanmıştır, 

'! tarptı - Beşikt.aşt.a 
lf~de 26 numarada 
~·ın kızı Nazife Atar, 

g bir tara.fmdan diğer 
t, t:ftee .biterken !f0f6r Ka-
~ eı>an•ın idaresindeki 

a,..~ nuınaraıı kamyonun 
,·~ha~' y&ralamDif -

anınıe. yaralı, Bey-
kl1dırdmlltw. 

Şehitlikleri imar cemiyetinin 
1941 senesi umumi heyet lçtima:ı, 
dün öğleden sonra, Eminönü hallc
evinln yeni temsil salonunda ya
pılınıı:ıtır. Kongrede, senelik idare 
heyeti raporu okunmuş tasvip edil
miştir. Bundan sonra veni idare he
yeti seçimi yap11mıştır. Yeni ida
re heyeti şu şekilde intihap edil
mistir: 

Reis: Milnakalat Vekili Cevdet 
Kerim lncedayı, ikinci reis Cemal 

Nemloğlu. aza Fehmi Ülgener, ls
mail Sıtkı Bilgin, doktor Ziya Ağ· 
cı, doktor Sani Yaver. doktor Hik
met Arda ve SUleyman Hararh ile 
Kadri Bayman'ın yerine Mehmet 
Ali Erel, Ferit Hamal. 

Cemiyetin, geçen seneden dev 
redilen 5826 lira 4 kurus ile bera
ber bir yıllık geliri 19976 lira 4 ku
ruştur. Masarif ise 17690 lira ola
'rak tesbit cdilıniştir. 

Sağır ve Dilsizler Cemiyti izmirdeki 
körler müessesesile birleşecek 

İstanbul dilsiz, sağır ve kuı ıer mir merkezinden murahhas olarak 
cemiyetinin senelik kongreleri, dün Atıf trlstay ile Fehmi Moralı gel
sabah, Eminönü halkevi salonların- mişti. Uzun fakat sessiz mUnaka
da yapılmıştır. Bu toplantıda, Ce· kaşalardan sonra İstanbul sağır, 
miyetin bir senelik mesai ve hc>sap dilsiz ve körlex cemiyeti namına 
raporları aza.ya anlatJlmış, tasvip Süleyman ile Nuriden mürekkep 
edilm.i§tir. Bundan sonra yeni ida- 1 bir heyetin lmıire giderek Jzmir
re heyeti şu şekilde seçilmiştir. deki cemiyetin buradaki cemiyete 

Reis: Mehmet TamtUrk, ikinci bnğlanması hususunda temaslnrda 
reis Hayri Tanyeli, umumi katip bulunmasına karar vermiştir. Bu 
Nuri. mupaslp ve veznedar Nur<'t· heyet, İzmirden geldikten sonra 
tin. aza Daniş, Şahin. Perihan, 8e- lstanbol 11ağır, dilsiz ve k5rler ce-
lim, Silleyman. miyeti tekrar toplanacaktır. 

Bu toplantıda. İstanbul dilsizlt>r İstanbul dilsiz ve sağırlar cemi-
cemlyetinin !zınirdeki merkezi oo- yetinin geçen seneki varditı 4500, 
miyet ile tevhidi meselesi görilşül- I masarif iBe 4450 liradır. 
müştür. Bu mevzu etrafından İz· 

Nafia Vekili geldi 
Nafia Vekili .Ali Fuat Cebeaoy, 

Sinemalar kontrol 
ediliyor 

dün sabahki ekspresle Ankaradan Emniyet altıncı şube memurla-
şehrimize gelmiştir. 

1 

rı. sinemaların kontrolüne devam 
etmektedirler. Bu kontrol netice-

• • ~ • sinde Şeıhzadebaşmda Ferah ve 
Sıpahıocagının kongresı Turan sinemasının, tehlike anm-

yapılamadı da halkın çıkmasına mahsus k"Pl· 
lan kapattıkları, halk sinema' ı 
da ilk matinesini ee.a.t 11 de ·~1 
ettiği halde daha geç ib&şladığı gö
rülınüştür. Sinema sahipleri hak
kında 7.abıt tutulmuştur. 

Sipahi Ocağının yıllık kongre6i 
dün yapılacaktı. Ekseriyet hasıl 
olınadJğından kongre başka bir gü
ne talilı: edilmiştir. 

-1-

* Nafta mllfetUııli#ine .Ankara \'ili\· 
yetl yapı işleri mU!eltişlerinden Lôl!I 
Fikret tayin edilmiştir. 
* tzmltten bildirildiğine göre Knn· 

dırada Şek.fek köyUnde lbrahlm Is· 
mlnde blrtSi, kansını feci şekilde öl 
dUrınOı§tUr. Alb çocuk annesi olan kıı. 

dmın niçin öldllrUldUğU henUz anlaşı 
ıamamıştır. Katil koca yaknlanmıştır. 

* Ticaret VekAletl, 18.§e teşkilC.tı 
işleri etrafındaki hazırlıklarını bitir 
miştlr. Buna dair hazırlanan proje 
pazartesl günll Batvekllete sevkcdi· 
lccckt1r. 

Son bir ay içinde pazarlıksız Mtış 
kanununa aykırı hareket ettiklerin· 
den dolayı 14 esna! cezaya çarptınl 
mf§trr. 

* Kömilr havzasındaki bUtUn ocak 
lan devlet işletmeğe başlamıştır. 

·rakdlrl kıymet koınlsyonu ocaıc sa· 
hiplerine paralarını vermekteclir. Ye 
nl açılım Karadon ocağı da ı Şubat 
tan itibaren tam randımanla faaliyete 
başlıyacaktır. 

Üsküdar Cezaevinde 
kurulan atölyeler 

Dünkü gazetemzide hapisha
nede imal ohmmıya başlan.an sa. 
bunlara dair bir yazı vardı. 

Şayet buradan iyi sa:bun teda
rik etmiye baş vuracak okuyu
cularımız olursa yanlışlığa dUş
memeleri için bu ceza evinin Us. 
küdar ceza evi olduğunu tasrih 
etmeyi muvafık bulduk. 

Üsküdar ceza evi müdürlüğü -
ne getirilen Mustafa !Kemal Kes
kinoğlu işe başlaması henüz 
pek kısa bir zaman olmasına rağ 
m~. kıymetli fikirlerini tatbik 
&&.basına koymuş ve ceza evin
de bir sa.bun atelyesi kurduğu 
gibi, son model kadın, erkek ter. 
likleri, iskarpinleri de imal ettir
miye ve mahktllnlara bir san'at 
öğrettirmiye bqla.mıştır. 

Şimdiden bu, yolda birC'ok bü
yük siparişler alınmıştır. 
Kısa bir müddet içinde de ya

tak ve yorgan çarşaflan doku. 
yan atelye ve diğer lbirçok za-
11aat kısonlan da eçılacktır. 

Böylece herhngi kötü bir mu
kadderatın sevkiyle ceza evine 
düşm~ olan bu behbbahtlar 'böy
lece temiz 'bir zanaat öğrenerek 
memlekete müfit birer unsur o . 
larak ceza evini terkedecekle.r
dir. 

Mustafa Kerr • l{eskinoğluna 
muvaıffakryetle• ~riz. 

Martin Lorn'un gördüğü vazL 
fe, onu hayatta enikonu pişir
mişti. Kolay kolay hayrete d~
mez, heyecana gelmemi. Bunun
la beraber, karşısında da.nseden 
kızın, dansettiği erkeğe tatlı tat. 
lı gülümsediğini görünce. doğru
su şaştı. 

HAYKIRAN KURUKAFA 

Kendini beğenmek budalalı
ğında bulunan bir adam değildi. 
Fakat şu kızın dansettiği erke· 
ğe nisbetle, kendisinin her halde 
daha çok cazip olduğunu sam • 
yordu. 

Bundan başka. bir lngiliz kı
zmın hiç de lngiliz olmadığı an
laşıl:ın esmer bir yabancı erkek
le ahbaplık etmesinden hoşlan. 
mıyordu. 

Lotus barında. bulunuyorlar
dı. Lorn, canı fena halde stlı:ıl
dığmdan. yemekeıı. sonra buraye 
uğramış, boş vakit geçiriyordu. 

Hayat son bir senedenberi 
Lorn için hakikaten can BikıCI 
bir şekil almışt.L Hiç bir hidise 
olmuyordu. Kır saçlı, uzun boy
lu şefinden aldığı talimata gö. 
re, şehirde dolaşıyordu i§te •.. 
Fakat lbu iş midir? Bir seneden
beri, kayda değer hi<; bir iş gör
dilğünU hatırlıyamıyordu. 

Ve eğer bu, böyle devam ede
cek olursa, şefinden, serbest bı. 
rakılmasmı bile rica edecekti. 

Lorn bunları dilştlndtifll sıra
da. gözleri yine, genç ima ta'kıl
dı. Şimdi cazbant durmuş, dans 
bitmiş, genıÇ kız esmer erkekle 
beraber ma8BJlma oturmuştu. 

Lcını ickisini ~ 811"ada dü-

Çok heyecanh büyük zabıta, casusluk ve korku romam 
ngilizceder. Çeviren: H. MONJR -

şwmyoı , .. Ki insan arasındaki 
müna.sebetı ıncelemiye çalışıyor. 
du. Kendisi gibi, barda bulunan 
diğer kimselerin de, bu, biribi· 
rine hiç uymıyan çifte baktıkla
rını hissediyordu. 

Lom bu çifte bakt.r~, hay
ret ve heyecanı daha ziyade ar. 
tıyordu. Her şeyden evvel, kızın, 
kibar bir aileden olduğu belliy· 
di. Ne güzel giyin.mişti. Fazla 
süsle güJ,ünç ıbirhale gimıemiş o
lan sade, siyah robu ve kolyesiz 
boynu ne zarifti. 
H·-ı .. ~~u •••• n ........ -~ı..ı~-ı <ele,._ ....... ""'~~& .... 
Henüz yirmi sekiz yaşında 

bulunma.sına rağmen, Lorn, za
manın züppeliklerine kendini 
kaptırmamış, sa.de ve yüksek 
zevkli bir insandı. O ~le, bu 
pek .zarif kızı yalmı bir allkay. 
la seyretmekten de kendisini a
lamıyordu. 

Bu esnada, şefinin kendisine 
ilk vazife verdiği sıralarda ka
dmlar hakkında ileri sürdüğü 
şartlar batırma geldi. 

Şef şöyle demişti: 
- Kadınlar, bu vazifede, bir 

geytan rolünü görürler. Mecbur 
kaldığın zaman bu rolden istifa
de et. Fakat başka vaziyetlerde, 
onlardan, bir vebadan kaçıyor. 
muş gibi kaç: sakın! Bizim mes-

leğimizde ·birçok iyi ve kabili
yetli insanlar, kadın yüzünden 
ooroat olup gitmişlerdir." 

''İhtiyar kurt'' lakabı verilen 
~i, "İngiliz entellicens servisi" 
nin, hakikaten, "Kurt" Unvanı
na layık bir kıymetli uzvuydu. 
Kendisine, kadınlar hakkında bu 
tavsiyede bulunduktan sonra ay. 
rıca şunu ihtar etmişti: 

- Dediklerimi katiyen unut
mıyasm, delikanlı! .• Bu iş, cid
didir! 

Ve "entellicens servis" in genç 
mensubu Martin Lorn, katiyen 
unutmryacağma dair, hem ken
disine, hem de şefine namusu U. 
zerine söz vermişti. 

Bugüne, bu dakikaya kadar 
da sözünde durmuştu. Vazife
sinde gösterdiği cidd}yet. mu
va.i'f akıyeti.ne ibüyUk bir i.mil 
teşkil ediyordu. 

Fakat şimdi, şu kıza baktığı 
sırada, şefinin söylediği sözleri, 
şef inin y~mda bulunan bir a -
dam için pek muvafık buluyorsa 
da, kendisi için biraz müşkül 
hissediyordu. 
Şefi altmış yaşlarında kadar. 

dı. Saçlan beyazlanınıt, yüzü 
hayli kmşm.rştı. O sebeple, ka· 
dmla.r hakkında. bu gibi şiddetli 
ihtar ~ takyit]erde bulunmuı 

Gazetelerde bir "Lüks Eyşa,, 'e bir de "Lüks Mağaza., sözk:ri 
geçiyor. Eğer mesele sade bununla kalsaydı, umurumda olmtya
cak, üstünde dunnağa lüzum gormiycccldim. Fakat bu "lüks,, lepe 
birtakım imtiyazlar da verildiğini işitiyoruz. 

Mesela, lüks mağazalar yüzde yüz kazanç alabilirlermiş. Mü. 
rakabe komisyonlarının kurulduğu, teftiş heyetlerinin vızır vıor 
dola5tığı bir memlekette, böyle bir istisnaya tahammül edilmesi, 
şa~la::ak bir şeydir. 

Lük' mağaza ne demektir? Aile büdçelerini torpilleyen yaldızlı 
maynler mi? Şu halde smnah çepken giyen, altın kakmalı filinta 
kulla.nan haydutlara da bari jandarmalar selam dursun!.. MadPm, 
ki lüks, alabildiğine kann kalkanı sayılıyor, bunu da hoş görmek 
l azım gelmez mi? .. 

Dunyanın halini hepimiz biliyoruz. Yaşamanın günden giıne 
ne kadar güçleştiği de meydanda, böyle bin derde uğramış bir za
man içinde, en vazgeçilmez ihtiyaçlardan başka mı milli ahlak )1-
sak eder. Biz. ancak heybetli saatlerin çaldığı zaman, kendimüde 
vatana hi1.met edecek iç ve dış kuvvetini muhafaza ile mükellefi.1 

Bu toprakların bize verdiği kazana, bu topraklara hiç bk' 
faydası olmıyan züppelikler uğrunda harcayamayız. ''LilllS", hatti 
en geniş, en ferahlı zamanlarda ıbile göze batan bir israftır. 

Ona görenek, yapmacık. servet şimartıklığt teşhisini lrıorm1 
Çünkü lük , ruh hastalığına tutulmadan, asi~ bir ihtiyaç olma. 

Temiz, iyi, zarif yaşamak, güzel bir şeydir. Fakat bunlann 
lüks ile hiç bir alakalan yoktur. Lüks, hayatla insan arasına, eıe
ğim.:ağmalardan dokunmuş bir rüya perdesi gerer. Onun sırtl'.a, 
ipek, kadife ve kuşttiyü dolu dekorları içine düşenler, çok geçme
den arkalarında bir vatan, bir millet bulunduğunu unuturlar. 

~anırlar, ki yaşamağa katlanmanın karşılığı budur. Bu soy. 
c;uz zihniyet, eğer sade sahiplerini sersem etmekle kalsaydı, bu ka. 
dar acınmıyacaktık. Fakat zahmetle terlemiş alrnlarm arkac:ın la 
asi düşünceleri de işte bunlar doğuruyor. O düşünceler, büytlyünrc, 
ülkelerin, kıtalarm, iklimlerin ve nihayet bfirun dünyanın buzu. 
runu kaçıran içtimai belalar halini alıyor. 

Dot'l'Usunu isterseniz, bize ne lüks l~rr. ne Qe lüks mağaza. 
Bunlar olmayıoca, tabii sinirlerimize dokunan istisnalara da 10-
zum kalmaz. 

"Lüks,. e yalnız fener direklerinde tahammül edebiliriz. htc 
o kadar. HAKKI SURA GEZGI.\ 

GONDEN GONE 

Asri şecere 
Ş ECERE" diye ötedenberi 

aılclerin. ncsilc. ıı r.ıesle te
şc.>kkül \'e uzanış hfı.d:sekrini tes 
bit eden bir vesikadan bahsedi
lir. Bu vesika herkeste var mr
dır, bilmem!? Çoğumuzun şece. 
resini bulup çıkarmak için, ee
nelerin enkazı altında kalmış 
kütükleri tetkik etmek JR.zmıdıT. 

Fa.kat bir.deki ' 'şecere" geç
miş devirlerin hususiyetleri ba
kmıından eksik kalmıştır. Ge. 
çenlerde. aramızdan ka.y!bolm'UI} 
sevdiklerimizin büyük 'bir kJ&. 
mınm, - bime fotoğraf çıkart
mak adeti olmadığı için - ha
yalini bile hatırlamak mümkUn 
olamadığım, yalnız isimlerini L 
ştttiğimizi esefle yazmıştım. 
Bunu okuyan dostlarnndan bi
ri , ''asri şecere" mevzuunu aklı
ma getirdi. 

Filhakika, bugünden başlıye.
rak her aile, kendi süla.Iesini, as. 
rm imkll.nla.rı:ndan istifade su
retiyle tesbit etmek yolunu tut
sa, pek faydalı bir usul takip et
miş Olmaz mıyız? 

Her aileye doğacak çocuğun 
doğduğu tarih, gün,;. hatta saa:. 
devirden devire degışen fotoğ. 

te.bii görülebilirdi. Ununu ele
miş, eleğini asmış bir adamdı ..• 
Fakat gelip, bir de, Lom'un göz.. 
leriyle şu gürel mahlfilca baktı. 
ğıru farzediniz. 

Lorn düşünüyordu. Acaba, bi
zim ''lhtiyar kurt" bu muhte
şem zarafet örneği ile karşı kar· 
şıya geldiği zaman, aynı ciddi. 
yetle düşünebilecek miydi? Onu 
otuz üç sene daha geriye getire
rek şu kızcağızın y~ına oturt
salardı, acaba ne derdi? 

Lorn sür'atle içkisini bitirdi. 
Tekrar kendisini toplamış, nıev
kiinin ve vazifesinin ehemmiye.. 
tini idri.k eden bir genç ajan sı
fatiyle her zamanki ciddiyetini 
yeniden kavramıştı. Karşısında 
bu kadar cazip bir kız gördüğil 
için hemen kapılmalı mıydı? 

Bundan başka, kız yalnız de
ğildi. Ye.nında bulunan esmer 
erkekle de rekabete girişmeyi 
hiç arzu etmezdi. 

Çekilip gitse daha iyi olmaz 
mıydı? Hem biraz gezmesi la· 
znndı. Gezmek suretiyle temin 
edeceği idmanı, burada danset. 
mek suretiyle de elde edebilirdi 
ımuna, zamanın modası olan şu 
dütdUrü dansları hiç beğenmi
y9rdu. 

Martin Lorn, hesa:bmı gör
dükten sora, gıtmek üzere, ye
rinden kalkmıya savaşmıştı ki. 
~ayanı dikkat bir hadise oldu: 
Genç kız, dikkatle onun gözleri. 
ne baktı. Adeta ken<~;ı:ı~"li tnm
yormuş hissini veren bir hare
kette bulundu. Gitmc3ini iste
miyor gibi bir tavır takınmıştı. 
Larn tekrar .Yerine oturdu. 

( Deuamt. tHJr) 

raflariyle yahut miyar teşkil ~ 
decek blr tek resmivle t:esbit e· 
dilerek, bütün diğerleriyle bera
ber muntazam bir albUm halin
de ihıfzedileınez mi ? 

Bu albüm, yirminci esırda gc 
lişen ailelerin "asri şecere" sı 
olacaktır ki, nesilden nesile in 
tikal ettikçe, hem soy, hem de 
his balmnmdan güzel ve faydalı 
bir merci teşkil eder sanırım. 

HlKMET MVNIR 

1 Yirmi yıl evvelki Vakıt 1 
11.1.921 

Memurlara kumaı 
Memwine Jt.a olunacağını yazdılı

mız kumq1arm tevztatma dünde ıu
ba.ren ba§lanml§tır. Bn meyanda ma· 
Uye neu.rotf memur'Jarma 1800, adUye 
memurlarma GO, dahiliye memurlan· 
na 65, rUsumat memurlanna ,8, pos
taya 48, ticaret memurlanna es m* 
re kunı3§ dağıtılml§trr. 

27.1.941 
8.0S Ajılluı 
8.18 Hant 

program 
8.46 Ev laM1mı 

12.SS lı'uıl heyeU 
ı:uo .AJana 
11.05 Şarkılar 
14.00 K&n11k 

program 
18.0S Oaz 
18.40 Kadmlar 

fasıl heyeti 
19.15 Potpm1ler 

ı 9.30 A.jııuıA 
19.~ tnce-. 

b~I 
20.16 Radyo 

p&6te.l 
J0.46 Amatör 

.. u 
ıı.oo Dbıle;,1cl 

lıdMlecl 
%1.SO KOllllfllll 
21.45 oıtr..tıa 
22.05 Ajan9 
22.!5 Dııuı• 

Pazartesi Salı 

27 11.KAn. 28 11.Kb. 

Zllhlece: !9 Zflhloce: IO 
Kamn: 81 Ka-: 82 

\'akitler \'aııati Ezani \ 'aut Eaud 
GUnetJn 

8.17 %.00 8.18 1.68 
doğuııu 

Öğle 18.27 7.08 18.27 7.G'I 

tklndl 16.02 9.41 18.0S t.6' 
Akpm 18.18 12.00 18.19 1200 
l"at.sı l9.fS% 1..35 11U8 U5 
imsak 6.SS 1%.18 6.IS lt.H 

in,aat tabılıatı 
ballllında ltlr tamı~ 

Dahiliye Vekileti 1941 mali 
yılı bütçelerinin ihzar ve tami
mi hakkında. vilayetlere !bir ta. 
mim göndermiştir. Bu tamimde 
varidat ve masraf t.ahmtınleri
nin gayet dikkatli yapılmam w 
ka.t'i mruret olmad1kça ~ 
re inşaat taıhsisa.tı lronu1mamMı 
bildirilmektedir. 
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izzet uhittin'i 
anarken! 

Ölümünün ikin
ci yıl dönümü 
mn'"' reht?~iy!e 

Merlu.mı izzet Mul.iıtın Apak 

Vilki 
londrada 
beyanatla 
bulundu.· 

T opyekün ingtlte
reye yaruı,na 

taraftarım 
Londra, 26 (A.A.) - B. Vllki 

bugiın saat 17 den a.ı ewel T..on
drn tayyare me~·danına lnmiııtir. 

lngllterenin garbındaki bu tay
yare mevdanmcl:ın Londrrıya hRre 
kctl-ıden evvel B. Vllki . gazı:ıtecile
re şu b(ıvan::ıtta buluomııştur : 

İyi bir seya..'ıat ye.pt.nn. Haya
Umda hiç hir zam&n kendimi EJim
dfkj knda.r lyi hi~etmedlm, Niye-

1 
tim tngi!tercrk ılti hafta kadar 
lmlma.k ve mllınktin olduğu knclar 
qok şeyler görmektir. Yeni her
hangi beyanatl<ı bulunmadan cv-
vC>l mern!Pkette dolaşmak iııter!m. 

o.ı ~ht mttltıurlrt..lt' od:ımnıı l..o:cl>Qn, 26 (A.A.) - Halen tnoı•. 
Jlk gil"dijfnı t;IL, g-ördüm. tereye gitmek üzere yolda bulunııı:; 

Knpıyı bW kamrgs gibi ıuıtı '\~ rtir.• Vende! Vilki, dün Röytcrln Llz~-m 
sflr gllıt ~n~e glrdL. H:ı.ıtndl' tolc mutuıbirl ile yaptı#J bir &Orüemı-de 
acd.'> 191 <ıba bfr ad3.nı e~ı \'9rdı. demi§tir kJ. 

Kaim pe.!tıxun n eteklerini tirt:nayıı. MUmkilı~ o duğu kadar fazla aıaıt:. 
tutırn:muo yelkmler glbl düt!:Juhndım· mat almak Vl yardımımızın ~ UU"et 
l'ak 1118&ıla.n dolrı.şt.ı, aydmWc yU~ö· ı~ tazlalaştırılt. bileceğini görmek l11:e· 

JUin JM!fııslBJ ı>.trtrlı:. tf&ğlta cbQ-ıt& ar- re İngiltereye g diyorum. İngiliz 'stlh 

~ ~. fi&ltııl33h, r;lildtl, sal!.Umi tetkik edeceğim ve bu tıt'b· 
siildürclü. ôdftyıı. ~vlftçtea ve nam!· salln mU<'88irllg:nı görUp anhyllCAft>!!. 

~ yeni bir hava doldurıuıa.k Bu lst:ihM.lin Amerika birlilfilc devlet 
~ lıllldar acıe1e rullmlarht. ek~ leri iell.hsali He ne ııuretle llll iyi t-it' 

1111>.-<t&.. tarzda hı:ımahenk bir vaııı:ly&te ııOk•ı'a· 
Oall blm& oırtm e>rn.m t.'.msttı:!u, biiect:ğini mllfıt.hede edeoeAil'l'I 

kek yıllık a.boop tnıltbıı gibi oradald· N:Umktln olduğu kadar ~a ıailtt.ar 
lorle konuştutu aynl oandan ve Jçt4ııı de. devlet ftti!muru üe t.ı.at ~ı ~. 
gelen ll&sıthı benimle de ltONlft::ı. lan manda halkla da görÜ§eCeğim. .!!kın. 
llltetll YO bakrşlanmı içlerine bağla· ballulı umumiyeUe barp hakkmdn.k• 
J'lll'Bk gitti. dU§Ulıoolerinı di? öfrcnmek tııterim. 

Ben tzwt Muhlttlni her nıııtn™la !ngiltereyc karşı d06th.ığumu göster. 
mut~ seri I· rcltctlerlnl, lıizlı ytt· mek a?Z'.ısundayım. Ben lngllterenın 
rilyU§tinli, çok acele bir 141 Vlll"llll§ gi· devamını istiyorum. 
bl ~b Jetttlerlnl ı.-örur glM olu.yer ı !ngilteredc on be.ş gün kadar kııJ· 
l'llm. 

ŞtDMtt aıılayonını.- Bu tertemiz 
rahlu, :arte."Il.1% alınlı, t.ertcmız celıtt· 
.. ~3tı.kt!}lı lnSllnm y~ilzün· 
.ae ~ık as dıınıın.sı rn~. Dıiıl· 
:Pl s teltP gi~I de yUrtl~tl, .)eet!e-
1'1, ~l!S8M gibi hnlı ohta... vnnuna
llOR l~tıünde Mr ,enşek pbl pufndı 
... Ml:r.t!il. 

m&k fikrindeyim. Topladıtrm mal<tınıı. 
tı, Amerika birleşik devleUerlne ıiö

nUnceye kadar gizli tııt.&oağnn. Ame. 
rlkaye. dönUıUmde nutuklar IÖylly~
rek v~ me.kakler yaı.&.t'ak bunlfln 

memleketime anlataoatu:n. 
Vllkl, tealrin ııiyaııetın. mub&Hf n~ 

hmd"fıuı.u ve "t&mamııe lngtltereye 
t.opyek~n yardJm bın.ftan.. olduğunu 
söylemi A.lmaayaya gid!p gl.tmlyf'f'e. 
ği eusilen tebessU.-nle "hsyır gftml~. 
c~m .. cevabmı verml9tlr. 

VUkl, dUtı lnglltz bıll:,11k elçUıl •ı• 
fS delt!ketık blr telefon muhıı.vs"Mt 

:aeşc;,lne Mm:ı.:!ııen yabancı blr elem yaptnı§ '>lduğunu bildirmiştir. 
sfzlzycll. Bu muhavere canaımıda, demlştır 

Bu Jt.,·ldll TÜCIUitü, Apolkıft elmak, 

iller tb.ltJI.ta glilesa, her an 8*li görti
llE9. GUnyanm gnmm.a, kederlne, ele
mi~ ıztarııbma mett'Jlk vermlyen 
Bind " sloey&dil knd"iQl ruhumla 

O mmaııaıı IMt.uw değildi. İılS!Ulla- ben Anıet1ka birleşik devl~tıerl n"k
n mentaııtlıırmuı arka1!1mdo. koı;ı.unuı 1 tal naz:ırmdan, bUyllk elçi lngllttıre 
lhtiye.eı b1r gibı bllo duyma4t. Bü· noktal. -:ııızarmdan, umumı vuh e~ 
t1in uwt1l:ık hayııtuıı başkalanıua tııı ııakkmda lnLtbalanm11.ı te.at1 ettik 
ark&aına dldiııme.kle geçirdi. ŞAJlsr- Vllld. Portekiz bafvtıkilt dolri.or 
- aU kayg-ularuu bir dakika dlişUn- Rulau1r ile de 4(1 d&klkıı g5r.lfm!~ş. 
medi, keadlnl unutarak, ba§knları t!lr. Bu görllşmede btlha!!!a ekoooc: ı. 
fıp8I ~ yl al!kada.r eden me.!!eleler baklan Sa 

Kıya, ma·c1 nWUD3 ebcdQen ya· fikir teatlııin® bulunulmu,tur. 
llancı kahil. Beğendi~ açıl>.ça ııöy

letil, ~ğemnf',dJğl kimecyi bıcUme· 

l*ık i!!'fn, istirabını tçbıc gümmedi. 
FakM ~iindltğünün aksini aeyk'
mck IM1yııcau btr defa bile daymadı. 
~ ge1ea nO!J08lui etmfıı. bol bol 

ıiağıt.tı. l!llemlııln yttkönti )'llhıK kes:ı

dl&i r.ektı. Kflııl'>..zlnl ba§kalBrHe pey· 
l&§O::ııt;'6 tell9Zlil f'trncdl. 

O, mcıafaaii bHmiyeıı, riyı.r.dlııu da 

anlalul)·- mult&}'}~l bir ~ıa ve 
Jaaywi bk- diyarın ad:um olmak btl· 
J'Ordu. :8'ı an.unun lıftmoettkı ya,a'1 
""'ii~.l. 

lnet 1'iılıhltUniıı yaj!M'İ«ıll timerilr 
c1c y~~ yol nim gibi yWtsclt ve 
tem'v:.di. O yolda eoon rür.gb gibi 
.lıO§kı, ne ld!ll&\)1 ez<ll, ~ de kl'1ldlnl 

emcUrm. 
EyiUMMI <>Net kokllMl slıım)J ve ölü 

louıHc bel!llenmiş topn.ğı t:u.e.tin :ta· 
tıutu ttzerlno ktll'ek kürek yı~rkeın 
ben buuu di:l1UnUyorc1um: tzuıt Mu· 
Mtfüı Uk ooru ohı.nılt kP-aditıl eledWt· 

~ 
O- ~ra.ğa ~ğnDIZ gilıııden· 

Mi 1-.eW& lmlmıı değiliz. O 1"ı 88· 

_.,. yamrlten ·yine nm:ınttd:i.dtT. 

y._ ac:W adımbrlyle AD&&adıuı ~· 
,a dola§ıyor, yıuuma. kadar ge.Uyor. 
gôz.lerlDla içini paria.b.n lmhknJıaslle 

~or ve odayı çml~ seeiylo· 
- Çabuk çabuk, o 1:, or, df.ı.h:l iki S3 • 

t.r :yazıyı bitlrcmooln m1 ~ 
Hayrr, Wtiremed.L"11 a.z!ı: ~ •• 

l!laDa dair hattralW'Rn öyle çok, ıııs

*'kıl öyM:ı C()f}klUt kL .. 
Vf'I IJlmdi senden zlJ-'IU}t> sea..-d:r: 1.;&1an 

lıllıllfll'e ac&"Yonmı. 

• • 

Mevlid 
Qefen &eııc o.r~ obiıdiye11 

a)Tiba uı.z arluı.dtı.şmuz kz~t Mu
tı~ A.pak•m ruhın2a itiıı:f ed.ii
me« lıs011e l»ümil.'\-\ln bitlnci ~,..\i 
olu b~ün ağ!e n.M:?aZmcbn eo.'\ra 
1\rıMın. es:d:ket v3-yet G~.nHndt', 
aı':~ t n.~ me\'lit &

kı•tJla.emt't:lr. M~lwmu &&~ 
~ !:neleri MNı. Gloow. 

Fazla sarhoı olunca 
döğü~tüler 

Sa.matvadıı otuı-ıu1 ve bir mües
aeı::ıWe t~rcilman olarak çalcyı.n İb
rahim adında birisi, yanında Keti 
adında bir kadın olduğu !lalde, ıw· 
velki gece içerek sarho§ olmuşlar
dır. İbrahim, bununla iktifa etme· 
nıilJ. biraz da.ha içmek :istem 1ttir. 
Kadm, mümaı•at edince a.ralanu
da milnakıı.şa ve kı:ı.vga c;rlmuştır. 

Dün, Sulla.n Ahmet birinci sulh 
ceza mahkemesinde bakılıuı mll
hakemesinde, gece yarısından 3011 

rn halkı rahatsız etmek SuQtllldan 
Uçer Ura parn cez&.'llna mahküm 
e~erdk. 

.·--------------------------! Aüe Bilgisi: 
~ ?i1~li' .. 1rı .~·fJıF Kü~r.:sı: 5 

Okula gitmek istiyorum! 1 
BEN DE SiZiN GtBi OKULA l 

-..f GITMEal o KADAR ÇOK ısTı- i 
"YORUM Kt .. FAKAT BANAE 
~ KOÇUKSUN, DAHA GiDEMEZ-~ 

SIN, DiYORLAR. EVDE BUL-{ 
DUCUM KIT.A\PLARI HER GUN i 

s KAR.ISTIRIYORUM. Rf:~~JVH .;:. 
1 RlNE BAKIYORUM. ARA SIRA 
.. YIRTILIYOR, BANA DARILI

YORLAR. OKULA GlDEN ÇO
CUKLARIN ÇOK TEMiZ OL
MALARINI SÖYLÜYORLAR. 
BEN DE ÖYLE Y APIYORUI\.1 .. 
ELLERtMt, YUZOMU, SAÇl.A·! 
RIMI GUZELCE TEMtZLIYO-! 
RUM. ELB1SELER1M DE TE· ! 
MlZ. sız DE ÖYLE YAPIYOR-1 

-t ~ - ·'"' ., SUNUZ DEalL Mt?. ! ____ .... ...._ ..... _ _...........-._. .................................. -.............. -.-......... --......--·------.. . 
T arilt Kenuları: 

Osmanh imparatorlu-ğu zamanmda 

istanbulun su ıhtiyacı 
nasıl giderilirdi? 

Oykü: 

Buğday ve 
Çekirgeleı 
Zengin bir hiikilitdar vardı. 

Fakat bunun zevki ne paraları 
ile meşgul olraa k ve ne de hazi
nelerim dtı.şünmekti. Onun en 
fazla sevdiği şey hikaye dinle
mekti. F.skl zamanlarda. şimdiki 
gi'bi hiklye kitapları yoktu. HL 
kayeler &.ı:,Oudan ağıza. söylenir· 
di. Kendısi sabahtan ak:a,ma ka
dar hikaye dinlerdi. Hikaye ~i
tinc.e canı çok sıkılırdL 

Bir gün dUşiindü, böyle kısa 
söylenen hikayelere bir son ver. 
mek istedi. Her tarila davullar 
ç1ka.rttr ve: ''Kini hUkUmda:ın 

. ~ömrü oldu.kca devam edecek bir 
hikaye ~öylerse hükümdar ona 
hazinelerini verecek, bunu yapa
mayıp da hikaye söyliyenlerirı 
hikayeleri biterse kafalan kesi
lecektir." diye her tarafa ilan 
etti. 
Hükümdarın lıa.zinelerine sa

h ip olmak için U7.Aktan yakın. 
dan yüzlerce bilca:reci geldi. Fa
kat hikayeler bir gün. iki gün. 
!>ir hafta .. bir a.y, oihay<t bir za
man sonra hit!yor ve bunlarm 
kafalan ke-Riliyordu. 

Bir zaman geleli ki. kinu;e bil· 
hümciara hikAye anlatmıya cc. 

Eski lstanbul\l.D. yaşama: tarz- bir at yiikü su şimdiki paran •. z. sa.ret edemiyordu. Hükümdar 
larma ait bilgileri küçük okuyu- la 21 kuruş on paraya ~atılırdı. , hikii.vesizlikten çıldıraıcaktı. 
cularımıza. bu sayfalarda vere- btanbulun su derdi 18 inci yüz 1 Nihay....t bir gün kanıya bir zi~ 
ceğiz. Bu yazıl::ı:n resimleriyle yılda da hükumeti me;;gul ettl.

1 

yaretci geldi. HükiiMdara. uzun 
birlikte keierek d<>syalarım.za ~hirde suyun idares-ine o de- bir hi!.ı:aye !tiivienıek istediE!'iııi 
kovuııuz. Bu hafta da eski ts. rece özeııilirdi ki. lstanbul, Ga. ı ı•ö'~et<;•leıe sövledi. ~öbetciler 
ta~bulun su ihtiyacını nasıl t.c- lata, Eyüp ve Boğaziçindc, su- rle-ı--hal hükiimdara hnber ver<li-
min ettiğini göreceğiz. yun azs.Jmasmm önüne gecmek ler. · 

, de f b }d belA.;ı· için Çifte hamam yapt?rlmazdt. (Dev(1,mf hafflJ,'l(t) Eskiclen stan u a =-ıl· 
yeyi ilgilendiren i6'}erden biri M 1 
meselesi idi. Şiirler: 

llı<okul 
Merkep, horoz ve köpek, 
Birle§lp bir gün tı>k tek, 

l{onuşnuşlar be-.. bs u. 
göz ,·ernUşler sa.va.sa. 

Demişler: Dünya ho1ruk. 
Çoğ" ldl n'cfl kopuk. 
Karışıyor ortalık. 

Durrnıyalı:m bU alfk. 
Dilmn yok dtizelt.en ''ok. 
Bu işlere yeten yok. 
Ne ba.ş vardır ne kuyruk. 
Veren yok hiç bir buyruk 
Kalkm~lar yUrUmtişler, 
Bir tilkiyi görmüşler, 
Sa.kmaı diye horoz, 
Ötmüş etm.i.ş afaroz. 
Köpe.lc hemen sa.ldmn14f. 
DliJerini d&ldm:nış, 
Kuyruk kopmuş tilkide, 
Ve merkep gide gide, 
Hızla bir tekme ıı.t.m•. 
Tilkiciği kana.tml§. 
Kaçmış oradan tillri 
Dorenin &tUndeki, 
Sığıııımş bi.r yamaca. 
Dayanmış btr ağaca. 
Dem.ta ki ne ya.ptmız, 
K~ kaptmn:. 

.-...b ı,ı1t-es 1* hık !la~. 1 
~yoMh.P,~~ ............ ~=-

Bir sof rayı n 
kurmall? 

Aile bilgısi derslerinde 
menleriniz size türlil t 
bilgilerini öğretiyorlar· . 
sökük dikmek, yemek 
ça.maştr yrkamak gfbi·" 
bugün size bir sofranın 
rulacağım öğreteceğiz. 

Bir ~.-0.fra kurmak tJJ!. 
değildir. Eğer masa ö ~ 
laruyorsruuz masarım US 
bu örtünün altına ayrı 
koyarsınız.. Bu örtü e 
kalm kunıa§ta.n veya IX1 
dan olmalıdır. 

Her zaman masa · 
tü yayılı o\arak durur.~ 
tüsünü sofra kurula~~ 
alır. dikkatle bunun uıe 
yarsınız. 

Tabakları masanın ~ 
dan iiç santim kadar~ 
mek üzere koyarsınız. ·.ı. .. 
biribirinden avrı açıktı 
r.ıiye gayret ediniz. 

Yemeği sofrada ba§1'& 
dağıtıyorsa tabakları o~ 
ne üstüste koyunuz. ~ ~ 
ğın sol tarafına. diF:Jerı~ 
\'ukarıya doğru koyun 

Bıçağı sağ tarafa.. it 
cunu tabağa doğru koyıl 

Kaşıklan btç"~n sa .. 
yunuz. Bun1arı da yi.iıtl 
koymayınız. f 

Bardakları saf;' tar~ 
ğın burn•ından biraz Uefl 

v • • g) ru.. Bger herkes ıçın 11 mek V0. ~alata tabağı h-ııV. 
sanız, bu ta '>akları yeııt )ı:ıl' 
ğ·mın soluna çata.im ucıı 
ra.ı ileriye koyunuz. 
güzel göstermek için, ·~P 
çfrek koyunuz. Yeme kl 
olan her şeyi ko}'D)ak 
gün ne yemek hazırlattı 
mek lazımdır. 

Sofrayı kurduktan 
ka bir !ley laznn olup a 
annenize sormalisımz. 

Üçü birden seslenip, 
Silkinip böbUrlemip, 
- Ortalığı sn.zen bjj. 
Verdik yeni dllzen bi6 
Dnnya karnı~ 
Bizden &lacak ışık. 

Cevap vermiş minicll. 
~Jtlald tilkicik, 
Teme mekme a.t~ 
Ortaya toz kat~rak. 
Uğraşaruı~ yıllarca, 
B5yte hyruk kap:ın--
~ dizsn. eh.~ 

-....-~·-



y 
AMERiKADA 

Yazan: tskender F. Sertel it 
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~wtuıı (qçıbap o- Dedi ve yanatmı r.orlı öptür· 
!il. bu teQmbil oyu • dü. 
ti~ en 1-iti. en ko- · Yuaufun ~ tımtekler 
~ çakıyordu. Kam oyn&llllftı. Bu 
~bir ld el acık oyna. civeJek im onun oc>k bOfUDa git· 

mifti. 
- ~ ne kadar cana yakm· 

sın! dedi. TUrklyeye dönünce se. 
ni her zaman babrlıyacağmı. 

- Demek benı unutmıyacak 
sam! 

,i\vle - Hayır •• 
- TUrlttyeye dönmeeeniz ol· 

nıu mı? 
Yusuf birdenbire l&l&ladı. 
- Bu da ne demek! 
Nelaon, Yuaufun yanma otur

du: 
- Ne demek olacak? Sizi cr<-ı 

eevdlm. Sizin de benden hotlan 
dığmm tahmin ediyorum. Hi.. 
nlmım bir müddet burada ka 
l11'81JUs, daha iyi anlqmz. Hem 
burada kaJd1kca c;ok para kııza 
r.abiliralnls. Slzlnle Kalff ornlya 
YIL. Arjantine giderız. Oralarda 
kı pehlivanlarla da gtlrefl.niniz. 

Mia Neteonun ıararma birden 
b'1'8 rea cevabı vererek genç ~
zm kalbini kırmak i8temlyen Yu 
euf: 

- Bu itlere çabuk karar ve
rilmez. dedi, lhadiltk buradaYJS. 
Hele blru dURtinevtm. 

••• 
lŞTE, BiR KARA stNEK 

DAHA..! 
Bu .aada oda kaplamcla ha· 

fit bir tdartı ifitlldl. Ymuf: 
- ~ bpüdır. Merak et· 

meyin. !geriye Jıiç ldmM gire
nez. 

Diyordu. 
'l'wellman: 
-BeUri Vallrer geJmWir Ya. 

hut preoalaıUsı 1ıirl bir mek· 
bap falu ~- Bıele bit 
kere banim 

DIJ9Nk _.,. Jmttu. SUr· 

meJl --~ bir -
~Mister Valk"° sisi Metrdö. 
telbı yanmda bekliyor. 

Dedi. YUBUf, Terctlmam.: 
Qü.. ................. . 

mil T cle4t. Hdt,. bu pee eirka 
gtcleoektl! G6,.. bara,. pimi • 
~ .. 

Terottmaıı koftu. 
YU8Ufla Miı Nelao1'l odada 

yalms bımlfb. 
Ganon bpldan U11kJıtmıetL 

'IS - TAKIT rT 

lik maçları 
Fener, Beşiktaş, Beykoz, Süleymaniye galip 

Galatasara11.- Ve/ a i -1 bere~ere 

DQn yapılan flteltlıplı'ltr yiirüyllf fltlJsabalastndan bir görünQş GoltlllllM'fl1 • Vl/11 '""""""" lı)'«'mlfı &lr • 
Lik maç1anna dün Kadıköy ve Aıit, Satiri, Servet Vavıı, l..ln. BEŞIKT AS: 

Şeret stadlarmda devam ediidi. Vecdi. HOlllid, Ali. M,._, Ali - Ynuı, lbfa. 
riavanm güzel olması ber iki stad- Oruna Topkapıblar başladı. Da. lıi• - Ri/.ı. Hail. Hüe1iıl -
da da bınlerce seyirci toplamıştı. kikalar ilerledikçe Beykozun vui. ŞaJı#, Hak.'n. Siarii, Seni. Efr#. 
Çok heyecanlı bir aekilde cereyan yete bakim okhılu ve Topkapı U.. 
eden maçlarda Fenerbahçe Beyol. lesini nkqtırdJIJ ıörillüyordu. Tek ISTANBULSPOR: 
lusporu 5-2, Beşiktaş lstan'ıul. kale halinde deYam eden orım N11ıo1 - Hayri, Sefa - Mı... 
sporu ~. Süleymanıye Altmtu. muhaciml«ln l•betsis f(ltleri Y'J· ltl/ler, Bnon, Ftnull - Ttmlı, 1#
iu 2-1, Beykoı Topkapıyı ~ zilnden r.etim verniyor. Topnpı.. #tir, K"411, Rliftü, '"""· 
)'enmi§ler ve çok sıkı cereyan eden lılar da arada sırada §8bsl bOmm.. Oyuna Beıikt&fm aeri bir aıam 
Galatasaray • Vefa karplapıası lar yapıyorlana da Beykoa aulda. ile ballandı. Siyah • beyulılar ilk 
da 1-1 beraberli1ile neticıelendl. faul bu alanlan dunlarmüta dakikadan itfl>aren hilledilir bir 
Ge!elim mOsabakala.nıı stad ura. l(lçlük çekmiyordu. hAkimiyet kurdular. Her an rol 
siyle tafsilttma: Nihayet 25 inci claln"Jrade Bey- bekleniyordu. Fakat lltanbullDCJr 

kozluJar Sabahattin ftlltaliyle bi. m~ enerjik oyunu si.. 
Şerel Statlı: rind golleriDI kanndıtar. Bu tol- yalı • beyuldara gol fırsatı wr· 

BEYKOZ 9- ALTINTU~ O den IODra Rem ve 8aJaap iki ıo1 miyordu. Nihayet 10 uncu tbtkö. 
~ daha yaparü biriDd dnıeyi 3-0 kada 8efiktallJlar Şeret vasru~w 

Bu stadda günün blrind maçı plip bibrdiler. birinci aollerini kanndılar. 8cı rol 
Beykos • Topkapı arasında yapıl. lkiııc:i devre ballar 1-elamu yi. lstanbul!.~lulan CBD!andmh. On. 
dı. Sonunculuk yolunda beraber ne hAkimiyetlerini kuran BeyitJI. 1ar da Bqiktaf kalesini llkı,ıJJ"· 
giden bu iki takmıın karplaşması lular devre sonuna kadar alb goı mala bqladılar. Fakat becerisU. 
bu bakımdan ehemmiyetli i~ daha. ~ mftsabekayı 9-0 Wdtıri ,uetice aımaıarma mam ~u. 
............. ....... ıfbl Ml11lk tılr ·'ll ..... p1tp ..... o; ..... ,.. ... i.k1Drl 
OyDanan ba mOşababya fQmılat bitiıdiJ.-. 9etikt111 IDfflntl ~ l'Çlk."!ı&. 
1~~0~ çıkımflmdı: BESIKTAS ' - ısT.sPOB 3 ~ =-~==-.-.~~ 

N«flfi - ,,.,,,,,.,., Sadtllir• - Gtınan ikinci macı ~ • İL ru 90IU'I yine Şeref iyi maıkı. .. 
H~. Rı/ii, Colıit - Itl"to, tanbulspor arUmda kti. Şuı T'"I. dilmemeetndm iltifade edeıek tal 
MelıtM, Ulif, s.balaattill, Ştlluı•. canm idaresinde oynanan bu '1lfl· ıaviyeyi balan bir tfltle 6çONil Beşikta§m galibiyeti de nettm..ı• 

TOPKAPI: sabakaya takımlar aplıdaki kad.. Beşiktq golQnQ de yaptı. Bu tol. 
Ha'lil - TUT,_,, Sa14io1Un - rolarla pkmqlardı: den ııonra lstanbulsporlulanr. .... G.S. 1 - VEPA 1 

----~-(._H_i_8'_4_1'1 Jtrr.• T esadii ~ lerin lii.t ~al ~·r ... ~· 
- l,!-.3 J J yuna takunlar a~ ~ 

( D"1Gnıt war) 

· c.evdet bir senedenberi fşsi'l'di. Ama siz §imdi: da lhımdı. lini a&'Once pnü blpDa dlkıwr lit !i·kmqlardı: 
Her nereye müracaat etmit i1e: - Bunlar para etma .. Zamant - Ne yalan QI~ NL pnoaa: GALAT ASARA~: 

- Hi~ drli11e li9e tahsilini vap. kızlan erkeklerde bwJu mu a:-a. ıan, dedı, dün akf'UDdanbtri Dir - Bir çıorba.. Oıma - Far.ılc, Salim -Jl.a 
12 ılace devam eden ba IDJI olmanm isterdik.. yor? oeY Yenwlim. Dedi. Çorba ne bdar gibe!di >11, Er.un, Eıfal: - .~ 11 t'f~t-. Alfl. 

- glbıktt o, bunu bir Demitler Ye it ~olerdt... . ~yereksiniL ffakhsm11 .•. Kim- Ve bütan bitklnliline ralmm icini llltıyor, Adeta hayat veriyor. Gibld_i ı. Sal4iatliıl. Smaıı•. 
•11J«du - pek mem.. 1 Daııyada kendi saylinden ba~ l>ilir be1kt Nann da OMietin .:e. rolünde muvaffak olabilmek içln cfu. Nann da aevgilisinin Yemrte VEF.t: . 

güvendili hiç bir yer olmadılı için binin delik oosuıunu bisatle idi sesini tat1J1aetu'arak· batladılmı l&'fince, memnuc oL HÜlllMlltin - ValıU, 1ı;,.., 
l;vt ki Cevdet ça111"'81a. hayatım Jw&r.. ona ehemmiyet vermeldi .. Fakat - Ne yapayım "Nuan. decli.. lDUf tramvaya binip gitmifti. N!C~'· Haltleı, Sfllri - .,.....,.. 

mala mecburdu.. Naıan bunu l&mıedl ve Cevdet Yemek yiyemiyorum uyuyamıyo. Fakat çorba klsesi hop!mala Hibrd, Hak/ta, Ftkı•t, M....,._ 
Böyle bir eene kapı kapı dolaşlp te bunu aevsilisine belli ~k rum. Bütün önırQm 'aeni kuraca- bqlaymca Cevdetl bir kara dfl. Oyu. el Gal2tasara::.·!ılar blll .. • 

ı, aradıktan IDlll'B illerindeki ye. =çin eiinden ne pldi;yae yaptı.. Pnız mflstakbel ' mdetl. f(lncedit aldı. Parlll ,oktu m YL tar. Vefalliar ilk daln"k!"'• bir._ 
gine elmseei, ayalmdald iskarp:r.. Nazan C.evde~ CMet te Na. ni düşünmekle ~ pacütı.. ner kazandılarsa da iltiıa _. 
teri de eskimi,. Kullanılmaz hır ıana adımaktllı tutuJmuetu. le a. Nazan da heyecıanlaıumetı Cey Kapk kA1efe, Cevdetin &Weri mediler. Oyun durgun oıu,.. Vea 
hal aJmqtı.. rama saatleri dıpnda hemen ier deli hakıka ord · • de pbaya dalm.q kal1Dlflı.. DO. fab1ann bugQn muhakJrak wa::ı' .. 

Cevdet bu dünyanın: .. Ye kür. ~il!' .bul~ Cevdet fa!t1!· _Oh Ce~ dd. Ken. ıünO,yor, dOf(lnüyordu.. ge~ azını ile _oy.nadıklan _ ._ 
küm yel •• ,, dikıyn oldulunu bilir. lilini Nazana belli etmemek ıçın dine acımıyor musun. Myle bL-e- Onu bu dalgmbktan lokımta .._ iki tarat da hfildmiyetl.tnl 
eli. Bu sebeple Ole~ kol ... neler YBPIYOS:• paramblı meye)~ ket edersen sonra sıhhatini kavbe. bibinin eesı uyandırdı. ~ ıstiyorlar. Fakat beril lılr ___ ,._rm 

lan, cepler{, yakalan lıme, lune na çıkacak dıye aklı bqmdarı gı. der düşilndQlün meeut hayatİ ya - Galiba rabatsmmn .,..... kimiyet g6le carpmıyor • Bu 
olmut elbtl8ler, tabanı kallmuı is- diyordu. Bu aebeple Cevdet da'ma şa~zsm • di .. Yahut bir OzflntOnOI var. Galatasaraylılar hh: iki gol 
karpiıılerle it bulamıyacaloıa, bat. para sarfedllmeden gezilecek yer. Ben ~detimln zerreaini biie Cevdet silkindi, muhatabım ta. tmı kaçırdılar. Dakika 17. SalOll• 
ta ilti*'1 ıönıceline kani bulunu. terde rmdew wıriJoıdL - isti)'Onllll. nıdı w tereddilt ptermeden: lnkip.f f'ôen bir Galatamaz_ 
,.,mu. Bu lkiJde milna9ebttleri on beş. 8' c.evdet. baJll' s.a - Evet, dedi. para çantamı ev. nında top Arife geçiyor. ~uu 

YUIUfun ..,.. ona Umitliliile ctaeecektt. Fak.at yirmi g8n kadar IOrdfL. bö;i; ~ için ~ 1ral~ uı. de mıutnlUfUID da onu düşOnU.. çekmesine mani olmak i~ 
bereket vmin o IOnlercle rutladl· Nuan Yfllilk6y tarafmda bir hammtH edemem. Derhal yemek )'Ol'UllL nmda top Arife geçiyor.. G 
it eald bir mektep arbdap kendi. yerde otur:uJor ve Türbede çabtı· yemelisin. Hem de benim &ed- Ve cebinden nüfus kAIJdını çı- bir ;arrııpna ?luyor. Arif bu 

~ ant;!t = ~:l~u ~gün Nuaıı, CeYdete mt iki mOn 6nOnde. ~=-bunm:,ttıdd, çorba. Ck3 ~~~:OD 
etti .. Bu Cevdetin illltl nefsi ic,-1.a tıainde kendisini Sirbcide belLe. Nanıı etrafma balandı w be. nm puıasmı getirincıe bana iadr kalan Gcı.latasara)·lılar dlırt lo!' 
bir yara t911dl edi)'Olda. Kabul et. IDllint l&Jlemittf. men orada tramvay ciuralm:Jqtf edeninis.. le oynamak mecburiyetinde • 
miyecekti, fakat gcJk mllkGl vui· Cevdet Nuanı bekledi.. Genç lokantayı ipret ederek: Patron halden anlar eski bit lar. Oyun kMı Ga~ataaaraJ, 
yette bulunuyordu.. BeDd ulur p. ku tmıde'1 çıktı ve birllkt.e Sirke. - Hemep fU lokantaya r:np kurttu. Cevdetin para çantalml Vefa baskısı altına giriyor. 
tirir diye elbile ile imrpinJed ka. d tramvay duralma bdar yllrü. kanıı1ıı doymacÜSID, muhaklmk. falan unutmadıtmı hi•tmifti.. iki tarat da gol -' 
bal etti. E*iden kalma bir - dülec.. Nuaıı banldan tramvaya rm~~kak.. etti. - Yok efendim. dedi. tısantl. Nihayet Vefalılar 37 inci -~, 
ıömleiini de fltüleylp ertesi lfin binri itine çıkacaktı. lstasJOnl!a Al~e ısrar nüz eler' bir çorba parası iae ba. da kazandıkları bir f~ 
yeniden it mmala 1royuldu. dUllllUI koaupıyorbu'dı. Bir ual* Cevdetin kalbi fiddetle \WPllll- nun n: elwmmfyeti var.. ~sal ıavı)·eyi bulan bir 

Ariyet elbise hakikaten Cevd.• Cewletin l&deri karardı, sendele- la ba,IamıttL Nud çarpmMlll ld. Cevdetin kafasmda tiqekter le birin~ı gollerini attılar. 
ulur getirmişti. Ama bu sayede di, oraya dfieeek gibi oldu. 8e!e- cebinde iki kurut otul para ~!dt. çakıyordu. sonra kaleciyle karşı kaJ1IA W 
Cevdetin it buhnut oldulunu zan. ket Nazan vaktinde yetipnif, ko. bununla nasal yamk yi~ rdl~ Açılmalr ihtiyacmı çok fiddetle Gündüz topu a~ta ~ ~ 

"i.iıı 4e bir v :rape.mND'fb. netmeyin.. Hayır .. Cevdet bu elbi· landan tutmu§tu. Fakat Nuana bunu IÖJliyemudi bllletti: iırsaum heba etli ve birinci 
t..:A:_ llLYJmm doJdurmqtu. se sayesinde iı delil fakat kendi. - Ne oldun. Cevdet?.. ya.. Ciet'lç im: - Han de. dedi, fllilim. En bu ,ekilde 1-0 Vefa lebiD 
~On bir oldu. sine bir gönQI arkadap bu1mııpı. Diye eoıdu.. - Haydi, ben tnullftJa/lıir.me. bQy(1k deldim bu.. celendı. 
~zaten bunu bekli· 1 Gerçi kadına, km babcak ~ - Hiç, bira blfllD d&dl.. tıeı. den. 9811 içeriye girip femele bar- Tecrilbeli patron CeWetiıı omu· iKiNCi DEVRB: 
-=ımal ayağa lWbrall de delildi. Gönlünü delil. midesi. pr.. ı•mahsırı .. Bak yokla bir daha be. ıuna dost'8 .mdu: Oyuna Vefalılar bllJecMw 
1Uıma littl ve JBD&lı· ni düf(inü)'Ol'du.. Fakat oldu bir Ewt bap d6mnfıtUl. Nası! dö~ ni ıö~ - Emen banu antamqtun, -te. biraz 90IU'8 8a biadilir bir 

•"""lllln... •• - uattr: kere .. Tabii NUIJl Cevdetin sade- ~ ld ild S(lndilr atıma bir lok. Diye katf ultbnatmmı verlwu di.. 8iaim imada oturacak namus. miyet kurdular. Bum -.ıHll 
1apklnma oldu.. Slkll. ce dJf g0riln0eüne "P"Dft elbtse. r~ acak yemek ko~ .. San.. ~ te. bitk!n bir ba1de lobn. la bir adama thtiyaamn var .. E. dört kiti kalan. Galatamay 
~ fatemd. sinin parlat1ılma aklmwnlf, t-')j ti Naaıı bunu lııetfetmit aıbi bit'. tadan açenye liriP ~ bi. ler kabul edeinenis bbe bu hisme- cim battı enerıik ft bini da 
'!lhMlle llM bir ..,.. rntdWni, delik cebini ---·-· clenblre IOl'du: rille JlldL ti yapabiHnhıls. laca sert oynayan Vefa lralell 

........... w.cl. FilbMJ1at C4Mlet Namı llia çok - Yalılla • JlllllElfnl ,-. Nmn brp b1dınma aıecmll; CeWet. p aa da olsa birbUinl psında muvaffak olamlyar ... 
,_. bs • •--ıa: delilCfi. Nmn •illin. ti1m bir 6ı • 1111p ondan mı dBJd? "Haydi batla ~ Jtıova1ayan tesadilfler IOllanda nL ralık kazandıktan bir fd1rilrtM 

... ldt Mr -- imdi-. c..t ~il&- c..dlt bMr ~Fa. Dmek ip== _.. lmrd• bir it 1ıaldrlnıhıtf iıfılfP'e ........ Bim 
l .... w .-t bir • liılt C le lılr ........ O Hılı .... CI: idi• "'-: .lfs na: /tf!1 (l*O ,...,... ........ 
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Sıvas kayakçılarından bir ıruP 

Bwu (BuaııBi) - Yayla ganç 
lijin1n heyecanla beklediği ka"* sporlan artık Sivasın her 
tanlmıda. büyük bir neşenin ve 

aaran bir gönül müjdesi* ifadesi halinde dolaşıyor. A. 
aııttlrke manan, Milli Şefe bağ
liman gençlik, memlel.ct ve yurt 
lmtldlfaaaı ic:in mühim bir var-
1* olan kayak sponı Sivasm dağ 
tlıpe ve yamaçlarını saran kalın 
1rar t.ba.kası altında bilyük bir 

büyük bir neşe kayna-
olduğu gibi günlük hayatm

canlı ve orijinal bir mev
•elm-. Mahallede, sokakta, 
~aynı sesin ahenkli daL 
:c,:uzıerde, göğilalerde do-

Bu hafta pazar günü hafta 
.ıJmiz Akif I} idoğa.n olmak ü. 
mn mektepler, müesseseler ve 
beden terbiyesi mUkellefiyete 
tMn 250 kişilik büyük bir kafi
ıe,i toplu bir halde ve intizamla 
8lra1anmış gen~iği valimiz A
Jdf İyidoğan teftiş ederek mu-

vaffakıyet temennisinde bulun. 
muş ve valimizle beraber ,.ııre 
dört kilometre meaafedeki Şalı
na Künbeti sahasında beden 
terbiyesi genel direktörlüğünün 
bölgemiz için gönderdiği kayak 
eğitmenlerinin ve bölgem.iz na
m~ iştirak eden Şükrll Güre
rin nezareti altında teknik ça. 
lı:şmalara başlanmıştır. 

Gençlik ile çok yakmdan ala
kadar olarak onlarm neşelerine, 
eğlencelerine iştirak etmiş ve 
onlan takdir hisleriyle kargıla· 
mıştır. Genel direktörlüğtln ver
diği emir ii.7.erine bir kayakta. 
10 kişinin öğrenmeainin temini 
cihetine gidilmesi noktasmdan 
mevsim sonuna kadar Sivu. 
tan 2500 kişilik büyük bir ka
yakçı ywt ve memleket müda· 
faaama hazırlanmış olacaktır. 

Bol ve temiz hava altında 
Sivas gençliğinin bu verimli ça
lılmaları her tarafta takdir his. 
leri ile ka.rplanmıştır. 

NQBT NAFiZ 

Faruk ıla sakatlandı ve Galatasa. l l'merll F1krettn karde'1 Semihi dı· 
tayhlar oyuna dokw: kişi devam tan çıkardı. SWeymaııiyeHier on 
mecburiyetinde kaldılar. Vefalılar kfll ile oyııamalarma rajmen hA
hlkim. ~akat beceriks;z. Dakika 21. kim oynuyorlar. 
Galatasara}•hlar bir penaltı kazan. ()yunan IJODJarma doğru Stlley-

arsa da Salihattin bunu gole maniyıeUler ~ )'aıPt*lan 'bir 
lılbvH. edemedi. Peııaltmm a1cabin. llldnda. 1rONdn adae bdAr .,_ 
*1'SalAhattinin çektiği şütü Hü. dUkleri topu 80la geçirdiler. SOi a-
~n bloke edemedi ve yetişen çık gbe1 bir vGeut çahmile galibl
r"C1ıbfüz topu Vefa atlarına taka.. yet ,,,,I6ntı attı. Bir midd.et llOll!'a 
rak beraberliği temin etti. Birkaç da oya 2-1 Stlleymaniyenin p-
dakika sonra Sarafim de bir gol 1RiyetBe emıa erdi. 
attı ise de hakem ofsayd saydı ve DUnkil oyunda Altmtujun kale-

lıa müsabaka da bu ~ 1-1 dil gok sGmel '* ormı -·"'• • 
beraberlikle netielendi. tır. 

St.-:.1 FENERBAHÇE - 5 
ener auı: BEY<>ôOLUSPOR - 2 
8VLEnlANtYE - • 

ALTINTUC - 1 Günün ldnci ve mlWUm maçmı 
J'euer atadmd•Jd ilk maç Silley- taJmnJar 8'aiJda1rt kadrolarla ay. 

~-.m1111 ile Altmtai ara.smda idi. nadılar: 
"81rem Saadh l>m'auc)yun. idare- l'enıeıtıabçe: Cihat; Lebip, Ta· 

Kıılliııze ~yhude l( Yavrunuz, saadetınızdır .•. 
,.... 111yet 
atliyersunuz 

NEVROZiN 
varken ıabrab çekilir mi? a..,-.. Nesle, artp 

ve ütübnekten müteYel Hd bütün ajn, a1Z1, 
sancılarla romatimıaya kartı : 

Devlet Limanları ltletnee Umum Miııliir-
lüiünden: ı :,t' • .. ., •i> 

I -

İ§letmemizde mtınhal bulunan lJd dalrtflolufa, 21/1/Nt Qarp.m1ıa gl\:IQ 
saat 17 de yapdacak müabaka lmt:Uıanile daktllo &bDacakbr. TallplPrin 
evrakı mU.bltelerDe birlikte mnktr tarihten evvel ifletmemiz memur'.n 
mUdllrluttıne mtıracaatıan. (3154) 

Sinema ve Tiyatrolar 

ıımııııı~,ı S•:J:NU 
ı 11 I 11111 Komedi Kwnmda: 

Iİhl Aqam H.18 da: 

Kiralık Odalar 
Her ctm S.-~ t ı nı.11 

lçla bilet ftl'lllr 

Y eıi •8'riyat : 

ARKITEKT 
(Mimar) 

B1l cterımln 1115 - 116 ayılan bir 

uad& ae1JC1D blr 19kilde in lif&!' et ........ 
Olllm ~ w Mllbatu yKlflml; talılMla tıpla 1ılr ,avru ptıl -
de yeapanqt ..ı ft normal plır: De ... ...-..... Her ....., ......-111.; 
Wllara bMrfflll .... k1ldN&.........,.... lııUladeJI ... lıumılml-~, 

ÇAPA MARKA 
Burhanettin Tepıi 

Şelllr Tiyatrom Komedi lmmmda 
ıs bdnclkln1111 Salı sbU ....... 
...t 8,11 da: (19te .......... ) 

t.padıı: Kbnar ~bli Gorbonwı bir 

ıqıepmenı, lllmar Halit l"emlriıı RtU 

llpCll' 1ılDuı, PoUa KoU.Jl m&abakan 
projllert, kGçtlk HalkeYlerl pıojelPrl M~ ı.a ..._ ............ wwwtcsaMur. 

Betlırt.t ÇAPAMABKA Tulld tıellbl: 1915 

BAM&UOZ 
Yuaa: ieua Aşkor 

Çeviı'm: K...a ıı:mtn llua 
Teplll yeni tıalet.elerbb takdim 

elMeldlr 
Ayal Pi79 Kmt Ko)'11114o 
~'9W-~r-. 

ÇENBEBLlTAŞ ljSN BA.ll(l& 
S.U.O!Rl' 

Her Akpm toJdlıls llu 
Sele....,_ a..t -.ıw•tnntr· 

llaJ8D M' il r ~ 
.ı\J'l'lm V_,., bldr 

Beyoila Hallı Sinemcuı 
....... ,..... .... ıı .. ~ 

8 de: '1'lıqe Od MJllı tim lılrdııaı 
1 - CDNST nmtsl 

2 - BAOI llmU.T 

Oellllııınboı~a eül•lse~ tabrlba~ı;. .... lllt .. lll ............................... ~ 
lllltaldl rı•ımıann ..,.uert, mo· ıı 
dem hutahane m,aatı, teruıarm S.O· 
ı..,_ 'JUl1an ua, mlmalt habe,,er, 
,,,.,...,,.. flyatıan, cetftlt nrdır. 

, Tsnlye ederiz. 

VA KIT 
Quetede çıkan büttlD yazı ve 
...ımıertD bulmku mab/Uzdur 

&JIONll TA&D'Sll 
-. llemleket Memleket 

~de dıfmda 
&JI* ti ıu &r. 

• .,.. - 116 • . .,.... ,,, .. . 
ı 7111111 .. ı.. • 
TuUedlD BlılkaD 8btttl için 

.,.. ota Dnl dQflllr. Po9ta 
bbUllM ~ ,_,..... ayda 
J9tmlf ..... lall'lıt ammedlllr. A.._. lra1dlm 1ılldlrea mektup 

" -- laNtlDS •boa• param. lllD pollta ftJa 1ıaüa ll• yollama 

r-lstanbuı Levazım A11irliğiı~en verilen L harıci askeri kıtaatı ilbları 
Beher k1lowDa tabmlD edlla aatl • kurut • Rfttim olan aooo -

pa JIM&rlllcJa •tuı •hHC9k&ll': ~ ,artnam..azae s0nı )'Uzer 
apgı olmamak üzere ayrı ayn taliplere ~ ihale edilebillr. Arpalar 
halinde Ankara ve civar iatu)'CıDlaıda telll1m alınır. 8000 ton için ı.-d 
mlnat 21,260 lira, 100 ton lç1n 918 Ura olup evaf n prtDamesi 980 JOf. 
mukabilinde atuı almablllr. Taliplerin her ,_ Ankara ı.v. Amirllli 
alma koaıUyonuncla bulıınm•J•n. (1781 - 473) 

• • • 
Beher çifUne tahmin edilen flatr 780 kurUf olan 160,000 : 180,00o 

ıuuıdura kapalı arfl& eluılltmeye konmllflur. lha1eet 12/2/Hl 
gtmO aaat 11 de Aukarada Jıl. M. V. Satm &bDa komlayoauncla :nııd8Gl91". 
Teminatı 515,870 liradır. ıı:vat ve prtnamnt 60 liraya komllıJ1111d&n 
Taliplerin belli -.atten bir uat evveline kadar kanunl veeUcalarlle 
mektuplarmı kornlayoaa vermeleri. (1825 - ısell 

••• 
Seherine tahmin edilen flatl 36 Ura olan 1000 adet tevhid •mert 

alında oynuan bumaça taknnlar d; Fikret, F.sat, Nazif; Rebil, Ni-o •"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
111'8 ~: yul, Naim, Yqar, Naci. ı: 

lentlıal ldan MDcll berin• alU'. 
ftl'lıl) ....... poeta lllMl&Nlndr 

VUl'l'a ...._ ,...aar. 
&dreS delllUnM GereU 21 l<.l'f. ..... ~ 

hkla mıtn•taaaya konmU§tur. tbalea 30/1/941 Pe119mbe gllııtl aaat ıı 
Ankarada K . Jıl. V. Satm alma komiayonund& yapılacakbr. 5280 
Evııaf ve tartnameai 175 kW'Uf& kom18yondan alınır. Taliplerin kanual 

.ut:mtuf: Orhan; Cıemal, Keh· Beyoilu.por: Ksldiaa; Stavro. 
met; AU, İlllıet, Belhn; BiW, Ni.. Civelek; Çicoviç, Marull, Stelyo; 

KUltala Salt, Hamit. 'Marlo, Culafi. Bedii,~ Tanaş. 
~: Hmr; Danit, Ru- Beyoi:luspor gUMli._91woa al-

ili; llelaDet, Cihat, İbrahim; Se- ... ha.temin dUd..,.. beraber 
mlı, 8Dlıı1l, AllettJn, Fuat, J'et.. oyuna J'enerbahçe bql& AJraMn. 
lll. de Beyofluaporlular, Fener kale&. 

o,m.ua ilk delrilr•••n brtd*- ne indiler. Fakat netice )'Qk. O • 
.Js Mmamlvla oynamrken Altm.. ymı bir müddet ortalarda cereyan 
\wllular 80lduL yaptDlan bir abı· ederken Niyazi anamn uzaklardan 
cla, Bi16liD a,.ıue ille gollertnı b- lllt çekti. Herkes bunu blecfnin 
•Dildar (d 10). tutaeainu ~en top ..#lara ta

Ba. golden .... O)'QA bir mU4- kddı. Bu golde galeclııin de, Stav
det mAtevuln lılr eekilde devam ronun da hatuı vardı. 
elıtlktm. ll01ll"& Altmtuğbılar niabl Bu golden aonra Beyolluaporlu'* Mırtud)"et tarmaia muvaffak lar btr müddet Fener kalesini ~
oNalar. Yalım daima 10ldan akıp 'rirdile:rae de tekrar Fener hlld • 
8liı i1ıma1 ettikleri için netice a-- miyeti altına girdiler. 
ı.mı,or1ar. Maç, Fener hüimiyeti altmda 

Devrenin ortalarma doğru SU· oynanırken Niyazi ofsayt vaziye • 
Je,maniyelller canlandılar ve oyu- tlnde yakaladıfı topu kafa ile af· 
ıuı Altmtut Mhaaına intikal ettir- lara taktr. Bu gol ofaaytten yapıl-
;41Nee de forvetlerin.in becerlkaiz- mqtı ve kapalı tribtınler tarafm· 
~en bir türlü aetice alamadı- daki yan hakemi ofaaydi görtıp bay 
lar. raır 111.Ham11 ve vaziyeti hakeme 

Bir bÇ dakika ıüren bu Süley- blldtrnüttf. 
ilaatye haUmlyetinden sonra oyun Otuzmıeu dakikaya dofru Be-

bir tekilde devam et- yoğlUllpOr aJeylüne korner oldu. 
tiqladı. Ve birinci devre ne- Kornerdeın plen topa bir kaç kiti 

değişmeden 1-0 Altmtuğun birden c&tı w top kalenin ıtaf alt 
IJDlleeıMJe eona erdi. k~en ~ defa aflara ta.. 
~ devre bq1ar başlamaz Sü- kıldı. 

~tyeWenn mağlübiyetten Bir mUddet 9Dllra da blrtncl d..
bıtallı:oak ıayretile oynadıklarını re 3--0 Fenerin galibiyetile -

SUleymaniyelilerin Al- erdi. 
Ahumda yerleştiklerini tkinci devre bef1&ı' bethmea Be-

ortız. 1 voğluaporlular Fener MhMma inip 
Bir anlık Altıntuğ kalesinin ö- Bediinin aya#ile ilk gollettnl b-
~ 'br.ştı. Top, Alt'mtuğlu bir o- zandılar. 
.. ,_.-un. eline dejdl. Penatlı!.. Bu golden eonra Beyoğluapoiht-

tr çekildi Kaleci karşıladı lar boyuna ~ kşlaılar. 
tutamadı. Gerl gelen topa Fakat eanalan yok. Top kalenin 

•'Ymıuıiye Bağ içi aejdan yeti- Usttıntı l1)'Jl'U'ak dll8ft lllayor. 
kaleye eoktu. Nihayet Beyofluaporhalar on be-

Ber iki taraf da galibiyeti te- Pıcl dülnıda Ddncl pllaiJd de 
etmek i<'in caaJa 1:>afla oynu- ç~ • 

• Oyun seyircilerin tefvikile büe J&c lmllf;ı. Fenerliler BeYoi-
ean'ludt lupor •- indiler ve cm llfti. 

8lmdf a1maJar JıU'flhklı ohıyop met M •eıda dkdlbıetl fOll ~ 
iki taraf da fnat bgınyor. talar. 

Pyua.artlife d&llllt • ...._ 8la .-& tılllNı! - • 

1aııdmlı :ve ylnnl yedtnd 4aldlra -
da Neıe lılıPnd ve llODUDCU J'ener 
golt1nG attı. 
o,. '* m1lddet daha karp: 

hldıı b._...arla devam ettlttea 
90llr& Fenerin ~ p:llıiyeWe .,_ 
na erdi. 

ikinci küme maçlan 
DUn Anadoluhiııar Mhamıda ya: 

pılan Bdnd küme Uk maçlarmda 
Anadoluhllar Rumellblılan 3-1, 
Alemdar HiW1 2-7 yemnleler ve 
Beyled>eyi - Anadolu 1-1 ben.
bere kalml!tlardır. 

8 takınılan maçlan 
Birind küme ldilplerin B talrml· 

lan arumda tertip eclllen Uk ID8ıl 
Jarma dt1n Kadlköy T8 ljerel mı. 
1armda devim edftmfpir. Şeref .. 
dmda GeJM&earay Velaya 8-2, 
Kadıköy Btadmda l'enertıalage Be
·yoflupora •-O pUp p' 'lkr -
clir. 

... Dünkü ylrilyüf "1' 
-~lan .. 

Beden teıtıiyeml t.tubnl direk· 
törlüğtl tarafmdm 1pr mllreW· 
terini YGl1blıııe ablbnDak - ter
tip ecUlm ~ mlısbeb'vr 
d8n ....ıı IJllll ne 'UMJem ......... 
da 11 kllomeb;ellr '* ...,. .... 
ıtnde ,..,sin••· 

280 alltellefia ...... .ıs bu 
ml'MbMsyı blltlba mi 1!+1e.r ... 
taun bir ~ ....... lıltlr
miller ve lttrlnclllil "0*"'11.r mil· 
kelleflerl, tldlı cllll Beıollu ml-
kelleflerl )rem Eh (7 Jıdlr'; 

x.~-····--riyet "*1811 ile l>uac- ,aı.. ı. 

serinde • ~ '* wfe UwlDde ,_.,., .. w a' ,,._ 
ya TS IPOl'Cll m t11* 8'mli w 
wbepll~...,...,. ,, ........ 

'1'llant .....,_ eanttm • • 
bn ............ Din •JfaJa· 
rmda ti, 1G _,,..._ liO kuıut. 
... al ._,,,... ı: UdDcl .. 
llıgbaaıle ı: lılrlndde 4; tıqJrk 
JUi ,,_ 1 Undlr. 

BIJD; oolr denmh ldifell. 
raldl ............ Qrl •Jrl lD· 
dlrmelılr Jllflbr. 8-' Unların 
.... matm liO lmruftur. 

ftmt .. , ....... OlmlJu 
K9Dlk lllaPıu 

Bir defa IO; ftd doful 00. Qç 
dofala -. dllrt defam Ti " cm 
.,... 1IO •Ql'Uftm· 

Satılık aparbman 
l'atibte lılalta otftnDda fevkallde 

man111 mü1Je Jtls Ura kira geU. 
rtr. i6 bt1J ... MI' katta derder oda. 
ıımtwıu tıerkQI, haftCUJ, elektrik 
t.tatmı lı&..Sdlr. 

llORACA.A.T: .,_... ._.._ • .._ 

.... L ......,,.. O.- !fOJIUl 

...... lrrl" 

ZAYi · 
.AN1ıMddl ebUJ9Umi kaJtıettt.m. 

Ytallılal ~dan uJdalnlll 
ldUantl ,,..,. ... .., ......... ._...: 

1 .. .,.._ .... BDoeJID. 

Dr. ICemôl Ouan 
idrar yollan butalalc 

lan mlteba11111 

kalarlle belli aa.tt. komiayon& plmelerl. (182 - 1111) 

nr1sı1e c ........ ,.a 
ZıRAA T BANKASI 

K.urulU§ tarihı: 1888. - Sermayesı: 100,000.000 Türk Utipl: 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai vı mm ,,,, Mvi banlıa ""'"'"'"~· 
Para biri~ -- Ura lknml1e veılfcw· 

.ıttraat Banka.anda lcumtıarab YO lhtıarsaı tuarTuf b.-p'la1'1'Dda fil 
oo ııruı t>ulunanl&J'a MDede 4 def• cekllecelr kuı"a iN ~ 

plba g6re ltrllllltye cJalıtılaC91ıtır. 

f aded ı ,ooo Itralık ı.ooo lira 109 aded 30 Hrülıı ..... 
• .. 300 • ı.ooo • uo .. 40 • .- -
• • ı,,o • ı.eoo .. ı• • !O • .._. " 

.. • 100 .. 4,000 .. 

OlKJtA'l·: Heısapıarmdakl paralar bir ..... lçlnde 1iO ~ 
dtlfmlJ9DleN ~· QlktılJ takdirde «, 20 fas1&llJle 
Kur'alar •nede 4 defa: ı ııı,till. 1 Bb1nclk&lnm, 1 llal't " 1 
tarlblerlnde çekilecektir. 

Sahibt: ASIM US BuıldJiı ,_.: VAlll'I • 

Umum neeriyatı İdare eden: .... ~·••ılll•'IJ 


