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'" ~ h:ıtırlıyonız. o~.en mar-
. tındaydı. Bir gun r;arki ı 

İngiliz 'e İtalyan do· • 
arnsmda bir deniz mu· 

oldu. Hal •• nlar bu çar. 
\ bir torpito ile üç l•ruva. 
tfıettuer. Binlcr<'.c bahri~U 
~ dalgcl!ı.rı amsıruı. göwııl
ı..-_~_eııbcri ltalysn doruı.nma
~la donanması ile kaJo5ılaş
iıı~dlği hcrl•esçe be1li ol
~ birdenbire bu deniz mu. 

sebebi anlA§ılamam.,.-
h- iı;ln iı;lnde mihver genel 

\.."'111 bir tertibi v~. İt.al· 
ıı."'nınası fnrrillz donanması· 

oıaraı, ö erilmfs, iki do
tarpışırken ewelclen ttalya 

S.tct.lrillp Sicilya salı111erln-
te gemlle.rinc bindirilen 
"ılterJeri Garp Trablusu sa· 
~eçirilnıt. 1 

~ sım aradan çok :r.amao 
ı... - G:ırp Tra.blusundan Ub· 
~'Ql etmiş olan İngiliz ı..-u, .. 
~~ne bir taarruz ba.~la
t bu taarruza ttaıyan kuv· 

birlikte mUhbn ınlld.o.rda 
"kerle.rinln i~tinı3l ettiği 

aola.<:ıldı. Hakikaten 
ııarki Akdeniz annb1&re

~yelerin~n büyük kıy· 
o!~a etUler. Fakat. bu sa-
4.:rP Trablusunuo. geçirilmiş 
~ askerlerinin yardam 
• Yı İngilizlerden geri al-

~ lf.&lyanlamı Alman yar· 
-...._ ~Ptıklan t.a&rnızun neU. 
: ~ lJbyayı geri alnıaktaD 
~ı. Mısır hududundan i.le
~~er. Jlatia denize 

~, t İleri k3rakol ,,Wyeüııde 
anma ,ıuutaslyle kolay· 
Uen Tobruk Umanı yine 

~ ·, elinde kaldı. 
~Romanya.dan Bulg&ris· 
~k bir tara.ftan Yugoslal·· 

ter ta.raftan Yunanlst:Ana 
~en Alman kun·etıeri A

~i sahlllerlne gelmiş, da· 
~ adaya atlayarak 
Girit adasını da almış bulu 

~.._ lta:ıyan gazeteleri de Gi· 
1.. 'cı. ağır za)iata uğrayan 

dollanmasmm Akdenizden 
!;tka.nbnMmdan bebsedl • 

~ v-e henüz Almıuıyanm So\"• 

~ h hakkındaki niyetlerini 
~ b!r belirti se-ıilemiyordu. 

~rı bir aralık Almıuılann 
,~ıdan J\:ıbrısa, oradan 
t~' l;~kJ.eri, ondan sonra 
~ g~k lruH'etlerle J.ib· 

b alaıı kun·etlerln hareket. 
, ll-Jestirerek Ud taraftan 
~LS~vey~ doğru ilerliye
:-unın edildi. l'a'imt bu 

*lseıerln gidi5ine uyma· 
~~lamı Balkanlardan ine· 

it fedn.kiı·lıkla.Tla Glridi 
tısYada yap~kJan hare· 

~~llld1' Akdeo.lzden Sol·· 
~l411~ıtiliz yar<lımını k~mek 
~~ ıınlaş1lclı. 

, lci Alman genel kıırnm~, 
~el Rus l~ini bitirme1~, 
~ Akdeniı İ!jini fokrıır 
ti .\IJtı t fiyordu. Iı'akat kıışta.o 

\ıı lııt.i an orduları Ru!Yadakl 
~. l'e.tnooi ,.~ tabii elank 
(~fllıcılcn ı.ııwct. ı:elterek 

cvamı Sa. ~ sii. <~ de) 

Bulgar Ba.,,"WCl.'il.i Filo/ 

BULGAR 
SiYASETi 

--0--

.BalgarisUm Mihvere karp 100 
tümenhı 1*kkti1Untı r.kbn 

1lll'iJmuliD' 
--o---

Bulgar başvekilinin 
nutku 

Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar ... 
JaMI bildiriyor: 

Başvekil Filof dün mecliste söy
lediği nutukta Bulgar1stamn dıo 
ve jç siyasetinden de be.hsı:ttmJşUr. 

(Devamı Sa • .f 8i.i. 1 deJ 

ALMAN TEBLiGi 

Rostof 
çevrildi 

Amerika 
Jaoonya 
ih~illfı 

,......_ sı CA.A.> - ·~ 
dakt Taymla muhabtrlnden: 

Hadctye nuın Kordel Hul, Am1ral 

1 

Nomura va KQrWIQ De yaptığı Wlllll 

bir ~· esnasında, Bil'lellJc A 
m.erikanm. dot1ı Aay&da statmı:cman 
muhataz&ımıa Amir olacak basit blr 
kabuJ11 derpi§ eden herhangi bir a.n.o 
!apakla iktifa edemlyeceğini 13'11lr 
l& ilmh ettttı aaıulmaktadrr. 

(~ &. 4 ri. 3 M) 

Vaziyet 
çok c iddi 

Berlin, 21 (A..A..) - A.1mAn cırdaJa- lloekova, 21 (A., A . ) - Sovyet 
rı bqkuınandanlığmm tetıUll: gece tebliği: 

• 20 Son+...,..:- .....,;w-;ı k.uwvetJerimiZ Demeç haw.aamd& "oııplıenin meı: ~-6-

kes kesiminde e.!-" eden mubare bütUıı cephelerde dü.gmanla çar • 
--,,~ p--,_~-. M:uharcbder bilhas • .... ,ar esnaamda -1 Dertemelw kay. __...,.uu. 

....,.., " - • Don Nehri ürJerinde Roetofta, 
d.edllm1§tir. Vokıkola.met'da Te Tulada çok §ld 

Leoingrad &ıtınde dtlfmaıım çq det1i alm.qt.m-. 18 Soatefrln günil 
fıeoebbüsleri Alman müda.faaaınm top taıhrip edilen Alınan ta.yya.releri 
l&rile bır&lalmıotır • evvelce bildirildiği gibi 21 değil· 

:tngııız aahill öntınde .ııeri hucum. 26 dır. Ba.rentz denizinde topye .. 
bot.J.art 19..20 aonte§rin gecesi k:UV • kUn 1900 tonil&to hacminde Uç 
veW bir blmaye altmda giden bir ka. ~ nakliye gemisi, 5000 toni
tlleye taamız eckrek dU§m&nUl iki !Atobıt bir .sanııçh gemi, deniz 
ticaret vapunınu bal.m:n.ı§lardır. Birl muharebe b4rliklerimiz tarafmdan 
petrol aem151 olan bu 11<1 va.pur oe- oe.t.ınl.mıştrr. Karad.cıımie de harp 
man 9 bln tondur. Bunuan bqka. iki geaıileriınm diil'1'anm 9000 tonlla• 
vapur daha torpillenml§ ve bUytik bir t.oluk bir aanııçh gemisini batır -
ihtimalle b&t:aılmı§b:r. ?DJl]lardır. 

Yeni bir gece taarnm.ı esıa.suıda Loınclm, ıı (A.A.) - Moııkova rad 
İngillz ve AJ.ı:n&n aerl hUcumbotl&TI yoewıa, göre, Tulanın cenup batwnda 
arasında km& mesafW.en b1r n:ı.uhAre.. dddl btr vaziyet buıl olmu,,tuT. Rad· 
be olmu.gtur. Bu mUna.eebeUe aerl bir yo diyor Jd: 

(YllN'I 4 ü~) 

Çörçil. Eden ve 
Maiski'nin 

İngiliz - Sovyet müna
sebetleri hakkında 

nutuklan 
Lolldra, 21 (A.A.) - Çörçil, 

Avam ka.ıns.raamda, İngiliz - Sov 
yet hal:k mUnasebctlerl k<lllliteı!l.· 
ni selfunlam.ı§ ve bu komitenin va
zifesinde muvaffak olması için jyi 
tenıenn.ilerini biklirmlştir. Çörçilin 
bu mesajı bugün MWski ve F..den 
şereflerine verilen bir öğle yeme· 
ğinde okunmuştur, Gör!}il, bu ~
sa.jmda diyor ki: 

Ele aldığmız gayelere ve ~
racağmız esere en hararetli bir su
rette miiza.hirim. Bu derece çok ve 
muhtelif içtimai ağırlığı, müşte -
rek düşmana ka.rşı kahramanca 
mücadelesinde Rus müttefikleri -
mize cesaret verecektir. Bımdan 
emin bulunuyorum. 

(Devamı Sa 4 sii. 3 dt) 

Alman botu bir çarplfIDa esn.umd& - Kıt&larmıız, Alma.nlann çevirme 
ciddi h&aara uğraml§tır. Çarpışına es hareketin.don kurtul~ Te dllşDl&. 
ııasmda bu bot diğer botıar taratın m Koskova.nm civarma uza.k nokta 
dan yedeğe almm't'§M da sonradan bU lard& bollguna .utratma#a çalf§Ill~ 

~yl bıra.km&k mecburiyeti bastt lardTr. A •k d 
(Devamı Sa. 4 8ii ! de) (Devamı S<ı. 4 8ii ! de) ' merz Q Q 

~~...:...._--~~~------~~~~~~~~--

Mahkum edilen iki ihtikarcı 175 bin amele 
bulunamıyor grev yaptı 

Pittshurg, 21 (A.A.) - Peneil· 
Galat.ada öıner a.bid hanında 

zahire ve yapağı ticaretile uğra
~ Zeki Sanbekir, Ihsan Sa.nbe
klr ve Klcolos Ka.~, geçen-
lerde yapağı il7.erinde ihti'd.r yap
mak sn~ ~ ikinci ceza 
mahkemeetnce ldı}er sene YOJJP· 
da sUrgün ve 500 er lira para ce
.ıasma meıhkCim ediJminleroi 

Karar tem.yit mahkemesinee_ vanynda Brovnvil'de greve iştir:ık 
ta8Clik ohmnıue, fa.kat mahkiımlar- ~dcnlerle etmiyenler arasında ar
dan Zeki Sa.nbekirle K&basalml bedeler olmuştur. İki taraf ~ 
bütiln aramalar& rağmen bulun.ama :ine silD.b atmıştır. 
mışle.rdJr. Şimdi tahmin edildiğine ~re 

Yakalama l:bean Sari>eadı" dün Penallvanya, garbi Virginic. Ken· 
zabıtaya tceı.:m olunmuştur. Bu- tuki Mariland ve Alaba.ma'da ça.lı
gün Cett.aSlll!l çekmdt üzcıe Yozga- !::&D 175 binden fazla amele grev 
da liirl' ı ' • ıir. lıı&ıeketine _.... etmWk' . 

Erzurumda kar 

1 

rnuıwııt. il (A.A..) - Kar faaılalı su.cette de 

..._ etmelrtı9dlr. Hararet dereceai çok dUşmUııtür. 
~ kadar bet .ııant1m ytllaıekı.n karın erlmeal.· 
ne arbk ihtimal ftrtlmemektedlr, 

Hudutlarımızda Türk Şeref 
ve istiklalini korugan 

Kahraman mehmet
cikleri unutmıyaıım 

AllPra, ıı (VAKD') - Emlayl& Yardan Sevenler Cemiyetleri mGf 
terek komiteaı önUmOzdeJd Sah ctDl1 erlerimize kJ§ hediyeleri toplamaya 
baflıyacaktır. Bu mtlnuebeUe koaalt.e fU beyannameyi ne§retU: 

"İnaıuıltk Alemi balıtıaz ve karanlık g1lnler ya,,ıyor. DUnyanuı üaeiiae 
çöken kAbwnm ne gibi. yeni facialar doğuracağını ıtmdiden keaUrmek sır· 
dur. Kanlı harp 88hnelertne uaak olmryan, memleketimiz milli birllfln .at_ 
lamlığma inanarak kahra.muı Tllr-k ordU8U.Dun kudretine güvenerek hwııur 
ve ııUkQn lçt.Ddedlr. K&ınmlar yaklaftı. Onl&rı dO§Unellm. Hudulanmmık 

TQrk şeref Te Uıl.kl&llni beklıeym onbbılıerce k&rdql.ınizi dUşüııellm ve ba· 
tniııyalmı ki, g&ıderecetimlz ktlçtık bl.r kıt heyideırl onlara aellm Te ,,.,. 

glml.z.l götUrec&k, ytıreklerinde sıcak bir heyecanın. tatlı bir llrperipDl 
y&r&tac&ktır.,, 

YUNANiSTANA 
Türk tebaası eşga 

gönderebilecek 
Yunanist.&ndaki halka yardım malt· 1 Türk t••l!!>m Yunan.ı.t.a.ıadı 

ıındile Kurtulwı vapuru yiyecek ""' akrabaların& n ,...ıcm.tarma g!Snde:Nı. 

erzak götUrmektedlr. Va.puron bu •· 'ı cekleri pakeUertn MTkini KıZTlay ba 
terki hareketinde yardım i3i geni§ tu· zı prtl&rla üzerine almı§tır. 
tulmuş ve bU arada yeni tedbirler Şarllar ıunla.rdır: 

alınmıştır. (Devamı Sa. 4 mi ! de) 

1 kö~emj 
yazan · hakkı tarık us 

benim 

kanun kelimeleri 
milli dili gel.İ§Urmenin belli ı.,ıı vaaıtaıanndan biri gueteler.e ga· 

zetelerl geliştirmede yan yarıya telllri olan da muhakkak ajanatır. gazc· 
teıer gUnUn tarihi değil midir? bu tarlbiD yarı.amdan fazlasını dış haberler 
le dolduruyoruz. Bu haberleri, alıp yayma. l§l lıte aja.nam elinde .•. gazeteye 
ilk gelecek kelimenin kendllli de, imı.&.n da ajan.sın bUltenıerine doğru, cmz_ 
ı;-ün ve milli dile uygun olarak girml§ııe ayni doğruluk, dllzgUnlUk ve ay 
guııluk.la hemen yayılmağa bqlamıt demektir. bütUn gazeteler ellerini ga 
bult tutma zorundadırlar. 

haberlerin ajans adına yaztlmUI blr ödevdir. bu prt altında ajana 7&. 
zıları UzerlnJe millt dil lehine de ola& g&zeteıer bir değişiklik ya.p&IDIJOr 
ve ben bunun içindir ki, öUdenberl hep (suyu ba§md&n kesmek gerek!) 
demiş durmu§Uiiıdur. 

u1115 guetesl ~ajana merkezinin &nkar&da dil birliği üzerinde elblrliği 
ya.pmaya bqladığmı gösteren bir yazıyı d\1ıı. alıp okuduğum zaman ger 
çekten sevindim: iJte §bndl bu iş yoluna girmi§Ur, hUkmllnU verdim. 

ankara a.rkadaflartmızm bu çaııpalarm& bUtUn tstanbul, büüUı *" 
kiye melllektqlarmılZlll &yak Uydurma.n blr mlll1 borçtur. 

bunlar bUgiln birer önerge olarak ileriye IAlrUlUyor. fakat talih ntkı • 
gibi zevki ı.nce, ifade kudreU QaldJı bl?' kalemin duygulu aı&k&ama &rka 
d&§lannwım lf ed!llerek Y&paca.tı elddl 1.ncelemeler ve tenkitler katılır, :ıc.ı· 
dillklertnden verecekleri örne~r pne bu yoldan basın çocuklarının b&sm 
dillklerinden verooekleri örn&kler gene bU yolda.n basm ~ocuklanıwı gözll 

(DeunK & • .J .,ı_. 4 de) 
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z· a Gün varisle-- · 
rinin davası 

iLlıvl ı c 
Varisler vasiyetname
nin tekemmül etmemiş 

senet olduğunu 
iddia ettiler Irk meselesi, dalın doğnıını blr 

millet bünyesinde nit vahdeUnl tc-
Bir milddet evvel CelTahpaşa min etme fikri son uı.mıı.nl:ırm en 

hastahanesinde hayata gözlerini nazik ve hararetli bir mevzuu oldu. 
vuman Doktor Ziv~ Gün'iln va· ~ ı sur l'inc.;nllt6 d~ raec 
siyeti mucibince Üniversite ve hwıuı.ineı; muhaITiri ve aynı zar. 
Darüs.,afaknya bıraktığı malla • manda bir d plomnt olaıı Cont~ Ar
nn idaresi için kurulmasını şart tııur ek Gobincnu 1853 ve 1855 sc
koştuğu tesis heyetinin asliye Ü· rıeshıde bu cse,r,i ile ortaya attığı 
cüncti hukuk mahkemesinde aç- ırk tezi 1870 den ııonro bHhassa 
tTğı tesçil davasına Çtı.rŞ3mOO Almanyada hUsnU kabul gördü. 
r;mu bakılmıştı. Fmnsanm çok iyi tan.ılın:o blr etb· 

Dün de Ziya Gün'ün varisleri nolojlsti olan \'acher de Lapouge'un 
tarafından. merhumun tanzim da i~tirak ctLğl bu D"k doktrini o
ettiği vasiyetnamenin iptali için rijinnl bir etüd oUı.nık dilnya.nuı 
a<;ılan davaya "-Sliye altıncı hu - <Ukkat Daz.'.U"llll çekti. 8G sene ev
kuk mah.keme.sinde ~anmış • vel Goblneau'nun ta.raftarlnn olan
tır. lamı humma Iı ça lışmıı.lııri~ bu ce-

Varisler, vekilleri Talat Gö - reya.n hatta ntlantiği geçerek A· 
nen.say vasıtasivle, verdikleri i , merika havasmda da dalga.landı. 
tfdalnrmı aynen tekrarlamışlar Fa.kat ondnn sonrn hayli zaman 
ve rnezkQr vasiyetmunenin te - ııönUk kaldl. GilnUn birinde (1938) 
kemmül etmemiş bir senetten i- Scleuee ruıbopoll"lque konguesin~ 
baret bulunduğu için, battal ol · de h nı..relli bir milnalı:aşa mevzuu 
tlu;hınu ileri sürerek tanınmama olarak ort:a,yn atıldı ve tekrar can
smı is1:~mis!erdir. Varisler, Üni- landı ••. 
versite ve Darüşşafakanın, his • Fo.ka.t bazı memleketlerde n-lt 
selerinf sonradan ltendileri vere- problemi ha.kik! \'C ilmi lstika.me
ceklerini de söylemişlerdir. ı thıde:ı aynldı. Ve en nihayet po-

Buno., tesis heyetinin avukatı litiknya meyletti. Fakat bu mertı
Refik Gorlon ccvo.b vermiş, va • I ler De olursa ol:run hepşlnde de 
iyetn.Q.menin bütUn knnunt şart 

1 
Antropoloji ve Blyoloji eeasjn.n a

lan haiz o~ciuITTınu ve .battal sa- I q~ sUrUldll! .. Fol"n.t bu mev-.. 'U bir
vılamıyacamnr söylemı.şt!r. denbiro bı,ı çerçeve k!Men ç~ 

Neticede. mah mme Refik Ger rak ı>osyoiojl, ı> ~wl~Ji ve ethnJk 
lon'un reddetti~ mütaleııya, va- , sa.hayıı dökülerek gcni~leQ.i ••. 
rislerln ccvnb vermeleri için mu Irk ta.c;fiycşf (R.JU'lsme) cere
hııkomeyi başkn bir mtne bmık. j yanlarmm bw-a.da bizi clilJuı.dar eıt
mıştrr. tnlyen cephe vcyıı gaycsJ.ui blr tn· 

mfa bırakarak bu mevzu ilmt bir 

1 1 
problem Qla:rok nıütalen edllm~ 

l".1 istenırse, Mcnı1cl'ln irsiyet kanun-
. larile ~ıla§xlır. l.ıık tasnifler n. 

B!:r tUrk gcnclnJn bafanlanıu an. ' de, muhtelif D"klarm ~rm
latan bir gıızcte tılcraııı (yııkrynen) dan do~an ırk tiplerinde bu lrsiyet 
tft.blrtnt kullanıyor: Bu gencin çnlıg· kanunlarının rolU olduğunda nUphe 
malannı (yakından) güttllkJcrlnl an· yoktur. Bu bir (realite) dir. Bir 
~tm"k ıı;ııı... ırk ıınee.k t~alUble k~rr. Muhte-

(Yakm) TUrkı;e bir kellmedlr, <u 1 ti! Irklara mensup olan insanların 
zak) zıdclı (Yııkı)'ll) Arabca blr ite~ birle§l'tleler'nden vUcut bulacak tip 
llm~chr: (fUp~ealz, kcstn olanı.!< bil· her lklsinin lrst vasıfln.rmı, kabili· 
me) d "'lCk. (Ynkıynenı de kc!lmenln yet ve istid<ı.tlnnnı, fizk bünyele
Amb '.nideıı üzere yapılmlf bir hali. tini alm.ak 6UrcUlc karı~ b'.r Up 

(ltcsln o ... ral: bilme) de bir (ya n.rzc<ler. ~tc bu karışık tipte.ki ir
kmlık) sezildiği Jçtn bu yanlışlığ't ya~ st vas :flar da nc:::ilden nesle int.l
panlar ı;otıtur: ancak bu caiz oı.sa kal eder. Muh:clif rnkhı.rıı meneup 
keliınJnln kaldeslnl muha.faza caiz lıısanla.r bi11birine o kadar karış
oımamak ı~mdır. Dl~ ki, ~ dilnyada saf bir 

(Yakından) ~meli, -Cyakıyııen) !Tk& tes:ıdılf edilnıcsi hemen he-
dememeıı. mm mlimkün değildir denilirse, 

Radyolin di; macunu 
sahipleri Necip ve Cemil 
Akar I\:a\'deılerin peder. 
leri mliteveff BAY HU. 
SEYlN AVNi AKAR'ın 
vefatının kırkıncı günü. 
ne tesadüf eden 25 Teş. 
rinisani 941 S 1ı günü 
öğle nacıazmı mÜ'Leakip 
Beyazıt Camii Şerifinde 
merhumun ruhuna itha.. 
fen MevlUdu Nebevi la. 
raat ettirileeeffinden bil- , 
cümle ibvam dinin te~rlf. 
I"''"; riea ot mur. 

ınliN>.IAğa edllmio olmaz. Antropo
lo "lnr da bunu teyit etmektedir
ler. 

1 Hn.ttA bugUnkü medeni 6artla1 
> alntmdn birbirine karr.şmDJ olan in· 

1 
snnla.nn ırk bakımmdnn hangls:lne 
rneMUp olduklarmı a.yml etmeğe 

! 
imkan hile kıılınanuşt·r. Belki ~ 
ra.da, bul'll.dn izole kalm~ ve saf 
lrk vnatflarmı muhılfa.zn cdrıı ln· 
ea.n grupları vv.rdxr. Fıı.knt 'nmlar 

· o kadar azalıruştır ki,, bahse uıev-

1

1 ru bile olemaz .•. İşte ırkların bir
b!rine kat"IŞDlilj ve kaYQam ş ol· 
malarııı-n neticesi be riyetin bir 

1 halita (l\telaııge) h ne geldiğin' 
gören Ifollmann ve Vlrchow bir knç 
sene evvel b"r antropoloji korıgl"\l· 
6indc ~ &kide, (dogme) u mUda. 
faa etm'şti: 

"BUtiln Jnsanlar her faaliyet 
için aynı kabiliyettedir. Aşağı yu. 
kıın 42 - 45 senedenıbcrl bu te7.i 
mildafııa c<len \'lrchow \'e melrtebı 

1 
?1-uh tc.lil tiplerin bjrkınPC6i beaeri 
idealdır . ., diyor, 

Yeşil bir ku§, gök boşluğunda kanatlarını çırpa çır. 
pa dolaş:yor, kaviGler y pıyor, ıonra alçalıyor, alçab. 
yor, Behçetin koynuna giriyor. 

Bu tatlı rüyadan gözlerini açan Behçet, hafrzumı 
yoklu~or. Evç'ı:, bu ye§il kuşu, bir defa daha görmi:ştü 
O vakıt, Hanyl!dan lstanbula geliyordu. Yalnız o vakit 
k_uş .gök b~Iu~'Unda kavisler yapa yapa alçalmamış, de. 
rınlıklere l yarak 1 aybolmuıtu. Bu kaybolu§ hakikaten 
ta kendisi i H. 

Makbule:;ine kavuıacak mı idi yoksa.. Boşlukta 
kaybolan ye~il kuş Makbuledep başkası olmadığına gö. 
re şimdi koynuna giren kuş da mutlaka o idi. Birinci rü
yanın aksi ~ıkmamıştı, bunun da aksi çıkmıyacaktı. 

iki gün sonra valinin huzuruna. çılcaco.ğı vakit ne 
diye.c3lıti ? .. Y ol~a bu ye~il kuş, valinin nnmzetleri m; 
idi? .. He.yır, hayır, Behçet, bunlardan hiç birine razı 
ol mazdı. Dütün bu felaketler, gümrük müdürünün kızı 
yliznden ba~ma gelmiyor mu idi?. Ne onu, ne de gü:ıı:el, 
terbiyeli dulu istiyordu. Eğer Mclcbufo kısnıe'dnde i11e 
ona kc.vuıacak, yoksa, onun hayali ile hayatını geçire. 
celrti. Vnli, rzuları yerine getirilmedi diye kusa da bu 
böyle olo.cnktı. Hem Behçet, valinin kızmasından da ta
sa etmiyordu. Hatta buna memnun olacaktı Doğru Is, 
tanbula gider, sevgilisine kavuıurdu. 

Bul ati kararla valinin huzuruna çıkan Behçet, fik .. 
rini nçılrça r;öylcdi. Vali: 

• - Pold evladım, dedi. Ben bir teklif olar !t söyle .. 
dim. Bilirsin ki seni severim.. Ala öyle i&e.. Beni de 
masraftan kurtardın.. O halde burada. kalmayı knbıd 
ediyorsun •• 

C~re yol~L"U. Çekecekti: 
- Yalnız, diye yalvard~ bana iki ay ızin verecek-

' 

' ... [\ ı ! .,., 11 1 n • 

Irk karışmaları faydah mıdır? duğu. yaşadığı memleketin bütun 
l.ca.plarına uyınuş olan muhtelif tr· 
kn mensup lnsruıla.r nrnsmdn trk, 
din, lisan farkları mlişterek mem
leket ideaUni sa.rea.cak birer il.mil 
olmamam icap eder. Bir miJlet vU
cudc getirmek için ll'km bir olmn
sm.ıı ihtiyaç da yoktur. Öyle mc
aut mllleUer var ki, muhtelif lisan 
konu:;an, muhtelif dine tapan ve 
muhtelif rrkn mensup uzuvlardan 
terekküp etmiştir. Öyle ayru n-k
lar vardır ki, muhtelif Usnn, 5y· 
le muhtelif ırklır vnrdır ki, ayıu 
lisanı konuşurlar: İşte Amf'rika 
yalnız iııgiUzce konu.~n muhtelif 
rrklarm ~ığt bir memlekettir. 
~c fsviçre muhtelif ırk ve mu2ı
telif lisan konuşan bir memleket-

aem 
sermaye 

Nurc ttin Aİ-tnm uıııs ·dsld 
kılarmdn kitnpçılını:Ian 

1 Prof. ~;z~ 1 ke 1 
Bu Aijm, bu teziyle Alcmşti· 

rnul bir ins:ınlık yn.ra.tılmasmm 

mümkün olduğuna ve rrlt knynaş· 
ma.larmm fnyd~lı oln.bUec~ine lşa.. 
ret etmek t;tiyol"du ! .. Bu fildr ne 
dereceye kadar tahakkuk ettirile
bilir? Bu., llzcrfndc durulacak bir 
nokta? •.• 

Fa.kat Chambcrlaln "KllllmI ge· 
!işi gilzel Iaı.rrştmı.n her ırk zevale 
ma.hkümdur,, antiteziyle ıW- karış· 
ınala.mnı tehlikcll oln.bile:ceğ'ıni te
b:uilz ettirmişti .. Fn.kat ~ı cln 
inkıi.r edilenıiycn bir hakikattir ki, 
kayıtaız, WtEiz birlet)!lle ve ka.rış
malarm bUyfik ı:a.rnrı, hatta tehll· 
keleri vardır; tnrlıte kaydedilmiş 
bulu oan f«ıa,lıklarm hepelnj ~ 
karışma.sına atfedecek kadar ilerJ 
gidenler mUbalfığa etmiş okı.bfl.lr. 
lcr. ~cak şurası da teslim ed'lmc
Hdlr lii, bir millet içfude iyi vasıf
ların kaybedilmiş olması gUnahlll1 
yn!nrz: Irk ka.nşmıısm3 bağlftmı:ı.aı 
da doğru d~rildir. 

Bir millet bUnyesinc dlğer Il'=-.~ 
taıı in.sanlann girmesile bir me:m· 
leketin, bir içtima! btinYenln ltiil
Hirel, mornl vnzlyctinin sars:lmn· 
dığmt da görüyoruz. Irk karşnn· 
larm.a bUyllk m.lıkyMta ea.hne oı. 
muş bulunnn bazı ruedent memle.: 
ketlerin de !kültürel ve sooynl te· 
rakkiıleri bunu teylt etmektedir. 

Muhtelif mtlara mensup olan 
insanlınn bir miJlet btinycsi iç'n
de yany3na buhıtımıı.Inn dahi bir 
memleketin kültUrel ve ~yal var
lığı üzerinde tcbl keli bir tesir 
yapmaz. Bunun ca.nb rnirollcrl .ile 
karşıkarştyayız: lutc İsviçre, işte 
Amerika, ~ İngiltere ..• 

Buralarda muhtelif ırka mensup 
insaıılıırm yıuıya.na, bir araya top
lanmDJ oldu.klan hz.lde imrenile
~ek bir refah lç!nde ~ol· 
<!uklanm görUyonız. 

IRK KARL5IKJ.IGI U1 YA· 
SIFLI TİP VÜOUDE GETiRİR 
Şu halde bir memlehettc içtimai 

blinyc<le görülen dUairlinlük ve fc
ıınlıklan sndece Irk karışmasma 
yti.kletmek yanlmtır. Bunun baldki 
fiebeplerini bizzat ırk için.deki in· 
Mnla.r arasmdıı tereddiye ısebebi
yet veren ahlAld. içtima.l bozukluk. 
hırda aramnhy;~ ! ... 

!miyct lmnunlnn ynni biyoloji 
esaslan na.zan ditkn.te nlınırN!, 
diltkat odllmck §art.ile ırk ka.nş· 
mala.rırun faydn.lı olabileceği ınu· 
hakkn.ktrr. İyi vamflı !nsanlarm ya
ni lreiyet fakUSrlcrl iyi olan tiple
rin birleştirilm~ iYf VMtflı blr 
tip vUcude getirir. ~ ye.r.1 tip 
lnaanm iyi veya tene obrw.smm 
h :ıtmetini burada arayalım .. Ayrı 
ayn ırkların blrleşnesinde, olduğu 
gibi ayıu Irka mensup olanlanrı 
nralarmdaki mtin:ısebetsiz karış· 
malar da nYJlı tereddiye sebebi:ret 
verebilir. 

Irk ka~ tehlike olaca· 
ğı, bir milletin hayatmm ldame
s·nde knn, trk ve rıa.h8! kıymetle· 
rin en mühim fdrtörlcr olduğu ka
na.atin.de musır olanln:r vardır. 

(Her millet ırk.la getinliği irsi 
kabiliyetlerine göre kWtUr y~ 
trr) <Uyen Dr. Frlcl< ~ Nordik 
Alman tı'kma hariçten, başka ırlk
tnn kruışınl; olan yabancıla.mı Al
man kiiltllrll üzerinde fena tes:r 
~ ıııınıış oltlu.,"uruı iı;nrct ctnılşUr. 
Bı.ltUn ITklıı..ra tefevvukunu iddia 
ctHklerl Nordlk ırka avdet etmcği 
istihdaf eden hareltetlerlndc ırkla· 
rmı Wıfiye edetch bir rrk vahdeti 
\-Ucude getirmek g:ıyos'.ni takip 
ediyor ve diyorlar ki: Diz seçerek 
öyle bir ırk yaratacağız lo, bütün 
dünya bunun renlizusyonu kar§ısm. 
<ia hayrete dü.,ecektir. Scçllmfş en 
iyi irsiyet v:ısrflar.nı ve asıl Alman 
kanmı en ıu:a.k ist:kbal nesillerinin 
tfamarlar.ına intikal ettireceğiz, bu 
Almıı.n varl"ğmm istikbalini mazi
wlne bağlayan ebedi bir prens.ip ve 
bir tesanilt bağı olacakttr • ., 

Bu onlar için sarsılmaz b:.r ide
e.l ..• 1şte Almanya.da ve aynı malt· 
&dl tn.kip eden memleketlerde Ra. 
n~sme'in ideoloji.si budur. 

Biyoloji _... İrsiyet kn.mmlan 
karşısında çok cazip ve t&haklruku 
kabil görUlebilen bir teşel>btl:rttir; 
fnkat buna llıtiyaç var mıdn-? Bw1· 
suz da modern idca1 bir millet 
bUnyesı kurUlmam mllmldln değil 
rn.Jdir?.. 

Modern bir ceınlyetin biltün gö
rUnfu;lerlnde ırk ve ırka :ruılısu.'i 
lı:abil'yetlerin rol oyna.dığmda ~p
he yoktur. ÇUnkU, intlyet in:wı· 
lar arrurndald f1z!k !arklan ynrn
tan. ruhi ve mornl karakterle
rini vüeude getiren bir lnıll oklu· 
ğuna gllrc Irk tasf1ycslnde il'slyct 
i'aktörler'ni gi5z önUndc bulundur
mak lV.zmıJJ:r. Fakat il.mi bjlgcyi 
cemiyetin içt'ımat ve a.hlA.kl görU· 
nUşilnde milcooir olıılıileeek tıında 
tn.tbl!t etmeık () luı.dar kola)' bl:r e, 
değildir, 

Almıuılarm ım ta.sfiyşsı l:deol°"" 
~:Sinde iki da.va • rlhniyet (ltlythe) 
göze Q.'ll"P?)'Or; Biri rr~ vahdeti vü· 
cude getirmek Czere rritm tasfiye
si (Sclectlon, nordlficatlon) ikinci· 
S: de sağlam bir n1t yııJ"lltmak hıf· 
~Ihbası (Eogenisme) tfu. 

Irk tasfiyeŞi, ıra va.hdetJ vilcu
de getirmek ideolojisinde Mtbeml· 
Usınc. yaııJ Yahudi aleyhtnrl.ğı 
fikri olduğu da iddia edilınekte
dir. 

Nazarl olarak kolay g5rUnen bu 
tcşebbUsle acıı.bcı be.klenilC'Jl OCY 
rcaliz:e cd'le-billr mi? Ilor halde hl· 
yolojkkmnn tahakkuku mUmldln 
gürlilebilen bir lde<>loji olduğunda 
ı;Uphe yoktur. Fakat bu çetin -,u. 
cndeleyi icap ettiren bir i.5! .. ln
ss.nlık b:ılmn.mdnn Ra.clsmc d~· 
t:rinlnin tatbik.ine bnğlanmnk ne c'le· 
receye kadn.r doğrudur? İşte mev
zuun bi.ıi aliılmönr eden en canlı 
noktası budur!.. Duyuş ve dllşll· 
nU5lerlni meaıleket fdee linc bşğla.. 
mrş olıı.n insanla.mı mklan fa.rklJ 
olmakla beraber slyn:ıt, ~nomi'k 
ve ııoşye.} hedcfirri b!r oldıı:kça ırt<. 
nynlıklnrm"D zanı.rb ol.maltın gUç 
kabul edilebilen bir iddiadır. Doğ· 

siniz. Mutlaka lstanbula gitmek istiyorum .. 
Vali ıevindi ve boş bulunarak: 
- Ba~üatüne, dedi. Başüstü~ .. Seni kendime ba§ 

mühürdar tayin ettim. Bugünden itibaren. Üst kat oda 
da senindir. Atlarımın en iyilerinden birini seç .. Her 
gün gezersin .. Ne ko.dar nyhk istediğini yazdrr, kabul 
ediyorum. !ki yüz altın da hediye ediyorum.. Haydi, 
şimdi emret, eşyalarını odana çıkarsınlar .. 

O gün, ptışanm bütün adamları hayretler içinde 
kalmışlardı. Gözlerinden, Behçe'Le fena halde kızdık. 
lan anla§ılıyordu. Fakat bütün buxılur, Behçetin ızt.Jra;. 
bını dindirmiyordu. 

Behçet, v.,li paşadan daha itibarlı bir insan olmuş. 
tu. Salahiyeti vardı. Her istedi~i, h~r söylediği oluyor. 
du. Fazln olarak genç ve güzeldi. Herkes, konak ~ak
larından ve volinin m~iye'~ind-s::~d mernurla.rclan maada 
herkes ona iltifat ediyordu. Hele vali, adetn üzerinde 
titriyordu. 

Behçet, na ı1 of sa validen izin nlacaiJını düşünerek 
bira3: seviniyordu. lstanbula gidip Mı:ıkbuleyi bulduk
tan sonra tekrar dönmesinde hiç bir güçlült yoktu. 
O vakit valiye her eeyini açıkça söyliyeı:ek, Makbule il 
cvlenmcz!e ya!ayamıy c ~ını bildirecekti. V linin, 
Behçeti elinden kaçırmamak için buna derhal raz.ı ola-

tiı•! . . . 

Lnelmnsld mesut ve müreffeh 
ynşrya.n milletleri tetldk .. tmfş, 
hııtta bizim memlekctimi?Je de gel· 
miş,. diyor ki: 

''Muhtelif bir çok rr.klarm bir 
nraya gelmemyle vUcut bulmuş 
milletler mkı fuı.ifie edllml~ mil
letlerden daha mesut ve milref· 
fehtlr!,, 

Bir millet bUnydhıi teşk"J eden 
muhtelif rrkle.r arnaındn ister izdi 
vnç ısuretile kaynaşmış o~uı. ister 
kanşma.ksn:m blr anıda bulunu~ 
tarzında olsun ideal birliği olmn
dr:cça o bünyede mU§tcrck hayat 
mefhumu kalmaz.. Es!lsen }~adı
ğı mü§terek muhit iç1nde bUnyesf
ne girdiği, ftJrn.t kayna.~:ımııdtğı 
camiada yalnız kendisi için yaşa • 
mn.k istıyenler o bUnyeden ntılmn
ğa hak k8Z8J!mış olurlar! Ya.ııadı 
ğı ve kazancou temin cWğ! mem· 
leketf beni.m!eyen ve onun capla 
rma katlanan muhtel'f rrklar bi 
ltuds içtimai heyet içinde birer r 
kabet unsunı deP,i1, nsil bir fnalj.. 
yet fe.ktörO olabilir. 

İ§tc Tür'dye muhtelif ırlı:lrı.n bh· 
al'3ya toplayan bir memle1·ctUr 
Sir millet bünyesini birlikte kur 
duğumtl2 ekalliyetler duyuş ve dil
şünU~lerini ya..,.c:ıadtklan memle!cet:: 
uydurdıı'ldnn mfi'J1detc;e Racismo 
ccrcyn.nlari bizim memleketim 2 

huıs!utlarnı g~cmezl .• 

Irk b'rliğlnlıı (mıjtlı racinl) fay
da ve zararları il.zerinde hellim bil· 
gisiyle durulursa, biliyoruz ki, her 
ırkm kendine ıruı.hsu:s zayıf ve 
kuvvetli Lıııi faktörleri \"E\rdır. 6u 
halde aynı rrka mensup olanlann, 
uzak akraba obnnlarmn göre; bir
birlerlle evlenmeleri iyi olabildiği 
lradar fena netice vermesi lhtımıı· 
U de vardıt. Netekim tıpqa lrsl
~·et • bUnye ba.hs"nde aile efradı a
rasmdalô evlenmelerin çok defo 
tereddiye veya berharı,gi ferı"l bir 
istldndm neGilden nesle intikali 
doL.-ıylSlle b'r çok hastal itlnrm zu· 
buruna sebebiyet verdl{t'ni okııduk 
ve sonra da hekimlikte bunu teyit 
eden bir çok vaJmlarla da knrşılıı.§
txk. 

Şu hnlde bir millet bUnvesinJn 
rşlahı be.ha mevzu ise, Rac~me 
değil, Eugcnl me'e kıymet VC""' 

me'" 18.zımdır. Fa.ka.t bu fik :r nal1 
dUuU11iirslerin U&tündc ıiyasi bir 
gayeyi istihdaf P!llyorea la de@.,."1':" 
ve o vıı.kft ilim sahruımdnı:ı crknr. 
lnsanf !dea.lleıin iiştünd.e p;ı.Uaynn 
bir dinam1t olur? .•• 

cağı fÜphesizdi. 

Bir frkra.sı şu: "Kita~ı.].ıı! 
ruz " kfı.r ,, etmeğe 
'"ili" "ti hecelerinden ,<SS ' ,, ~ 

ter ortndn gürültü o~ 
Gürlll tü de şu, bir ııı.d• 

tesı muharrirler ara.s 
nnkette bütlin müellifler Jd 
rn a.teş püskürüyor. 

• • • 
f 

1587 de ÜçUncil MUJ1lt.
1 

rı· 
bir fermanla tilrkçe harf e 
rup:ı.dn basıla.o k..tapıo.tJll :B 
eUz memlekete sokuıınnsır. ) 
ade etmişti. Ve b.11; ~pb~ttJ. 
bir harekette bulUJUll~ 
aynı eeyi ya.ptır.mayı d~~ c 
için onu suçlu göstcl"fll . 
den gelmez. Devir m~eır;-uS 

Tar.bte bir de tkind Jd 
nm bir fermanı varciJ:r, 1 .ı 
çok ki~ler "feci'' dcıı1 9' 

"Bazı mUisidler bruiınD pd 
gibi kel.meler ln§ıynn bU {e 

Gal:ı.t.ruin, Vnlde ve Ve~ir 1 
bn.u Ermenilerin dini ıutaPpıe 
ınp sat.ınal!ırnu ıf <ıdetle 
yordu. Bu .. Fleri ynpt ğJ ~ 
H ç:ı.doryan adındaki ~tııl ~ 
pa?..ı takibat yapıldı.;;ını dU~ 
mnz d.:rhal kendini yurt dl:;!'' 
msğ'l muvnffal: olmuştu. 

Bu tarih vesikası h"JÜ'ı:ııd9 
in malfımata m!l.li'< değil.İZ·) 
rah • 'baskı saruıyil,, n. JJll. 
'"propagnnda \'M!ta.sı nı , 
yahut bu işle meşgı 1 ~ 
"ili,, f de, "ti,. yi de c 
"kar" mı rru mcnctme-k ıstt 
Bu tarihten sonra ,öril> 0 

''kitap,, dnima '"dava,. otıf. d 
O kadar, ki yazma ~::rıer 
rıln ınJraslQ.rJ l:ıtapl cınetcri 
rup okuma mcrr..!:hl"rnıı !~. 
tntm n cdcl)!llrken, basını?. 

de kitap, b.u::.\nlar için bit 
oldu. 

Bir til..bi milell'fe yUz k-'1 

rıı.sı vermez, kendısl be.' b»
1 

bm kfmnr C'eblnc doldurur. 
En yeni bır vnktı: Babıali 

ı; ların.ç!a.n b.rl, kiUıpç o!nJB\ 
rinin çıkard ğı ve rağbet göt • 
esere tnl p oluyor ve diyor it 
tiln kitapları bana de-''1 ı 
şn.lwi sermayesi ile kitap ~. 

' mUellif rru:ı oluyor, kfıapçt· 
diyor, sizden her kitaln ~ ; 
satın alının.,, Bu X kuru.'} :1 
hak.lkl flya. ın n sekiz:ie wı. 
kitaba yapılan masrafı bfle 

11 
lnmıyor. Fnluıt kitapçı oıııt 
fiyntıle $ll..tuca.k ve kazıın:ı 

MU~llifler kitapçılara huc:ı 
diyorlar fa.kat "'kn.lem,. uı;e? 
Ye galebe edemiyor. 

Niynzi 4.l!)f 

Eşreften seçmeler : 
-------------=--~ lllr oğullillı glbl tblls ı.ıılJ!' 

(Benim oğlum 1) dlyerpez. 
Adcnl .. 

Rruıgtlmrındn dunıb IAn ' 
H.a.'11 i 

PAdlptıım, ııe:nl gördilkQC tıJ: 

- Ey Yetil ku~ .. Bana çok çektirdin.. Fakat itte 
geliyor, yaklaşıyorsun. B f ucumda dolaştığını hiş~' 
diyorum. 

Behçet, bu \:atlı hayaller iç!nde çırpınırken IJ11 ' 
halle imamından, kaçıncı defa olduğunu kendisinin o' 
bilmediği öldürücü bir haber aldı: Makbule Haııııı11 

altı ay evl'el oturduğu evden çıkmış .• 

.. ~eh~~t, işte bu ~abe~i aldıktan sonra deliye. d~JIİ 
muştu. Gunlerdenberı yenı luırarlar vermek için zıhnıtı 
yo~yor, fakat bir türlü bir karar veremiyordu. Yapıl?' 
cak ı ya derhal izin alarak lstanbula gitmek, yahut iz•" 
verilmcz8'e kaçmak .• Bu sefer, ihtiyatlı hareket etıııe1'ı 
yakalanmamak lazımdı. Behs:et, her ne bahasına oiııt' 
s olaun bunu yapacaktı. 

Bir gece odasına kapandı. ~ 
- Kaçmahyım, bMkn hiç çare yok., diye düşünd0: 

Faka•ı nasıl kacaceğım? Yn yakalanırsam .. Çünkü 'V~ 
bu.. Her tarafa adamlar, süvaril r lco!ı:turur. Bura f 
adeta göz hapsine alınmış bulunuyorum. Ortadan bl 

at kavbolanm., Behçet nerede? .. diye ararlar.. GeC0 

yola çıksam, öbürgün arkamdan gelecel~ süvarilere Y.'f 
kayı ele veririm •. Vali belki gümrük müdürü r.ibi bir ı ı= 
tirada bulunmaz. Faknt belki c!e affetmez .. İnsan bel 1 

olmaz. Kızarsa idam bi!c ettirebilir .. 

Behçet, akhna idam kelimesini getirin-:~ ürperdi· 
Ne feci ıeydi bu. Makbulevi bir dnlı rG7ernedcn, 011ııll 
hayali ile doymadan ehe-:liy en yok ol"?'ak ve onu otı 
k da, bu güzel dünyada }t; 0 11disini oovebilece!t insşllJşf 
araamda bırakıp yok olmak .• 

(Devamı ıJar) 
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:~..:~. :~e·~~: Tevziat bundan sonra dokumacllar 
'"'llıiıresmi Wr Jıııbere gö· 

~ ~~~ :ın:ı":;cket ooperatif i tarafından yapılacak 
l.lı·Staıın tnrnfmılan ileri 

111ci bir cephe ~m:ık Basma satışları durduruldu 
~ ~tbfkntı mıc1rr. l'<>ksıı Pamuk ipliği dağıtma i§ini yo verilmiyecektir. Her tezgfdı sa· 

eıtınlyetli bir surette ni lbir şekle bağlamak için :tkti· bibi, ;kendisine verilen ipliğin 
İtin ynpılmıı; bir y:ı· V al · · ~~ti midir? lhtimnl bu sat ek etinın yüksek salaJıi sarf şeklini ve irnfilfttmı koopc • 

•ıeı:ı yetli bir heyeti, Ankarad~n şelı· ratife ibraz ebneden yeniden iı>-
' cfi ltalyııyı şıırlc cep. rimizc gö!1derdiğini yazmıştık. lik alamıyacaktır. 
b..~~ ~ardım ctmct.· İlk tetkıkler neticesinde, şim· Sümerbank yerli :mallar pa • 

ttQı ~ A f r 1 k n d diye kadar Halit bankası ve o - ?.arlan mu··..1:ı-1 a;;."l, basma satı&. el<, ruıttr~ münı1>ün o- \.u.ın"'F.tu ~ 
ı\f nun del5.lctiyle halk sandıkları lannı durdunnun+ur, Şimdiye 

rlkıı.dnn sürüp rıknr· t--.C dan 1 S'" f" 1 u.ru.ı.m yapı makta olan ~ - kadar satış :i~ icap eden !fi er, 
ıa muk ipliği satışları cundan son- yerli mallar pu.a.rları ta.rafın • 

4rl'i~ <>lan nd1rtalnrdıw ra. yazma ve dolruma.cılar koopo dan verilmekte idi. Bundan ron 
ı:l hareket. ba lar- ratifi tarafınd;:.n yapılacaktır ra fisıler, kayrnakaanlar tarafın • 

l'\Uıı~ <la ı:ı.zledllmlo:; olnın- Öntimüzdeki ay b~aına kada~ dan d"~r1---ı... na.zarlarda yal-
~~ İngiliz taarruzu ~ ....,..... ~~ ,.. 

1ı kooperatife girmiyen iplik ile nız tevziat ya;pıltıcaktır. 
~lıı sini Hrm .. yen hMi· iş ı:-örcn• sanayi erhabma iplik 

bn mclan hi~ olm:ız-
11lıütnrekesindenberi sU

~ı~'!'an ız tdfrkkilcrl göz 
::"UCe0 k olursa insan bu 
t t 'e rubrtnlar ~örmek· 
etnıez. 

'-.:_ ~ö ·ı~ Gol onı>hesinde olma.. 
n "_Afrl'ka.dn Fransanın 

Ul.ı!iılini Jwrunın.k 1 ti· 
~da mühim bir mevki 
~ ~3'c1i. Emıincleki silüh-

1\ ~:t'r:ınsa mütareke in· 
!,.r 0 l•'rruı ıı için bir ümlt 

~ hııu tu. Bir tarafta d/S 
~ ~!'afta J..._wn.lin temsil 
tıcu~ slyn"et ort.asmda 
ı 'ı ı takip eden ı•eteı 
da letme'i sureti!.. Afri· 
, ili. yeni nnla -matara 
e ıynsC'tini dnhn ziyn.· 

~t<:<ıiği lstikamet-0 fev
t tttunaktadır. tnsnnm 'ha !:1, ıne,.simln eçacnğt 
~ rebclerlnil~ Fransayı 

bir hn.le koynınk daha 
)>L P e<lilmlş, Y cygnncl 

Q:I.! tınnkn fe!n ı:.etrtlril-

~ 
~ Afrilrodıı bnlunılui;u 

t Vnklt nkln gelen bir 
1 ~ İtalya Tmblns!h da 

~~9 Veyganı1 lmvvctleri 
lıırıı • Bu sual ge!;en. sene 
~la~ııb ordu. Fakııt bu 

~oylc bir sual sonıbl· 

· i, Ceuıyirdeld ırrnnsız 
~.ı\.rrikııdn mihverin tu. 
~bir 3 nnlımc:ı stı:ıh lın· 
~azlar mtf 
'lt l artık al:la. ı:;cleblllr. 
~~t:lnin Milınmct i dalın 
~re yat.ln.5nuştır. Frnn-

e ~ • faydalı btr ulh tc-
,"Q '- 1~in Pnınsıı.nm Alrika.-

11ıtaıa 
ttııl'i nnı rnuh fn ol mi( 

ile tt>skctmesi hcl>lc-
~ltlbı bilhas n atl:ı.ntll\ 

tı lldc tesirli i lcr yap:ı· 
llı~erhat mihver lmwct • 
~i n i gnllnc imlam \"er 

1)( de nıc,·cuttur. 
' !1._llh:ırebe t bugün için 

•. ....,lleJikn.n 1 birliğinin 
~"· A tJ:uıtik mulınrebc

ıı tnrnf harbin en b\l-
~lıı 1 kazıınmış olacaktır. 

ar apartmanın
daki cinaget 

Ceset dün de kuyudan çıkarılamadı 
l-1 üseyinin bodrumda parasına tamah edilerek 

öldürüldüğü anltı§ılıyor 
İstiklal caddesinde Aktar a.. arasında bir kan davası vardır. 

partımn.rurun bodrum katında iş Fakat bu eski mesele artık unu· 
!enen cinayet hMisesi etrafında tulmuş bulunma.ktadır. 
müddeiumumiliktçe yapılan tnh· Her iki katilin üz.erinde 70-
kikat derinlcştiıilmektedir. 80 lira para bulunınlJB!ur. Bun· 

Cesedin bulunduğu kuyudaki dan başlGı ele g~irilen tabanca 
sular dün de itfaiye motörüntin dan bir kurşunun attlmış oldu • 
yardımı ile tcınizlemniş ise de ğu da görülmüş ve ibir ~k kan· 
ceset heniiz meydana çıkarılama lr paçavralar ortaya çlkanJmrş. 
mrgtrr. Kuyuda da;ha bir hayli tır. 
su ve taş lbulunmaktadrr. Bun • Bütün btınlar, Hüseyinin para 
lnnn da bugün temizlenerek ce • sına 1amaan !bodnımdA tabanca 
sedin ~ılmıa.sı muhtemeldir. ile o1dü."Üldüğünü, oesedinin ku· 
Diğer taraf tan elde edilen de- yuya ntıldığmı ve sonra. yerdeki 

!illere göre, kapıcı Haydar ile kanların ele. paçavnıJarla sHindi .. 
arkadaşının, tacir Hüseyinl paı. ğini göstermektedir. K~tillerin 
rası i~in öldürdükleri Mlaşılnu:ş bugün adliyeye teslim edilerek 
tır. Vakıa Haydı:ı.r ile Hüseyin tevkif olunmala.n muhtemeldir. 

Denizyollan umum 
müdürü çekilmedi 

Bir gazete Deniz yoll.oın U· 
mum müdürü İbrahim Kemal 
Bavbura'nm istifa ettiğini ynz • 
mı.Şsa da. bu lha!bcr do~'l'U değil· 
dir Umum müdUr. idareye a.it 
işl~r etrafında alakadar maka.m
l~rla görüşmek üzere bugün An· 
ltnrayn ~idooektir. 

Hasta memurlann 
durumu 

Hasta memurların hast&lıkla • 
nnın devam etmesi ihalinde ikin 
cl 'bir izin verilmesi ibu mezuni -
yetin bilmesinde ise şifa bulma· 
sına bbib rnporiyle imkAn olınt 
ya.n memurlara tekrar izin_ -ve • 
rilmiyerek tekaüt roilmelen ka 
rarlaşmıştır. 

Bununla beraber tabanca. 

Balkondan düşen kızın 
ölümü hakkındaki 

tahkikatı 
E~ sabah talimhanooeki 

Birel apa.rtJ:manmm üçüncü kat 
balkon dmıirinin kopması neti· 
cesinde yere düşerek ölen Coya' 
nın tedbirsizlik ve dikkatsizlik 
neticesinde bir kazaya kuman 
gittiği anlaşılmıştır. 

Coya balkon parmaklığma. ha 
fifçe tutunmuş ve parmaklık 
kopmuştur. MUddeimnwnilik bi· 
nanın inşası işiyle ui{ra!anlar 
hakkında öliiıne eebebiyet suçun 
dan takibata girişmiştir. 

Albn Fiyatı 
Dün, bir Reşndiye altının fi. 

yatr 25 lira 80 kuruş idi. 

n arif Vekilinin 
tetkikleri 

Vekil, Mühendis Mek
tebinde talebe ile 

yemek yedi 
Şehrimizde bulunan .Ma • 

arif Vekili Hasan Ali Yüool 
kültür müesseselerinde yaptığı 
incelemelerine devam etmekte • 
dir. Evvelki akşam Yüksek Mü· 
hendis okuluna giderek son yn • 
pılnn değişmelerden sonra mü • 
es...cıesenin ~Iışma vaziyeti cıra. 
fında okul direktöründen izahat 
alınış ve olmlu gezmiştir. 

Sonra akşam yemeğini ta.lehe 
ile !birlikte yemiş ve onlarla gö • 
rii.5Illüştilr. 

Dün de Edebiyat fa.kültesinitl 
bina vaziyeti etrafında. dekan • 
la ve profesörlerle görüşmüş, bi 
n•yı gezmiştir. 

Küçük ·bir ıza 
tecavüz .eden 

arabacı 
Evvelki gün Kadıköyünde jğ. 

renç lb!r tecavüz tıftdisesi cere · 
yan etmiş, bir arabacı 11 ya.şın
daki bir kız ~ğunun rorla ~ 
zına geçmiştir. 

Mütecaviz, Kadıköy arabacı • 
!arından Mehmet Fikret adında 
birisidir. Mehmet Fikret. evvel· 
ki gün yolda oyun oynıya.n on 
bir ya.51nda Zaide ve Şükran a· 
aında iki kız çocuğunu: 

- Gelin sizi ara:ba ile gezdire 
yiın! diye kaneımuş ve arabasr
na bindirerek Kızıltopraktaki Fi 
kir tepesine götUrmüştür. 

Mehmet Fikret, bunı.da evve
lfı. Zahideyi kucaklamış ve bir 
hendeğe süriikliyerek zorla tcca 
vü7.de ibulumnuştur. Arabacr 7..a 
bideyi kirlettikten sonra ibir ta 
rn.fta bağır.makta ve korkusun· 
dan ağla.makta olan Şükranı yn· 
kalamış ve ona da tecavüzde bu 
lunm.a.k üzere lbir hendeğe slirük 
lemeğe başlamıştır. 

Fakat tam bu sırada civard~ 
g~ bir t>Olis memuru çocuk 
la.rm feryadım duyrnll§ ve br. 
men valm yerine koşarak rırnha 
ayı suç üzerinde y.ıkalamı.şt.ır. 

Tecavüze uğrayan Zahide mu• 
aycne için Taıbibiadliye gönderil 
miş, ara~ı tıa.kkmda da ağır 
.cezalı cürmü me§hut kanunu 
tatbik olunarak İsta.ıtnıı ağır 
ceza mQ..hkemesine gönderilmiş • 
tir. 

Nakil vasıtalan 
kanununda değişililik 
Başvekiilik resmi nakil VMI • 

talan hakkındaki kanunda dci:ıi 
şiklik yapılmast hakkmda ~ir ka 
nun projesi hazırlanuştır Bu 

ı projeye göre askeri temyi~ maih 
kemesi . reisi, Ankara gamimn 
ve !harp akademisi komutanları
na birer otomobil tahsis edile 
cektir. 

1ıı • Aıneriknnm atla.ntjk 
'~l'I ~ l'erle:;ccel• ,mihver 

hit hnrp iiı;erindc e!ıcm· 
tırettc tesir ynp:ıbillr· 

seslerini duyuncaya kadar, ora · 
da.n nyrılmadıkla.n anlaşılıyor -

du. J . n-">'h.,. 
Odanın içinde • B. nın ~·-

na ait knWtJar yoktu. Mesel& 
nereden geldiğini gösterecek ıbir 
işareti görU.Imüyordu.Yı;tağm a.1 
tındaki eski ibavulun içı boştu. 
üzerindeki etiketler de, kopanl· 

I spangol dansözü. 
~ ~~ Afri'kntln hareket 
~ b:ı.. .. ckettere Bimdlyc 

lr olnıı Veygandm de· 
lı 01ın..'\ mı clıemnılyetıl 
b~lrYiz. 

\:~~harbi ne Avnıpa, ne 
\."it il Afrika hıırekcti oln
~ oğrq olur. Jfıırbl kül 
·bu~ nıeselclcrin l:r.nhı ko
~.~!~n lar IJlrblrlerlnl tm· 
~~ ~lerdc hn,ıılıır<la ta

bta lı ier. ' 

' li.?' nlanuıc:ınm bir u· 
~t~ _!.:olündc görüyorsak, 
~' ıtı!~kdc de görebiliriz. 
~ ?lrebeleri büyült Juı.rM 
• Oıı rııdnn btıı;lm bir şey 

lr. Qn başı Ve BORU b:ı~ka 

b . SADRI ERTEM 

·~ .. 
~Sve ~ o.toğraf 

flA ergısı 
~~tlJ 
'' lf.ALTillVlNDF..N: 

re rııahsus Rcıılm ve Fo· 
1111 b 

' azrrıı~ıı. b:ışlnıımış. 

... ı:-~ \'e ... _ , ~te ...... karada C. H. P. 
'- '1ete rıımncc ıı ı;ılacıık umumt 
,~rııt~,~ knzanııcnklnrn mUkll.· 
~ taı~r. lıUrO.k etmek lstl· 
c·ı:ıı~ ınaıamnt nlmnk tızcrc 
1 l1ııı nıuro.caat eyi mcleriıır 

Ellrıdcrmclerlnl rica ede. 

nırştı. . :ı..· •• 1 k 
Dolapta kirlı vır gom e var • 

dı Fakat üzerinde, ne bu ~öm • 
le~i yapanın. ~e de ~ayan ça· 
m~ırhMcnin ışaretı yoktu.Bun 
ds.n başka, her hangi b~ dükkful 
dan alınabilecek ucuz bir yağ • 
murluk göze çarpıyordu. 

Morgan kendi kendine düşün· 
dü. Bu iein altından kolay ko • 
Jay ~ıkılamıyacaktı. 

J. B bütün izlerini ustalıkla 
knpamiştı, Kendisine gönderm~ş 
olduğu mektupta 9a, ne yaptıgr 
na dair hemen hiG bir şey söyle
memişti 

n:oııa;mı kavuşturarak durdu 
bekledi. Kıymetli dakikalar geç
tikçe taiihsizliğinc l~netı okuyor• 
du .. Fakat ne yapabilirdi? 

Bekliyordu .. Fakat bu esnada 
hiG ümit etmediği 1bir şey oldu. 
Arkasında bir kımıltı i~tmi~ti. 

Birdenbire geri döndil. 
Karşısında bir genç kız! 
Genç kız tatlı bir sesle: 
- Beni nteş etmcğe mecbur 

etmeyin! dedi .. Yoksa yanarsı · 
nız. 

üzerinde bir kilrk ceket var • 
dı Bir eliyle bu kfirk ceketi na· 
rin vficudüne sarmış tutuyordu. 
Diğer elinde bir W:>anea görü 

Heyecanlı, büyük Polis Romanı 
6 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR-. 

lüyordu. Bu tabanca.nm namlu - si evvcloe ginneğe cesaret ede • 
su, doğrudn.n doğruya Morgan' medi mi? 
ın midesini lhedef tutuyordu. Soluk yüzlü adam ıbir şeyler 

Uzun boyluydu. Fakat kürk nurldandı, ibesbclli küfretmişti .. 
ceketinin ka.ba.nk göaterişine Fakat söylediği sözler lspa.nvol· 
rağmen, vikudüniln .inceliği an - caydı. · 
laşılryordu. :sa.,ında şapka yok- ... Genç kadın ona dönerek: Aya 
tu. gmı şiddetle yere vurdu Ve: 

KoyU renk saçl.Q.M l~mba ışığı - Çeneni tut Karloo! dedi 
altmda. parlıyordu. Şimdi küfürle zaman kay:betmck 

Bu genç kız odanın etrafmn sırası değildir 
bir göz gezdirdi. Ölüyli gördü. ..Pudralı Y1izÜnde iki kızgın 
Bir ona, bir de dikkatle Mor • goz panl :parıl yanıyordu. 
~an'a baktı ... Morgan, esnedi. Tabancanın 

Sonra arkasıruı dönerek: ngızına. bakıyordu. Fakat bu ta

-t~ gel Karlo. dedi ihiQbir 
mahzur yok .. 

lçcri giren adQ.!Jl, bir ai kor • 
kak görünüyordu. Çıkık yanaklı 
uzun yiizünUn derisi solgundu. 
Şapkasını kaşlarının üzerine lu: .. 
dar indirmişti. Paltosunun o~uz 
tarı vatkalı olduğu için, ha.kıka· 
ten geni§ omuzlu imiş gibi gö • 
rürunek istiyor idiyse de, tuna 
muvaffak ol~mıyordu. Çirkin, 
çelimsiz bir herifti 

Nitekim Morgan: istifini boz· 
ml'Jrnızın: 

- Pek 'büyük zevk sahibi de
ğil nU§Sİniz Bayan.. dedi. Dos • 
tunuzu, doğrusu beğenmedim. 
Hem de korkak bir şey •• ~ 

banca bir an için olsun hedefi. 
ni değiştirmiyordu. Bu kadının 
iş germek üzere buraya geldiği 
muhakkaktı Tekrar soluk yüz
lü adama dÖnerek: 

- Sunun üstünü ara! dedi. 
Çelimsiz herif: ~erçi korkak 

bir manzara gösteriyordu. Fa -
kat i~nin acemisi değildi. Çün • 
kil genç kadından aldığı talimat 
Uzcrine der'hal Morgan'ın yanı -
na gelerek onun üstünü arama. 
in başladığı 7.al'llan ~yet usta
lıkla hareket etmişti. 

Bundan sonra Morgan sordu: 
- Ellerimi indirebilir miyim? 
Genç kız, ta.bancasiyle ona du 

vara doğru gitmesini işaret et· 
tikten sonra: 

Fransadaki 
heykeller ve 

abideler 
ı~ra.ıu.a, hiç olmnz bir ltnro.r \er

di. Memıelıet. f~ilc.Ll fbi:lclcri ~ı· 
kıp eritecekler, glille ~':lP'P lı.'l.\ n
ya SB\0Urncaliliı.rm1!}. 

Hııbcrin knyn:ığı, cğ,"Cr bi.ı.z:ı.t 
l<'ransanm kentli ı jansı olıı!11.Snyt1ı, 
bunıı lnanm=.J, t! :miz:t .. n gclmiyc· 
ooktl. Fnk:ıt, ~ :y:ızık, ki bu nt•ı 
hııberl, bu umulmnz ruh , .c akıl 
faciasını sahlplcrlnln kcnt:Jle:'!ndcn 
Gğro:ımlş bulunuyoruz. 

Heykel, f: b!tlc, anıt t ibe nınl 
olnuı.mııı şahsiyetler, hi'ı.o~lcr , .e 
u'l,a.lar lı:in dikilmez. Şu hnldc 
"tarihi ohııny:ı.n,, l;nydı ile, "' !ci" 
ne:ıbıı ne demek is!iyor? 

:Fmnsıt., ma,cri vicd:mmd:ın ko. 
pıın hnrnle~rle, b:ızan, lıUyU!i :ı
natkünnı, b:ızııo, knlırnnı:uı ku
mB.Dıbnmı, ~k kere de l•öl•ünii tn-

1 r-ihindcn ııbn bir 5nnh \'nlı:ı.smı yer 
yüzltnıle ebcdilestirmek istemi~ \ ' C 

onlıırm hatırasm:ı hürmetle bn a
blderori djlmıfştir. ''Mermer,, \e 

Cemiyetin zekıisı, fe.rdın zc. 
ka:ıından da.ima üstün • 

dür. Onun için iıi~ bir cinayet 
cezasız kalmıyor. KAlacak olsa 
bile, <>mı do. kader, vicdan aza
bı temizliyor. 

Bir kaç gündür gazetelerin 
birinci sahüe!erine kanat ger
miş olan ''kuyu cinayeti., habe
ri, i§te !bunun bir örneğidir •. 
Bir z;ı.valh köylüyü Beyoğlun
dn öldürüp kuyuya atan adam, 
o derinliğe kim blijr ne cmni -
yetle !bakmış ve belki içinden 

Mıntaka iaşe müdürlüğü\ 
teşkilatı 

Haber aldığımıza göre yeni 
mınta.ka i~~ müdürlüğü üç i· 
kinci derece müdürlükten mrct 
olacaktIT: 1) T.etkik. 2) Kon -
trol, 3) Dağıtma. 

Bu rnüdUrlüklerin hepsi mınta 
ka. in.~ müdUrliiğüne bağlr ola
caktır. 

Kömürden zehirlenen 
ihtiyar be~ber 

Saraçhane başmda 7 numara
da !berberlik yıa.pan 85 yaşında 
Ömer, dün ibir mangal ateş yak· 
mış, ısırurken dilşilp bayılmış • 
llr. Dükkana gelen lbir müşteri 
vaziyeti görerek ~bıtayı haber· 
dar etmiş ve ihtiyarın gömürden 
zehirlendiği anlaşılarak Cerrııh
l)aŞ:ı. iıa..~anesine kaldınlmış • 
trr. 

"Çocuğa. ve Gençliğe altıka in&Dlr 
ğa aıtüuıdir . ., 

Çocuk EslJCemo Kunıma 
Oelıel f\lerkczi 

- Ora.ya oturabilirsin, dedi. 
Fakat ellerini dizlerinin üzerin· 
de tutncaksın. 

Morgan. kızın dedi~ gibi yap 
tı ve: 

- Şimdi hepimiz rahatız, de
di. Bakahm ikinci emriniz ne -
dir? 

mz onu dikkatle gözden geçir 
di. Vücudünden yayıl~n güzel 
bir levanta kokusu, odayı gezi • 
niyordu. Ve ikisinin arasında, 
bir in::;an ölüsü vardı. 

Genç k:z, yumuşak bir sesle 
sordu: 

- Niçin ibu adrunı öldürdün? 
Morgan'ın sesi de ayni suret

le yumuşak, heyecansızdı: 
- Benim öldürdüğüme nere -

den hükrr.ediyorsunuz, dedi. 
l{ız bunun üzerine: 
- Görüyorum ki anlamıyor -

sun, dedi. Ve bir an içinde, bir 
U:lbanc:a patlıyarak, Morgan'ın 
sağ kulağının yanından ibir ta -
kım tnhta parçalan firladt ve si 
yah ibir duman belirdi .. 

I\ız. Morga.n'ı tehdit etmek 
için bu harekette bulunmuştu. 

Fakat bu hareketinden yegll. • 
ne korkan a.da:n, l{arlos oldu. 
Heyecanından Meta yerinden oy 
namıştı. 

Morgan lb:işmı yarım sağa 
döndürdü. Kırtn ~aktığı kurşu -
nun ne kadar ya~ m geçmiş oldu 
iunu gördü. 

-Ben öldürmedim, dedi. Ne 
yaparsan yaP •. Daiıru) söyliyece 
ğim lbudur. Fakat sen dah:ı. zi • 
ya.de tbu küçUk yavruyu korku -
tuyorsun!. 

(.Devcnn, 'Var} 
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"tu!ıı; , a iuli Siil:~Icr olınnlrtAn 

lrnrt.ııı-an. b;ı tns ' 'c 111!:.d:::n yığm
lnrma :zc-!üı.nm nunıou, nıhıuı D.te-
'n.i ll.1.ı:t:uı tl~~L-u-, çc::ten t-Opmk 

o!mn ,l41J'Oır. J;u yilitlrşl!ı. tarlhin 
yanm<h , knhr:ımnulnrın, büyilkle
ı'in, mt..:.r,ı ~ .:J;s:::ltn•i' sil"!1:l!:ırm <h 
h:ı?: i:ın r·ı"tıcniyor. 

l!J.7!Ul lıir eser, t ir icsa.nr, fa. 
nilih ~u!mru::dan, ö!m~ı.ll!i "wye
ınutıuı, .. !"!'-~ ~ma çtknnr. Yur
ılun:ı. b5ylc bir güzel c~r , ·eren 
s:m:ıtlm:-, o topr:;'±u- <!n..'"ti.nlıı:.a. 
cscr:inlıı :ı)okU\ \'e n.rlmm lilllcnle 
l;nJmıı.smı isterse, ha!-. ıı: mrdll'? 
Şu hn!~ Fnı.ns."\, r.:ısıl böyle bir 

lmmr \"ercb:t:yor! 
'i'nrih, her rnillcUn werlerilc 

bcrnber, :Yenili~l~rinl ele ynnruı;<ır. 
lllr m:ıtc.t hep ı:ı._ 'tlı :ıynnlıı; gitmez. 
Bir çok scbcphır IJt!""t.kcr::?!' ınumf. 
ferlcr:l <le b:r ~ yerlere rcr. 
Netcldm işte HH8 in muzaffer 

ymnsn.'>r, bu~ • ~tütlilr. rıı
lmt r.liUot lerl hu fcJ:..".rctll haller· 
den kurt.'\J'all Wı. ) ine c:skl ~la· 
rmm mcmıcr Ye t nıic:ı ger icı §tl

hitnğidir. Abid~lcrinl yılı:ınlar, bir 
dnluı 11.y~ bı.]!mın.l; fonldine a 
lmzmn a.lhı.mr olurlnr. 

HAKKl SÜHA GEZGiN 

şöyle demtişi: "Bunu bu esra· 
rengiz karanlıktan kim bulup 
çıkaracak_ • ., 

Ve sonra kollarmı sallı.~ 
s:ılhya geçip gitmiş olsa ge -
rek.. : 

Fakat görilUi.yor ki, • dejW 
kanlı bir SUÇU, - en li.di !ıırs:r=
Jıkları bile zaman ~up çıka.· 
nyor; cemiyetin <imine eeri -
yor .•• No derin kuyular; ne 
korkunç :tepeler; ne inler, or -
mantar; ne de par~ parça sc. 
tırdan geçirip kürenin kamına 
gömmeler bir fayda vermiyor .. 

Gazeteler; ''Kuyu cinnyeti,, 
havndisini yazarken; toprağın. 
içinden fena fena kolrul.ar gel 
mekte olduğunu kaydediyor ki, 
işlenen SUGUn uğursuz koku -
su işte !budur. 

Ve suçların kokusu, güntln 
birinde muhakkak çıkar. 

HiKMET MÜNiR 

Umumi mec'isr n 
dünkü toplanilsı 

Talebeler dans yerlerin
de mi buluşuyor?. 

Istanbul Umum! Meclisi dün 
saat 15 de ikinci reis vekili Ab
dülkadir n:a.ra.salin lbaşkanhğm -
da toplanmıştır. 

Nafia Müdürlüğünün lhamia· 
mış olduğu üç senelik yol proğ
ramı tetkik edilmek üzere ala .. 
kalı encUmenlere gönderilmiştir. 
Bundan sonra hava. kurumu için 
nakil vasıtnlarına ya.pılmnsı dü· 
şünUlen 10 paralık yardmı. kıs -
mınm nlınmasmm muvafık ola
mıyacağma dair Dahiliye Velcl'i· 
Jetinden gelen tezkere okunmu~ 
tur. 

Dans dershanelerinin serbest 
Lubiynt tarifesine almmalan ıa 
zım geldiği hakkındaki madde 
okunurken azadan Ahmet Halit 
Kitapçı söz alarak bu yerlerin 
Maarü mUdürlUğü tarafmdnn 
kontrol edilmesini, dans yerleri· 
nin liseli kız ve erkek talebelere 
görfü:mıe ve bulu.c,ına yeri teşkil 
ettiğini, gençlerin ahUlkı U7.erin 
de fena tesirler y~ptığnu söyle
miştir. 

Vnzlyct tetkik cdil:nek ~re 
Mülkiye ve :Maarif encümenleri 
ne ~önderilmiştir. 

1 25 yıl evvelki Vakıt 1 

2% fübıclt~rin OJ7 

Viyanada yeni 
memnuiyet 

Bir knç ay evvel Almanya ve A\'US 

turynda lokantaıarm sofra tırtUstl vr 
havlusu kullaııın:ısı menedllmlşt r 
Bundıın maksat sabun ve kumıı.ş ta. 
63.rruf etmekU. En bUyUk otel 'o ıo 
kııntato.rda bllc herkes mermer Uzo 
rinde kAğrt peçeta kuıta.nnrnlt yem ı 

yiyon'hL Viyana. gıı.zctclerlnde oku. 
duğumuza göre bugllnlerde Viyıınnda 
yeni bir memnuiyet 11!\n edilın! tir. 
Bundan sonra Viyana sokalctarında 
kola.lı yalca ve ı;ömlekle dolaşmak 

memnudur. Bu yeni memnuiycUn se 
bebJ :tola fiyat.mm tevkal~de ytl' el 
nıesr'tlr. 
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H va l{u u una A~man Mısırdan Libyaya Börek ve pastacıla· Te~ ~~~ 
doğru ingrliz • • k _ !.'!~~~ _, te er ruJar t b" .. "' • Anlı:ıra, 21 (A.A.) - İzmir ma- e Jl ı R 1 taarruzu başladı ra un verılmıgece :::.::-..:" nifötura tilccar:ı Ahmet Tatarl 1 . . 

Türk ~va kurumuna 7500 lira te- ( B~ tarafı 1 tncıde) 
""- •• t.rn• b yı '-·-·- olmuJtur ve limana dönerken batml- (BM tarnft 7 ;,.,,.;,,") Ankara, 21 (VAKiT) - Fırmcııa. 

ra ekmek yapmalan için verilen un· 
lnnn blr kısmını slmltçl ve b!Srekçl 
glbl bo.mur l1Ji !le meıgul olan tlcaret 
hanelere sattıkları tesblt edllml' ve 
buna manl olmak l<:ln Ticaret Vekl· 
leli bir kararname proj&a! hazırlaya_ 
n.k Ba,vekAlete takdim etmiştir. 

yapanlara kararnamenin nefrinden zı tadil&t. yapılma.ti 
...,.mı c ı~ ve u parn nu.ı""""' 
vezne"inc tC!ll'm etmiştir. mıştll'. Alcdenize dHnecek vvJyctte ilej:;.il· 

A<b.!la, 'U (A.A.) _ Türk h:ı- Sabahleyin dllıµnan taratmdan ya tllr. Uundn.n dol.:ıyı orta ~arlıt:ı. bu-
aoııra mahdut miktarda d& olsa un tır. Bu hu.suata yeııl ili'..; 
verllmlyecektlr. Bu suretle tmncüa· haa hazırlanmakta fi ; 
rm el altml'lan gizll un saU,ı yapma. ıeketıerde kabUl edllJOll~ va kurumuna fa.brik!ı.tör Salih Bos- pılan bava taarruzuna karşı mUcsslr lunan İngiliz kuvvetleri karl)~mda 

na verese<;i 1 COO l.i.ra. Lfltfi I\:a • bir müdafaadan sonra dig-er bUtUn Libyadakl İtalyanlar bugün bir dc
lago,:ı;.lu 40(), !nbrikat ·r Ali Kara- Alman htıcumbOtıan tı.lerlne dönmll§ 1 rcceye ltadıır yalnız bulunmıı.1..-tadır 
buc::.l: 200, ınanifnturncı Süleyman ıerdlr. ve ln~Ui~ taa.rruzlanm önlemek 
Nuri füı.zm"rei l50 lira d'fer 3 SIU'lhlı bir ket1f unaımıda muhare için Aimanyndao gecen mnrt \'e 
vata.:ı<lo.s da 95 lira teberruda bu· beye girilen harp tayya.relerlmtz gün olıwı:ı aylarmda olduğu gibi yarclmı 
lwmıuslartlır. dllz, deniz b6lgcs1nl'le. 1ngUterenin et. "üremlyecektiı. 

tarının önUııe geçilecektir. U8\lllert tetkik ~ ,,, 

Börekçi ve tatııcılar ellertnde bulu· buaan lnUhap kaDUJl::
nan un miktarını bir beyanname lle ıt ınttııap usulllnllD __., 
Toprak ?rlahaullert O!l81De bildirecek· durulmaktadır. Bu _.-.... 

K.:ırarname eaaalarma ~re b6rek· lerdlr. Kararname ~luDda zıetredlle. kU1erl, 1k1ncl mUn~~ 

---ô---

Cemil Taner 
Edimede 

Ec!irne, Z1 (Va1:ıt) - Beden 
teroiye:ıi genel dire':törü ~mil 
Ta.n('r beden terbiyesi islerini 
teftiş etmek \:e F..dimenin kur • 
tulus bayramında bulunmak ü -
zere r.:?-hr'mizc gelmi~tir. 

BuJ 3ar siyaseti 
(Baş tarafı 1 incide> 

Filof, Bulg:ır:stıınmı coğrafi, si.
Ytı.$i ve iktıudi duru.mu itibarile 
L vrupn camiasına b:ığlı olduğunu 
ve bu csmb dışmdn muntazam bir 
sur..!" .. te y:: .. µma.smıı ve gcllı;mesinc 
:iıınkiın olmn.dıi,'llll ko.ydettiktcn son 
ra Dobruc:uı:n, hemen bütün ll:ı
kcdonyruun ve Trnykan:n b:ıtı hu· 
hutlarilc E~e hu:lutl:ırmm Bulga... 
r.IBt&n:ı dönd 'ğünü hatırlatmış, 
Bulgaıistanm bu yerlerde itiraz 
aGtürmez ha.klan malik olduğunu 
ııöylem;otir. 

B:ışve::i! §Ulllan W.ve etmlşt!r: 
Bulgtuistanın 60 yıldır uğrund:ı. 

mUcı:ı.dcle ettiği filkfiler ba.şanlma 
roıundad.ır, 

Memleketin bUyilk harpten son
ra Nöyi muahedesi netic~deki 
elim dunımunu anla.tan başvekil 
s&lerino şu suretle devam eyle
miştir: 

Bulrrarfstan bu ho.ksızlıkJan h!ç 
bir zaman len.bul etmemiştir, Harp 
ten sonrn.ki bütlin Bulgar hük~ -
:ınetleri tadil tnrnftnrı ol:nu§tur. 
Bu soo~plcdir ki Bulgaristan hiç 
btr z:ı.mOll B:ill;an antantına gir • 
meı:nlş ve bütün milletin sevgi ve 
teveccUhü mlılver devletler~ için 
otmuştur. 
Bıuıcbn ~o:ıra F"ılof Bulp.rista. 

nm 103!> harbinin llA.ıımdan sonra
ki dış !yn.setlnin gellşmelerlnJ an
la.tın .tu-: Evvela Bulgar milleti -
nin mcnfrı:tlcrine ve muhtelif de
falar B l!mnln.rda barı.'.;a ve huzu
ra tareftar oduklnrmı bildirmiı ~ 
lan m:Iıvcr devletlerinin menfaat
lerine uygun bir b:ın, ve tarafsız
lık slyııseti. Bu siyıwet bazı tehll
kelcrı tn.zammun etmekteydi, Bun 
d:ııı otilrll, Bu!gar:stan blr Uya.kat 
kazo..run }Ur. Zira B:ı.Thnn kı.rış:nrn 
muha :ıza.:ııno. yardnn etmi~ ve bir 
za.m:ınlnr QO.!c bahsedilen b.r &I
kan b!o!mnw ibdllSinı :ı.ldm bırak 
trrnr.tır. Bulgnristan katl hareket 
t&rzı ile muhtelif telkJ.nlcri rcd -
detnıi!j ve mlhvel' devletlerine 
kaı1;ı 100 lüm~nin teşekktUUn.U. ~ 
kim bı~tır. 

Bundnn eonra Filof, milıver dev 
leıtler.ı.n.in lcymetli emek b:rllğl 
aycsinde ba5anlm.I3 olan Te Ro
manya ile Bulzaristan a.rasmda 
B~nrj$ta.nm d!!lma arzu ettiği 
l;)'i kom,ulult ml.innsebctlerlnin te
melini teel::il eden Karlova anlq
masmdan ba.hneylem:.~tır. 

Başvd:il, Bul:::uiStanm mUkcm
mel hislerle ro;ır bulunduğu Ma -
tıarlstanı ziyaretinden ve Türkiye 
ile e.on yıll:ır ıç!.nde mUsait bir su
rette geli.:;ml.' c1an ınünaaebetler
clen de bnhseylcmiJtlr. 

Ba.5\·c!t'l lxı.zı ma.hf'lletin bu mu 
DUcbetlcri bozmt.k için yat?klan 
te§eıbbi:slerin n.:tim kaldığ'mı ve 
mUnattebetlerin gelecekte de karşı
lıklı dootıU:C ve gilvcn hnvnsı için
de inkt1f edeee~i za.nnında ba -
lund~:m ulliı.ve etmiştir. 

1'31.Ilı Blrlncl 8uib HftJdmJ!ftnckaı 
9'1/lG 
Posta. T. T. idaresi Ue Hocapap 

maliye tahsil ıubeat memurlarmda.n 
Hasıın Fc!ıml ve Fo.tlhte Çılmkı:ı Ke· 
1110.lcttın m..o.b:ı.1Ie=I Zülll çesme.sı ao. 
bğmda. 33 No. da Hakltı aleyhlerine 
açılan ıı.l:ı.c:ı': d:ı.va~ınm icra lalman 
muhD.l:e:.ır~ınac: ttmmetgl.hlan mcı;· 
inal olduJund:ı.n ve yarnla!\ tebligata 
ratmcn gollll~mlş olJal.lıı.rmclan gı· 

)'ıı.p!:ırmda dovnm eden muhakeme 
net!cesi:ıde 107 lira 43 kuru,un mUd· 
del vekUlnln de kabulU veçhlle 
U.4.935 tnrihlnden itibaren yltzde 
bq fals ve mllddablhlıı )'ÜZde onu 
•labeUntle UcreU 9'CkAlet ve ma?ıke· 
me m::ı.~fı 111' b::ı.klye 11511 kufUf UA.m 
lıı&rcmı:ı mu deialcyhlorJ>'!l ta-:ıııı 9. 

Gerek mUddelye verlln1estn::ı tomyizı 
Jrabü olma.it tızere 24.9,9'1 tarihinde 
br&r verUmI.Ş olduğundan hukuk u. 
JI. K.nwı 437 1nc1 mnddeai muc!blnce 
•lds atın artında mUracHtl& kaau· 
mi )'Ollanı. tevess!ll etıılmedltı takdir
• hllkmDn keabl katıyıt edecettnı 
•tık ba1kA.tip lbbarns.m.a tebllt 
makamma Ula olmak GMre Qaa 
cıluur. 

rafmda bir lnglllz llert karakol P İıtte Kahlreden gelen haberlerin 
çl, simltçl ve pastacı lle ha.mur talllSI celttir. zum kalmadan, do~ 

h&1Jıc tara!mdan -~ mıatnl b!\S8r& Uf;'TD.tm~lardrr. Libyacb İllgilb ıurnızıarmı bil-

kanun kelimeleri Şlm:ı.l! A!rikal'la Alman • İtalyan ılil"1e!Jİ İngiliz ba§kumandanbğınm 
mukabil taarruzu devam etmektedir. bu fusatı elden kaçırmak i&temecll· 
Tahrip edlcl ve pike bOmbardıman tay iinJ gösteriyor. Bu itibarla ünU· 
yareler! Ltbya ne Mısır hududu ara- müzdeld Rlinler ve haftolar içinde 

( Ba.... tarafı 1 inr,i(U) 
önUne konursa, gazetecWğlmlz ruhca olduğu kadar maddece de i1erUyecekU: 

blrbirlnl nak.z ve lnkıll' etm!yen çall§Dl&lann mahlulil hem çabuk. 
hem berekeUI olarak vUcut bulur. 

ııncla tank ve motörlll nsıta toplu bu cepheden öoemll hidiseler bek· 
Juklarmı datıtmışlardır. lenebillr. ASIM US 

Uaraa • Matruhda aaker1 teırtsat 

mllessir surette bOmbardımsn edil • 
ml§tlr. Hava mubarebelert esna.smda 
dll§m&n 4 tayyare Jı:aybttml§tır. 

12 den 18 sonteşr~ne kadar 1ngt 
ıızıer 43 tayyare kaybetmlşıerdtr. 'Ay 
nı mUddet içinde lnglltereye k&rf1 Y•· 
puan mUcadelede altı Alm&n tayyare 
sl k&ybedllm~tlr. 

So,Tvet 
teblif!i 

( D~ tarafı 1 incide) 
Koybtşd, 21 (A.A.) - Blr tarat. 

tan Moskova cephesinde Alman bil· 
cum hııreketl yapılırken, diğer taraf· 
tan cenup bölgesinde de yenl b\r taz. 
yik icra cdltıncktedJr. Almanlar, ?ıer 
halde, Kafkasyaya girmek ve Rusıa · 
rın benzln aımalarma manı olmak ar 
zu.sundadırlar. Son 2i ıaat zarfında 
Rostof cap?ıeslDde flddetll hücumlar 
yapıımt~tır ve son haberlere g6re, ha· 
fit blr Alman ilerleyişi neticesinde 
n.ztyet ''biraz daha knr "c,, blr hal 
aımııtır. Şimdi, bu vaziyete ka.roı 
koymak llzere tedbirler almmaktadtr. 
Dlfer tanı!taD, daha glmalde Don 
lıavzn.aınd&, Von Klciat, Har1tonof kı. 
tala.rma karıı eheınmlyeW tcraltkUer 
kaydetnıem!,tlr. Bu maden bavza.11· 
nm meşhur k&mcıtayıcı rtlzgflrlan es· 
mektedlr. Almıuılar, Harltonof'un çok 
aıkı muka.,.meU Ue kaqılafma'kta. 

4ııtar. 
11.ıcova, 21 (AA,) - Cepheden 

Jııloskovaya gelen .eon haberler, Jıloa· 
auwaya dolru bUyUk Alm&D t.a&rru· 
zunun yenlden ~ladıtuu Ye Voloko. 
ıamak lstUcametinde s~klz tU.ınenle 
bir hllcum yapıldıamı blldlrmektcdir. 

Çörçil. Eden ve 
Maiski'nin nutukiarı 

( Ba:J tarata l ınr1de,, 
Bu öğle yemeği esııaamda Mıı.· 

ıskJ ve Eden nutuklar söylemişler 
\"e So .. -yetıer Birliği ile lnglltere 
arasmdaki nkı ve do6t&ne itbirll
ğini belirtmişlerdir. 

E."b-ı. demiotir kJ: 
E3as beynclm lel siyaset ~

ıee:ndc, Sovyetler BirJij;rl ile İngil
tere arasmda herhangi bir men
fnat anlaşıııazlığı iç.lD hiç bir se
bep mevcut değildir. 

1939 da Mookovayı ziyaretini 
esnasında Stalin ve utvinofla gö· 
rilşnıelcrde bulunmuştum. Bu mU
na.sebetle neıredilen müşterek 
tebllğ, beynelmilel siyasetin her-. 
hangi bir meselesi üzerinde iJd 
memleket arasmda hiç bl.r men!:ı
at anla.,o;.znazlığı bulunmad·ğmı kay 
ciediyordu ve bu, aulh davas:-nde. 
verimli blr işbirliğinin tnıJdşa.fı için 
snğlam temeller te§ldl eyliyor
rfu. O zaman doğru olan bu key. 
ftyet. 1941 de de doi;;'Tll çıkınıetır. 
Ve .istikbalde de m11'>9kkaJr 8W'et
te doğru c;;kacaktJr. 

eğer bunlan resmi sa.li!ıiyeUer de arkalarlana; eğer kazımı, nızam, ta. 
llmat Sibl hem devlet memurlannm, hem bunlarla llfUl işler üzerinde yaz· 
mak, aöylemek yerinde bulunanlara örnek verecek, battA onları kayıt altı
na alacak meUnlerl ayni barekotln Ahengine uydururlana devrimin mllll 
dil Ulkilsllne kavufmak dlleSi umulduğundan daha tez hakikat olacaktır. 

yal.nu:, resmt aalAhlyet deyince, §Ura&ı hatırıma geldi: bu dil Çallfm&. 
lanmız bu taaarrutunu kanunlara glrmlf unvanlar& kadar ll•rt c5tUrmell 
midir? 

ıtanun relaicllmlıur deml§.le, k&Duıı bWlu deflftirlrıceye .ita.dar gazeteler 
cnmhurrelsl demeli midir? 

dUn gelen kAğıtlar ruzveltin adı yanma (rcls!cll.mhur) :razıyorkeıı le&. 
rarlardaı:ı bırl de (cümhurreisi) demeyi U.StUn bulmuş ve ''resmi terimlerden 
oimo.klıı beraber terkipleri atılmak ve taarınerı türkc;ele;Jtlrllmekte mahzur 
otınıyan, c;UnkU lld vekilnJ kullandığımız kellmel:ırin turkcele~tlrme prensi· 
pine dıılıa uygun olanlarmı kuJlanacağız., deml§tır. görWUyor k1 bu hUkllm 
''blr t.a.blrln lkl §Cklln.l kullanmakta olmamız,, vlkıasma dayanıyor. dava 
bu !ki §ekli bir ııelcil haline getirmek ve mevzuumuzda rcaml kellmeler ve 
k&nundan çıkaD Unvanlar olunca lki ,ekllden kanun& uygun olanını daha 
blr mllddet sllrtıkley!p gitmek, t:Urkçele§tlrme. plrenslpimlze uygun buldu· 
ğumuzu almaktan daha do~ oım.a.z mı? 

zlra kanun değl.;medik<:e ben mesel& (meclia umum! k!l.Ubl) yazaca.· 
ğım, o bana (mccll• kA.Ub_l umum!ai) diye k&rJılık verecek veya vermeai 
lbımgelccek. 

kanunlar, biliyoruz, mAnalan ile oldutu ılcacl&r w.ıarı ile de lıanun· 
durlar ve öyle olmalıdırlar. 

ben, tUFkçele,t1rme plrena!plmlze aykırı, fakat kanunun t.ealll olan ke· 
Umeler ve ta.birlerle karpl&§mca gene (kanuna aygı) kaldll8bıl bOzmıy&. 
ıım. diyorum. bakkı tank 1111 

Libya harbi mültecilerin AYBl azalmamak -
tadır. 

Eden sözlerini şöyle bltirmiotir: Kahire, 21 ( A.A) - Orta.şark 
"BütUn hür mllletlerln yegA.ne İngiliz umumi kararga.ıunm bu 

lıede!J, Alman askerl kudretini akşamki tebliği: 
yıkmak ve onun yerine dilnya &ul- Sireııaik'de muharebe, dün öğ 

Cenubi Afrika h~va kuvvetle
rine 111"..nsub bomba ve avcı tay. 
yareleriyle Jngiliz hava kuvvet
lerine mensuib tayyareler tara -
f mdan Kulka:ber ve Ferroda1Jer 
düşman mevzilerine, Ferrodaber 
garbine kadar 10 aate yakın sü 
ren bomba ve mitralyöz htlcum
ları yapılmıştır. Mitralyöz yu • 
valanna, siperlere ve istihkam • 
lara, tam isabetler kaydedilmiş 
tir. Müteaddid ya.ngmlar çıka -
nlm13tır. 

hu ve nimazı koymaktJr. leden sonra ciddi surette ba.c;l~ 
Edenden 80ılU'& llöı& aJan Jıl&ia1d mı.ur. Bundan evvelL ild tün 

demlltfr k:l: zarfında yaptıkları stıratli 1lcr-
Sovyet hUlduneti, harp sonrası lemeleri neticesinde, zırhlı kuv -

aiyasetlnl, lneiltere ile mllmJtUn vetlerimiz, 20 Sonteşrfnde Sidi -
olduğu kadar ıııkı bir !fbirl!fine 18· Rezeg civannda büyük mikdar • 
tina.t ettirmek arzusundad'!l' ve bu. da Alman tankları ile sav~.a. gi 
bazı gUçlUklere rağmen, karşılık- rişmişlerdir. Alman kuvvetleri: 
1J iyi nlyetle yapılmalıdır ve yapı- 70 tank ve 33 zırhlı otomobıl 
la.bilir. kaybettikten sonra, bir kaç yüz 

Loadra, zı (A-A.) - Amirallik 
dairesinin bir tobllflnde töyle clenll 
mektedlr: 

1 ~eni dil il' 
çalışnıa1" 

Geçenlerde toplan", 
mumJ Kon.gırcsi ınJl1f ti 
meal Uzerinde garıettl " 
bir işbirliği ya.pnıa.Y9 
miJtl. 

Haber aldığmı!23 g6fC ~ 
sm B!rllğl reisi Fa~~...ıll 
la Ajans mnum mtl<l'I':: 
Menemencloğlu i 
haftnamda lstaııbula 
~ meslekdaş}atlle 
b yapacaklardır, 

Meclis topl ,, 
Ankara, 21 (A..ı\.) 

Meclisi bugün Refet ıJ 
fsliğinde toplamnJI, j. 
nskerlik kanununun ~1"" 
inci maddelerin.l değ~ 
uncu maddesini, ~ 
müzakerelerden sonJil, 
ıniş ve yeni 61 inci 
eini encümene geri ............ ,,._ 

Bundn.n sonra meeli' 
cinde bulunan milli ırı fJ 
kelJefiyetl kanununuıı 
deelne bir fıkra ili 
lan kanun liyi.basınUS 
zakeres!nl y~ ve 
nU toplanmak üzere 

Alman ticaret. 
reisi şehn-·-

Almaııya ticaret 
doktor Rumph 
tir. 

Doktor Rumpb, 
karaya, Ankarad~ 
gidecektir. Kendisiner 
tar bir kaç Alman 
ği mensubu da ref 
dir. 

Tua mubablrl, flddetll çarpl§IJ18.· 
lamı devam etUğlnl yazmalttadır. 

Mubablrler, Jıloıkova cephesiDln dl· 
jter lwdmlerlnde de S:>vyet ıutaısn. 
nm ılddeUl hUcumıa.r~ mukavemet 
etUğlnl kaydeylemekte:llr. 

ÇarplflD&lar, bll:bassa. Mo.kovıı.nuı 
,ımaı kealmlnde tiddeUldir ve burada 
cıuımaıı Koıkovaya kadar bir gedik 
açmak te~ebblı.Unde4lr. 

Bu lal, her Dıt taraf lçhı de zor. de esir bırakarak geri çekilmi~· 
ıu btr kq ola.ca.ktJr. Fakat zorluık, 1 tir · 
mtldafilcrden &lyade tstillda bu- Sidi·R~ bölgesi ile Sidi-ö
hmanlar içm daha ziyade kcndist· ı mer arasında, başka bir t ngiliz 
ni gösterecektir. zırhlı otomobil teşkili, B.;.rdia 

Maiski, aözlerinl llSYle bitirmiş- ve Gambut bölgelerinden cenuba 
tir: Alman tank te3kili ile muhare · 

Almanya. yalnız karada mağlüp doğru ilerlemiş olan başka bir 
edllebilir. MUttefiklerin her biri beye tut~oznu3tur. 

Geçen çarpmb& ceceal deni.akara_ 
kol gemllerlm.lzln dllşmaJılaı glrlfUk. 1 

lerl blr muharebe neUceslnde Alman.. 
ıarın blr tayyareye k&rfı koyma ge.. 
misi batırılmı§, diğer iki geml bUyUk 
bir lhtlmaıle batmım11 ve dalı& blr 
kaç gemi hasara utratılmı§tu'. 

Dlger bir bölgede, Almanlar, ıöy· 
lendlğlııe g!Sre, 19 Sontcşrin sabahı 
bir çok köy aımıilardır. Fakat bU· 
tun bUcumlar durdurulmu§tur. 

"'O., remzi ilo blldlrlıen blr b61~de 
rapılan tidl'letli bir tank muharebesi, 
Almanbnn mağlQblyeU ile neticelen 
mlşUr. Fakat Almanlar, bs.,l<:ı 50 
tank llert sUrerek muharebeye yeni. 
den tıaşlaml§l&rdır. lııluharobe devam 
ecllyor. 

öteki kesimlerde Almanıar SO tank 
kaybetmlllerdlr. 

Mojalsk kesiminde Almanlar, Sov· 
yet haUarmda gedikler ac;mı,1ardır. 
Bu kesimde bir çok köy, mllteaddtt 
de!ıı b!r cldc::ı bir ele geçmiştir. 

Pravda gazetesinin muh'lbiruıo gö· 
re, Tula kealmlnde 3lddeW blr tank 
muharebeııt yapıtınaktadtl". Alm:ı.nlar 
burada Uç gUnde 50 tank kaybet.m!J 
terdir, fakat hllcuma devam eyıemek. 
te4lrter. 

ROSTOF ÇE\'Rtı.Dt 
.Badspeete, %1 (A.A..) - Macar A· 

j&n8t bildlrlyor: 
Ukrayna cephulnln cenup kulmtıı

de mntte."lkler hızla tlerlemekledlrler. 
Bllbaua R03tol etratm.da mUl'l'ltaa_ 
da bulunan Sovyet kıta\an dar bir sa 
hada teksif edllml~lerdlr. Harp eslr
lerlntn ve ganlr.ıeUerln sayıımaaı de· 
vam ediyor. 

bu gayeye varmak için kendi yar- 19 Sonteşrinde ilk C(arpIŞma • 
d~ yapmalıdır. MUth1'J R tle - da, dUşman 26 tank kaybetmiş
zırm tehdidi, anca.k Alman ordusu tir Bizim kayıblarımız 20 t~n.1< 
~amlyle lmha edildiği zaman tır: Dün sabah, bu h;.re~:ete ye
nıhal surette ortadan kalkacaktJr. niden ba.nşlamnış ve neticede, 

düşman, 34 tank daha kaybede 
rek 5imal doğu istikametinde 
t>üskürtülmüştür. Amerika-Japon va 

ihlilAfı 
Bir-el-Gobi bölgesinde vaziyet. 

daha az sarihtir. Fakat şu cihet 
mallımdur ki bid~yette bu b5l -

(B~ tarafı l incide) gede harekete geçirilen İtalyan 
Diğer taraftan, bllyUk Okyanus zırhlı tUmeni, her halde muha -

b6lgeslndekl bUtUn Asyalı ve batılı rebe üzerinde hiç bir tesir yap -
mllletıcrln iştirak edeceği nihat bir mamış ve muharebe Hı.len de -
o.nlaşmayn esas olabnecek btr prog. vam etmekte bulunmuştur. Ha
ramı Blrle§lk Amerikanm, nazarı dik brlardaclır ki bu ltaıvan zırhlı 
kate a.ımağa hazır olduğu da anlaşıl• tümeni, Sontcsrinde Sid'."ıezeg'e 
mıştır. doğru ilk 1n.giliz ilerleyi6inde 

Bu nihat anlqma.ıım en ınzumıu un İngiiiz zırhlı kuvvetleri tnrafın-
aurları, Japonyanın mihver mllnase dan hücuma uğramış ve ciddi 
betini ke3meai, Japon kuvvetıerlnlD surette hırpa.larunıştl, 
Çlnden ve Hlndlc;lnlde.n çekllmesl ve 
Japonyanın müstakbel bir tecavtızden Nairobi, 21 ( A. A) - Asken 
tamamen feragat eylemul olacaktır. ba~kumandanlık ve hava kuv • 

va.,lng-ton, u (A.A.) - Bugün ga_ vatlcri umumi kararı::ahmın 
zetcc'lcr konferansında, Ruzveıtten, müşterek te'bliği: 
Amerikan • Japon g!S~meıerı hak· Celga'nm cenub batısında. ldi 
kında bazı ma.l~mat Yermesi temen. mOrriash'daki müstahkem dÜŞ • 
nt:ıln:!e bulunulmu~tur. ma. nmevzileri, 20 sontcşrinde 

Jılıı.car kıtalarmm. bulunduğu 

81.mde yenl bir ıoy yokt-Jr. 

Ruzvelt. cevap olarak, bu gllrllf' tQ.yyarelerin ve topçunun yardı· 
melerde hiç bir tıık~at kaydedilme· miyle bir Sudanlı lwlumuzun a • 
d!ğlnl bl!dlrml§Ur. kınına manız kalmıştır. Şidd~tli 

ke. Ruz\'elt, bu gllril§Dleler hakkında bir mukavemetle karşılaşan ha-
lylmserllk göstermek tc;ln eebep mev reket, 3afaktan, öğle vaktina 
cut olup olmadığı sualine ıae cevs.p kad:ı.r sürmüştür. Kıtafa.rımız • 

YUNAN.STANDA vermekten c;eklnnılştir. danbirl lhimatlan'm iç müdafa· 1 Diğer taraftan hfr gazeteci, Fransa a hatlarına girmişler, orada bU 
ııe G!!)lomatlk mUnasebetıerııı keall. ylik hasarlar ya~mtslardır. Dilş 

1 Un• aralı 7 rnr1 'I' mesı lhtlı:ıallnln bllk1hnet tarafmdan manm kayıbları belli tle~ldir, 
ı - Paket gönderecekler btr laUda tetkik ed.llp edllmedlğlnl aormuııtur. Fakat her hald~ çok aiırdtr, Bi 

ile gUı:ırük bo.,mUdUrlUğll.De nya Ruzvelt, b6yle bir ıeyl h!ç 1§1.tmcml§ zi!ll tar.:ıı.fmuzdan da ()JU ve yan 
r;Umrlllc J:ıh'aarlı.ır vıntllet.lne mnr:ı.. f c.lduğu cevabını verınl§Ur. 1I vardır. 
caat etmelldlrler. Volleice bölgesinde topçumuz 

lltııae.ade aıdıklan ea&Jt. mtbıı.ade Jerl gOmrtık w 1nblaartar vek&letı ta. te1n-a.r faaliyete geçmiş, dUşman 
kl'ı.gıdıyla birllkte yenlp03tane cadde 71D eder. 1 siperlerine ve mitralyöz yuvala 
.ındekt Kızılay banmdakl Kıaılay Bunlar öğrenclllfmlze göre verll 1 rma tam io'1betli müteaddit dar 
mUmeuIW!lne getirmeli veya poa_ menku1lt, mllDhasxra.n yiyecek macJ. beler kaydedilmi3, dü~an tara· 
ta llc gGndermelld!rler. 1 deıl &ibi oeylerdlr. Kızılay bu paket fmdan muk~e «6rlllmemiı • 

1 - Ayda ı klıl yalnız G kilo atır. ıert npurun yUktınUn mllaaadeat nlıı. ' tir 
lığmda ve ancak 10 ııra kıymet.inde 1 betlncl• sıraya koyacak •e gemlDID Dlier biltOn kes;m!erde Jruv -
paket gOndereblllr 1 Yunan!st:ı.na muvaaa•atmda aıt.klJI vetlerimiz Gondar'a hücuma de
• • - P&Utı.rill k'lllıl Jronacak MV ı makamlara tuUm edllecektır. 'QID etmialerdir. ~ların ve 

Gece ycrıaından biraz evvel p.rk 
sahlll açığında cereyan eden bir mu • 
harebe netieeSlnde dlljmanm iki tay. 
ya.reye karıı koyma gemisi, kuvveUe. 
rtmlz hiçbir hasara uğrama.elan bU • 
yük bir ihllnr.ı.lle batml?nlftlr. 

DUnkU per;ıembe gUnU sabah.uı Dk 
so.atlerl::ıdP. lkJ hafif gemiden ibaret 
olan bir karakol kuvvetimiz altı tay. 
yareye karşı koyma gemlsile kar§ıla3 
ml§tır. Gemllerlm!z derhal ateı aça • 
rak aradaki atı§ menzilini 200 met • 
reye kadar lndlrml§lerdlr. Bu hare • 
k~t talcrUıcn yarım saat kadar sUrmllş 
bir tayyare kar§ı k-Jyma gemlat mu_ 
hakkak olarak batmlmııtır. 
Diğer gemiler flddetll 18abeUerle 

:ıııısara uğrııtılmııtır. Kara.kol gemllc. 
rlınlzdc in.sanca zayiat yoktur. Ha.sar 
t>hemmlyetslzdlr. 

Bu mUs:ıdemcden sonra tnglll.z av 
tayyareleri üslerine dönen dU§man 
gemilerini keıfederek bunlardan blrJ. 
nl batırml§lar, diğer blrlnt haaara uf
ratmqlardır. 

Kahire, f!t ( A,A) - Ortn._'?ark 
hava kuvvetleri umurnt kararga
hının tebliği: 

Dün bUtün gUn ve dün gece, 
hava kuvvetlerimiz, kara kuvvet 
ierinin yardmıtyle şiddetli hare 
kflt yapmışlardır .94 düşman tay 
yaresi dilşürillmtlş veya karada 
tahrib edilmiştir. BQtün ~ ke
şif hareketleri yapan avcı tay • 
yarel~ri, bilhassa muvaffakiyet -
ler kaydetmişlerdir. Tmlmi böl • 
gcsinde bir filo 14 tane Ynkers 
87 ve bir Meserschmit 109 tay
yaresi tahrib etmi§tir. Bir pet. 
rol de})OSU infil!k etnıia ft müs
t~demlerl m1tralyöz ateeine tu
tulmuştur. 

Gabr Sateıı bölgealnde 4 tane 
Messersclım.it 110 ve bir Yun -
kers 88 dQşUrlllmllftUr • 
Akşam nstn A vusturalya. tay. 

yareleri ve deniz tayyareleri bir 
Yunken 87 ye refakat eden bir 
dfieman avcı tayyaresi teekllile 
çarpışmışlardır. Iki Yunkera 87 
tahrib edilmiş, bir mikdar Mes -
serchmit 109 ciddRıasara uira -
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eş paket sigara 
~. siğarasmı ka
b~tnda duran tablada 
\'e klut>ün "Kooperatif 
'nnı bahçeye bakan 
doğru yürüdll. 

h~Yebbi merakla, ko -
~etini 2'Özdeıı geçiri-

~~mdan 102 lira 
tarıiııınış~. 
~ ar ve her kes akşam 
\' lll.llarmda mağazadan 
~;.~adar hesaplarını 
~mı kapamış, mağa 
11t olan dairesine çekil· 

~n_~ar işinin başı
~e -:-< 1 ı.cın, kasanın nçık ol 
~~in<L"'ki pnranm c.a!m 
~~· derhal polise ha-

~ Ergun, m~~zanın 
~ akan penceresine yak-
~t'enin per\'azında du

ı.~et siğarayı kaldırıp 
, 

11
,_0Yduktan sonra pen 

"'ı doı.,'nı açmağa k<r 

~~ere yarıya. kadar 
~ .. 
tt· ki komiser, kafnsmı 
~ ~la çıkararak bah -

>'avıni Aybar'a Pe<1lendi: 

1 ">tın A vbar? Bir şey -
~din mi? 
~ ":Ybar, or~a gördü!fü 
ı 1{1ı ~özden !!erin ·ordu. 
~ın: dedi. Kır~\ iki nu -
t:i kabı giyen biri ola -

ne Pek QOk tesadüf 

q. ~n. ~-nr pence · 
ar İçeri alarak Vehbi· 

~ben. bir siğara ç v4rdı. 
~. rıt çakarak yanma 

~~ı siı?arasını yakh. ı 
ot. !r iki nefes çektik -
~ \tftrtnlere vakm duran 

01tuifa verleşti. 
l'a SO.rmağa batjladı: 
~ki p::.:ra, akJjamm sa· 
~e. saba.hm yedisi ara· 
dı öyle mi? 

~"~tndim. llk defa ka
."-l!Cltbğun şekilde. cere-
oıacak... Dün akşam 

~e ka.samı kilitleyip ma 
~~.hnıştnn .. Fakat bu 

1~ım zaman, kasayı a
dtun •. İçerisindeki para 

bı/ıb öğrendiP.in zaman, 
n Şeye el siirdün mü? 

:ıterını de!'i~tirdin mi 7 

~l", Hiç bir şeye el sür 
ı;~d~. Paranın çalın -
~ u görür ~örmez. ma 

· aıl'sını kilitJ-"1im Der 
~. haşVUr3rak va.Ziyeti 

~ kooperatif şirketi -
t rn·? . 
lir' Oomr şirketindi. An 
ıı aeı benimdi. 

iece pen<.'ercyi de ki • 
<'nıin miein? · 

~ efendim. Görlironm -
~i ı~erenin altında ke -
k~ ılkJi vardır .. Kilitledi 

b e }'ÜZ eminim. 
1\ı da kilitlemiş mi i-

.,.~ efendim.. . Kapsyı da 
~eı'rrı. Hır:srzm kapı tara 
1:ı ?nesine imkdn yoktur. 

d l" ~Dıdan benim otur du
e~e geçilir . Her hangi 

,{;in. gece vakti, habe -
lı) Bız n oradan ~qmesi

~ıhJ;Olttur. Uykum hafif· 
"'il~ kak sezerdim .. Hırsı 

l'eden girdiğini sanı10-

~ E:l'Jnın yerinden kalk 
~ ~"ını kasadara doğru 
'!~ ~ar~k: 

:ii li8öylüyorsun BayVeh 
ıo2 ~rsız sensin .. Bu ka· 
V lıra 72 kuruşu sen 

~ tı.d~ Daravı kimse anlama 
·~ 'ne rnaı etmek kin, bu 
l~~~anevrasını uvdurdun. 
,.~ ~'f1 ediyorum Benimle 
hı e ! .. 

· "11~ kirec efbi ~be--

ya.z kesilerek komiserin önüne 
katıldı .. Ve seMi:ı.ce karakolun 
yolunu tuttu. · .. . . 

Komiser Ergun akşam üzeri 
görmeğe gelen, klUp reisine iza· 
hnt veriyordu: 

- Evet .• Bay Vebbinin bu hrr 
ıuzlığı yapmış olmaşına §aşmak
ta haklısınız.. Çünkü hırs·zlığı -
nr. tecrlibcsiz bir kaç kişi için, 
o kndar belirsiz bir §ekilde ya.p
mı§tır ld, kendisini ynkdamnnm 
bir bakıma imkanı yok gibi gö
riinUyordu. Fakat, kullandıb u
suldeki incelik, daha doğrusu a
cemilik, bizim gözümüzden ka~
madı Sizi tatmin etmek için, kı· 
sa. fakat kat'i bir k~ söz söyle 
mek isterim .. E,;or hırsız. ma -
ğ~n·n yansına kadar bile mr 
aGtlan ve orada her nedense bir 
yere takılıp kalan peooercden 
i~ert girmiş olsaydı; hemen ö
ündc duran beş paket siğarayı 
muhakka surette devirmesi la • 
zırndı Halbuki onları konuldu -
ğıı rrilli buldum ve ben yerinden 
knldırdrm.. Bundan ~a. füşa 
r.dan, pencereden l(eldiğini söy· 
lediffi hırı-ıztn o beş paket siğa
rayı da cebine atrp satmak. ya· 
hut bir arkadaşına \'ermek (ize. 
re beraberinde P"ötüreceğinc şün 
he voktu Henüz inanmnd•nız 
mı? NsmüSun;ı. itimat cttieiniz 
kasad~rımz surunu itiraf etmiş· 
tir .. Bir :ız fazl:ı bor<: altwa J?ir
dizinden bövlc uydurma bir hrr 
sızlıkla o pnravı kaldırarak he
Babmı öd ... ıcbilecei?ini zannet -
miııJ•ir Ccz.;ı,2ivle ödeyecek .. 

Klüp reisbıin. komiser Ergun• 
a ter:ekkür etmekten l:ı:ışka ya 
;pacağı kalmam•fitı. 

H :ısrev Hidayet 

SPOR ........... ,., ___ ..., ________ _ 
Bu haftaki lik m açlan 
tst. Futbol AJa.nlıfmda.n: 

28.11.941 Tmihlnde Yapılacak 
Llk Maçtan 

FEN'EBBABÇZ TADI : 
Bant 11 de Da.vu~ - Unkapıı.n: 

H. Nurettin, Sndık, llayri. 
Saat 18 t.e: tatanbull!pl>r -Takal.nı. 

ffaken.: ~at, NurtıtUn, Sa'babetUn. 
&lat 15 te: Fcnerb:ı.bçe - Beelk· 

~: H. Halit Galip, lıı!ı.ustata, Fazıl. 

ŞEREF STAl>I: 
saat 9. da: Beylerbeyi - Rumen· 

tıU!l\1': H. Sııll. Zeki, Halit. 
Saat ıı de: Beykoz - Altmtuğ: H. 

Verlh. ansametUn, Hayali. 
. Saat 13 te: B:ıyoğlu - Vcln. H 
BUlend, Rallt, Jlayati. 

Saat Hi de: Ge.latanre.y - SOley. 
maniye. H. Muzaffer, Zeki, HUsa 

met tin. 
---~------~~--~~-

L .. ~!ıgünkü rad~ 
7,38 Hatif program, 7.-W Aja.nıı ha. 

berlerl, 8.00 Sen!onilt parçu.lar, ıs.as 
14Uzlk: 'l'UJ'kçe pl!lslar, 18.'1S Ajana 
haberleri, u.oo Tllri<~ plaklar prog· 
rammuı devamı, J.4.80 Ankara sonba· 
har at yarl§lannın tahminleri, 14.40 
RlyaaeUc:Umhur bandosu, 18.03 Mey. 
dan ıaıuı, 18.40 Mllzik: R&dyo dana 
orkutrı.sJ. Jll.00 KOıDU§Ul& (Kahra· 
aıanııı.r uatiJ, 111.16 Mi.ldk: Radyo 
Dana orkestruı programının de·mmı, 
19.SO Memleket aaat •nn "' Ajaruı, 
19.•~ Serbest 10 dakika, 19.GG Yubte· 
Uf makamlardan prlaltır, 20.llS Ro.d. 
yo gazetesi, 2(U6 Ctkidil makamm· 
dan ıarkılar, %LOO Ziraat takvlml, 
21.10 Mllzik: Dinleyici Lstekleri, 21.4~ 
Konuıma (GtıııUlı meaelelerl), 22.00 
Radyo salon o~· 22.80 Ajans 
22.45 Radyc;> salon orke8tr&SI progra· 
mınnı lk1nci kt11Dt. 

İlt! yaftllda çocuklu b!r kan ko
ca yanında ev htımeti ~ 
bir ka.dm aranryor. 

Rer gün !Ut beşten sonra Va· 
kıt yazı i,lcrl direktörlüğüne mü· 
-ıı.caat. 

V :_RAoıN: FA!DALI MALlJMAT j 

~tsiz. vağsız ezzetli yemekler 
llıııı Dibaba = Dilba ba (Çiğ köfte) 
'ttıt;taıı evveı nasıl yapılacağı t>Oylece yendllti clbl vakttilde taze 
~t• t,: lllıa lDibaba) ya. Şam. asma yaprağından ~t.acek kad&n 
"' • ~'nı Crta taraflannda. !:ılr bulgur kö!te81 konulırı~ ke.bm etra. 
b~ Y tlıı:a ke.vrulmU§ kıyma rına dizillr ve yaprafm bir t&neslne 
~ çı~ kuyruk parçasuu ve tuızırl~ı~ buıJ\:lr ~teılııı~e~ om· 

l\ı lll~. beş ıı1tı ()f)vfz 1ı;lJU br. öyl~ yenir, 
Yo~rurlıen katarlar. .Bu 

Buım ca 1 ı--N-l-şa_n_ıa_ıı_m_a_ıar--.ıı·r--A--v-e-~e-r--•!':Jl::oa-!!~~-I~ 

• 2 3 4 5? 7 s 9 l ----~- Me 1 1I 1 I I I I 1 ""a1 Br.yoğlu evlc:ıdlrme memurluğun -
1 <ln n1Ş5nl:ınm:üıı.r: 

2 1 1 1 I! 1 ı--ı-- Beyoğlu Parmnkkıı.pı GônUl eo. 

1 
--, No. 7 memur Bahri Evren no Sell-

3 11' 1 1 ltaf nıc.Atballı,Beyoğıuımamso. No. Nakleden: Muzaffc.ır Acar 
4 1 1 ı 1 1 S2.3 tUccnr Salih Ş~manJa Lcmnn 
5 il 1 1 1 j 1 lluzcngı.l, Beyoglu Kibar ao. No. 7 - e• 8 
6 1 1 il AygUn apt. loko.ntacı Necat'!. Gôzll - Şimdı erkek yo:cunun kuman

pekfe Zt!rrin Duyar, Beyoolu Şair dıı mevl.iine do;'{ru ilerlediğini 
7 8 H ~m so. No. 40 matbaacı Hilmi görüyoruz.. Meçhul kadının ba-
8 j N mle ile İkbal Tcluıöyler. ğajları kendi lbağnj'cırı yanındıı 

Boyof!lu Taksim. Firuza ıı.pt. No. duruyordu.Hemen oı dabulunan 
9 _~_f 7.9 mimar Yahya. Varde 110 Leyli\ bir h-utudan temiz b:r bez par -

Atnasyo., Beyoğlu .Aga.h.anuım Akf.:C§ çası çıkararak ilk pansnnanı 
mc so. No. 47 makinist I{t\zım Yo.ı>- yaptr Fakat onu asıl c'üRündu • 

SOLDAN SAGA: 
I - Boru çnıan (7), 2 - KorJclor 

(4), Tekdir (4), 3 - Dnklko. (2), p:ı.r
lıı.klık (8), Hayır (2), d: - Dolu de· 
ğU (8), E!b1aen1ıı en lllzumlU f;Cyi 
(3), 5 -Arka~ (2), Nota (2), 6 -
DGpıanlık hl.sSi l3J, bir mezhep sa· 
lfkJ (3), 7 - Bir renk (2), Çarpf§nn 
{8), iIU!l (2), 8 - Mektup (4), Adet 
(4). 9 - Hasta. evi (7). 

YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Eskiden {7), 2 - !ml":.alı tıcnı1 

M.ğtt (4), Ynpma vasıtası (0), 8 -
KaradenJzde bJr §ehlr (2), Ne.,eU (3), 
Su (9), 4 - Etajer (4), Ses (3). 
5 - Gcnlşllk (2), Nota (2), 6 - Ku. 
mar Aleti (3), verme (7), 7 - Çok do· 
~l (2), oo~ (6), d&klka (2), 8 - Ka· 
kuler şeker ( 4), Ha.yır içln verilen 
mal ((), O - KUçUk çivi (7). 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 
123456789 

1 ıo oıK m H A TIA 
2 jAv~•'HIA N _E R 
3 MA SBNEIAL P 
4 AIB E Ş • A1K ro A 
5 il TIRıA'BıZ ON 
6 A•-ALl•AR A 
7 ro p 111 çil T EıRI 
8 E1T B ÇTİ iN Jlı..U_ 
9 _§_O MI N it T E Z 
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Hli O Binat. Bcyo11-ıu Tal· • 
" !l !lo ırm z • ren mesele kadrwn ııe o!du m 
um sır'l.ıselvUcr Altb:ı§ apt. No. 8•2 ! nerelere lcaybolduşu idi Güver· 
mUbendls All Pulatoğlu ne Nerin •- ık kın 1ii "th' 

ı..uye c ar çı u evve i.I. mu ı 
Karacn.n, B yoğlu Acem ao. No. 22 rşJiın · tesiriyle gözleri kamaştı, 
bakkaı Ynnı 'i'c.ıof'ilos ne ~eni AVT'lt ve ilk P.a~kmhğt geçip te etrafı 
sıcııs, TnltBı.m ntnektn§ı 80• No. 21 gözlediği zaman hir hayret nidn 
ruıUkası: :ııuzatter Boran ile Necmı. sr koparmalct:a.n kendini alııma -
yo Sa.yerden. dı. 

Harbiye c. ordu oo. No. 81 Ust 
tg. Cavit Sub3§1 ile Kcrtmruı Ak
yUz, Harbiye c. Melih so, No. 7 bcr 
her Hnlim Ynyltı ile Atıfet Birsen. 
Şi~ll Nnrmanlı apt. No. 2S mı:ho.. 
slp Bedri 'Mtı.§o ile lsmet Tcmlzy\l· 
rek, Şı.ııll HUrrlyctl Ebediye enet No. 
83 doktor Sllha Ba"1! ile llıından 
Ieıırndcnlzli, 'Mecidiyeköy Karanfilli 
ıso. No. 10 manav Şekip Vural Ue 

Kadm yolcu, meçhul kadın ar 
tık gemid~ d~ğildi.. Acaba ümit 
sizlik jçinde ve intik~mı aldık· 
tan sonra kendini denize mi at · 
mıştı? Faknt bu kadın kimdi? 
Fako.t daha bı1 sualler zihninde 
uda.m nkılh t;eseklctil etmeden et 
rafına. seri ibir göz gezdiren er -
kek yolcu şunları ~ördü: 

Şııziment Tire, Mecldtyc~öy '.h."llmUr- Kotranın arkac;ınv bağlı olan 
cu Nuh so. No. 9 usta Mehmet Alt· 1 küçük kayık yerinde yoktu. Ay. 
kerma.n lle LMıln Tekin, Pangallt rılmıştı, kotrnyı takip etmiyor· 
Yuva. 8 0. GUn~ apt. No. SS tUceo.r du. Küçük bir çocuğun bile ko -
Ş!ıhtn Karaman ile Fatma GUler. !aylıkla hareket ettirebileceği bu 

kayJğm böyle bir denizde kulla
Kurtulll§ Tepe so. No. 11 bakkal nılabileooğine ihtimal verllemez· 

Murat Dnygil ile Neriman Bnp.r, di Fa.kat yolcu denizin enginlik 
Feriköy Bu)8ar çarşısı No. 27 tuc.. l~ni gözden geçirince ikinci 
car Musta!n Şntman He MeWıat bir hayret nidası kopardı, Ol ~ 
TamgönUl, Ferfüoy KirazlJ 80

• No. dukçn uzakt=ı. bir kara parÇMI 
4 m<'ınur Cafer Re33&1D ne : erna deniıi gölgeliyordu, Evet bu dc
Deniz, ~yoğlu TUnel mo. No. 11 niz bir ~ok knyalıklnr, bir çok 
§apkacı h.eınal Berk Ue Adile On- küçük adacıklarla dolu değil· 
bay, Beyoğlu Go.latıı.saray Fıdan ao. • •d'? 
No. 7 subay AU Erim.er lle Kerime mı~ 1 

Al(l!ln, Beyoğlu Sanhntaı ııo. No. %1 Kotra. denizin tesiriyle Şimal
B. N'. J3. l\!ilnlr Attık llc Afife Kork Şa.rk istikametine dönmü,-, ve 
maz. mes'ut bir tesadüf eseri olarak 

Cl.hıUltir Fcritbey o.pt. No. 5-2 ce. bir kara. parçasın"' doğru yol al· 
lep Talıs.ln Turalı ilo Bclma Ba§tııcı, mıştı. Fakat bu karn parc;o,c:ıı 
Cihangir Mcslhpa~ so. No. 25 m• neresi idi? Neresi olursa olsun 
mur Şab:ın Altamaz no BOlent 18., ne <',ık.ar! Bir ltaç mil iitedP. kur 
Kaımxıpas3 Dere so. No. l.O mannv tulus vardı, 
Cemal Ever ile Delkts Halden, Ka -
ımnp:ı..cm K&.ltn 60• No. u marangoz Fakat bu gemi karaya doğru 
Nulı B ur ne Azimet Dilli, Kammpa yalnız baı;ıma yollarumyordu. 

Yolcu kumanda mevldine geld, en. Kurudut 80• No. 3 ltahved Ha.. bozulmamış ol n bir dU:rhfin n • 
ıan Cınl;ıcy ile Memduha Arı, Ka-

l 6nnpaş:ı san~yır No. 8 tubıı.!lye. dı gem.inin burnuna. ı:-'dcrek et
cl A.11 S"rmıın ile Şerttc QUler. nıfJ gözle...'lleğ'e "aş1a<lI. nende 

Galatn Nıı.Ibıış1 so. No. 17 öğret- sahile yakın bir mevkide bir ge
mcn BCı.l~l Sı,ıbnyoğlu Ue lkbal Nam- mi, daha doğrusu bir ynt yavaş 
ır. oaıatn Ke.raköy Ilnnlı so. No. 32 yavr..ş kendilerine doğru geliyor 
tuccar Mirza. KA.mll ne A~e GOl. du. ~t erkek yolcu yatın b:ı -
hnllıu-, Galnto. Bankalar cad. No. ıı casmda.n dumrı.run dilin dUz ola· 

a-tkJtqiiu; l frruıc1 Co.bit Ora ile tuıame Tutar, rak göklere yüks ldiğini görçl" r (} tsiR Fi,,~ ~ l3cyoğlu Go.lntnsaray Sebil so. No. Sonra yatın durduğunu :fnrketti 
111
l _________ B\ ___ , 4l Haydar Çalık ile :-Jevcivan Mut. o kadar ki yat deniz.den bir şey 

B A S 1 S ıu. alıyordu. Yolcu dikkr>tl" tefüik 
etti ve yine hayretler iç:inde mı. 
rıldandı: Bir hasis apam, hizmetçisine 

daima koyun başı aldınnnı . 
Sebebini sormuşlar, demiş ki: 

- Koyun başında evvela O" 
dun kömür masra.fı yapmam. 
Sonra bin türlU yemeğe bedel -
dir. Gözü ıbqka. diU battk~, be1·
ni başka., eti baf}kadır. En mü -
himi de, hizmetçi hiç bir yerin -
den koparw yiyemez. cü:rkü clı r 
hal belli olur. 

Elektrik Kursu 
DEŞ!.KTAŞ IJAJ..KEvtlllı'DEN: 

EbliyctJıamelcrl Olmayan eJektrlkı;iı 
ıerlmlzc chllyctnamclerinl atabıtn:ıeıe. 
J1 hususunu d~Unen HaJkevlmlz l>lr 
elc-ktrlk :ı:ursu nç:ıcakt:rr. Talip olon 
ııırm bir batta zarfmda 2 den 8 :zo 
knd:ıT" 1myıtıarmı yaptırmak üzere 
idare memuriuSUns. ınUrac:anttarı. 

-Kayık •. Knyık,, 

Dedi .. Gözl ri bil} timürt.11, he.t 
ta gözl rinde tees ür mü yoksa 
sevinç mi Ü:"<lc ettiği pek belli 
olmayan b r d mi va birik • 
mişti. 

Yolcu bir l er,.; daha uflru tct· 
kik etti, ®nra ı:;'"minin en yiil~ -

P k ) erine astı "'.1 imdat bayrağı
nı b'r h:ınılcd :\ ri · n kopar. 
dı. Aynı yat t rafın n 'turtarlı 
ı 1ak istc."Iliyordu, ·• ~in bu 
h;;ırek.:ltind~ İki rk'}) tini a 'Tr -
mnk istiycn bir 1" li \'ar<b. ŞJin
di Ynt )ava şyav"ş uzakla!'UyOr· 
chı. Erke1ı:: de in b·r nefes cldr 
memnundu .. Yctın uzcltl 
na muka il yerli'«rin kü .ilk k • 
yrkları ron h.zla l ~de g mi 
ye ynkl~ıyorbrdı. Erı e;:·n yU 
zünde emniyet h:ıtt!ı. l.'.ili: '.): · ı a 
de ecirn hatlnr bclinni"'ti. Şimdı 
ellerini röğctindelti ncıya bru: ır 

mış zaman ve mcsaf e heaaplar 
yapıyor ve bu fnc·~ n ne z;.mnn 
mhayet bulacağıo1 zihnen k 
tirmeğc uğrafin ordu. 

,., .. 
Yirmi kişimi idiler, otuz 1 i 

mi idiler belli değ'ildJ. Muttas 1 
gid~ gelf§ler. muvakkat çıkış -
lar, tekrar girLc;ler salonun ye -
kfınunu ~karıyor, dtişürüyordu. 
Saat a.kşa.mm sekiz buçuğunu 
geçiyordu. Bu saatte Paı-Win bü 
tün otellerjnde, bütün klüpl rde, 
gemilerde, hatta evlerde biY. her 
kes yemek YiY<>r .. Yalnızca bu 
salonda t.oplnnanlar ycmEk y4;; • 
miyar .. ÇJ.nAü tamim şeltlindeki 
bir t grcr Frank Jcrald mile 
selerinin umum mUdlirü, daha 
do~ patronu olan Frank Je
rald'ın o gün 5ğled,,n sonr;ı. Rfo 
oteline ineceğini ve müessesesi -
nin Pnriste bulunan müdürleri -
ni ayni ~eoe saat dokuzdan itiba. 
ren kabul cdecef ini bildiriyor -
du,. lşte Frank Jera.Jd bu seviye 
de bir adamdı. Davetine icabet 
edenler üç sen~beri kendısmı 
görmemb !erdi. Mayıs iptida.sın. 
da bulunulu~ordu ve her kes · ·
liyordu. E;er bu telgraf Ne 
• "'{tlı,, Tokyod.Q. \ eya ~in npt r

da bulunmasını icap ettinn~e 
Frank Jerald Hnzirandn Londra 
da veya Berlinde olaca1..1:ı. Husu 
st otomo'bili, tayyaresi vevalıut 
tren ile gittiği her yerde ilk bir 
iki gününü r€S!llt işlere tahsi8 
ederdi. Şurad:ı ey~ burada Je -
rald ilk il) olarak muavinlerini 
emrinde calr~~n m· ?Se direk. 
törlcrlni ka'bul eder, i5ler hak -
kında. izalrt alır, talimat verir-
di. Frank Jernld Fransız olmasI 
mı. raı{men Ameri ~alılaşmış bir 
tipti. Yeni dünyanın medeniye -
tini ve iş hayatrnı Avrupaya gc 
tirmişti. 

li'rank Jernld Çinde ipek imM 
ediyor, Me!r.sikada gümüş made
ni i!1ctiyor, bir yerde nltm e.nıt 
tıryor. Bolivyada iEe d~ b • 
ka i l rle u!b-amyordu. 

(Devamı unr) 
~-------~~-~~~--~~~-~~~~~-~-~~~-~-~-~~~--,----------~-------
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Bav Gantı hayretle: 
- Abe bu nasıl şey? Yoksa sen yine işi nısofilliğ'e mi 

çevirdin'? djye sordu. 
- Dur anlaşalım be yahu! Rusofillikten filan bahset

tiğim yok! Mesele nasıl rüzgaı: esiyor biz ona bakalP.:n .•.• 
_ Ri~ar. kafanda. mı csıyor? 
_ Bugün Bulgaristanda,.. fırsattan jstifade etmesi

ni bilmiyen ahmah1:ır. Şimdi tam bir traktir zamantı:lJr. 
Ben Moskof ilinde çok ~ezdim, bu işlerden anlarım. 

1ki kısımlı bir traktir açarız. Bir kısmı ruıılzadelcre, 
bir kısmı da mujik'lerc (1) 

Bay Ganü tereddütle: 
- Bizde mujik nereden bulacnğız! diye sord:.ı. 
- E. hepimiz de asılzadc miyiz be Bay Ganü! 
- Pek füô., sonra? 
- Sonrası, oraya çalgı olarak bir org koruz. Bay 

GanU sen her h:ılde org gör;rnü6Silndür. 
Bav Ganü mağrurane bır ~avırıa.: 
- Eğer ben p.örmez.sem, kım görür, dedi. 

-Hakkın var. Bir org Jmruz.Tn;h.ij çay da olacak.~ on 
~ocuk buluruz. Amn karag.özlü olınasmlar. Şöırlc Ru:sn 
benzeııinler. Onlara birer çız_me, birer klrmııı gömlek. 
birer de kalpak giydirdin m~? Al saruı. tnıktiri. Büfeye 
bir az meze koyup da dükkanın kapısının üıerme ''Rwı 
tr~ktiri,. diye bir de firma aııtnı mı? Emt kalpa,Wnı, 
bak keyfine! 

Duçuğlu: 
- Bu fikri doğru bulmıyorum, hayır kabul ~tmiyo· 

rum, diye bağırdJ, E,ı'?er mnksa.t ha.vadnn kelepir vurmak• 
sa onun en iyisi bir kvas (2) fabrikası açalım, 

Hırsız Danko güle..'"ek: 
- Vurduk kelepiri t dedi. Sen yoksa hrm ru:mAfa mr 

niyet ettin? 
- Hayır be kar<Uı.§. ~Jl lkme}ı m.~ ~ 

(1) Rııs 7röylüsüııe tttıujik derlm. 
r2 > Bulgarca 7tl)(J.s ekmc7: mayası d~ektir. 
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Avrupada bulunduk. tntihaplarm nas1l yapıldıifın1 bHiriz, 
Ben Delçikadıı bile bulundum •• , diye bağır.an Ba.y Ganii' 
nün sözleri cmlıyordu. 

Ayni zamruıda ihtiynr D"'do Dobrinin sözlerini ifjitti ! 
Zavallı DeJo Dobri ! 

na.~ı yn.r lm15 goz!eı i ya .la dolmuş olarnk kesile &:>r 
sesl<> ~öyle diyordu: "Gaspodiu N~"nlnilcl Hani intihap
lar serlıest o.ncaktı ya be c"nım!., Znv:;ı'lı Dcdo Dobri .• 

• • . . . 
• • • • • • • i • • ,. 

Gram tikof bir l;.ıı.ç gün sonro Scf1,·a 
birinJ .. aE;ağıdaki tcl,....u:ı okudu: 

zetClcrinden 

"Sofya - Basveltilc! 
!ntihaplar Jw.t'i bir nizum \'e sükun içinde "'eçti. Gn

nü Bnlt-~n· ld, Fil'> Gu .. uğlu ve TntlU3 Du~u w .u intih 
edilmiştir, H p ı l:iz md· ... l'tuhal .. fd n mz .. [ ri z .. 'ıl!ln 
bir sur t•e m:ı-ıo.o oldul:ır. ö 1 çalgıc '· r 0 1 ıur,u hal
de müntehib?,../gö:runduıı;u zaman. muhl 'fl 'in c tcsi ı 
rnvru.su gibi dağıldr, bütün 1 r<:ı ba ıx- 'c irin 'ecf'r. Yn 
sın nsaletme"b Preı 'roiz, G. \lÜ Balkan' i,,, 

Gramatikofa 'ı:d, rildiğini bir az yu.kand zikret. 
mi§ olduğumo.ız m ktup l)Öylc bitiyordu: 

''Aı.;; ~a bunlaı ı ka.ı ı mill t ııc diy ... ek v re yapa· 
cak? Çok merak v rıci b'r fiU 1. Bir zam"nlar en bana 
Bulgat· milletine itimnt ettiğini 'Jyiüyordun.. H..ıydi d 
alay etme! Bütün bunlara katlanan bu esir millete mi 
Onu. kendisini Scıbr--wıvadn temsil t>"Jen veki ler'nde go 

Senin it'm:ıt ettiğin mill t, irdir e ir! Onun indın 
de· Esirlik randet, istibdılt inayet, kolelik, :.eena.t, zel 
Jfıne hırlama i"'e mu.'l.lddir 

Bu za.vnllı millet rıC:fiİ ve bedbalıtttr! 
mıder tarafmd.6.n dıırt>el nmic;, 1 Jr 'b ~ekn't0 we m@' 

kfun cdilml§ dU§nıunlars, bilhcıtıt;ı.. do arı v lıal E irfan 
tarafından işkence edılmiş olan bu ınillet, dil Irat n rı. 
m tenı~ldlz et:ti~ecek saöfo.m b:r ııo!::ta, 51fur.~c::.lı bir i · 
tinatgatı lbulaman11f}. d'n t 1 ilı'n" M it·~ ' •r 
kaybctmiı:, hayatta pel~ ''pı. 'k,. w b' i ti,., 



Sivas · z~e 'm rn aç11an Kursta! 
:ıo k · şi d ipi oma aldı 

• 
:sı......., oı.nsu ... ı - Ş•hriı.ıl.Z: ecza ve ru n. t;'ar:3kçı l'•)yUndcn Kadir Yüce 

soyııT!. 10 - 12 ya..~larmdald oğlu 

Tahir Y ic ıoy alt;am l:amnlığmda 

çob .. n'l söUI '11 't U.. "C' köyıı n l'ci !;I· ı 

iom"trc !tadar a.} • ııp da Go;it;C'ı I adm 

YA KtT 
9!1 ................................ .., ~~ ' TOrldre C.mbarıyeti c. 

ZiRAAT BANKASI 
llaral(Lt tarihi: ım. -~: ıooe,°",000 'Rrk l..llWI. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari lıer neoi banka muameleleri. 

Par& birlktl?"enlere -.SOO lir& lknm.lye veriyor . 

tevki! cvl ·ln<lc bu!un n vıı.tnnJnşla. 
nı. okum l v ya:ı:ma b-trctilcrek b1'1 • 

lar.ı d -'ın r :ı:ln cemiyet ve b ıyat b!I· 
gt:;i \"C'rruett Uze:c gc 1 • ve çalışkan 
cliraburlyC't m'ldd<'iumu"lllm!z Baln 
Soys ı bu hunustaltl ıırt ın devamlı 

çal!'§mnl:ırı çolt iyi neticeler verm !;:_ 

dnl•I m<'\"' ı -"M ,. ı-ıda i.>nUnc ya. ı ı 
tıancı •ı~ :ıa.hıs ç1kıı-;- it cJl"ldel;:ı l1lot.! 
carıh ı. ı ,. mnsu'nı ı; c .. a saldırıyor 

tedlr. 
Bu l§C ydrdımdıı. buıu ımak üzere, 

maarlf mU1UrU ile l. ı İ\C\'İ de mUştc 
rek varltklıırınt esirgememektedir. 
Okuınn yazma ı.ursuna devam e· 

denlcr'.n dlploma.lannı vermek Uzere 
Ç&rp.mb:ı. gi.l ı mUdd .. lumumtml:ı: Bıı. 
ha Soyısrum rtynı:rtı ııltmda. te.~ekk\\ 
eden heyet bu vatnndıı§larr imtı~nn 

yapmış ve neticede 50 vatandaş o'ku 
ına., yazma dlp!omasmt a.lml,'itır. Bu 
)'Bptlan i:;ıler mubJtte derin bir al~ka 
!nmılle r;etir.mektodlr. 

tKtNOl VETERiNER 
TOt>LANTISI 

Vila.yctınılz !ldncl veteriner toplıın· 
tm d& hafta. içinde umuml meclis ea. 
llll:umda valimiz Akli' İyldoi;"R11In ri· 
yaaeti altmda. valimizln veciz bir nut· 
Jm ile ~Ur. 

lıfemleket ha.yvancılığtnt önemle te_ 
ba:ılz ettiren söylevinden sonra genç 
w çall§'laln veteriner mfidllrllmllz 
A.bdürrahmıı.n Broğlu söz alarak ve· 
tm1ıner toplantısının makıR\I: ve gn· 
yuinl iz:lh ederek geç•n seneki görU_ 
llilfm i§lero ait programla. bu yıl gö· 
ril§file<:ck işlere ıı\t progrıı.mı oku· 
muştur. Veteriner rnUdUrGmUz her ild 
~e. n.rıısında. ya.ptla.n i teri de un_ 
latanık sözlerine son venniştlr. 

Bundan sonra parti ba§kant Şakir 
Uma. hayvan yeti§Urmelttcn bahsede· 
rel;: bUyUk bir servet kayn.a.ğ'nxw: o· 
lan hn.yvanıann kurt hllew:nl&rmdım 
kurtanlmllliı lç!n mUcadele edllmes!nl 
teklif etmiş \e bu suretle nçılış top_ 
lantı:sm:ı. oon verilmiştir. Veterlne?' 
toplantısı her g{ln veteriner mtidllrltı· 
ğUD.de yrıpılmnkto. ye gllrtl~melcrlne 

•..-am tmektmUr. 
YEtn;t .llfA1..LAR PAZARI 

,\ÇlLU"OR 
Sümer Bank Yerli M'ıı.11.ar Puariarı 

müeue~.sl tnra!ındoıı ~ehrlmlzde a· 
<>rıın.ıy lmrar verilen ,,_rll mallar 
paz;ırmın bir nn cV\•el a.çılmuı için 
cUınhur.yct hall• partimizin, genel 
ı;ekrcte:-111;: nc:ı:d!ndc yaptığı tc11ebbüs 
neticts::-ıde yerli mallar pazarının a_ 
çılı..ııak üzere bulunduğu haber aım· 

m!ftır. Memlel<ctımlzde bUyUk bir ih· 
tıyn.cı karşılayacak olan yerli mallar 
oazo.rının açııııı muhitte derin bir 
meınnunlyct husule getirmektedir. 
0art•mt:.ın bu yerinde teşebbUstinU 

takdlrl • knrtılar ve memleket namr_ 
n:ı. tc,cltkUrU '·~ bo.>rç biliriz. 

'l'O!IL'M TEM.lZLEMF. .tŞ~RI 
Vllf.rct! n 7.'n tohum temizleme ı., 

lerini ııililh etmek üzere ıüpa.ri~ edilen 
göz l.a.§lan gelmiş ve tohumların tc· 
mizleme işlerine h:ı.rnrctıc devam c _ 
dilmeıttedlr. 

ntR ('!OCUI~ FM l lllı: Şf;KlLDF. 
()LDltRVLDP 

şu~10. kazasının ~ naJU· 
)'Mine bağlı Ç~r kl>yilnde ~k 
ted bir cir.ay~t ı~ıcnm~t.r. nu husus· 
ta dde elUflm malt\matr bfldlr!:ro. 
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ve bıı ~s1kıarını d•~a.rı fırlatıyor. Bu· 
nunla nzt;m sudu h.:rmm yenP.mlyerck 
bıçağını maktu ın 'ucuı.lunda mulıtc. 
il! yaralar açıyor \"e dl"lerlnl ltrrarak 
15 mrtre kadar \'ıt!m mah:ılllnden 

nıa'ktıı!U sUrtıkllyerek lm;,my:;. ltl),/•m 1 
ağılına. ı:,-ötUrUp b:ı.ş afl'tl,l bır::.\;ıyor. 

~f 'lktul ıin yanmd:ı. bulııının çoban l;ö· ı 
peklerinin köye yalnız dönm•"•inden 
çocugun anası ı;lipn"'lt'nlyor ve o~ıu· 

nu ar .mya çıkıyor. 
Ağıla gcldi'hlcrl z ıınıı.n oğlunun çok 

feci bir ş klld<' uld lMlldUğtıtıU görli. 
yor. \'e hemen tahkikııt.a. baıiıaruyor. 
Yapılnn tahkikat n::tıceslnde, köy· 

de 22 yaşlarında Kemtı.1 Hers111 adm· 
dnkl 15ahıs kaUI zaniI3t olarak yn.ka. 
ıamyor. Adliye tahkikata el koymuş 
tur. 

lLK TAU:.;tı. ~;.\GL'liDAKt 
Ç()<)UKIARl.S ı-;A.YISI 

~E110ELES Dİ 

Villyctımizde yapıian ilk tah.'11 !;::t· 

'"Itıdo.ki çocuklann sayımı mııntazam 
bl:- S4rett,. netiCt'lenmi§tir. Almu 
neUcerc ~öre: İlk t:ıh!il ca.ğındıı. 794lS 
ı;ocuk bulunmakta ve bundan :>08C 
tıtnes! t11lısil gl:)nnU§ vo halPn <ie o_ 
ı:ulda buiunanlo.r, :.:sa:; tancı;l ise tııtl· 

.ıilccn ma:hrunt b:ılunınsktadır. 

BEI.ED1Y_g :rıu:cı.Jsı 
TOPLA~~flL'-_Rl 

Şchrimız belediye mecllst s.onte~rin 
içUmaln.nna devam etmekt~:Ur. Bu 
lçtimal&r& bu ayın 15 inde nihayet 
verilecektir. 

Kısa Meınle!~et 
Haberleri: 

:,: tzmirdc vil!yet im:ır lto:nisyonu 1 
adı a.ltr:ıd:ı. bir komiı;yım tc§kll edil. 
mif ve vali muıtvinlnin riyasetinde ilk 
t°'•lanttsmı yıtpmı.ııtır. Vilnyet imar 
kominyonu izmlrln lmnr ~kn ctr:ı.· 
tmda kanırbr vermek ,.c tatb!l> "Y· 
!emek (ifbl mDh!m i_şler b:ı~racal>tır. 

Bllha p e\·lerln kurulul! uuzıarı ve 
ID§8.8.t umumi saghk b:ı.kımındıın g~. 
ônnnde bolundurulıı.csktrr. 

* tr.mlrdc GUzclyer mevkllndc Gazi 
orta ol>ulundo. bir ö!Unı vnkac:ı o!· 
mW)tu:. Bu okulun gece 1>e::çisi O.!t. 
mıı.n oğlu İsmail Arpncıoğlu n1:ı.n""al· 1 
dn. kok ltömUrU yııkarn.k odnS!na at· 
fW6 ve uykuya yatmı,,lır. Kok l:ö.11U_ 
rllnUn çtkardrA"t gazlnrla zehlı·ı~ncrck 
bof;'Ulan 1'.avallr ndam odaııındn öHl 
bulunmu§tur. 

"' Ur111da oturan 80 yaşlarında blr 1 
TUık kadmr olan Rukly(!, 1600 lira 
krymctiııdel<I evini Tlırlt Hnv:ı kuru· 
mwıa terk ye tebcrrll etmt.otlr. 

• HavaJıırrn gayet mUsa\t gitmesi 
Ccyh.a.n bölgl'slııde gUz ekiminin he
m-...ıı yükde .etıksenlnl tnbaltku:, ettir. 
m~lr. Bu miktar, dııhs. f:mdidcn ge· 
çen seneki ekimin heyeti umumiye~· 
ni geçmiş btılunmnl<tndır. 

lilt.ır hydsrz olmuştur. O bugün: Ya:ıdım ve him~ye<len 
mahrum manen ve maddeten eziJmiş, boralardan yıµran. 
mıg Olarak eski r.amnnlarm ·acrklr bakiyesini teşkil etmek· 
tedir 

Onu diriltecek ve arka.sın<lan götürecek kimse ,·ar 
ım? Jdeal mi? Hepsi boş! 

1f - BAY GANlJ JURNALIST 

Orkestra Ra:menlerin Doyna şarkwm <·alıyoröu. Ha. 
k.1katte ise y:ı.Jnız Ançe flüt çalıyor. Diğcrlcıi de ona ~üız· 
dan uyuyorlardı. Biz içcriki salonda orkfS!:ravı din!i'"'or. 
duk. . J 

Siz, bizim kimler olduğumuzu soracaksmır.! Kjmler 
mi? O mnlfırn: Senatör, Otcl!o. &ituvellÇ<> ve ben önümüz· 
deki bir l:.!yaz Ohateau Sandro\'o şisooi ile bir de (";jet;. 
schübler {iişesi vardı. 

I\aygusuzcn masıımn l"tr~ma ycrleı;ımiş olarak Doy· 
na'yı dinliyorduk. Ertesi gün TY..ı.z;ırdı. lşimiı yoktu. Gcc 
''akite kadar oturabilirdik. Çalgı oldukr,a iyi galıyordu. ~ 

Ançcnin ~özleri ı>ek cib'.eldi. Biz ise hepimi~ Tutrakan 
delikanlı ı idik 
T~ rnuzil~t YI dinlerken kendimizden g~mi5 old\lğu. 

muz b1r ı~anda, flüt bir kaç yanlı.~ noUa kuiağ'ımızı 
tahrik etti. V~ büttır. orkc::ıtr.-ı yanlış çalmağn. başladı. 

Bu anda ~tuvenÇO kahkaha ile gülmcğe ba.')ladı. Ye: 
''Ha.y ~) tnn alası Otello. çok zorlu şey ~ hele b-akm 
ne yapıyor., dedi. 

Senatörle ba•rının c:evirdik. Bir de ne görelim: Bör· 
le komedi nereden eklma geln1işti, Biz gönneden ycriııden 
kalkmış. gar0ondaıı bir parça limon istl.!miş ve kimse gör. 
nıedc-n karş1da11 flüt çalan kızın n~rı di-kkatiııi relbe· 
derek, limonu emmeğe başlamL-;. Helbette, gene; YJ.zın ca. 
m ekşi istemiş ağzı ~..alya ıle dolmın;; git de bundan oon· 
r& flüt çal! lft>r kC'~ gülmeğc ba:ila.nnştı, 

. Ork?rıtrn. ~ust:.ı. ~1rnkta: ''Yeni g~zeteler, Millet ~at. 
\'eti!,, dı~ bngn-an küçük bir c}oeuğmı :vaygunsr işiti?di, 

Zira1t Banka~na kumb:ıralt ve ihbarsız tasa..-rut hesaplarmda En az 
50 lir.ısı bulunıın1arn senede 4 deofa çehilecek k;.ır'n ile ıı.şağtdal<I 

pllmn göre iltramlyc ua.ğıtılncıık~ır. 

, .. :ıoo • !,OOO .. ııo .. •o ., 4.800 •• 
4 .. GO:ı • %,000 ,. 1!9 ,, 40 ,. 4,800 .. 
4 •• %50 .. 1,000 r# 160 ,. 20 " 8,'?00 .. 

48 .. 100 .. 4,000 .. 

Dll~""KAT: Heaaplarmdaki paralar blr scn.e içinde :50 llnıdaD a.şağ 
d~miyenJcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 faZl:uıiyle verilecektir. 

Kegtdeler: 11 .Mart, 11 Haziran, 11 EylQl, 11 Blrlnclktınun tarihle 

y riılce yapılt:-. 
W MU!IFWlliW &WiMm\friit+NFEilkd& UaD 

tlan f _ KAYIP•_ .. _ı\I_~ _J 
l:ımllyct Snnd:ğı l'ıt:ldllrlüğtlntl~: 

1380 plllkn numaralı bleılklctimt 

1'ayhettlm. YerJ pllO.k11 alacağımrle.n 
cskl.sirJn hUltmU yolttur. 

.\ rtln l\m:ı.ı;;ynn. (~ Tl-
~-n.t:-o <uddC!ll 97. camı> 

ıeı • ~ 

Kumkııpt Hisurdib! No. Hil de Meh· 
met Fuat Hencan 11.12.939 tnrihlnde 
sandrğrmız::ı. brraktı;:ıı para için veri_ 
.en 50310 numaralı lıon.oyu kaybetti· 
ğini söylcın!şUr. Yenisi ~rncceğlnden 
tski:l!n.in hUkmU olmadığı ilan o~unur. 

3011 numaralı otobl.lmln benzin 
lt~rnt>sl zayi oldu. Yenls!nl çıka.raca· 
ğımdan csklslnln hllkmU yoktur. 

EJ üp: tslu•lc c·l'ld0051, 7 nııın::t.m· ' 
da ~rire Giil:;f'..n. (3i9ıl) 

:(. . :;. 
Sinop vilılyctlnln Ecyah.:ıt ukerlik 

ı.ıubesi Kov:ıçayır l:rıriycsinden Cinll 
ogullarmdan HUscyin oğlu Halit. 

Son a."lterll'• ya,hl;r fırltn: 12 ncl 

Kadtl·ü~· K ıırlıo.J;"lllıd •ro Hıa.!ıııııp:ı.
~ mahallesi. Ko-.n ll:li ça'ftr cad_ 
dr.!!i 1'·o. Gl efe :"JIJ!Jb\~. l"nym:m. 

" ı:ı * 
DUzce nUfus memurluğundan aldı· 

(37920) 

ilan 

~ nOfus t:o.ttrdnm zayi cttır.1. Ye· 
nlırini n!ncağtmdon eskisinin lılik.mü 
yol>tıır. 

Dıi :ı:C'ıelll n: Ş<'r<'.ftye mab~~n. 

den tsnıall oğlıı m do~·unılo 0:5· 
nı1111 Küı;ül\, 

SAH!Bl : ASIM US 
B:ıs,ldığı "·~r . V AKIT ~fatb.ıa~ 

Umumi n~rivatı idare eden 
Refik Ahmt:t Sc-ncr:rtı 

inh isa rlar ·U. Müdürlüğünden : 
l - Şartnamesi mucibince (4l a~t bir ve iki kllolıık terazi nçık ek· 

slltroe ile alınncaktır. 
2 - Mubarnmcn bedeli (600) lir& olup mu,·a.kkat tomınn.tı '(45) Ura.drr. 
3 - Eksiltme 2.12.0H Salı güntl san.t 9,3<> da Kabat.a§ta Levn.zrm şu. 

bcm!zc!e mUt*kkll alım komisyonumuzda yapilacıı.ktrr. 
4 - Şartnamesi her gUıı bahsi geçe:ı şubeden nıınablllr. (100i6} 
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N~ıl "'Millet satveti,, mi? Bu ne dNnekti? 
Limon keımedisin;n tesiriyle bi;ı: yine ~üln1<!~e başla

m1;:tık. Bu arada Geclros'da geldi. 
- O. maraba Gcdros otnr !bakalım! Şarap ister mi

sin? 
- O, Ot.ello, maraba yayruın, J?.;.sılsın ~ 
- Gcdros şimdi sokakta ba.ğırerklan bu "Millet sat· 

ve-ti,, nasıl gn~te? 
- Xe. siz Bay G::ınü B~lkan.<;kinin gazetesini bilmiyor 

mmıunuz? 
- Zew.ek! 
- Ciddi aöyliiyoı um. ~nü BalkP.nski Millet satvcti 

ı?azetesinin hem b::ış.muhn.rriri, hem de sahibi! A, o koca 
bir hikaye. Demek siz bilmiyorsunuz ha! 

- Abc sen dddi mi konuşı yorswı? 
- Ciddi be kurda.;: durun anlatayım. Bunu bana bu 

gün anlattılar. Ben üe şimdi siz.e i.3ittiğimi hikaye ede<.'('. 
ği.m! 1ç salonun kapısmr ka~dık. 

Gcdros anlatınağa !başladı: 
Bav Ganil'nün evinde bir içtima akdedilmişti. tçti

mada bizzat Iln.y Ga.nü, Duçuğlu, Gu~nğlu ·.·e htrsız Dn.r.. 
ko bulunuyordu. Bugünkü y~ziyetlc_nntlcn en müsait bir 
eekilde istifade edebilmek için ne gıbi bir müe$sesc kur· 
malan Jaznn gel~ni tetkik etmeğe başladılar. 

Bay Ganü: 
- Biz: dP. bir kemik yakalryalım ba canım, dedi. Ku. 

nı kuruya parti7..anlık, o boş laf! Şimdi söyleyin bakalun 
islerin böyle lehimize gittiği bi.r z.amanda en iyi ke!epiri 
nereden vurabiliriz? Sen Guçuğlu ne dersin? 

- Ben mi? &.na do~rusunu söyliyeyim mi Bay Ga· 
r.ü, ben hep eski fikrimde ısrar ediyorum. Rir Rus 
1.r:ıktiti (1) iJÇalrm ! 

-N,..! 
Gu~uğlu c~ddi bir tavrrla: 
- Bir Rus traktiri at:alrm, diye NWRP verdi . 

(J) Çny, l\nlwc 1ıc nıkı .ır11t1ltın '!J(tr. 

ı 

1 

De vlet Demiryolları ve Limanları işletme • t 
l Umum idaresi ilanlan ______ ._, __ ,_,, ____ _.. ________ __.--, ffl.~ 

Ta.rsusta Devlet DC'm1ryollnn ldnrcs!ncc yaptırılacak otıı.n ~1' ıtJ 
:ııısı i:ı;aatı l:apalt zad' usullylc ve vahidi 1'1)-ııt Uzerln:len ekSlltlll "y;f 
ı.ıı~tu:. Bu ln.,.c;ıı:ıt için mul•tazl deınıri, lstcklı tcdıırlk cdeınedl~ ııU ~' 
idarece verilecek raylar !mllanılacak vcynhut diğer bit i.n~ao.t f! 
c dllecektir. 

l - .B'J işin muhammen bed..ıll 70000 liradır. 
2 - 1stekUlcr bu işe alt gıırtn:lmC \·es:ı.lr cvrnlo 

Ankara. Hayd:lrpaşa ve Adıınıı vcznelerl:ıdcn s:;o kuru§ 
bilirler. l 

3 - Eksiltme 4.12.941 Perı;embo gtınU saat 16 do. Ank !"il ı:tı1· 
Deınlryolları yol datrcsınde merkez ı ıncl 1-romisyonunca ys.pd&cllrı ı:e 

4 - Eksiltmeye g-lrebllecek olıın isteklilerin tekl!! mcktUPııı r ~ 
ilkte a~r..j'lda y:ızılı teminat Ye vesaiki aynı gUn sa:ı.t 15 şe 1<ııdS 
:·on relsl1ğlne vermeleri lAzımdır. tılıı' 

A -- 2400 numnrnlı 1mnuc nhkQmma uyı;ı.ı.n 4750 llraiıl< 
:cmlımt, 

n - Bu kanunun tayin ettiği vesilta ar, 1ıııttl1l 
C - Bu ı~ mahsus oımnk llzcre MUnaknl!ıt Yek'ı.'at4nderı a 

llyct veslkası, 11 r 
Eh!lyct veslkıısı içlıı ihale tnrlhmccn C'n az sekiz gün ı:v-vel oas6 

ile MUnaknUit Vekt\let\ne mUracunt edılrnesl (8~7 - 1 

• .,. 1f ~·" 
Muhammen ~dnll 50.000 (J<-:11! bin) Ura olnn 71 kıılem muz.ı1> 1 ı 

~etleri 5 lklnclkı\nun 10~2 P:ı.znrtesl gU"lU s:ıut 15 de ten ıhUdUııU ıııı: 
ren müteahhidi namma n(;ık ckıılltme U'rn!U Uc ı\.'lkn•ada tdare 
G:ıtın nlmacaktır. 11<fJ 

B:.ı i§e girmek lstıycnlcrin :li50 (Uçbln Yedl)üz elli) ııratıl< ~fol' 
temlnatlle kanunun tayin cttığı veslltıılıı.rı v l kl !!erini h~nıueıı 
\"C saatte K.:>m!syon RP.lsllğlnde hazır tuJ;.ıı:ım:ı.ı:ırı l~:z:rm.:!ır. 'ft!I 

Şartnameler Ankıırıı.c1a Malzeme dalra3lndc, Hı:ıydarpıış:ıdS ,t 
ve Se,·k Şefliğinde ı;örUlebll!r. <1 

rcc• 
Bi KAF 

GUrcü dlllııtıcn tcrcUmc OOllm!~ cıbn bu eser Kafl;.as 1.'<l~l>l~J 
nen., bir ıı,ı,, macera ve millı roıunıııdır. 

Umumi salı§ yerı: VAKIT • Fiyatı 40 kuruştur. 

--mllmııl·• 

19t2 IRICA.Mtx'ELERI ~ 
ı adet 2000 L!rıı.lık = 2000.-

Küçük Tasarruf 
Hesapları 

1912 tKRA.Mll'E Pi.ANI 
KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 

~lay11, % Ağu t-Oıı, 2 lldıı 

ctteşrtn tarihler inde 
~pıllJ' 

8 ., 
2 .. 
a .. 

10 " 
•to 

1000 
760 
500 
230 

100 
50 
25 
10 

s:: sooo.-
,, .. 

-1500·- t' .. .. c: 11)00.- ,, 

== 2500.-
,, ., 

.. == 4000.- .. 
= 2500.-

,, 
= 5000.-

,, .. 
= 2000.- " 


