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Peraptılm otelinde uakaa Belen · inlilcikta 7'1"alananlaTdan biri N.taltanede tcdavı edilirken ve otelin lacuara uğrayan cephea 

l ngilterenin Bulgaristm& Sefiri B . Rendel ..,., re/ fktJlfl 'kar~lıya""1r ar08t'lda. .. 

ingiltereye 
yardım projesi 1 71 reye kartı 317 reyle l 

kabul edildi 

Proje Ruzvelt 
tarafından 
imzalandı 
-0--

lngiltereye ilk partide 
Rendel ve refikasınrn vagonun pcnceresincf.eıı alınan resimleri 

Beş m ilyar 
Dolarlık silah verilecek 

\ a:tlngton, 11 (.\ . \ .) - MUrnessil· 
ıer mer'ısl, denıokrıuıilefi' yardım ka. 
nıın l r rrj('!!fni, flyanın Uıdlll<'rl ile ıw. 
tı\ber. -ı reye ksrşı 317 '"'Y Ue tasvıp 

etnııstır (Deuamı 4 iinciidc) 

Hitler 

ingilterenin 
Bulgaristan 

sefiri 
şehrimizde 

B. Rendel iki gün aonra 
Ankaraya gidecek 
İngiltercnin Sofya. el~isi B. 

Tü t kiy e ile Renden. aile..,i. !ngilterenın Sof· 
ya elçiliği erkanı ile 70 kişiden 

Y Ur an 1 S t 3 n 1 n mürekkep tngiliz tebeası bu . i~-
rn u k a , Je met ı n ı ı:-:tm saat 21de1.stanbula mma· 

v salat etmişlerdir. 
tecrübe ederSC-? lngilrz elçisi Sirkeci İRtasyo· 

nunda f ngiliz büyiik elcıliğın_in 
Başka vaziyetlerle tst.anbulda bulunan erkanı ıle 

karşıla§acak 1nc-riliz tebeası ve Belçikan· ı 

0 , _ 4 iim .. Jc) Sof ya elç:si olup bir j?i.in ev\'el 
a.ı..l.!ı lstanbula gelmiş oıru:ı B. An~!·e 

1 t klsrrnı Motte tarafıııdan i~hkbal f'Otl· 
a rhk iş s:ı hıı:.~ınd:t <:.ıi ı~ 1 • t 

• o~ hu haH ne n•ıı; ır. 
soyUiyor. nvmaft)l\nm \ ' 1 R Rcndell s"··a..lı2~inin Uıbıi 
dJr ! dl:re !!IU&I Mra.blllr.-;lnJz. " · · • tm ld ~ 
ız ~ b lamusmrz Fakat nıc1tele bır şekılde cereyan e 13 o u 
b • 1~

1 
• u • J ğunu söy!emiş. Bulgar memur 

8;toı:r:ın-a A\'J'npa ntııunına ı.tlrf· larmın kcndi~ine kan11 J?~vet na· 
~or! zik d:wrandık1arınt ve Kral Bo· 

Tisin Bulgar hududuna kadar 
kendi hususi vagonunu İngiliz 
elçisine tahsis etmi§ olduğu.ıu 
ilave etmiştir. 

B. Rendeli gueteciler tarafın
dan kendisine tevcih edilen sual· 
lere cevap vermekten imtina et· 
miş ve fakat Bulgaristanm bil· 
fiil Almanlar tarafından işgal 
edilmiş olmasından dolayı Jngil
terenin siyasi m:.. sebatını ka
tetmek mecburiyetinde kaldığını 
ııöyliyerek Bulgaristana gelen 
Alman a~erlerinin cenuba doğ
ru ilerlemekte olduklarını ilave 
etmiştir. 

tngiliz elçisi Sof~ ad yaptığı 
mülakat esna~mda soyliyebile
ceği ~ylerin hepsini söylemiı:ı 
olduğunu ve buna başka bir şey 
ilave edemiyeceğini beyan ettik· 
t<'n sonra İngiliz menafıinin 
&>f y drı Amerik3 elçisi tarafm· 
dan muhafaza edilece~ini ve A· 
nıerika elcrsinin kendileriyle be· 
raber Bulg-ar hududuna kndat 
gc1di~inı il~\'e et mist1r. 

.B. Rcndcll f stanbtılds ikı t.~ln 
'J(l~la,...akt1r. Bundan sonra bi'kO· 
mcti!'dcn alacağı talimata inti-
1..ar etmek Ül'.1..'re Ankarava gide· 
cektir. (A.A.) 

(Yazı._., 4 İİ"t'üd 

C. Halk p, rlı Grupu toDl2 fl~1 --
Başvekil ve 

H aricige V eki ~i 
Memleketi afA!<adar eden mssalel 

hakkında izahatla bulundular 
Aabnt 11 (A.A.) - C. B. farUal ı ~JcilJ mD*-Jdp .ısz aJaa 

11..-. ............. ~lllllw ... ... ....... tıaratradıla lılt bldJmet ft 
,ana .ut ıs te rew nJllll 1'ramon aııe oatr .. rdedfMll &ıtle1' ., 
mebluu Buıuı Sakanm relallfinde lza.bıLt araamda bUkQmete tnefb 
toplaluıuftu'. Celae açılJr açılmaz ilk tlklert S'Uallere a.JAkadar YeldDer 
defa tös alan muhterem Bqveklllml.z blnat bafvekil taratmdan 1ıca 
Dokbr Refik &ıydam BUyUk Mlllet cevaplar •erilmif w mUtemmtm 
llec!la!DJD kıt tatlline karar Yerdi~ batta bulunulmu§tar. 
tarihtenberl geçen ik! aydan fazla Ru:mamede tıaıka mOzaku. 
mttddct zarfında memleketi aı&kadar cek au.dd4t olmadıtmdan bqve 
eden blltlln lıarfcl hAdl8at ve meaalle ztn iZdlıatı tasvip Olunarak .. t 
dalr ınufua.1 izahatta bulunmugtur. 10 geçe celaeye nihayet vertımı,ur. 

lngiliz hava nazırının 
mühim beyanab 

HARP 
Daha fe c• hal= 

gırıyor 

Yabuz AI macyaya 

1680 . 
Defa tayya re hücumu 

yapıldı 
(Yazısı 4 üncüde) 

itaiyanlar dün pek 
şiddetli taarruzlar

da bulunduJar 

Vunanhlar 
yeniden 300 
es r a!dı ıar 

--<>-
3 üyük Faşist Meclisi 
izaııdan Pillegrini de 

esirler arasında 
Atana, 11 ( \ .A.) - Dlln gece 1 tı. 

nan bd1:kumanc2anlığı tarafmJan ne;ı. 
redlleo teblif: 
Son gt!nlerdekl Yunan muvaffakiyet. 
ıı.:t1 hRl•kmda tafellAt vermck~dir: 

Tebl:.(;de göyle dcnılmektedir: 
ştadotll bir muluı.rebc:1en s.:uı-a 

dün Jcuvvet31 dll§man me\'zilerinl ~ 
g&l .. u:k ltalyanlo.r dUn, taarnıılr•rı. 
ııı h ~ ccpbed!'! genişleterek pek şid.. 
d tıı mııkabll hücumlardıı b".ıl ~nmıı~ 

Almanla 

Romanyay 
Yeaı Al••• 

lıanıtıert geUso 
Alman - Yugoslav p 

Cumartesi aiinii 
imzalanacak 

(Yazın 4 lml'1l/U 

Jarıa da, hiçbir muvatt&kf19t elde 
dem&mıııer ve ağır zayiat wnr.tıı 
d!r. Birkaç ırubay dahil oıcıuıu 
300 l:ndar esir allD.Dllfbr. 
DUşmanm bir tank bQcuau 

ttllmUştUr. Bir ltaıyan tanla 
edflml§tir. 

blUBtM Bta E81a 
Atlna, 11 (A.A.) B.B.C: 
Büyü!t fa~ıt mecliaintn uuı 

Pellegril.onun AmavuUuk ce 
ealr a:•ndığt d1ln rennen blld!rilm 

Londra, 11 (A.A.) - Ta;vml8 
teılnlD muhabiri yazıyor: 

Yunaıılrlıırm, fena bavalar 1111111 
den mccburt blr tevakkuf dnreaf • 
ç rdlk~n sonra tekrar taarruza '-1 
la.malan Uzertne elde etUkl~rt mlıftl 
fa ki yet son lıaftnlarm en parlak mı 

\"a!fakiyetınl te,ldl etml§tlr. 1tal)'81 
tar muannldane mukabO h11ctıınlan! 

bulunan Yunanıı:ar mahlr~ bir au 
nevra ile dU§mlUUD gerisi.ne geçere 
ltalyanlan te•llm olmağa macbur • 
nıl~lerdlr. Bu barekAt bafbca Uç noı 
tada avnı zamanda bqlaDUf ..,. 
n1artUı arnr usul ile tekrar edllJldi 
tlr. Yunanlılar dağl.>.rdakt mu.tal 
kem mevzileri birbiri &r'8emdaa • 
tetnıl"lerı!lr. D\4iınııı.:ı Uk defa olara 
cephede bu kPdar rszın asker ırunaa 
mrş ve gene ilk def olarak bu dlrN 
ce fa~a za' la t \'emıl§Ur. 
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lnglllz • l'l'IDllZ 
mlllasebatı 
gerginleşiyor 

gOçle
0

ştlnİceğl muhakkak otaeatmdaıı 
~ka yardımı bunu da önli1tcek-

En yakın dostu aril ve la zd üstadım latanbul Miil tiiaü Mehmet Fehmi'ye 

GünUn stynst man:ı::ı.J'8.51 şudtır: 
Mwıtellf kaynaklardan gelen haber. 
~ lng!:t r fle Vışi o.rasuıdaki mUna· 
betlerın g rgtnlC§ı.:ce~lnl ani tıyor. 

Geçe;.ı Ağw1tos ve E.'yl!Udcld ha va to. • 
rruzları akim lt lC!ıktruı ~nra Al. 
~. Fr nımı don nmaB!llı lng1lle. 

reye ·ıır§l kul nmak !Jıtom ktei1lr. 
.Mare ıı.ı Petaı fmdlyc ka(lnr buna 
muhal t tmlşU. Anılrnl Dartanın 

aon b .. ;>anatınn batulırsıı Alrnruı)'tı 

I1'raıu .-:: donanmasını 1ngııtere)"1) Juır-
11 kuılal'atı11ccektlr. 

D:ıt.an son 'bcyn:ıalmd lngtllz alr 
uknsuıa k Jl!I cephe tl'mı,,, ticaret 
emll"rini himaye t!dcn harp gomue. 

nne karoı har kcttcı bulu:ıac:ık lngtUs 
donanır.uma kA mukabcleJe bUlu. 
nulacs mı blldirmtıur. 

Amiral İngillzloııı nııuran Alman. 
arm d3ha fillccnap oıcıugunu da ıılly. 

ı miJtlr. Abluka lııg11terenln Alman· 
yaya kuıı kullandığı bir llilAhlır. ln· 

Uz or bu buauııta bll88&a olmakla bo. 
raber bftaraf d vleUcrin vaztyetıııı de 

özönUno tJmıalnrdır. Nelekltrı lspaıı. 
vaya ı &111 mUM&dckAr davnnm11· 
ılrd.Ir. 

Amerikanm mtldahalealyle lJ1gUis • 
Prana.z lhUlA.tmm bUyUrneai de mub. 
lt'mi}Jdlr. lhWllm çıkt.ııı gQnler 11&r. 
f nc:a V'ygandm Vi;ticle olması f&Y&" 
nı d 'rkatUr. VeygıuıJm, Anılral Dar 
ıa m lngtıtereyc mey<J:ın okumasın.. 
d ı haberdar olduğU muhakkak ıö.. 
ru lir. 
YAldU:\f LAYDIA 1 !NGlLTEREDE 

E\'1NÇLE KARŞILA IDI 
Yıı=dım lAyihıuıı lnpıtcrcdo aevirıg

ı&r§l anmıotır. Amerikanın 76 dea• 
t yer el ha vcrmeaı do mevauu l:ahı.. 
l r. 

HMls mihver memleketlerinde de.. 
r1n b r t lr husule geU~Ur. Ja· 
Jl"ll z telertne göre Amerika harbe 
kar n11 .Amerika. Ingiltercnlıı mUt· 
t~fikı olmU§hJr. 

Baz.ı a;lhver gazeteleri de h&1A A· 
merL<a. ynrdımmm zaferden evvel ye.. 
Ut;emlyecegini iddia etmektedirler. 

I&Wıoka tr..tglln, yarın Berllne ha· 
r ket ec!ecektlr. Bu biraz da yardım 
ı 1 siyle aırıkalı görWUyor. 

n I RANLAltDA VAZIYET 
Ba!k nlarda siyasi vaZlyettıı ağtrlı
Yu ooıe.vya tızertnde toplanıyor. 

ı:ıyr< Yugoslavya llo blr anlqma. 
a \arıt ak l.IUyor. Bu arada blrçok 

rlvaJ< .ıtlen.1en bahsedillyor. 
Bı.r rt' ııy le göre Yuı;oalavya yeni 

.nı k uı dtlğini ntn edecek, ara.. 
ldmru:ı.~lık paktı yapılacak· 

lıf' 

\ J \:', KUAL\.RI BULGARISTA· 
!\ \. <.!I'"IEltTt: DEVAM EDll'OB 

Ur. 
tnsa.nI·fm en ulvi mezfyctıerln

den ahlAk ve razı!et r:! aune ma
lik olan JUr'At Börek;i diyrblllrun 
ki dUnyanın en mUtcvuzı ada.mı idi. 

Bir kaç sene evvel Sanyerdeki 
sa~>fiy sinde kendilerile görüşmek 
ve genle mikyasta hazz duyduğum 

limi.ılı1ır. Burada yapılacalc gemiler mUbarck huzurlarında yer alınak 
yan.1mım bir kısmını teıkıı cıtıoc kur. saadoiliıe kaw5tuğum zaman g6& 
""'' :ltJ ~ terdlklcri tevuu ve inceliğo hayıno Z l\h.ı STEMJ.EKJ;;LEJd::'ıı'DEKI 

ran olmuştum. 

Amerikalılar, Sanfransi8koda muu 
zam <!eniz te?.gtlhlıın kuracaklardır. 

Burada altı aya kadar gemi inşa edil· 
meye ba§lıuıacaktır. 

Sanfransisko Pasifikte mllhim bir 

llAZIRLIKLAR 
Son umanlaraa lnglllzl rln doının· 

yon ~ 116mUrgtlcırtndekl hazlrhkları 
pek ıalla artrnııtır, Kanad bu do. 
rnlnyonlann baoında gelmekledlr. Kıı. 
nada e•aııen Uorl olan ııanayU.ıtl harp 
ga)'l"eUyıe çok llcrletm~ bulunuror. 
Kcı.nadaıun bu gayrttlne Alman ıer
rıı&)'Mt de yardım etmektedir. Atman· 
yadan kaçan bur ee.rma)"tdar Alman. 
ıar bun.c.'la ttalaat. kunnuıtardır. 

K&:ladad& )'tllfcn t&yyarecllenn 
mlktan 86 btiıl bulmuıtur. Kanldada 
bllhuaa dcıat.roycr tnpalma. ehemmi. 
yet veııtmektcdlr. KMıad nın hazırl:ı.· 
cıııı dötdnncn tuman de yet11urutn11· 
Ur. 

BULGAR• ALl\IAN ZiRAAT 
&N811TVB1J KURULDU 

SotvacJan ı lto blr haber alral arq. 
tn'malar tçln blr Bulıar • Alınan enı· 
tltllai.l:ıUa kutuldufunu blldlrlyor. JıU. 
JQmdur ki, Butgarıataıı da zlraJ bir 
memleketur. Harp bqmd&nbert illah. 
ıruatıru Ahnanyaya 11atrnakladtr. Al· 
nıanya ıtmdlclen yeni nl&atnı tatbik 
ba:;ltunak Bul,.,ar laUhsalltıı Alman 
ekon•Jm1'1:ıl itmam edecek ,.kllde 
plan!a~tırmak L!ıtemektedlr. EnsUUl 
bu maktııı.tıa kuruımuıtur. 

G~'DOZ BOMilARDJ.MANLABJ 

Bununlo. yalnzı kondlml kastet
mek iltoınlyoru.01. O ırun oradtı. fs. 
IA.m Ulemasındıın, hukemuından 
mUcıtıırlerden, mUdcm'llerdon, 
mUft.Ulerden, eski ıalrlerd~n. dere 
&nılardan hulli.11a vfuz, hoca. harı~ 
gibi 1.lllt.m maarifinin her eubealn
de tanmmış zevat vnrdL 

Fakat Rlf'at hol:! , yalnız Ulm 
nda.mlarma, moslcıkdııtlar'na, bc
nlm hufr6.ın, yahut ıctlmat rll~ 
han sahibi &ah&lycU~rc dcgn, kU· 
çUk ma.hallo mcacldlnln knyylml 
hııcı Abdullah efendiye varmcayıı 
kadar h rkeeo aynı nc~nk t vo 
mlsaf'lrpcl'VOrllklc derhal nyağa 
kalkıyor, -yanında klzun n y a
dında mlhmandan oldufu balde
merdtvcn ba.ema kadar geliyor, 
m!Aaftnnl blzıa.t karvılıyor, ona 
ondan evvel elini uı:atıyor, -Y&I 
derecellne göre-- aln:nı, yUıUnU, 
eğer -tanklı, fJakalh, ve kendin~ 
den yql: lso-- cl1nl öpUyor. fal!m 
muaıeretinlıı, en lnco, en kfbar, en 
zarif teıa.hürlertle hUsnU kabul 
1tösteı1 ·or: yanında yor vererek 
bizzat lkn.mda bulunm k fa.zllctl· 
nJ ibraz diyordu. Bu hal misııflr
ler dağılmeaya kadar aynı tanda 
devam ve tekrrllr ettiğinden gUn
de en az yUz kadar ziyaretçi, bu 

ın.,..UWcrln Alman tggall alL-ndakl şekilde izaz ve istikbal edllmie o
hedentı.re ,UndUz hava &kınlan tema· Juyordu. Kendi.si gözlerini tedavi 
dl ediyor. Dtııı de baaı tayyareler 1 ettirmek için Cerrahpa.p ha.atan~ 
Franu aahlllctrlndekl hedetlu1 - ftfnde tedavi altma almmıetı. 
balamıJardır. 

Ollndll.z taarruzuna i§tlrAk eden 
bombardıman tayyareltrinden ancak 
blrl dönmcmlftir. Bu taarruz esna. 
smdıı av tayyareleri M&Df tıaerindc 

devriye faallyeU cörmeml§lerdir. 
Geoen Aguıtoe ve EylOt ayında ln· 

gtlls klıvveUcri mUdafaada idi. O za· 
man lıı(fllz avcılamım bir kaygım 
vardı: Atman hava kuvveUertıılrı ta. 
arruzlarııu kırmak. Ho.lbukl §lmd! va.. 
atyet deli§ml~tır. lngtllz avcıları 

Man§ üzerinde eer'beat eerbelıt dolaı· 
makta, bombat'dım&n& gtden ln&fllz 
bomba.rdmıan tayyarelerinin Alman 
avcılıın tarafından takiplerin! Onlc· 
1n1tkledlrler. 

Kahvelerde kimse 
yatmıyacak 

Bula§ık hastalıklann 
buralardan geçtiği 

tesbit edildi 
Yapılan srhhl teftişler netice

sinde bulaşık hastalıkların ekse· 
riya gece kahvelerde yatan be· 
kar kimselerin tutulmaslyle etra· 
fa yayılmalarından ileri geldiği 
neticesine varılmıitJr. 

1atlrahat tctn Sanyerdekl evine 
cekJimek ve pek u ziyaretçi ka· 
bul etmek mecburiyetinde kalma
sına. ralmen gelenlerin hlç birini 
döndUrmUyor, ıaeverek yaptığı ve 
kemlll nezaketle 1htfyar ettiği bu 
kUlfet Jı:areısmda haata vUcudu 
daha eok yoruldufu ve gl5zlerln1n 
panaunan aaau geldiği halde bun
dan flklyetol olmak eöyle duraun; 
"Mlsaflrlerlm.lze hürmet edemi. 
yorus, ıedd-l·rahl edip rellyorlar, 
b'%1 taltlt ediyorlar. Fakat b1a 
mahcup oluyoruz • ., dl~ mUteeeeU 
oluyordu. Bu gok haJQk insan~ 
giyitıJŞ tarzı da b'5yle idi. Maddi, 
manovf, bUyUk kıymetler tqıyan 
lrUgllcUk vUcuduna geçtrdlif cllbbe 
De baımdakl heybetalz ıanğın, 
heybeUl ba§larda görUlmlyen pek 
husuel bir manası vardı. 

Zarif ve nllktedan bir isl&m edi
bi olan l.stsnbul mUltUsU (Mehmed 
Fehmi) n1n -hendesi lhttmamla 
sanlarak- mchlyb, kıvrak ve b
tanbul sudlıruna mah~us tarihi 
talli\'lsini bildiğim için "Diyanet 
işleri r<!lsl., nlnktni -mehabet ve 
azamet itibarile- ondan ceetm 
sanıyordum. 

Zekt adam, hayatimin bu yanlrt
lığını !"znı~ olacak ki bil" giln at· 
rasma geUrdl; "ne yapayım!" de
di. 

"nmlm kadar sanvorum. daha 
bUyUIUnU taamıall elimden gelml-

_ .... 

Yazan: 
Cemaleddin Server 

Morhum Rıfat B6rekçi 

tunn yaeıyan bu mübeccel adamm 
yine kendinden dlnlemtıtlm: 

Ne Damııı? 
fmzumdan bqka tara!ııım edeb ve 

edib ile &likUJ olnuyaıı bir mektup 
da.hal 

.. Ne tuhaf bendeler yaratmac.'lum!,, 
diyen f81rln b&yreU fgllıdeyta. BlzJm 
guetenln b1r yerinde (Lelıll) denlldt. 
ıtnı ıllrmuı. (yanlııl) diye IJu autu. 
rıun anuharrJı1ne bir ihtar yollamııtı. 
(KonUJJulacak blr mevzudur.) demek· 
le bers.bcr Dk eUmlze geçen bir l(lgat 
olaralt (Lebcc.• Oıımanl) nln de (Leh. 
l~) )1 kullanılır b:r kelime ıısııter

dlğlnl haber verdik. Buna 111%\un gör
mem! .,ıer; Lehcei Oamanl'yt Lelıceı 

Osmaniye c.'llye ADki dUzeltUltt.erı soıı· 
ra "Ahmet Ve!tk Pap. öyle yumıD 
0111& 'btı. o da yanıııtır .. diyorlar. Be· 
reket vc.ırııln Ahmet Ve!lk Pqayı ıat. 
fedlp •'büyük adam,. taymıflar da 
"Jıayııtta olaaydı emlrılm ki bunun 
yantıı oldugunu derhal teallm ederdi • ., 
buyunı.uıtar; ılmdl ısrar ve lllve ed1· 
yarlar: (Ywıa.ıılı) demek de &tfedll· 
mu bıltalardandır. Yunanlatan ahali. 
lllrıo Y\.ı:aıı, ı.eııı.tan halkma da Leh 
derler. Bunu böylece bWDlzl 
BaıU.tUnel Biz bunu (Filiz Tekln 

Halit) m, 192& da çık&rdılJ <Yeni Ga.. 
l&t&t) kitabında da okumuıtuk; fakat 
dedeJerlmtz hep Yunan ve Leh dedik· 
lort gibi ııte Yunanlı ve Lehll de de· 
mııter. BUUln Osmanlı tarthlrıl doldu. 
rarı vmkalar blr yalla, bakmız, Şem.. 
eeddln Rami bile Kamua·u TUrkJ'alnlrı 
ıın va 1249 uncu aayfalannda <Lehi 
le (Lshll) yt ayırederek ne yazıyor: 

LED - Polonya memleketi n aha· 
Ualnln clnalyeU ı Leh dlyan, Leh Usa.. 
m - Memlekete Lehlltan dahi denir. 

LEHLi - Lelıht&n aballalnden \'e 
Leh tılnılyett measublnlnden adaıu: 
Bir Lebll aeıdL 
Şeumeddln 8&m1 bu ~ut &timin 

addına (Yuanlı) yı dotru, (Yunanlıt
tan) ı )'&llht buluyor: tıte ıarattnden 
iki kellmeı 

Yunanl•taa - YWWI memleketi 
(Yunan &aten memleket Llml oldufun. 
csan .._tın., ed&tmm ll&VMI nlbemahll-
41r.) 
Yunanlı - Yullalllatan ab&llılnden 

adam. 

"Sarıyer'' e ilk geldiği tene imle 
bir polis memuru kendlnl köy hoca
m zannetmfa, vesl.ka ııorunca: -
''Ben de hiç bozmadmı; - "Gerçi 
ondan yukarı bir adam değilim. 
Llkin evim şuradadır teşrif edcl'
~entz g(jrebillriıiniz,, dedim. Tabll 
iş anlaşıldı ve pi..ıman oldu. Afff'lt. 
mcm için özUr diledi. O zaman da
ha çok UzlUdl1m. Kendini tesllyo 
ettim, gönlünü aldmı. Vo - Vn
ılfeelııl yapan ltlzar etmez yav. 
nı.m; fahr eder!-., dodinı. 

• •• 
Yine tatanbulda kaldığı ar>ncler-

den bir pazar gUnU fdf. "Nuruos
manlye" camilnde davet edildiği 
"hafız cemtyeti,, ne gidceokU. Be
nim de bulunmamı ll!ltodller. Git· 
tik. Camlin pek meehur vo dira
yetli imamı hafız Haaan cf ndl, o 
gUn bı!zuu dinletecek çocuğun ece· 
cadeaı Ue "Rels-l kurrtı" kUrsUall
nUn tam kal'el'!lma -hoca içln
husuat bJr sedir yap rtmışt.J. Fa· 
kat üılAmm demokrat reisi. no kıı
dar ısrar etUlcrse de oturmadı. 
Guter yUzU, tatlı aözU ve kendine 
haa olan zari! mahviyeti lle eu IU· 
zarda bulundu: 

-•·senim zevklm elzden aynl
makta değil; aranızda bulunmak
tadır . ., 

Rlf'at hoca aynı zamanda vunu 
da demek i!ttyordu: 

!at.lana kabul etmıyen l.!lAm mU· 
eavatmm muhtel olmryacağmı, ca. 
mide "tahsis" ya.,, lamıyacaı'hnı ve 
bunlardan gafll kalan eski dC'vlr· 
lerln mab~tlet"de lnşa etU..'"dlği 
-riya heykeli halindeki- .. hUn
kAr mahfilleri,, nin manasrzltğmı .. 
Bunlan da hatırlatmış oluyordu. .. ~ 

Blitün kaza kaymakttmlarma 
tebligat yanılarak, bu gibi yer
lerin sd<ı kontrolden J!eçirilmesi 
ve kahvelerde kims~nin yatma· 
sma izin verilmemesi bildirHmiş
tlr. 

yor •.. ., 
lsllmda Um! tefahllrtın tefevvuk BI• atz de bunu My1e bllllıtzt dl· 

zihniyetinin mergub ~ memduh 1 yemiyoruz; çtlnk1l yazan•m ldrAklrıl 
olmadığını bilfltl 1.sbat edc:n ve l ıuml'll bUyUk davuma rağmen pok 
Muhammedi fe.zlletlerln en bUyQ· gevş~k gördtlk. Bllmeytz, ne demeli? 

Bir gQn kendllerine vicdant ve 
edebi büyUk bir davamdan yaru 
(Mevlidi SUleyman Efımdl) n1n 
eahcserdıe eefil bir tecavüz olan 
"vefat" vaveylAaından bahsettim. 
''BUyUk ıeriate, fl!lllm edebiyatına 
muhakkak bir iftira ve (Fahri kl
ina.t) m mübarek phsma pek kUs
tahQa bir tariz olan bu "hezeyan· 
name,, nln camilerde ibadet mak
sadJyle okunma.sı, pek ellm ve u
tand·ncı oluyor. "Mcvlldhtun" 
efendiler de -(Bu tabir, mUata • 
hak olanlarma aittir.>- c&mJde 
kadm afla t.maft, yaygara baamağı 
marifet sanıyorlar. latanbul mUl
tUııU ne glSrU~tum; bu ı.eın haklld 
eanatkAn hııfız Sadetttrt Kaynak, 
hafız Kemal GUraes (* ve Sultan· 
sel'mli hafız Rıza gibllerinln mu
vafakatini aldım. Halkın ve bllhas
ea din kUitOr1.l namma g6rdUğUn· 
den baeka bllmlyen annncvf kadı
nm maaum ble<3iyatmı lst.l.smar e
den, Peygamberi doğumundan son
ra -bir dakika yaşatmadan- aı. 
dUren bu calı'IAne feryadm sustu
rulm111Jm1 il!ltlyoruz. Biz ellmltden 
geleni yaptık. Ahmet Remzi Dede 
Efendi, Salih Saim ve l\fohmed 
Emin gibi esk! edib ve mUnşilcr de 
bu işle mcş~l oldular. İstanbul 
milftUsU ile görUr:tUler. s izde n de 
islam vicdanı, TUrk edebiyatı ve 
mflU mukaddesatımrz namına yar. 
dım bekliyoruz.,. dedim. Bu arada 
"Diyanet ieleri,, ne gönderilmek, 
bir kısmı da "mevl'dhan" lara ve. 
rilmek Uzerc lstanbul mUftillUğU
ne bn-akt·ğnn yüz kUsur sahüelik 
0 tez" bnden bahsettim. 

•t• 

YUk~~k clnv tlilcre mua:Y'l'en günlerde ve.r:lmit 

ol11n F.at.:ıne ziyııfctlcr haricinde olarak dUğün devam 
t tt.ığı milddwtçe halka her akşam meydanda binden aııağı 
olmıynn t cpailor icinde piı.Avlar ve bUtUn, bUt.Un la-
7. rtrlmış sıf;'trlar pc~keş çekilirdi. 

l'.A:n bi gefırlcrioJn ve davetlilDTlnln yemekle ağır
la:ımalt.rı ~ıi d e muayyen bir usule bağlı leli. Şöyle ki: 
H r s f • .mıt heyetine ~hııa) ve (harcı) namı altmcia· 
h 'r gtın ayn s:>frıılar tert"b edilirdi. Bunlardan her has 
s::>frn on b ı:ı ç"git, her baret sofra da dokuz çegit y&
meğl ıhtiva ed 0 r ve b"rlnciler sefaret erk!nma, diğer
leri de s fare lin ikinci, UçilncU derecedeki memuı lan
ns mah.stm clurdu ve sefaret heyetlerinin mlktarma 
göıe de hıı.s ve harcı sofraların miktan taaddUd ederdi. 

Günlerce, haftalarca suren ve her \'ak1t için, her 
yrrdc bUyUk bir s ervet add=:dilebllecek değerde yUk
s k lrr rars 'lm hiç esirg nmeksizln şu veya bu oğ. 
lene ye m bzul ·n s:ırfodilmesi mukabilinde bUtUn bir 
O .:neni· UUt cıf"rıi A.deta yerinden oynatan bu muhtc· 

ıııem dUğUnUn nsıl hederı olan §e:hz.."lde MchmM Sulta

nın stlnnct edilmesi keyfi~·eu de nihayet tmmuzun ye
disinac vaki olmuştu. 

O gün, At mevdanmdaki İbrahim paşa. ııaraymda, 

devletin divnnma dah"J vezirlerinden bili o:a.n Cerrah 
Mehmed pa .. a: bu kUçlik amellye)i bizzat yapmış ve 

eonra da kefilt'n d"ri parçasını nltm bir tepsi içinde 
Jlfldlş:ı.hm hc.s"'kisl ve şehzaden~n ann.'31 olan Safiye 
~na ve derlvi yerinden ayırmakta kullandığı ustu
._. .... hlka bir altm tepsi içinde gehzadenin ba
• ~ ,.. fMtım Mwaıda aıı.ası .alaa..Nfirb&DQ 

IJalipa takdiJx:ı etmlltL , 

••-.:- A A c wsa 

, ~~t.#· ·o ç o ~ c o 
ef 11tıa11/llft;mff/in: 
sar:ırtelDUğOnö 

Yaz.an. H. U. 
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C~rrah paea, bu aareketi ile bu ameliyeyi sabır
sızlıkla ve endl§e ile bekliyen bu iki sultana da silnnet 
amcliya11inln zararsIZC3. yapılnu.~ olduğunu teb§.ir et
miş oluyordu. 

Sultan Murnd, silnnet amePyesl Ucretlnl cerrah 
pa§aya on bin altın ihsanı suretile ödemiş, valde Niir
banü Sultan dıı nyrıca Uç bin altın yolla.mı§lı. Tabü o 
vaktin - bu gibi merasimde bohça gl5ndermck suretin

de-ki- Adeti de sarayca unutulnuyara.k cerrah pt\ŞBya 

"Aman!., dedi. Ben onu pek 
merak ed:yordum •• 

(Devamı ; Unciiıie) 
t 4 1 Si!lil2 çıc w;w l3U zu 

SUn.oet gUnU olan yedi temmuzda da bUyUk eğlen
celer tertib edilerek o gtinUn tantanası temin olunmuş 
ve bu cil.ınleden olarak Çatalca köyU ile EdL'"llekapı 

arasında bir at koşusu tertib edilerek koııuda birinci 
gelen hayvana bin altın mtiktıfat vcrllml§tl. 

Yine o gün sUnnet . ameliyesinin muvaffakll'ctle 
yapılmI§ olıruı..mun §Ukranı olarak da fıkaraya g1lmilş 
tep:Uer içinde avuç avuç altın ve gUmtıı paralar sa
çılm13tı. Yalnrz burada hemen tebarllz ettirilmesi icab 
eder ki saray, bu a\'uç avuç saçtığı in'amne fıkarayı 
memnun etmek istemekten ziyade onlaıın, daha fazla 
para kapabilmek gayreUie, binölrlerlnl ezerek, çiğne
yerek ccnklz3meleri manza'raSından kendi yerli ve ya· 
bancı yüksek mlslfirletlne yeni bir ğlcnce mevzuu bu· 
labllmeyi dU§ilnmUştU. 

Bunu takib eden sekh temmuı; eğlentnerf arruım. 
dıı ehlileetirllmlş bir zUr:ıfa ile bir fil teşhir edilmiş ve 
halk o vakte ka1ar gl5rmediği hu iki ıı.eayip hayvaru 
seyir ve temaşa için külle. kütle At meydanına ko:r-
m~tu. . .... 

kıymetli ve çeşit çe§it kUrkler kaplı bir çok kumaşlar- DUğUn bu minval ile ve her g{ln yeni. yeni eğlen· 

la birlikte muhteşem hll'atler ve esvablar ve bunlar celer tertlb edilmek slU'etile geniş ve muhteııem bir 
araım~da bir de alt-ıı leğen ve ibrik hediye edilml§tl Bu program !~inde temmuzun on sekizine kadar devam 
altm leğen ile ibriıfn sUnnet. ameliyesinde kullanıl· etmiş; fakat o gtln çıkan çirkin bir hacl"se yalnız dU-
mak için hazırlarunış ve sonra da artık geriye almmı· ğünün zevkini knçırma.kla kalmn.mış; başta pad~ah oı. 
yarak cerrah pa§aya hediye edllm!.~ bulunması çok me- mak üzere bUtUn devlet adamlarnı da ciddi surette 
mfıldUr. korkutmuştu, bu, bir fahişe yUzUndE'"' sipah!lerle yenlçerl 

Bazı tarihle'rlmiz stlnnet amellyesin'n vezir paye. ler arasında çrkmış ve bliyUmek gen'şlenıek istidaJ:ın• 

sinede olan cerrah Mehmed paoaya yaptırılmış ohnası- göatermJa olan ~ eftrl!Jtıldcn ibaretti.. • 
ıu, Sult&ıı Muradın bu loe ağya.rm vııknfnpy istem&-' 

mil olmW aebebine ~. J 

Tarihten: 

Barometre s 
.Macarietnndan "l 

ait bazı hava.di11ler 
dır. Fakat Macar ka 
çıkan biltün havad_isl~ 
Atina njan.sınm şıdd 
lerı ne kareıı~ıyor. ~ 
Meşhur bir fıkr&Y'~. 

rusu hadiseyi hatır~ 
ristanın Lıppa §8ht1 
sinde görülen bir dava 
tiyle Pe ter Lof d 1 ~ 
zun uzun bahsecUltıı 
do. bir arabacı va~ 
arabacmm s.ıke.lı 1~1 duğ"U zrunnn hn vanırı ~ 
ccğinc, dik durdulU 
mur yağacaıına }>el 
Hatta birçok ıecru ,,., 
ra bunu ~şmaz bir ~ 
kabul etmlelcr. Kıll ııD 
cının srumlı, Macar fiil 
baro:ırl': relik yapıY\ 

Bir hMat mevsitn~ 
tnrlalarmı biçmek l' b•~ 
mişler ve bermutı ı~ 
sıl olacağını antanı~ıtl~ 
rabacıyı arayıp bil lif""' 
kal yumufJakmJO· ı<ö1 
nUp: alt 

- Arabacının sak ıtfJ-' 
tJr .. Ekinleri btçebil ıiJ"~ 
herkesi seferber etııı~ıoı J1 

Fakat aksill~ bJ ıt 
ekinleri biçtikterı '!!ur 
bir kasırga. ve Y'P>Uf. 
mış. Ekin mahvol~ 
nnbarma zahire gö_~ııt 

KövlU1er blribitlt:'-
m15lar ve: bftı o~ 

- Arn bacı .. O. ğrıJ ,,.;; 1 
Demişıer .. Ve do Çal~ 

dip zn.valh ihtiyarı ~~ 
rek sokak ortasındJ aıııır.: 
rini. ayaklarını bn~~ııı~ 
ye u{;'l'Cldığım anlır ıı P"" 
yarın sakalını bir tetl1 . ıl 
mişler... s.ııd• 'tY.I, 

Acaba. Ma.carist jdş 1. 
ra vı.nlı§ havaoislc~ri 'ıısi 
sakalı yolunacak b~yıe 
bUtün havadisler S 
ediliyor? cJ.sfl 

KOPEK VE ,df 
Her memleket. ıce 

ları dahilinde ctıSU~ ~ 
le şiddetle mücad~ ~ t· 
bancılar tevkif edtbYo -~ 
harici ediliyorıar.d fiY""'• 

Valctile Fransa ~.~ ~ 
cUr:.Jnden dola)'l 011 ~_j 

b!r zntı, ara ~ıra ~I<~•t ~ 
yaret ediyormuş· ı;pelC 
yanında bir de k l< ? 
Kadın, kocgsivle t ~ 
bazau köpeğe dönU~bi 
bir lisanla azarla~ gı (!ti~ 
gizli haberler verıJ:U bil" .; 

Hanishanc mUd dit~ 
ketmiEı ve: . ~ 

- Madam. demıŞ·ıcı;~..i 
Fransızca bilm~Y~1\a ı4";.' 
raya gelmemenızı rı 

Gözü 1<ıt8~ 
aşık ,i 

Duvardan atlar,• d' 
kıza teca~,c)i ' 

bulunmak il ~f 
Kumkapıda otutsl1(111~' 

dmda blrisi, koJllŞ:ta.Jıf ~ 
ku bun 15 · 16 ynŞt ıcıt ..d 
adete B.şık olmuş. f'3 sal'JJ_;., 
tuplar yazması, ne rıt31"" .ı I 
atması, ne d7 ~eceöruo~"' 
dar kızın evının e'l'lıf l_J 
beklemesi para ~~ rıı~ 9'J 
kına mukabe1e ~ore uset'~ 

Nihayet dün ~ğ ~eJöt~ 
ti, varı çıplak bır 
bahçesinde ça~aŞ~ lt"· rl 
görmüş ve kendısiıı tl;Jsıd' .J 

bahce duvarından ıı ""' 
üzerine f!aldırm1ştır~n 

Saadet bağırıp ç~ıteri ~ 
lamış, vetişen1er. g~~;11 !J 
bir ha1de bulunan 1a.ııı~ "I'~ 
sadına muvaffal< 0ed\'İ!flf 
ka.lamı~lardır. ~U~iJiJ.,. 
meşhut mUddeıuın .a_ 
lim edilmiştir. ~"' 

Sinemacılat ~ ~ 
v ·ıa.yctte to~~ş~-~ 

1stanbuldald butiliptet'~ 
nıf sinemaların s~il~ı~::I 
tarnfmdan davet tfl ıt~h 

Bugün vali ı.u -,r.~· 
yasetinde yapıt:ıc~e tlJAll''I 
sinemaların vereIJ'l 111ııl'~' 
cemiyetine ynrdıtn rt pıP'"' J 
letıere yepıştırdıkl~·r. ~~· 
selesi görü.5ülecek ~ J<f.li ~ 

Sinemalar şİ.llld ) tll ~ 11 
lere 11 bin urn.Iık 'Vertıı1 
mış1ar ve bu paI"ll)1 roıi 
cadele cemiyetine ''e;.,-ete 

Sinemacıların ce~ 
bir para venneve t 
~ muhtem#iılel 



Şehir Haberleri · s;, e. ası 
Tanumı Valinin tetkikleri 
-~~:".llıf ;!r Yurt olacak Fatih medreselerine 
~eınası :;!ı:e ya- elektrık tesisatı yapılacak 

ll.ııı.llJ:niıik ., .... ctra-
laııkikat v zabıta Vnli ve belediye reisi Lütfi Kır- Bu enkazın süra.tle kaldınlmaaı a-

~ apnaırta. dar yanmda şelıircilik mütehassı. lika.darlara bildirilmiştir. Sinema-
~ l<iaı- eden 8~ P:OOt v~ heyeti fenniye mUdürU nm yanma ya.pılma.sma ıkadar ve-
~ Orııan E:. nıuddeıu- Nun oldugu halde dün şehir dahi- rllen park vaziyeti de gömen ge
li..~ bn ınea 0 ni dün de linde tetkikat yapmışlardır . .E."vve- çirilmi§tir. 

Me~le.plerde 
dinlenme tatili 

Jlk okullarda 1 Nisanda 
başlıyacak 

.Maarif Vekilliği ikinci kanaat 
notlarının talebeye verilmesini 
müteakrp yapılacak dinlenme ta: 
tili hakkında dün telgrafla maa· 
rif müdürlüğüne t.ebligatta bu
lunmuştur. 

Bu tebliğe göre; orta o kulla
n, lise. meslek, sanat enstitü
leri martın 21 inci cuma saba
hından martın 26 ncı günü ak· 
şanıma kadar tatil edilecekler
dir . 

l~, <ilin~~ ıl ugrn.'7- lfı. Fatihte ünivel'Sitelilerin otur- ı İstanbul semtindeki tetkikler _ 
~ \'c ilk arkndaşr- , duldan ~edı:e~lerin vaziyeti göz- den sonra Taksime gidilmiştir. Tak 
• ~~Ugij ta;unin ola- de~ geçırıiınL'1tir. Protst medrese- sim bahçesinin, Talt&ın ktşla.sı sa· 
'~laltt y gıbı c>lc.ktrik lenn ıslahı için bir proje hazırla- hasmın tanzim edilmesini gözden 
lıııi~ ka;Pnl r neti. ~ı§trr. Bu projeye göre, medre8e- geçirmiştir. 1 

~tadır Yetle tf"sbit nın etrafındaki eski binnlar tama.- Bi.IAhn-e Tepeba§ı bahçesinin v~ 

Derslere 27 mart pertıenbe sa· 
babı başlıyacaklardır. 

nk okullarda 1 nisandan 6 ni· 
san sabahına kadar tatil edile· 
cek, dersler. 7 nisan pazartesi 
günü 'başlıyacaktrr. 

,,~ Ustün men kaldmlacnktrr. ziyeti tetkik edilmiştir. Bura.da 
tanı.~ ateşı h de~ oda- Bina d~ilinde tamirat yapıla bulunan sahne tama.men yıkıla.cak-
~e ~ ku~~e n- cak,. ele~:ık tesisatı i~avo edile- trr. Burada bir çocuk bahçC'si vil· 
~ ~Yenı rl ak ıste- ccktir. Bılfı.hıre Fcralı suıemasmm cude getirilecektir. Prost hu bah
lli!~ın Barde_;:ra~r yangın enkazı gözden geçirilmiştir. genin projesini hazırla.maktadır. 

bir ~~aıe gor-

Mecliste vilayet masraf 
bütçesi kabul edildi 

'tiııı :-qç y .Yh bu hal· ı u " 
~ teve7'e,n bird~ mu m 1 
h etınPkte. 

~ ~ bir maksat 
at • Bu .ıt edilmiş 

"aıı~ tc ~ .Ya 80 goro, 
a lh.~Planı f boruıan
.~gaı a an tutuş-

'iııellılda l nkılnıası -
h ınan ınUstnhdim-

11 th~ g~ı Yakılnu. _ 
ta~ bı: St>yirc.inin s. nu. ilerj geldi-· 
"alta noktala gı 

L._"'IJ~ Yerin n, ev
:'lllı e feıı do keRif 

"l!d tış buı;::rları da 
11 ~. tadırlar 

~tıfı r. J\n {,'t katiyctı~ 
t:.:. t bit ca~. on cep -
~lan E'dılrniştir 
,..:""1 rtıUd • • 

11 •• l{iini h de umumi 
~ ~ pll'lnıJyeUi 

liaat k ctmekte
alyeye h 3,5 ta çık-

Eti•-k ha r ka dC'fo 
'!ı'la""ll 45 dber v rildiği 

İstanbul umumi mcclisı dun valı 
Lfıt:fi Km:larrn baskanlığında top· 
lanmıştır. Ruzna.mcdekl maddeler 
ıı.Iakah encürnenlC'TC havale edil
dikten sonra, 941 nır.li yılı vilayet 
masraf biltçesl hakkında bütçe en
cümeni esbabı mucibe mazbatası 
okunmuştur. Teklif olunan bütçe 
hemen hemen 940 ytlı blitçesinin 
aynıdır. Yapııan değişiklikler lil
zum ve zarurP.te binaen yapılmış -
trr. 

Bu arada ilk okul öğretmenle -
rindcn kıdem milddetini dolduran
larm ve senelerdenberi r.amlarmı 

bu miktarm çok basit işler için ay
rıldığı asıl yol tamirinin 47 bin li-
ra olduğunu söylemiştir. 1 
Ziraat müdürü de ağaçlanma işini 
anlatmıştır. 
Ağaçlanma i!<i bütün vılayct kl5y 

!erine de teşmil edilmek karan 
mevcuttur. Bu iş için her yıl blit
çesinn tahsisat konacaktır. 

Bu seı>e ilk olarak Silivri yolu 
ağaçlandrrılacaktır. Vali Liıtfi Kır 
dar ağaçlanma işinden ba.Metmlş 
ve demiştir ki: 

"- Şehrin ağaçlanma işine de 
ehemmiyet verilmi..5, bunun için 
2500 linı. tahsisat ayrılnul)tır. Semt 
semt nğa.çlanma yapılacaktır. ilk 
olarak Haydarpaş - Selimiye -
Moda semtlerini ağaçlandıracağız. 

Ecnebi, ekalliyet oh.-ulları ge
çen yıl olduğu gibi bu yıl da di
ledikleri takdirde bugünlerde ta
til yapa.bileceklerir. 

B•r kadına teca
vüzde bulunan 

Dört kişi clün adliyeye 
verildi 

İnebolulu Abdullah ve Kadri 
udmda iki arkadaş evvelki gece, 
Hatice adında bir kadınla karşı· 
)~arak kendisini Şeh?.adebaşın
daki sinemalardan birisine gö
türmü~lerdir. İki arkadaş sine· 
madan çıktıktan sonra Haticeyi 
zorla K. pazardaki kahvenin U· 
zerindeki odalarına götürmüs ve 
burada h€'!rlşehrilerinden \li ve 
Salih ile beraber kadına ü•cavüz
de bulunmuşlardır. 

Ertesi sabah Haticenin şika
yeti üzerine yakalanan dört 1 
suçlu adliyeye teslim edilmisler 
dir. 

ltraı ~~ akikn kadat" 
~"Ye a lrarın(\ gel
,~·t· telefon 
~ı.. •• lltıın ~Telefon-

~~lllfn olduğu 
!lıı ._Yeue ~eden ill'ri 

görmiyen bu sene en az maaş a
laıılnrdan başlamak üzere kıdem 
müddetlerine göre derecelere yük
seltilecektir. Bu yükseltmeyi te
min için bazı masraf krsnnlsı.rmda 
tadilat yapılnw;trr. Biltçe okunduk 
tan sonra mecliste bl\Zı itirazlar 
olmuştur. Azadan Abdülkadir Ka
ramfi'rsel söz alarak; 

Yabani domuzlarla mUcadele et· 1 1 
mek ilzere blitçeden aynlan 2500 B JL 1 I d 
liranm sarfı ve bu işle uğraşma- 1 n 8Y er D 8 
nm JlVctlar cemiyetine bırakılma- --------·---

t 1 '<lh t.kıt lci.k edil-
d tı.lt ede-... ·ı L.ı •• ~ 'Vazj[ • ., • l -

~:ı.t , elenni ilı
i d ap'iacaktı 

ki Ya:a~lecUye ~ 
l~ ~=-~i Od ga rağmen 

Ur ~ ~~rın nasıl 
ettirnı ıraya ve-

~ ıtıaıa't'tn ektedir. 
ayrıca ı ttinıcm"

~ d lllf.>znaYI t tkikıer 
flitıı b.lllannı kir~Jı:ynn 

ll<iıgllıı tamirinin 
ar tırrnak-

"- Vilayet yolımnın tamiratı 

mütemadiyesi için 2200 lira tahsis 
edilmi5f.ir. Bu miktar çok azdrr ... 
Nafia müdürü izahat vermiş ve 

sr tflklif edilmiş teklif ekseriyetle 
kabul edilmiş ve müza.kcrevc son 
verilmiştir. • 

Vilayet fevkalii.de ve masraf 
bütçesi 4,515,618 lira 68 kuruştur. 

Türkçe Sinyal mecmuasını basan 
matbaacı ne diyor? 

Bir kaç hafta evvel, memleketi· 
mize muhtelif ecnebi lisanlarında 
sokulmakta olan Sinyal mecmuası
nın benzeri türkçc Sinyal adında 
bir harp albümü çıkarılmıştı. 

Villıyct makamlan, bu broşürün 
üzerinde "birinci harp albUmU., 
kaydı olduğunu görmüş, böyle bir 
mecmua imtiyazı alınmamış olduğu 
halde bunun bir mecmua şeklinde 
ç km'lkta devrun edflceğini anla -
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nuş ve sahibi Enis Fahri Peker ile 
albümü ha.san matbaa sahibi Tak
fur'u müddeiumumiliğe vermişti. 
Müddeiumumilik albüm sahibi ile 
matbaa sahibinin suçlarını matbu
at kanununun 18 vn 6 ncı madde
lerine aykırı bulmuş ve her ikisini 
de muhakemeleri yapılmak üzere 
asliye altıncı ceza mahkemMine 
tcw'di etmiştir. 

Muhakemeye dün baf'llanmııı, an-

Konferans 
Beyoğlu hal kelinden: 
ı - lS.S.941 Perşembe günü saat 

18 de E\imlzln Tepeba§mdakl Merkez 
binasında :Huharrir Refik Ahmet Se. 
\"engil tarntmdan "Edebiyat tarthl
ml.zdc hlr gezinti,. mcvzuunda mühim 
bir konferans verilecektir. 

2 Hcrltes gelebilir. 

cak Enis Fahri Peker kclmemiştir. 
Diğer maznun matbaa sahibi Ta.k
fur demiştir ki: 
"- Bana bu işi ressam Öner 

getirdi ve albüm olduğunu söyle
di. Pazarlık edip bastını. Mecmua 
olduğunu bilmiyorum ... 

Mahkeme, Enis Fahrinin celbi 
için zabrtaya müzekkere yazılma -
sına. karar vererek muhakemeyi 
baaka bir güne bırakrruştır. 

- Çok i;i yapıp da gebertti 
herifi, çünkü ölümü hak etmiş· 
ti. Böyle ölümü hak edenlerin 
nelere uğradıklarını görürsünüz. 

EnaT ve maceralaTla dolu zabıta romanı 

Dedi. Böyle derken acaba ne 
kastediyordu. Bu kelime hatası 
mı yapmıştı. Yoksa resimden mi 
bahsediyordu. Görecek olan kim· 
di ve kiinden göre<:ekti? 

Marki hem konuşuyor, hem de 
gülüyordu. İnsan ilk nazarda bu 
adamı biraz sevimli de bulabilir
di ama gülerken muntazam diş
lerini göstermesi insanın pek ho· 
suna gibniyordu. Sonra biraz iç
miş olduğu muhakkaktı. Her 
halde kendileri için aziz olan 
düsturlarını müdafaa etmek ü
zere biraz kafayı çekmeyi mu
vafık görmüştü. 

- Demek ki, dedi, resimlerde· 
ki müşahebct sizi fazla ali.kadar 
etti.. Kandır çekiyor ve sülale
miz hep biribirinc benziyen er 
keklerle devam ediyor. 

Marki yayık yayık konUıŞu -
y6rdu. Artık içmiş, hattA fazla 
kaçırn1L5 olduğuna şüphem kal· 
mamıştı. 

Marki, gevrek gevrek giilerek 
devam etti: 

- Evet, benziyoruz ama, he· 
men bunun altında bir su saklı 
olduunu zannetmeyin. Her hal· 
de bu mevzuda sizin· de Markiz 
gı'bi hayallerden, şeytanlardan 
bahsedeceğinizl zannetmfyonmı. 

Ve Marki b usözlerlnden sonra 
bizi oracıkta bırakarak çıktı, git· 
ti. Uşağı Sing Sing önUnde ko
şarak kapılan açıyor ve Marki 
de sti.r'atle odadan odaya geçe • 
rek uzaklaşıyordu. Artık kula
ğımıza yalnızca onun gürUltUlU 
kahkahası g~ ltiraf ecıe· 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

yim ki bu ölü evde canlı olan yal 
mzca Markinin kahkahası idi. 

Kahkaha duyulmaz oJunca, 
yeniden sıkıcı bir sükut havaya 
h&.kim oldu ve oeyaz kürküne bü· 
ninrnüş olan Markizin sesi ar· 
kamdan yükseldi: 

- Nasıl, onu pek korkunç bul-
muyor musunuz? 

- Hiç de değil, diye gülerek . 
cevap verdim. Ben Markiyi pek 
sıhhatli buluyorum. o kadar .. 

Markiz yine hasta gibi bir ne-
f eıste: 

- Evet, dedi, evet, pek sm· 
hatli ola.bilir .. Fakat siz yine be
nim söylediğime tbakm,_ o bu mü
kemmel sihhati içinde korkunç 
bir adamdır. 

:Markizin bana söylediklerini 
gittikçe daha az anıırordum .. 
Etraf nnda esrar perdesı açılını
yor, bili.kis örtillüyor ve daha sr 
.kI kapanı:yordu. 

"Evet srhhatli ol&bilir., de -
melde sanki ne söylemek istiyor 
du? 

Ben bunlan düşünUrken Mar-
kiz sözüne devam etti: 

- Bilmem farkettiniz mi, Mar 
ki Kultrey ailesinden bahseder 
ken hiç bir zaman ''biz'' demez. 
Daima ''ben .. der-

- Evet madam, fakat her hal· 
de "biz" de dfyebilir, ve böyle 
söylemeainde de hiç bir mahzur 
yoktur. 
• -·~~· Me8ele. ~de 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR _' ___ _ 

sizin zannettiğiniz gibi değil.. 
Marki ecda.dmdan da bahseder
ken daima müfret kullanır ve ha· 
di~le!1 ~anki kendi başından ~eq 
mış gıbı: "Hatırladığıma göre ... 
X::ı-pmış oJ~uğum veçhile ... " gibi 
sozler de hikaye eder. 

Markiz konuşuyordu ama, ben 
onun ne söylemek istediğini bir 
t~.rlü ~hyanııyordum. Fakat 
gozlennın daima büyük ve hayal 
dolu olduğunu örd .. w.. b!r .. . . g ugum, 
ruy~ ~~~e ":Uş gibi konuştuğu
nu ışıttıgım ıçin her halde ken
disini sarsan bir hissin tesiri al 
tı;nda olduğunu anlamıyor ve mü 
hı~ şeyler öğrenebileceğimi his· 
sedıyordum. Bu kere ben tahrik 
ettim: 

-Evet, m;-dam dediın. Bense 
öyle zannediyo~ ki Marki 
''hatırladığıma göre . ''' derken 
her halde "bana anlattrklarm
da.n hatırmıda kaldığına göre'' 
d~ek istiyordur. Bunun başka 
türlü olmasına da imkin ve ih· 
timal yok. Çünkü her halde Mar
ki dünyada bile olmadığı zaman
lara ait hadiseleri hatrrladığmı 
iddia edemez ya! .. 

- Evet, mantık da bunu içap 
ettirir ya.. Fakat bu mantık on. 
Jrann düsturu olan mantık değil. 

Ve Markiz bu sözlerinden.san_ 
ra yerinden kalktı: 

- Demin gördünüz ya, nasrl 
oturmadı, derhal gitti. Ta'bit 

I airıp dii1aiai~: 

Madalyanın 
ters tarafı ! 
Bir telgraf, Belçikada halka 

çor-ba dağ_ıtılmıya başlandığını 
haber verırken, bir ~ka tel
siz de, Amerikada, Avrupa açla
:rına yardım için. bazı kımılda 
nışlar olduğunu bildirdi. 
Amerikanın şefkat ve merha

meti malfundur. Dünyanm. her 
tarafındaki hayır kuramlarında 
Amerikan parasının büyük rol~ 
ler oynadığını biliriz. Yine bili· 
riz, ki bu memlekette iyilik se\ .. 
dası, daima coşkun ve heyecanlı 
köpürüşler içiıv.le yaşar. Uzun 
bir terbiye ve sürekli bir refahın 
i~i olan bu güzel duygular, şiın
dı de Avrupadaki 7.avallı açlara 
yardım uğrunda seferber edil· 
miştir. 

Avrupa bugün var mı? Yok 
mu? Bunu, kimse sormuyor. Av· 
rupa niçin açtır? .. di)ıe muhake· 
me eden de yok. Yardım dava
sının bu eksikliği yüzündendir 
ki lr.gilterc sefiri. ablukanın aıi~ 
bir istisna tanımadığını bildirdi: 

·Çünkü bugiin A vrupaya gönde
rilec~k olan erzakm, Fransa, 
Belçıka. Holanda, Danima.rlm 
halkına değil, doğrudan doğruya 
Al~a~ anbarlarll1a gireceği şüp
hesızdır. Karsı karşıya bir ölüm 
dirim boğazla.~asma tutu.,anla
rm, biribirlerinin gücünü, daya
m~ını arttıracak bir dış yardımı-
na göz yumması. elbette bekle· 
nem ez. 

"Yardım", ancak kimseye za· 
rar vermeden birini düştüğü 
}'<.'relen kaldırırsa, asil bir şey 
olur. Nitekim bug\in şayet Av
rnpaya bu yardım yapılırsa, İn· 
giltereye karsı zulüm yerine geç· 
mez mi? .. 
Camnı dişine alarak, denizler

de "Mıknatıslı mayn" lere, de-
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nizaltılarm torpillerine, tayyare 
s~d~larına, korsan gemileri
nın hucurnlarına karşı durarak 
abluka kuran B"" ··k B ·tan ' uyu n ya, 
elbette böyle bir harekete razı 
ola.m~ Çünkü bunun. birıne çor 
ba .~·eıı;k~n. aynı kaşığın sapıy
la otekmın gözünü çıkarmaktan 
farkı yoktur. 

Sonra bu mesele üstünde dü
şünürken, ister istemez zihinler 
bir noktada duruyor: ' 

"A'ltTUpa, bugtin ııicin actır? 
Tenbellik ettiğl, eğlendiği, Yarı
nı dii~ünmediği için mi? Öyle 
sanıyorum, ki c1ünyada hic kim· 
se buna: -

- E\·et! 
Diyemez. Hep biliriz, ki dün

yanın bu parçası, en mamur en 
verimli, en bakımlı topraklar 
Uste kunıludur. Tarlaları fenni 
vasıtalarla işlenir; mahsul ta
b~atiu k?yf!ne bırakılmaz;' hiç 
bır tedbı.r ihmal edilmez. Şu 
halde oradaki açlığın nasıl bir 
sebebi var? Neden Fransa ve 
Belçikanın hayvanatı korkunç 
bir mezbaha kınmma uğradı? 
.ı: leden şu eksik, bu az, öteki yok
tur? Çünkü bu memleketi çiğne· 
yenler, bulduklarını almışlar 
a~larmı .~~tmışlar, soyu~ 
sogana çevırmışlerdir. Bundan 
sonra yine bu topraklara gönde
rilecek yardrmm, asıl muhtaçla
ra, hakiki açlara. zavallı çıplak
lara varacağını kim umar? Faz· 
la kim temin eder? 

. Amerika.daki yufka yüreklile
rın karşısında, eğer İngiliz ablu
kası olmasa da bu yardnn yapı
lamıyacak, daha doğrusu yapı
lan yardnn, hiç de bu şefkate ıa
~k olmıyanlarm eline g~ecek
tır. Boşuna çabalamak neye ya
rar? Acı gerçek işte bu! o par 
Jak şefkat madalyasının tersi 
bu! .. 

Hakkı Siiha GEZGiN 

GONDEN G ON E 1 

ilaç tıyatıarında ahenksızlik 
B lR dostumuzun çocuğu 

hastalanır. Kendisi mü· 
n-evveı- bir adam olduğu için 
derhal doktora götürür. Dok
tor iki ili.ç için :reçete yazar. :aı 
il&slardan birinin 125 ..ıi.ı;.....;_ 

• ' """6..,. ~ 
nın 75 kuruş olduğunu iyice bil 
diğini söyler. Aşağı yukan on 
beş kilo ekmek parası ... Ne ~
re! Başa gelen çekilir. 

Dostumuz bir eczalıaneye gi· 
der. Fakat topyekfın iki lira 
tutması lazımgelen bu ilaçların 
ikisi için tam 325 kunij1 ister
le~. Aman, zaman! .. Üç yüz yir
mı beş!.. Bir sa11tim ibile aşağı 
olamazmış. 

Dostumuz insafın ebediyen 
kalktığı hissini veren o hazin 

çiinki Kristin burada yoktu .. Ah 
si7.den çok rica ederim Mösyö 
Masson. Kristin burada oturdu. 
ğu zaman hiç bir sebeple onu 
yalnız bırakmayın. Alla.ha ısmar 
ladrk mösyö Masson .. B:ı.km gör. 
dünüz mü şimdi ... Meğerse Sing 
Sing arkamı7.da bizi dinliyormuş 

Arkama döndüm. hakikaten 
bu Hint ıı:aymunu bizi dinliyor. 
du .. Kristınden öğrendiğim gibi 
derhal ellerimi şaklattım ve u§ak 
çekildi gitti.. 

Markiz yanımdan ayrrlma.zda.ı 
evvel, fevkalade yorgun ıbir halle 
elini bana uzattı: 

~tiyet karşısında üç yüz yir
mı beş kuru.c;u naçar, toka et 
mek lhımgelirken, bir ba~ka 
eczahaneye da.ha gitmeyi düşü· 
nür ve orada, iki !!acı da, dok· 
torun dediği gibi. 200 kurup 
ahr. 

. . . . . . . ' 
Mühim uygunsuzluklar kar

şısında kaldığımız vakit "hal 
kın hayatiyle oynanıyor" diy~ 
old~ça müba18.ğah, ağır bir 
tabır kullanırız ... O tabirin en 
münasip yeri burasıda· sam
run. Alakadarların dikkatini 
celbederiz. 

JIIKMET MONIR 

Yırmı yıl evvelkı Vıkıtl 
ll.&nl 

Muallimlerin maaşlan 
lpUdat mualllmlerinln Klııunuaani 

maa.11 verilmeye başlanmıştır. Evvel.. 
ki gUn lstanbul ınıntakasma dUn de 
ÜskUd!:.r ve Beyoğlu mmtakaama tev
zlatta bulunulmu§tur. 

Şub.'\t maa~ma gelince bunun tem
yesl lı'in İtibarı Milli Bankasmdan 
35.000 llrnlık bir istikraz yapılacakbr. 

12.3.1941 - Size çok büyük itimadım 
var mösyö Benedir Masson .. de. 8.os Ajanıı 18.45 Çocuk -ıı 
di. Size bazı şeyler, daha doğru. s.ıs :r~~ ıg.ı5 ~C:::"!::. 
su pek çok şeyler söyledim .. Siz 8.SO Konu,nın 19.SO Ajans 
bunların ehemmiyetini şimdi de 8.S.~ l'rognımrn ı9.4l'i Küme su1 

ğil ileride anlıyacaksınız.. • 8.45 ~:~·:':cımı 
20

•
15 =t!.ı 

Ve kapıdan bir gölge eribi "Ik ı2.ss KtUörkv '"-rt 20.4l'i :Fasıl heyeti 

t.ı . . ,,,. "' ..... 21.10 Konuşma 
, gıttı.. 1%.l'iO Ajanl'll 21.20 rnutulmo!f 
Bahçe üzerine açılan bir pen. JS.05 Hant prkılar 

cereden loş kütttphaneye biraz prkıJıır 21.45 Rl~asetlcuın 
h t · · rd • lS.20 Orketı1ru hur bandoııu 

aya gırıyo U. Çünki bu evde 18.0S Bir konÇt'rto 22.SO Ajans 
herşey o kadar ölgün idi ki.. Bu 18.SO Konuıınu& 22.4:> Ca:ıbancl 

dekor Markiz ile beraber mum. ;::==::;========:::. 
yalı bir mezara benziyordu .. :· ı ı 
kadın ölüden farksızdı. Drvarlar Çarşamba Perşem 
cansıTAh. Ses vermiyen evde bir > 12 Mart 13 Mart 
?JU aprlığı vardı .. Kütüphanede ~ 
ıse bır mezar soğukluğu his olu. er 
nuyordu. ._ 

Aradan birkaç dakiıka geçme. 

Sefer: ııı 

Kıumn: 12ll 

mişti ki Kristin ile bera:ber k:i_ 
ttlphaneye hayat doldu .. Yanak. 
ları al al olmuştu, her hareketin. 
den gençlik, hayat taşıyordu. 

\'&kJUe.r \'aıtatı t;zaııı 

Ellerini avuçlarıma bira.ktı ve 
sordu: 

- Ben yokken canmız pek 81. 
kılmadı değU mi? 

fl>emfm-1~ 

lillnetfo 
do~~ı 

ötte 
İldDcll 
Aqun 
Yata 
1.-k 

7.17 12.05 

18.%4 8.11 
ıe..ıs 9.SO 
J9.1Z ıı.oo 

20.U LSO 
f.S8 10.%6 

Sefer: H 
Kıuımı: J!e 

v ... 1 "~ 
7.15 1%.0J 

18.24 6.10 
18.U 9.SG 
19.H ıı.oo 

20.43 l.M 
6.S6 ıo.ıs 
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Dün akşam Per apaıas ote- hlgiliz hava nim-
linde bır bomba patladı rının beyanatı 

ıki I• b• k d ld 1 1 l d ""}d""l 1 Loııdra, ıı (A.A.) - Avam Kama. - po ıs, ır a ın a ı ~ arı yara ar an o u er ramnua ba.vaci.ık bUtçealnin mll.zake· 

lstıı.nbol, 11 (A.A.) - Bugiln , yaralanarak hastanelere kaldrnl- resi muuasebeUyle hava nazın Sine. 
21,45 de lstanbulda Pernpahs ote- mış ve iki polis memuru ile otel lalr bir nutuk söylerııif ve geçen sa.ne 
linde bir infillı.k olmufft.ır, Zabıta- müşterilerinden bir ko.dnı aldık- içinde lııgiliz hava kuvvetıcrlıun faa· 
ca. tahkikat yapıınınktadır. lan yaralardan mUteessiren öl- llyeU hr.kkındn tafslllı.t verdlkten son.. 

h taııbuJ m Jdd('iammnil.lğinden mUştür. Hiı.dfseye müddeiumilik ve ra, önUmtudeki senCllln lhtlmal ve im· 
tebliğ edllml ,t1r: zabıta elkoymuş, tahkikata başlan kAn.le.ru:u bahis mevzuu ederek deııı11-

Martm 11 lncı gilnU saat 21,35 m·ştrr. Ur ki: 
de ne, o ·1unda Tcprbaşmda Pera- HAdi.senin mahiyeti tahkikatın 'lnsnız hava kuvveUerinln kudreti, 
palas otelinde vukua gelen bir in- in.kiş:üında tebellilr edecektir. He- bUyUk muharebelere ve deV&mlı bir 
filll.k neticesindo binıır.m l~ met- nilz keşif ve tahkik muameleleri tanrruza rağmen, halen geçen Ağla 
bal'ndo kısmen tahribıt vukua ikmal edilmediğinden fazla tafsl- tosta lı:gilterc muharebestnın ba,şlad· .. 
gelmiş ve bu meyanda bir kaç kJ ı lat almamamıştır (;'ı uıınanklııdcn çok daha bUyUktUr. 

ingillz ta \'arelerı Japon hariciye nazın 
Alman deniz üslerine Mos~ova yolıyle 

muvaffakiyetli Barııne gelryor 
akınlar yaptılar 

. . ı Tok)o, 11 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
L<>ndra, 1l ( A.A.) - lngilız ı bildiriyor: 

hava nezaret;nin tebliği: Ja.,oıı hariciye ruı.zın Matsuoka ga. 
Dün gece, bo.pıbardrman tay- zetecıler toplanbaında cıa bildirildi. 

yarelerinden müteşekkil küçük 81 veçl'Uf' Mo.nçuko ve Moskova tart
b!r h va ~ilomuz ~olony:ı f}ehri- kile Btrllne gitmek Uzere yarm a.k§am 
nın sannrı. merkez1 Uzenne mu- Tokyooan hareket edccekUr • 
va.ffakıyetlı bir h_Ucum ~pmış· Boma, ıı (A.A.) _ Stefani a-
tır. Ha\:a şartlan ıyt oldugundwı jansmdan: 
elde. edılen .ne.tice}~ kol

1
ayhkln Resmen bildir!Iiiğine g6re Ja

tesbıt cdılmıştır. Mutendd,t bom· pon hariciye nazın faşist hükfl
balarm Hohenzollern koprils\ı metin daveU Uzeri~c yakınlarda 
başında patladığı ve yangınlar İtalyayı ziyaret edecektir. 
çıktığı görUlmilştr. Bu sanayi Matsuoka Romaya önUınUzdeki 
merkezinde diğer bircok yangın- nistın a~ ilk günlerinde vaaıl 
Jar çıktığı ve müteaddit infild.k- olacaktır. 
!er vukua geldiği de mUş:ı.lıede Tokyo, ıı (A.A.) - Stefani: 
edilmistir. Harlcfye nazın Matsuokaya 

Diğer bombareıman tayyare- Berlıne ve Romııya yapacağı se
lerimizden mürekkep filolarnnız yahat esnasında siyasi kısnn mll
da i~l altında bulunan arazide- dUrU ve Japonyan n eski Roma a&

ki Alman deniz üslerine hücum fareti mllsteşan Sa.ksamoto, harl
etmif}lerd r. Frıı.nsrz sahillerinde ciye nezareti sekreteri Tosh kazu 
havn ş1rtları o kadar iyi olma- .i{ase, katiplerden Şintsaku ve şı 
malda beraber Boulogııe'dı:ı - mi§ Haacgavn ile tercUman Go
tice'cr alınını~ oldu ~"U görUlmv shlo Noguşl, şansöllyelerdcn Şiro
tUr. kigl Kussano, Mitsugero Funakoşi 

Bu ha.re1cft.ta i«dirak eden tay· ve ataşelerden Toşlknzu Nnka.ni 
yarclerimizden biri üssüne dön- ile Kinkalı:u Saloji refakat edecek-
memiştir. tir. 
Başka bombardnnan tayyare- Japon mllsellah kuvvetleri kay-

lerimiz Cherbourg ve Brest dok- mak:ım Yatsuijl ile deniz knymn
larına hücum etmişlerdir. Tay- k!1'111ı 1!- geanı Ku;li tarafından tem
yareelrimizden biri d5nmeruia· 611 edilecektir. 
tir. ----<>----

Muharebe tnyy-'relerimlz şi
mali Fransndaki tayyare mey
danları Uzerinde k if uçuşlan 
ya.pm15Jardır. Tawarelerimiz • 
den biri dömnemi§tir. 

Sovyet ordusunda 
veni tayinler 

Mr:ıs'Twva, 11 ( A.A.) - Hava 
gencra.llerinden Ri agov'la siya
si komiser B. Zaporojetz. milli 
miıdafaa komiser muavınliğine 
tayin edılmi !erdir. Hcr ikisi de 
nısbcten ~ençtirler. 

/ıf osl:.ova, 11 ( A.A.) - Tass 
ajansı bildin.rıyor: 

Sovyetler Bırl ği yüksek Sov
yet meclisi riyaset divanı devlet 
planı komisyonunun reisi B. 
Voznescnski'yi P.konomik kon· 
sey için Sovyetler Birliği h'1lk 
komiserleri heyeti birinci reis 
muavinliğine tayin etmiştir. B. 
Saburof, devlet planı komisyo
nu reisliğine ve Sovyetler Biı li
ği halk komiserleri reis muavin
liğine tayin edılmiştır. 
Mos~ova. 11 ( A.A.)- Tass: 
S. F. S. R. Cumhuriyeti Yiik· 

lele Sovyct Meclisi r'yaset divc.ıu 
ta.rafmdan nesrodilen bir karar
name, b ı cumhuriyc~in yüksek 
Sovyet meclisini bir nisan.fa 
Mosko ada dördüncü dt.vre faa
Uyeti içın içtimaa davet etmiş
tir. 

Loodra, Jl (A.A.) - Taynıtı gnzc. 
test. Avrupanm doğ\! • ccnubundakl 
vaz.lyete 1:a.hs1s cttığl bir başmakalede 
ııöyle cıyor: 

"Ball:ı.nlarda lnglliz hUJromeU tara
tmdaıı §U gllnlerde mUhim tedtırler 
almm:§ olacaktır, belki de almmı§tlr. 

Gazete, Yucosıav v~yetlnlıı ne Yu· 
nanlr.au ne de Tilrklycnln vaziyetine 
benzcınediSU! çU.nkU bu iki memlc
ke Un BJyW, Bııtanya ile tellt edil~ 
pltınlır tahakkuk etUrcbUdlğ1nl kay. 
detUkter. sonra, §Öyle devam etmek· 
tedfr: 

"Hltltr, Yuna.nlstanla TUrkJyenin 
muk-ıvcmet kuvvetlerini tecrübe et· 
mek ıstcdlBı t!lkdirde §imdJye kadar 
Balk nlnrdıı tesadtl! ettlğ{ vaziyetten 
bUsbUUn ~ka bir vaziyet karoıamda 
bulunacaktır . ., 

1rhıtııle §U aureUıı devam etmekte .. 
dir: 

lnstıız kuvvetlerlnln he~ temeli 
hem Clı mlbverl olan MlBll' halen ln. 
glllzıerle taın nnıaııma halinde bulun 
maktadır. 

İngiltere, Akdenlzln doğu S"Ularmda. 
ve bu deniz Uzerlndek1 havalarda tü· 
len hAklrn ve fazla olarak d:ı Yunan 
arıızlsmde ty[ teala ve iyi mllda!aa e 
dllmlo u-ıere malik bulunmaktadır. 
Gaı e y!W8mı gıöyle b1tlrlyor: 
"ŞJ son aylar zarfında kazanılan 

bUtun bu avanta.jlo.r, HiUerin ke~me. 
ite~ ha1ind bulunan bir Romanya ile 
ancak yan yarıya muvafakat etml' 
Bulgarlstnnın l~go.U ne elde ettiği a· 
\'8ntaJ1ann pek ziyade tevklndrdir. 

Tayyare adedi bakımından bUyUktUr. 
llk saf pilotu bakımından bUyUktUr, 
ihtiy t tnyyare bak.ımmdan büy\lktUr, 
antrenms.n görmekte olan pilot mlk· 
dan balummdıuı bUy\lktUr. Yalnız 

mutlak adeUer bı:ıJumındo.ıı değil, fa. 
kat .Almnnyanm hava ınıdrctmc nls· 
beUe de daha bUy\lktUr. 

Bence, harp, da.ha fed bir s&thaya 
girmek Uzcredlr. Nazi Almanya.euıı 
yenmek kolay bir 1§ olmıyacaktır. lt'a
kat bu ı:nUmkllııdUr. Bunu yapmak lA· 
zımdır, bu yapılacaktır. (Alıu,,lar). 

ltlmaôım, bilhassa lnglllz hava kuv 
vetlcrinın yardımcı servislerinin son 
12 ay içinde gösterdikleri bqarıla.ra 
dayanmaktadır. Aıınvatan hava kuv. 
vetleri, bundan böyle yeniden pek 
mUhtcmol olarak hiç bir daha karşı· 
laşmıyacağı derecede adetçe yük.sek 
faıkiycte karıı, İngiltere il.zerinde 
gUn 1Uz hava hAklmlyeUnl elde etmi,. .. 
Ur. Bu arada Alman gece bombardı 
man tayyarelerine karoı mUdalaalan. 
ınız ı.le bizzat Alauı.nya Uzerlne hU 
cumlarımızda gittikçe daha z.lyadc 
mUe&11ı olmuııtur. Pllotlarımızm AJ. 
miı.ıı pilotlarına karvı, geçen aonba· 
harda çok gayri mUsavı şeraitte vu. 
ku::ı gelen muharebelerde parl&k ce· 
aaret ve mahareUcrl kazandıklan §al'• 
al hlıkimlyet, bu ana kadar devam et 
mlı;Ur. 

Son on ay zarfında, iki harp sah.. 

nesinde, İngiliz bavo. kuvvcUeri, çok 
bUyUk kuvvetlere lm~ı muvatfaklyet 
le çarpışmıştır. Bilhassa mlall görU'. 
miyen avcı tnyyarelerlmlz1n faaliyeti 
neticesinde, bu müddet zar!mda. 4250 
kadar Alman t.nyyaresl ve 1100 ltal· 
yan tayyaresi tnhrip edllmlgtır. (Uzun 
allu§lıı.r). Bizim kayıplarımız lııe 1800 
tayyareden azdır. 

Senkler, bundan sonra Ingiliz 
hava kuvvetlerinin muhtelit faa
liyet sa.halan üzerinde a.cıağıdakl 
ta.fsiltı.tl verm"§tir: 

Almanya üzerine hücumlar: 
Bomb~mıan tayyarelerimiz, 

tayyare meydanlarına ve den.iz 
tayyareleri ilslenne 280, limanlar 
ve vapurfo.ra 300, demlryollan ve 
diğer münakale hatlarına 470, en
dUstrl hııdcflerinc 630 hücum ya
pılmıştxr. BDtUn bunlar Abnnnyn
ya yapılan hUcumlardır ve Alman
ların işgall alt·nda bulunan arn?J
ye yapılan hUcumlnr bun1nrn da
hil def,ildir. Bizim 6iyasetfmiz, Al
man nakeri kudretinin bizzat kay
nakle.nna hUcum etmektir. 

T en.ret fl'emllerlnin himayesi: 
Son 10 ay zarfında sahil muha

faza ııervbılne mensup tayyareler, 
25 milyon kJlo'."!letre uçuş yapmış
la.rdır. 

Deniz aşrn memleketlerden yar 
dnnlar: 

Senkler, nutkunun bu klsmmda 
dominYoDıarm ve müttefiklerin 
yardımın sena ettikten sonra de
miştir ki: 

Avam kama."b.Smm çok geçme
den başka bir hava filosundan da 
bahsedildiğini işiteceğini t.nber 
verm~ · crhn. Bu filo, Amerikan 
mllyonlanım ldııre cdeccğf Huni
knn tayya.relerinden mürekkep 
"kartnl" filosuıfur. (Alkı§lar). İn
giliz hava kuvvetleri, kemdi sa!la
nna giren bu cesur erlere boş gel~ 
d niz der. 

B. Sirıdla.ir, şimdiye kadar ge· 

ingiltereye yardın1 Almanlar italyaya1 =~~~~.=:-~;; 
• • Hcrr Gö"bbcls, kendis"ne ina-p r O J esı s1· ıah go··nderı vor nan safdillerc Amerika.n.m İn-

i giltereye yar!lımmm geç kalaca-
(Ba§ tarafı 1 incide) :Ncvyor~ 11 (A.A.) _ Afi: ğmı temin ediyor. ~~~t. avllJ!l 

Vaelngton, 11 - Ruz elt, bu nk§ıun, Belgrattan Nevyork Taym.s ga.. knmarasına ~.u ~·ldırırun ı·:· 
demoknuıllere yardım kanunu proJe zeteslne bildirildiğine göre Alman.. bu muazzam bırıncı smd Amerı
*11 lzmalamı:tır. ya ile Yugoslavya arasında pak- ka tayyare!_eri, buraya zamanm-
N~ork. ıı (A.A.) - Nevyork tm imzası cumartesi gUnUne t.alik da gelecektır. 

Post'u.'l Va,,ingtondnkJ muhablrlnln edilml@tir. Gece bUcumlan: Gece bom
kuvvetle lddi~ ett1ğlnc gore daha Y<"- Gazetenin V~an öğ'rcn- b:ı.z:d!'!Tlan ta~releri tehdidi ü· 
nı kanunu tast11k etmek Uzere Ruz.. diğine nazaran Almanya ltnlyan- zerınde nikbın beyanatta bulun
velt taratmdan konaca.k imzanın mu· larm Yunnnlıl~ kendi topraklnn- mıya~ğım. Daha şiddetli hU
rekk3W kurumadan evvel lno11tercye nn pUskürtmelcrini temin için Ar- cumların yapılabileceğinden 
yardım etm,.k ıcın RuzııclUn alaca~ nawtluğa havn kuvvetleri ve en memleketi haberdar ettim ve bu 
~birler dünyayı hayrete dUgUrecck. modern malzeme göndermeğe ha- ihtarı tekrar ediyorum. Fakat 
tlr. Mubablrln haber verdlt;ıne gore, zırlanmakU:ı.d:r. ibiliyonım ki müdafaa ve muka· 
Amrnkan ordu ve donanmasının cıın. Nevyork Hera.ld Tribün gazete- bil hilcum usullerimiz gittikçe 
de bulwıa.n stokle.rdn.n be§ milyar do- sinin Belgrattaki muhabiri, Ro- iyileşmektedir. Malzememizi in
lar kıymetinde hıırp maızeweslnln ln. manyaya taze kuvvotler gebnekte kişaf ettirmekte devam eyledi~
gtlte?"('ye \'crtlır.•k 117.er tcfrtk cdlld • ve ~hnd' Alm:uı kuvvetleri yC'M- çe, gece bömbardmıan tayyare-
11 tlğrf'n'lecckUr. Bun·l mu nidp reı nunun 30 frr'caya baliğ olmakta }erin ebu hUcumları gittikçe da· 
ıllcumnur, 10 milyar dolarlık bır silah. bı.lund..,ğunu ynzıyor. ha pahalıya maledeceğiz. 
ıanma programına it bir bütçe teklı.. B. Cincla.ir, sahil muhafaza 
edecektir. yrogr ımma munzam bütçe olarak tıfl. servislerinin tnkviyesine devam 

İlltenll~ek olan bu ) ni to.ııs!satın ve edılc.cek. diğer yansı da tn:':"Jtercyc edileceğ'ini, dominyonlarda tay
yamı 28 buc;uk m lyo.r dola"a baliğ ve d tIJokra.sllere .Yardan iJ:lıl kullADJ· J yareci antrenmanı programının 
olan .Amerikanın flmdlkl sila.hlanma lacaktır. her tUrlU tahminlerin fevkinde 

Almanlara mukavemet 
ederae 

T ecavuz yapılamaz 
Londra, 11 (A.A.) - Balkanlardakt 

vazıyet 1ngillz bnammm dikkat nazar
larwı çelunckte berdevamdır. 

Taymi8 diyor ki: 
Yugoslavyanm ııeretlne ve orduSJJ

nuu ceaaret ve lııa.tııılık §Öhretın.e sıkı 
bir surette bağlı kalacağını ve Yuna. 
niBtana hUcum etmek maksadiyle Al· 
manlar ta.ratmdan Yugoslavyanm bl· 
taraflığma kar§ı yapılacak her hangi 
bir tecr.vQz hareketine Yugoalavyanm 
mukavemet edeceğini göııteren birçok 
al!ıne\ler vardır. Yugoal&vya muka. 
vem.et etmek hU8118Ulldak1 umlnl mu. 
halazs eder ve bunu oUphe götürml· 
;yecek bir tanda izhar edenıc bu le· 
cavüz te,,'«lbbUsünUn yapıJmamam muh 
temeldir. 

İngiliz gazetelerinde 
şikayet 

Bulgar stan 
ve 

Romanyadaki 
Alman kuvvetleri niçin 

bombardıman 
edilmiyor 

Lcmdra, 11 ( A.A.) - Müsta
kil Fransız ajansı bildiriyor: 

Balkan meselesini bütiln dik
katleriyle takip eden gazeteler 
bu sabahki nüshalarmda Yuna
nistanın cesurane hattı harı>lrn· 
tini hususi bir itina ıle tebarüz 
ettirmektedirler. 
News Chronicle gazetesi, İngil
terenin dUşınanlannın kimler ol
duğunu bilmekte çok ağır dav
ranmasından §ikayet etmektedir. 
Gazete bu hususta misal olarak 
Romanya ve Bulgaristanı gös· 
termekte ve İngiliz bombardı
man tayyarelerinin Almanların 
İşgali altında bulunan b·ı mem
leketleri neden dolayı bombardı
man etmediklerini merakla sor
maktadır. 

lşgaJ altındaki petrol sahala
rına ve yahut Yunan ve TUrk 
hudutlarına doğru yUrUyen ileri 
Alman makineli kollarına yapı
lacak bir akının Balkanlarda ma
nevi bir tesiri olacaktır. 

Daily Telegraph başmakale
sinde Yunanlıların cesaretini 
hayranlık ve tazimle kaydederek 
diyor ki: 

"Yuunuanlılar, Bitlerin tehdi
dine en iyi mukabeleyi ancak 
İtalyan mUstevlilerine hücum et
mekle yapabilirlerdi. Yunanlı
lar ve f!cfleri hakikate cepheden 
bakıyorlar. Gözleri de cesaretle
ri kadar nafizdır. Arnavutlukta
ki taarruz hareketi nazizmle fa
şizmi durdıırmak için yapılan 
hazırlıklara ve İngilizlere olan 
tam itimatlarmı isbat etmekte
dir. 

Son konferanslarda hava, de
niz ve karada bir Ingfliz - Yunan 
işbirliği planları hiç şüphesiz -
nutulınuş değildir. 

Japon- Fransız 
Anlatması imzalandı 
Tokyo, 11 (A.A.) - Dömel aj:.uuır 

bildiriyor: 
Japonyanm ta~-auut ederek teklif 

eylediği anlqma ı:ıartlarmı Fransa ve 
Slyam mUme.sauıert kaU olarak ka. 
bul ctnılıJler ve anla§ma bugün para.. 
fe edllmlfilr. 

"Oç memleketin murr.bhaslan ara.. 
larm1ıı teaU edtıecek notaları da lın
·zalıyacaklardxr. 

oldt1 ':"llllu, bilhassa Kana.dada pi
lot a:rıtrenmanınm programın 

fevkinde ilerlediğini, Avu.:tral
ya ve Yeni Zelandada da antren· 
manm genişlediğini söylem.iş ve 
yeni mgiliz tnyyare modellerin
den bahsederek demiştir ki: 

Yeni Spitfire, Hurricane ve 
diğer avcı tayyarelerinin sür'ati 
çok daha btiyüktür. Bu tayyare
ler. QOk daha yüksek irtifalarda 
nıuh!lrebe ede!>ilir1er ve çok d.ı
ha büyük ateş kudretine malik
-tirler. 

Yeni İngiliz bombardıman tıv
yareleri modelleri iee, bundan 
evvelki her'lıangi modelden iki 
defa da.ha bilyilktür ve bundan 1 
evvelki modellerin gideceği yer
lere üç misli bomba tasımakta
drr. 

Sarıyerde pazar günü paraŞ~ 
karşı tec[üne yapılaca 

Sanyerde bir pasif korunm, 1 bütün hazırlık~ 
tecrübe.si yapılmasm:l karar ve • tir. Btitiln kcYW1 tJ 
rilmiştir. Bu her kazada ayrı paraşütçU avcı 
ayrı yapılacak olan t:ccrü.Mle.. nuşl:ı.rdır.. ti ile 
den ilkidir. Alarm t~ i! ıc 

Bu tecrkbecle ayni zamanda zasmda ki P~ U • 
paraşütçülere karşı köy ve ka • ieri ve para r~·r. 
zalarda t~.ilatlandırılmlış o • yete ge<1.ect"~ er 
lan ekipler de faaliyetde buluna • bu pazar gun 1 

caklardır. temel dır. 
Sarıyer kazası dahilinde ki 

Rıf' at börekçiden hatıral•, 
------------ f (Ba.Ş tt1fl~ 

11 d b • Fakat gözlerilll ~ 
yaş 1 n a 1 r taleaya g ıı;tJ::~ 

k 
de •• lfulktl. r;sıf 

Çocu den bUyUk bir 
"tez" imi getirdi, 

Arkadaşını çakı ile Beni, bakk~1etı• ıı.18.ka ve hııs:ııe~ 
yaraladi sonra kendi taıı..,..\'. 

Samatyada Ağahamammda del81ct eden bir ~oı 
Tramvay caddesinde oynıyan lundu ve bir ~ 
Nevzat admda 11 yaşında bir ço· tı: samlıniyY8 

cuk aynı semtte oturan Kosti tile: ~-"""" 
oğlu Pavli admda diğer bir ço- -"Bunlar b ~.J 
cukla kavga etmiştir. Kavga es· Uikin ben, --O bU jllll"'"., 

nasında Nevzat cebindeki çakı- laznn gelirse-:
sını c;ekmiş ve arkadaşı Kostiyi sısı değil, ınU# 
yüzünden tehlikeli bir surette le ~lerl biz:ıtl .< cJj).,ıı t' 
yaralamıştır. bilir. -(ŞiınJı ıJiıO ııt 

Kosti tedavi altına almmış. muavini - bü)-ult ~ 
kir)- o, yıı.ıat > 

kUçük carih yakalanmmtır. halleder. Yal~~ ~" 
Yedi günlük çocuk 'eri birlikte dönfll P"'"ı 

neden öldü? lar. Bir kaç rllJı; oır 
Eyüpte dokmna fo'brikasmda ~l'!lemız nıu11tc b&"' 

amelelik yapan ve Balatta otu· J emez.sek si.t iJ 
ran Rizeli Mehmedin yedi gün- zar bildirinnniı.... ,; 
lük çocuğu dün birdenbire öl- etti: 1~· müş, ces"di muayene eden adli- -"Çok hak 

Ye oktoru Hikmet Tümer öl~1ü· rnzı olsun!,, 611d~ Ankarayn d 
nü şüpheli görerek morga kaldır muhterem eilefJU~ 
mıştır. tün günlerini ~~,.ti ~~ 

bu mübarek fbU ediıl". '.ıi 
sız etmek ısteıııuıııl FJ 
onun yerlne - ti 
vıı.kat iboa.rflC-11~ 
zed olnn bUyil~ ~ 
hahhrr (Akfle>lt ~ 

ıngiliz Kral ve 
kral çes 

Polonya kıtalarını 
ziyaret ettiler 

Londra, lJ (A.A.) - Pa.t Ajans: 
bıldlrlyor: 

lngUtere kral ve kraliçesi lskoçya• 
dıı.k1 VJndBvept Moor'da bulunan Po. 
ıonye. kıtalannı zıyarc.t etmı,ur. 

Polonya b:ı§vekill Gen rnl Sikorsld 
htlkU:ııdan scıam.ıa.mış ve nutkunda 
ezcUnıle şöyle demJıUr: 

.. Gölıela kıtals.rımızı SlkorskJ Tu 
risUcrl,, diye andı. Eu beliti doğrudur. 

Majeste. ÇllnkU Almanya tein çok 
tcbllkeıl turlsUor olmak Uzerc bulu-
nuyoruz., 

Kral ve kraliçe bUttin gUnU Polon 
ya afilıerlerı.n1n ar smdn g çırml§tir. 

Kral sltm t Jorj Polonya ıı.skcrlcrinln 
tallmlerlnde gördUğU mllkemmellyet 
ve ıntiznmın hayranı olduğunu bildir. 
ml§tlr. 

Kral Cunnin ly Hiddcn Modcllnd 
Amerikan toplan kullanmağa başla· 

mıo olan Polonya topçusunun m.aakc .. 
lenml§ mevzilerine o.lAka göstermiştir. 

Kraliçe yine Amerikan mamulAtınd-n 
olan mitralyözleri !Unn ile t tkil: ey· 
lemi§ Ur. 

1akoçyada kı Polonya kuvvetlerinin 
kumandruıı General Kuklel, kral ve 
krall.çeyE- Polonya suba)larmm ye. 
mek salonunda bir öğlo yemeği ver· 
mtolcrdir. 

---40>----

londraga 
hücum 

3 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Lonrlra, 11 (A.A.) - Dıı.hill 
emniyet nezaretinin tebliği: 

DUn gece düşmnn hava Inııliye.. 
tinl bilhassa İngilterenin cenubu 
üzerine teksif etml.ş ve hUcum al
tı saat sUrmil tür. Binalar hasara 
uğramıştır. Müteaddit noktalarda 
yangınlar çrkmrştır. Bir Miktar ö
lü val1!a da z:ıyiat.m çok yilksek ol
madığı sanılmaktadır. Memleketin 
sair yerlerine de bomlı:ıl r atıl
m·ı>tır. Hasar ve znyiat azdır. tk 
dllşma.n bombardonun tayyaresi 
muhakkak sure tte dilşürlilmliştUr. 

ile bu nevi itf~ 
ilklerinin ga d• 
maarif dilnY~~t 
biyat okutnıu~,,JI' 
her manada Qııd,ıt 
İstanbul mUfti_llu"rif 
hallini isti~·eb1 

(Yek lı:u-f ~ 
e bit 

Peygam.bel'8l1 tJtJI 
kese gU!er yns, p ~ 
Rıf'at hoca, fllııİ~ıı 
klnl, viodnntntıl et} 4' 
olan (Alnh~~~4)f 
Bunun için ~· -' 

son haddine vıı0ıy-e~ mfili halinde: :13iJ1l~ 
tcvazı yn.,<t<'ldı. 

1 nnda.n birine e 1.,,, 
dC'ğildir. lCÇi) " 

(Ri,.,at t>örE? tJit ~ 
d:ımdı da BUYill'tıe ıur:;ı 
dığrnı saıniıniYYe di ft".A 
E lki dP böyle i b~~' 
srl kıymeti tııJJl ~ 
ceddüt adıunl o!Jıl...11t0"".J. 

r:ıınds r. , 
m lC'rln co !'if'ıi~A 
fan ve fdriik • tıW";! 
"'JUyUk ilmJni, en,;:;? 
< AtatUr-'c) e ;, 
irfan ve fel J 
gö terdi. frf~-" 

Bu aziz ve .~111 
hurlyetin jlk o11ııJI tıf 
isi" dir. Fa.kııi ıaı:Jf 4,,-:, 
hlnd .. bir hMka. ııctll 

"CuınhO.riY'~ ttt~ 
~ 

(•) Melld1 ;;~I' ...1 

varisi oaln ve <> ~ ~ 
yayı ~ndine b~ı ır. 
(Hııfız I<cmM G rd5t 
tumdu . .Arif ve a .,ı. ~ 
kat odebiyat boC 1~ :;! 
be"tegAr Sul~ ~ 
mütefekkir d()Şt 

111
,rtP 

Kaynıık gibi bU ıad'~...ı ' 
rlne v~kıf bir ıııı:ıı ot'./. 
"V<"!ıı.t,, va.veyı~,~
mahzurlannı tııkıcıııc' v:; 
Davam ortaya çı 0~ . 
U. Bir defa cıııb8 ~'.J 
duğu yerdo bU

1 al· ,P" ~ 
verdi. HafU: l{etıl oJ<11rA 
tirmış, bir dabS 

• en nefis ve eatıane fllıdl ~ 

Av doitaırJk~~' 
JEANETTE MAC ool'I" 

NELSONEDDY dt 
M EL E Sineması" 

g6rdUJ;-il büyifü nığbM. , bl aç gtln t("flıdt' 

B. Slnclair, nihayet, sivil tay
yarecilik sahasında 5imrul At
lantik Uzerinden hava eef erleri
ne yeniden başlanacaiı iimidini 1 

imar et.mittir. -------~319--~ 
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Tavsiye BULUŞ Teselli 

1 aşovada tütün 
~atışlarına başlandı 

, <llıa.u 
l'tU. bek il) - Mllstahsllln kıı:nmclan pek iyi olıı.ıı bu tUtilnlcrin '>le bu~ l~ Taıova ttltlln nevt,ytıtı Ucten ycdJyo kadar gitmek 

\ lçu41 Sa balık bir halk teaır. 

Ahmet asa.hl rnlzaç1ı olduğun
dan ariladaolarile yaptJfı mUna • 
kaşalan ekseriya kavgaya çevirir 
ve bu ylbden batma bir 90k bel&
lar gelirdi. Bir gUn arkadaşlanıı -

Neriman, arkada.şlanndan birini 
dllğUnUno davet etmeye gitti. l<tn 
dLcılni canden sevc.ı arkada.,ı· 

' ~le: ı~ t1t lll&halltne gctl Vazlyetl ;>'Orindo tesblt eden yaban 
~~rt ta ~rlar ve diğer tlr- cı firmnlar mümessllleı1 kcytıyctl 
S loııra ~Ulda:ı muay<ı.ne e. merkezlerine tclleml§lerdlr. 
~ bır le~ llrlar tAratındnn Yakmdn plya&::,ı'B. Mlthat Nenın. 

dan Mehmet kendi.alne: 
- Yahu ne kadar asa.hl adam

sm sen! dedi. Bir kere ellni :kııl· 
drrmadan evvel dilfUn .itin eonu ne

- Oo .. nlhtışet ltıtediğin gibi blr 
koca buldun öyle mi? 

- Hayır... Daha doğrusu ı n
gin olduğu için .. 

'GUdJ muhtelit !!atlarla Austro • Türk, Felemenk • Türk fir .... · Sunu 
tııı~ l'lııt Uı. takiben diğer mala.nııın da iştlrlık edcceklerl kuv· 

- Ziyanı yok .• gencl'~iniz ~8· 
yealndc çabuk sevişirsiniz. ne varacak diye! 

~: 6 k~lııarınr taratuıdan \"etle muhtcmclcllr. 
._ ruotan 78 kuru~n Son vakte kndnr plyasıınm Niksar. 

1'Qdzıtı"1 ve ve Tokkatta da ba§lnyıp başlama· 

- Ne yapayım, elimde delU! 
- Peki, kı:adıfm zaman iti kav-

gaya bindirmeden ance ona kadar 
say. Görecek.sin o uman öfken 

- Şl'y .. Nişanlım biraz ~ a,ıı. 
ca.. kırk be!l ymımda. 

- Bundan ne çınar! Belki e n 
onun ilk ~"ıkI olncakınn ! ~ • ~taııet l§leyiB bıı- dıf:,'l?UI. datr bir haber alınamaıruıtır. 

a)serı Halkevı temsıl kolu 
--,~~ Ot~!ok ıyi çallşıyor 

t bır ltılliı ) - Halk~vımtz 
~ ~:ıa ııabıp olduktan son. 

nasıl geQecek. 
Ara.dan bir hafta geçmişti. lıılch· 

met, yüzü gözl1 sarılı ve topallay& 
topallaya yUrUyen Ahmede :raatla
dı. 

- Yahu! bu ne h&l böyle! 
- Ne olacalt? Senin tavsiyene 

- Maalesef... dul bir erkc>k .. 
- Fakat evlldr olmadıl~t.a 

sonra ... 
- O da var.. ikl tMe ~.ok ıııll 

- kür! 
- Çocuklar öyle sevimli şeylj'lr 

"' dir ki ... çabuk alxgır ve kendileri. 
• ni seversin! 

' ~ !;\._. çıııı rna hızın ~ "'vtın.ziıı ı artırdı. 
l't ~ra tcın.!ıl ktamı, gc. 

'~lctıııııtıı ı:ı Çalıtımaıanm ar 
~ ~1-dl teveccUhUne ı:ııaz 

... ~-· de zııııı.._ Bu lnUnaı;ebcUt 
~· \llty -un btr rnevkte sa.. 
~ °" ıı.ttt l1nııae Benodo bır 

' ttııı.ın ~raınnda.n gctcıı 
~l'~ ~la1.1ı. :ancagı lhtıy ... 

r...~lıo~ıu 
'J'lhte., nuı:ı komlte retsıı 

lt ,~ lıaı1tı!•ten bu tenısıı ko 
'«t•L .... ııa ve 

' ı:. - 'Y<ta b nnış olduğı. 
f) 11' tonıaıııer ver. 
o(~ 
llıı llUI§ l'oı 

, ~~<le ~ > ıı kalabalık b!ı 
-... ~ lkı tnsu ederek fazla <..o.:ıJera • .,ı:n rcsun, ( Yanlıtı Yol) 
~~~ .~eta l.ekrarıancıı. dan bir s:ıhneyt göstermektedir. 

çıiit ih bölgesinden 
'~cı Yasak 

~. <~dil~ Klüpler beden terbiyesi 
ltUJtt&r~brıJ. - Bölgede direktörlüğü emrine 

Edirnede 

h~e bllh a ıkalann ka· "ld. 
l(h~ "'( Uıt· llsaa rnUstahsT verı ı 
~ 1

Yacr dikkat ~~ Edirne, 9 ( f!usu8i~ - Dün 
~ ~) ih~lltıuk tohwn~un şehrimiz Halke~de bölge. spo.r 
~.,ee iUıa~1 Y!UJak nıa.ddeler . başkam Vali Ferıt Nomer'ın n· 
~~etti rnu\>a!ık ··rill- yasetinde toplanan Ayşekadın, 
.. ~lda:et 'l'icaret v!~rue- Muradiye, Kıyık, Merkez, Ye-
~ · :trıaıtaınıa.ra tebliğ niimaret, Karaağaç gençlik klilp-

lt ltr ~ leri idarecileri şimdiye kadar de· 
~ 'l'f:.eı-elt etlıis l>atnuklarm vamlı olarak çabfjamıyaıı beden 
~ ~!\:. Zi nıua;ryen fiyatlar- terbiyesi mUkelleflerinin. daha 

~!tı:: ~~at Bankası _ verimli bir tarzda çalrşabılm~le-
~daki 8ilden rnliba}~a- ri için klüplerin beden terbiyesi 
~ ~rarın Ticar!t genel direktörltlğU emrine veril· 

~ aıltıın ek&.lete a.rzedil· mesi kararlaştırılmış ve bu su-
"\cltı ~ l§tn-. retle şimdiye kadar mahalle o· 
~ )\ ·-~ caklarmın idare ettiği bu klUp· 

~Oıı!ırı, l "ılaYet hüt . !er beden terbiyesi umum mU· 
~ .. ~~ ı ( J1. A ) çesı dUrltiğllne bağlar.mıştır. 
~ .ll_lecİ~ı -:-- ~~layeti· Bu karardan sonra yeni idare-
~ 1lıi ;··~!Yetin g~nku top· ciler seçilmiş Ye faaliyete gc· 

e~,~~ .825 r l nıali ,'Ih çllmiştir. 
S.~"ı- ııı~tr B:,ı ıra olarak =========== .,. ht ~~ılxn1 • t.çede yeni 

ltl~glt kaış, ge('en yılki e- PANiK 
22.s~ lcaf'1'1

1{1:!111Jtır. Öğret- Ronııuımm gtrmem.13Ur. örfü dUertz. 
l~ <.\J lira 1~ Yeni bUt· 

lbtştıt. fazıa bir tahsi· 

l.:~lıır 
~)-~ttıauun 

ı.. b-.1'_ he l'le kadar Kendisine Sam Tart.on diye 
~r flrca.ndı hitap edilen adam radyonuı 
~ 1tııı~llıatı:ıın · düğmesini çevirmiye başlı.. .... 
'~" htt ~elee ıstinıJak edil· Ne ... -york istasyonunu arıyordu. 

tıı llılt~ÇarşlllıYa'>ılan keşif Yalnız memleketten uza.k olan 
lıc~I. ~ ea··- );~ 3oo bin lira· bir kimse vatandan gelen sesin 
~1~itıetı letbit~e~ı. tet:bit ne demek olduğunu bilir! 

ı..t Ç;,ı bacııart?n z ... rıne is- Torton tam beş scnedenberi "il~ t>.ıının . ıştır. 
'attecı.1hit- tnıııst•nı.1tı.ki şim- Kanada.da yaşıyor ve Nevyorka 
~1 clir;i h Yon otuz bin dönmiye imlcfuı bulamıyordu. 

\~~~ ~~,·.~tır~1d\r<: h~nUz ta· Nihayet asabi bir §ekilde düğ
~·~,.. s · azıy t t meyi çeviren pannakları vazife· 

tı i ... Ur'atıe · · e et- sını· · yaptı ve Nevyork istasyo· . ..,ıkclıııar ıst•nılak e-

~~
ı a?"~tırıJa· nunu buldu. Her zaman işitti@ 

bir ses e.u iki kelimeyi tekrarla· ~.. "" 
"bebtı dı: Burası Nevyork... Nevyork 

~ ~~tl'ıı j11 kıdem raı~~ spor haYadisinden, ba-
}'~ fi~ +~-·&. a.ca.k zı reklamlar ~"'.il sonra kısa bir 

S "~~ı~-. ~"Qrlsat ~ fasıla geçti. Spikerin Beei tek· 
~ lı :-·ıı"" i.<Q 1'.al'h ... "ı:;ı-etnıen- rar duyuldu: ''Dikkat, dikkat. .• :q 'ifa L·~e'\ rı~ -- .... ,ıı aJ::ı-ıvan· h l(,,r- ~re b - 11 Sen Filip hastahanesinde ölüm 

etrıı •'llu3tur BUtçeye "137 halinde bulun.an Villy Krag kar-
~~.cııe lcıd~ın u Para ile deşi Ceymis Krag'ı davet edi-

~ ~ zaJnları yor ... Tekrar ediyoruz: Ccymis 
~!'İa.tıL ,,...____ Krag hayatı tehlikede olan kar-

~ii .. 18
t\t trıi• • d~şi Villy'nin b?lunduğu Sen 

~ "'4• lal>I f ettı§leri Fi!lp hastahanesıne, Nevyorka 
l~l'i ilrıdılar gelmiye davet ediliyor ..... 

~ Ilı~ ~llf~tti 1 . .. Torton ~u .söZ:1er_i işitince h~· 
S~tll.lt 1~Unde \~rı dun yecandan tırtır tıtrıycrek ve yü· 
~~ l'tia eehir d ı~. toJ>- zU sapsarı keı:ı;'erek yerinden 
~ 1~ ~lll-ulacat111lındc.ıd sıçradı. Sanki AJ!ahtan imdat 
~l 

1

~krnda .. ~~an ? bekler gibi etrafın!'- şaşkm şaş-
~ \a goruŞ?nUş km bakındı. Villy'nın hayatı teh-
b~lttıt~ töre ?nlize likede idi. Villi kendisini çağın· 
~~ ilte ~erlerin· v~- yordu! Ne yapmalıydı'! Nevyor

l( ~edrisat 1 t<'ebıt l ka gitmek kendisi f~in_ büyUk. bir 
'-laı.... ~ıı.iuuttin tnUfet- tehlike arzetmektcydı. Belkı de 
~. O.lcyay hayatına mal olabilirdi. Her hal· 

de Nevyorict.a henUz Va1ter :U.0-

uygun bartıket edeyim, d..-dim. 
Saymağa başlad m. Bu eırada kar
şıındaki beni bu bale IOktu. 

- Fakat ikisi de bUyUk. Blıi bu 
sene tıubay oldur 

Arkadaşı bir daha ağzını aoma
dı ve dUğüne gitmedl. --<>-

Haberci 
--0--

Ali ağa evinden oldukça uzak ' T edbirli adam 
lık kom§u çocuklarından blrinbı ~- ··- :1- ~ ~ 

1 

tarlasında çift elirUyordu. Bir ara· • - R~gar .. fapkamı .~,.,_,. ""' cU•Hll, d" .. Une dtl•üne niha,yt 

koşa koşa geldiğ1ni gl5rdil. Fakat bıı ç<sreyi buldum. 
çocuk hem kekeme hem de nefesi (Moda dU~kUnti kadrnlarnnız 

- Neden ev sahibine patronu
nun öldUğünU söyledin? Telgnf
ta yalnız iflas etmiş olduğu y -
zıhydr.I 1 rıkanmış bir halde olduğundan acaba bundan da bir şapka mo-

1 bir türlü konuşamıyordu. Faka.t dası çıkarrrlar mı dersiniz?) - Eh ... Ne yapalım dostum .. 
Ali ağa onun ıarkr ıöyledlğt ... 
manlar kekelemecUAUıl blldili içlıı: 

- Evlat, şarkı söyler gibi yap, 
ne demek istecliğlnl söyle! dedi 

Çocuk da vu ıarkıy1 uydurdu: 
- Komşu dayı... komşu dayı. 
Ate11 sardı samanlığı 
AhTtn, ineklerin yandı 
Karın da hastaneye yattı ... 
Kaynanan .... 
Fakat Ali ağa f&l"kmm lSte ~ 

rafını dinleyemedi ve doğru köye 
koştu. Kaynanasmm başına gele
ni orada öğreneli: kurtulm111tu ! 

-o---
Hasisin sadakası 

Bay Sermet çok ha.si!ti. Bir 
gUn merhamete gelip fakir bir 
adama elli kuruş sadaka vermiş 
olduğunu bUyUk bir gururla bir 
arkadaşına anlattı. Sonra da: 

- Kimbilir adam, o parayı 
verdiğim zaman ne dUşUnm~ 
tür? diye ilave etti. 

- Ne düşilnecek: Paranın .ı;a:h 
te olup olmadığını! 

--<>--

Çingene 
Güzel bir çingene k:-zJ ~a§lr 

sepetleri ssttyordu ve yerden pa· 
çavra topluyordu: 

- Sepetler... çamaurr sepet
leri .. 

Kadınlara düşkiln bir adam pen-
cereden başını uzattı: 

_ Stınln gibi gtael bir kmn pe.· 
çavracılrk etm'!Sl yazık do~su! 

Çingene krzı şu cevabı ver~: -
Senin gıöi surauızm efendilik et.. 
mesi daha yaz:k ! 

ri~n'un katli unutulmamıştı. 
Polis kendisini uzun mfü!det 

aramış. her halde eli.n da ara· 
makta idi. 

Polisin a.dam tanımakta bU
yük bir mahareti olduğuna şUp
he yoktu. Nevyorka ~dyo va.8!
tasiyle davet edilen bır ~ymıs 
Krag'ın izini bulmak zor bır şe·r 
olmazdı. Hattl Torton mil!~ 
namı altında seyahat etse bıle 
onu tevkif etmeleri mUmkUndli. 
Fakat diğer taraftan. bu ~ave~ 
çok tesirli idi. Kendısi bır ka 
til, bir firari olmakl~ bera~? 
kardeşini çok severdı. O, aılesı 
efradından yegane bayatta kalan 
kimse idi. Villy için bir kere da
ha hayatmı tehlikeye atmı~.d~ 
ğerdi. Zaten hayatmrn bıncık 
fenalığını onllll: i_çfn ya~amış 
mıydı? Kardeşını alçak bır ~R!1-
tajcınm elinden kurtarmak ıçm 
katil olma.nıış mıydı? .. 

Sevgili Villyl Bu d~v.et polısı~ 
bir hilesi veya kendısıne kuru 
lan bir tuzak bile olm~ olsaydı 
o, yine her şeyi gö~ ala.cak ve 
Sen Filip ha.stahanc:sıne gldecek· 
ti. Kendisini hiç kımse bundan 
nıenedemezdi. • • • 

Villy'nin soğuk wve y,ayıf elini 
elleri ara.sına aldıgı ve knnsız, 
sararmış yüzüne gözlerini clikti· 
ği zaman Ceymis Krag artık 7 .ı 
disinin sahte Sam Torton oldu
ğunu unutmuştu. . (! ~i!Ddi ~~ 
deşlerin en şefkatlıs1 ıdı. V11 •. 
kendisini görüne~ sevinçle pa
nldadı ve 80nra ağzmı açara!~ 
konupuya gayret etti. KJlllk 

- Dargın bulunduğumuz bir 
akrabamızın r68midir! 

Talih yolu 
Talfhslz bir adam, aç~lr g'Oz ve 

~rpan b;r le adamına: 
- Bu talih yolunu bana da fiğ

retlrmelbinfz ! diyordu. 
Otekf cevap verdJ: - Gayet 

bult. Sağa Mparstnrz. aola sapar
ımıız her tarafa sapar her çareye 
bq vururaunıa ! 

--<>-
Mahkemede 

HA.kim: 
- Siz davacıya dolandrncı, ser

sem, eşak, haydut demlşslnb:! 
- Hayır Bay hikim ı Haydut 

demeyi unuttum!. 

Faraziye 
Erkek - Faraza ben on p:ıramz 

bir adam olsaydım, yine benim.le 
evlenmekte ı:srar eder miydin? 

Kndm - Elbette, ruhum! 
Dedi. Ve hakikaten de evlendi

ler. Fakat ~nra bir arkada§ına: 
- Kocam ne yalancı adll??UJUI! 

dedi. Bana doğnıyu söylem~! 
-.()--

Nükte! 
- S&na sabık ııifanlım1 takdim 

edelim! 
- Nıuııl aynldmrz mı? 
- Hayır, evlendik! 

- Anne, çocuk bayramı nf; 

.eaman? 
- Daha çok var yaurum. Ne

den sordun? 
- Ayşe halamı çok sovdiğimi 

kendisine söyli11eceljim de! 

Felaket haberlerini alıttıra ahf
tıra vermek daha doıh"u olur. 

ldrolik ku....-.ret 
Bay Kemal, mUhendJs Nazmi

ye: 
- Ne kadar uğraşsanız, azi

.zim, benim bildiğim kudrette 
bir idrolik kuvvet keşfetmenbe 
imkan yoktur. 

- Ne imi§ sizin bu mua.u.am 
kuvvetiniz? 

- Bir kadmm gözyaşlan. 
-o-

Otomobildeki arıza 
Doktor Safi yeni aldığı oto

mobili' karısını BUyUkd~reye 
götürmekteydi. Yolda otom bil 
pan yaptığından bir kell'• rda 
durmak mecburiyetinde kal~rlar. 
Bay Safi beyhude yere arıza'. 
aramaktaydı. 

Bir aralık motosikletli bir yol 
cu yanlarma yaklaştı-: 

- Size bir yardımım dokuna
bilir mi? diye sordu. Bay Safi: 

- Evet.. Karımın lüzumsuz 
sorgu \•e suallerine siz cevap ve
rin lfıtfen de, İiim çabuk bitsin. 

-ö-

Seyirciler 

o • l • f Hazır elbiae l 1 r a Bir hazır elbise mağaza.smm ö-
nUndon geçiyordu. Tezglhtar: 

bir sesle: - Bu ölmek üzere ola.n bir in· - Ba:ynn, artııı: bizi unuttu. 
- öım--~~ üzereyim, Ceymis. sanm itirafıdır. Buna inarunak nuz. Yoksa &'eçen sefer ald.ıbms 

Fakat senı gördüğümden dolayı mecburiyetindeyiz. Gıyaben mah elbiseden memnun olmadınız mı! 
o kadar mesudum ki! kfun edilmiş olduğunuzu biliyo- - Onu &Ol'al'Santz. belıden eon· 

Yatağın kenarında oturmuş rum, Ceymis Krag. Fakat bu iti· ~Y~ elbiseyi maalyle bee çocutum 
olan adamı işaret ederek il!ve rai o kararı iptal ediyor. Belki _ Şaka el5ylUYonıunuz! 
etti: katle teşebbüs cürmüyle mah • _ Evet. tık yağmurdan eonra 

- Her şeyi yoluna koydum, kum edilebilirsiniz. Fakat malı· elbiMı daraid-ğmdan bllyUk othı
Ceymis. Bunun için de memnun kemenin tahfif edici sebepleri ma devrettim. o da yağmura ya
olarak ölUyonım. Beni evvelce o gözönUnde bulunduracağına. e - kalanınca kUçUğilne verdi. Şimdı 
kadar korkutmuş olan cümıUmü minim. Çünkü kardeşiniz bize en kUçUk oğlum giyiyor. 
itiraf etmek meselesi bana şimdi Valter Morissonun hayatı ve çe- --o-
öyle kolay geldi ki! Valter Mo· \'irdiği dolaplar hakkında bazı S 
rissonu öldürdüğümü itiraf et- kıymetli ipuçları verdi. İvrisinek 
tim. Herkes onu senin öldilrdü· Artık Ceymis kendisini dinle· ÜçUncU smrf otelerden birine tn-
ğlinü zannediyordu. Hatta 9'.n mıyordu. Gözlerini kardeşinin mişti. Yatmak için odasma cıktık
bilc böyle zannediyordun. Hal· gözlerine dikmiş, orada sönmek tan beş dakika sonra aııl\ğı İndi: 
buki ona son kurşunu ben atmış. Uzere bulunan ışığı bUyUk bir - Verdiğiniz o~ada Bl\'ri. inek 
onu ben öldürmüştüm. Sen villa· keder içinde takip ediyordu. o ten uyumanın imko.nı Yok ki! 
dan çıkbktan sonra ben içeri gi- Villy'nin cinayet günü Valter di .Otelci kalenderane cevap ver. 
rerek Valterin yalnız yaralanmış Morissonun villasından çok u?.ak j · 
olduğunu, yanağından biraz kan larda bulunduğunu pekA.la bili- - Canım bunun kolayı \'&r. lkı 
aktıgın~ ı gördüm. Hattl kendini yordu Ve nttıın ı'k' k saat arl:a al'kaya beş on sl~ara 

• • r:.· 
1 urşunun tollendirdi · · b" t k ı bile kaybetmemişti. O kadar ki kardeşini lekelerniye yeltenmiş nız mı, ır ane n maz! 

beni görünce müthiş bir kUfUr olan adamı cansız olarak yere -<>-- -
daha savurmaktan kendini aıa· sermiş olduğunu da biliyordu. Hasisin kanı 
madı. Bunun üzerine ben Asabi· Fakat son nefesini veren bu Bay Hasis ölmek üzere bulu-
yetime mağlup oldum ve bir tek vefak~ çocuğun dudaklarmdaki nan ?.engin bir adama kanını ver 
kurşunla canını cehenneme yol· rahat tebesstım kendisine yaptı- miye davet edildi. 
ladrm. ~ hed" · k bul et k b - Göreceksin! dediler. Adam Ce'"";.., ölmek u""zere olan kar- 61 ıyeyı a me mec u· · 'l . 
"~ r· ti d b k rd ıyı eşır iyileşmez seni paraya bo· deşinfn yüzüne şaşkın §&§km ıyc n e ıra ryo u. ğacak. 

baktı. Sonra karyolanın dibı'nde Kendisi için hayatını fedaya 
bazı ı ld ~ b ·ı · Hasis teklifi k,., bul etti. F:ıka t hareke~~·ız ve ..... aı'z duran ada· r anmış 0 ugıı u ııcvgı 1 k . 

·L.;:) """"'"' vU t · d' n 'd h t an naklındPn sonra i""İlc~"!l ha.v ma g:ı:.~ıen'nı' """"rdı'. Fakat Vil· cu §tm 1 0 u yenr en aya n " 
v~ ....... • ve hürriyete kavuşturmuş bulu· t.a.Oan yalı ız beş lira mi:'>:ifat 

ly kendisine öyle yalvaran ve ııuyordu. Demek ki radyo ile nldı. Hemen itiraz etti: 
muha.lJbet dolu gözJerle bakmış- yaptırdığı il~ ve davet bunun - Fakat bu vtrdiğiniz para 
tı ki ağız acmuyA. yeltenirken sü- içindi! Hıçkırarak kardeşi:t.fn çok az ... 
kutu m~aI~ etti. O zamana. soğuyan vücudu üzerine kapan- - Ne yapayını! s;zin kn.rı•nız 
kadar hıç agız açmamış olan a· dı. Kana kana hıçkırdı da.marlanmd:ı dolacımrya başla-
dam nihayet odaiJ kapl'YN\ .-. _ • dığı andm itibaren hen de ha-
Bblifi boma~ ' '3lVl&EN.: JhıtxU Ba&a •ialasijm. 



6-VAKJT D HlılW MI 

Bursa, (Hususi) - Bunıa. halk
vı tarafından Bursa, Emaçukuru, 
n gii, Kütahya., köy kayak yuvar

lan al"3Slllda tertip edilen muka
Mnct ve iniş ka~nk yn:rışnln pa
r gunfi Uludağda yapılnuştrr. 
Üçte ikisi milteza.~it çıkış v~ Uç
bırisi sert b:r ini.<; olnn on kilo

etrelik muknvcmet yn.l'Işına 21 
k yakçr girmiştir. Bu yarışın u.
mumi tasnifinde: 

Bursadan Mchmeıt Beceren, bu 
esafeyi l sa.ıı.t 18 dakika 17 sa· 
ıyede bitircr<'k birinci, 
fnrgölden Kelene köyünden Ab
at ScJcrt>de bir saat 19 D. 30 sa

n ede bitirerek ikinci, 
Kelene köyünden İsmail t:çar
cı ı saat 20 D. 32 saniyeyle U

uncil olmu )ardır. 
Yuvaların kendi aralarındaki 

if nctiCE.Sinde: 
Bursa grupundan, Mehmet B& 

n, bu m safeyi 1 saat 1 D. 
17 aaııiye ile birind, 

Adıl Sarı bir saat. 25 dakika 32 
ınye ıle ikinci, 
lu.egöl grupunda, Ketene koyUn
n Ahmet Şeker l saat 19 D. 30 
ıyede birinci, aynı köyden 1s

Uçan?vcr 1 saat 20 dakika 32 
nıyede ikinci, 
Kütahya gnıpunda, Dınnlupmar 
yünden Ahmet birinci, aynı köy

den Mustnfa Kal"dcş l saat 35 da
kika 46 saniyede ikinci olmuşlar
dır. 

Ha.rekat ve yarış noktalan ara
smdald irtifa farkı 150 metre olan 

uzunluğu 700 metreyi bulan 
ftz iniş müsa'baknsmm umumi tas 

nifmdo Bursadan Adil Sarı 1 da
a 12 s.ı.nlye 4.-5 ile ikinci olmu§

r . Yuvaların kendi nralarmda-
tasnif neticesinde: 

Bursadan Adil Sarı birinci, Mt-h
Beceren ikinci, lnegölden 

ret onuncu yıl mesafeyi 1 da.
kika 23, 2/5 de bitirerek birinci 

ene köyünden lsmail Uçarav-
1 dakika 24 saniye 2·5 ide biti
ı k ikinci. 
Kutahya grupunda Dumhıpınar 

ünden Ahın t Çınar 1 daldkn 
de. birınci, aym köyden llusta
I :ırdc ı ı dnkika 42 saniye 4/5 

ı.'1 ·i olmu ':ırdrr. 
H ·r ıld yarzı;; dn kazasız olarak 

· ur. Aralarındaki iş bölü
& r bu yarışların hakem
nı B. EltrE'm Karay, Saim 

1 • Turgut, Karut 1, Vec!hi 
n , M 'hmrt Yut u, B ... n 11.ı· 
r K1füan ~apmı !ardır. 

l nönü kır koşusuna 
m ektepliler de 
iştirak edecek 

> martta tzmirde yapılacak o
lnonü krr koşusuna, l'ltanbul 
•nnd, n secilccek bir muhte-
takmıın da ıştirnk ettirilmesine 

r venlmffitir. Bu nıuhteliti sl'ç 
k ıçin 2~ martta Şişlide 5000 
tre üzerinden bir kosu yapıla -

k vo muvnfnk olan dört ntlet 
htel'te seçilecektir. 

-0--

~alatasaray klübünün 
a sketbol müsabakaları 

aaltasaray kliımü bu akf}am 
amak üzere baskrlbol müsa
:ı an tC'rlip etmh-tir. Bundwı 
ka yine Galat.nsarnv klilbü sa
unda b r do aletli Jimn stik bi· 
ihklrrı mlisabııkası h~ırl n· 
il. 

---o-
Liseler futbol 
maçları 

,f mbul rı'kek mPktepl«>ri fut
! ili'~ ('tİ b•.ışkn nlığuulan: 

.,l n Be ikt.ru; " ı f t tJında 
n m çlar: 
ı .Komı n : Z. Koplu. ~ı h 
kı ~u lllm M. 1at 1 ı 
~ :;;; T ı:c.an, Yi.ı t l lı<u 
ı ı "i B l'luôz Tı<"nr 81-
0. t l ı,10 h1l,ı•ı,1, B l lıı. 

~ 

tCadıl<öy Spor klübiinün 
dan:;h çayı 

17 ı 1 1 

lfi.kadnr larm ikişer fotoğrafla böl
gemiz spor scrrlGin.e müracaaUa.n 
tebliğ olunur. 

--<>
Isparta avcıları 
arasında atış 
müsabakaları 

NEZLE 
Kırıkhk, baş, diş 
ve adale ağrlları 

En aeri ve en kat'i 
§el[itde yalnız ka§e 

GRiPiN 
ııe geçer 

Havaların serinlediği bugün
lerde alacağmız ill: tedbir evi
n.izde bir kaç G R l P 1 N 

bulundurmak olmalıdır. 

Isparta, 11 ( A .A.) - Pazar 
gilııü şehrimizde kalabalık !bir 
halk kütlesi önünde Burdur. ls
parta, Eğridir ve Uluborlu avcı
ları arasın.da bir atlş müsabaka-

1 
sı yapılmıştır. Valimizin de ha· 
zır buluntluğu müsabakalarda 80 
metre domuz hedefi müsabaka
sında takım itibariyle 1sparta 
birinci gelmiştir. :JO metreden u
çan güvercin r.ıüsabakasında 4 
takımdan Burdur birinci, Ispar
ta ikinci gelmiştir. Ferdi otuz Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri yorma 
metreden yuvarlan.an kasnak a· dan ıstırablan dindirir. 
tış müsa;bakalannda İspartadaıı 
Ahmet Sağtürk birinci, Münir Lüzumunda günde 3 iiiJiet almrr. Taklitlerinden sakmnıız ve 
Ayfer ikinci, Salim Arsoy üçün· her yerde pullu kutularmı ısrarla imeylniz. 

cü gelmiştir. Ilı•••••••••••••••-------• 50 metreden.daireli baş hedef c 
1spartadan Yehnıet Tuğu! birin· 
ci, Bilginler ikinci gelmişlerdir. 
Bu müsabakalarda kazananlara 
muhtelif hediye ve ikramiye ve
rilmiş ve müsa:bakalar pek nuı.· 
knlı olmuştur. 

----0-

Burdurda atletizm 
D6ni::li. 11 ( A.A.) .- Burdur" 

da yapılan bölgeler atletizm mil; 
sabakasında 6.000 metrelik kıı
koşusunda Denizliden Mumffer 
birinciliği almış ve takım tasni
finde de denizli birinci gelmiş· 
tir. 

Elanek nümuneleri 
tahlil ediliyor 

Yeni ~eşit ekmekten alman 
901 nümunedcn 334 U tahlil edil
miştir. Bunlara ait tahl il raporu 
belediyeye gelmifjtir:. Bunların 
bir kısmı iyi ihzar edilmediğin
den f ırın1;?.rI hakkında zabıt t u
tulmuştur. 
Diğer taraftan. belediye m uh· 

telif değirmenlerden almış oldu
ğu 40 çuval nümune undan 17 
çuvalını ekmek yaptırarak tet
kiklerde bulunmu..,tu. Bir çuval
dan ancak 94,5 ekmek ~ıkrnIŞ" 
tır. H albuki belediye b ir çuval
dan 96 ekmek ~karılması düşUn
C'CSindedir. Diğer un nümuncle
rinden yeniden t ecrübeler yapr 
lacaktır. 

-<>--
Asri Mezarlığa 900 
selvi daha dikilecek 
Bcledive r eis muavini Lutfi 

Aksoy Kabataşa. giderek burada 
yaptırılmakta olan rıhtım insa
atını tetkik etmiştir. 

Diğer taraftan asri mezarlık
ta yapılmakta olnn ~ol göx.den 
geçirilmiştri. Buraya yeniden 
900 selvi dikilceektir . 

-<>-
Azapkapıdaki çeşme 

tamir edilecek 
Aza.pkapıda bulunan ve Mi· 

mar Sinan'a ait olan <·eşmenin 
tamiri için alakadaı lara emir ve· 
rılmiştir. Çeşmenin ta.mirine bir 
ikı güne kadar bac;lanacaktır. 

~mama ve ftyatro2ı r 

şehir Tiyatrosufj ... .-
Tepclus1 dnım k ı'ônıınd.: ı 

\ 1, •LP• bDRt :?0,80 dıt 

Meşaleler ' 
* • * b t l k llU llıltlılt'1' ......... dl "'"'hllrı ıl• 

<.iınlliı1 14 it' <,OCt K O \ l ~1 
\ l,'}!Ull ;?11.80 dil: 

Paşa Hazretle ri 
-0--

Raşit Rıza T İyatrosu 
11 'l:ı rt ( ıırnn 1 "k ilıl.ır 

il . \ ı .t. ~hwr.ı '"ııııla 
K OU'•11 L 

K om edi 8. J '. T l .F. 20062 

--0-

. Beyoğlu Halk Sineması 
Uııı,uıı m.ıliııc 11 d•·, O••c·,. 8 '"': 1 
ı - <,. c>t•UI• ll ıı.,..11 l tır ı , l .on•I lln ı dl 
2 - :\I cıl•ııınıı \ • ıııi ıı i. 

S - IC••nl. li l\Jil,i. 

Acele Satılık Arsa 1 
(' kl ıar Dojt r: 1 ı Sın 1 ıt ' -

Muhammen bedeli 10000 lira olrul .Ma.nyatolıı telefon ve ııantra.ıtan 
29.4.1941 Salı gllnll saat lti de kapalı zart :ıısulU ile Ankarada idare blnaamda 
satm alm!ıcakbr. 

Bu 1§0 gtrıncli ıstiyenlerln 7ti0 '(YedJyQ.z elli), liralık muvakkat teminat 
De kanunun tayin ettiği vesikajan ve tekliflcrinl aynı gün aaat H e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lAzmıdır. 

Ş3rtnamelcr prasız olnrnk Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa. 
§:tda Tcsellllın ve Sevk §e!'Jğlnden dnğrtılnoaktır. (1692) 

• • • 
.Muhammen bedcll '(1805) ıı~a olan 1000 adet 15Xl5 eb'adında cl!Alı par-

lak Çini ile 2~ adet termosifon (komple) {81.S.194.1) Pazartesi gtlnü saat 
(11) on birde Haydarpn.,.onda G:ır bması dahilindeki komisyon taratmdan açık 
eksiltme usullyle sa.tm almacaktrr. 

Bu işe girmek lstlyt'nlerin (185) lira (3$) kuruşluk muvakkat teminat 
'Ve kanunıın tayin ettiği vcsalkle tlrlıktc el•slltme günU saatine kadar ko. 
misyona mUracaatıan lt\.zımdrr. 

Bu l§c ait prtnıurcler kom!f!yondan p:ırasız olıı.rnk dağıtılmaktadır. 

(1898) 

- ~ ... - ld• 

inhisarlar ~- umum 
müd ü rlü ğü nden: • 

.............. 4"-•... .. f 

I - Me'\"cut mtl!reant llsteırl muclblncc H kalem otomobil yedek aksıuıu 
açık cksiltmo usuUlc ı;ııtm alm:ı.cukur. 

II - Mubıunnıcn bc:dcll 347 llrn, muvakkat teminatı 26.02 liradır. 
m - Eksiltmo 1S.S.!l41 Salı gUnU saat 15 de Kabata§t& I..cvıı.zım ve 

mUbayaat oubeslndckl tılım ltorr.lııyonunda yapılacaktır. 
lV - Müfredat li.atesi sözU geçen f!Ubcd"n parasız alınabUir. 
V - lsteklUcrln eksiltme için tayin olu:ınn glln YC santte yor.de 7,5 sil· 

venmc paralarlylc blrllkte mczkı r komlsyom mUrncaatıan. (1810) 

~ 

{llt __ ~~-~uı Be ... led tv.es ı 
1 ı .a n ı e ~ r ı , 

~ ·- ---
l\lcrkC'zhl'lll t~rm:ı f~1erlndc kullaııılm:ık Uzcrc yaptırılacak 4. adet araba 

n~k eksntmcye konulmuştur . . Mt cmuununlln tahmin bcdcll GOO Hra \"O ilk 
tcmln:ıtı 45 liradır. Ş'1rtımme Zolı:t ve Muıımclr.t Mlldllrllig"ll kaleminde gll
rülcbilir. İh..ılc 21 3/ 041 Paz:ırtC'ııl gl nll sant 14 de O:ı.ımt lCncUıncnde ynpı 
lacakt1r. Taliplerin Uk l '.'flirat m khtız v ) mt'ltluplan ve 94 ı yılma nlt 
'I'lcard odaı;ı vcırıkala1 ylc lh ıl..: 
bulunmaları U zı!lldır. 

, ul.i ınu '' nn Ba attt na!ıni EncUm"nac 
117"3) 

BORSA 
- A nkara 11-3-94 1 -
•-- ÇE K LE R 

1 St.crlın 

100 Oola r 
10-0 l''rc. 

100 L\ret 

100 bVIÇn! f"rc. 
ı oo t lorln 
Jtl() füı~ l~nıark 

lOO Hr lga 
100 Onıhml 
IOQ l ..r~n 

100 Çeli firoııu 

ı tıO l'•'\ .. ·ta 
1110 /,lfllı 

1 O() l'l"n~ö 

iti() IRJ' 

100 Ulonr 
ıoo ' ~u 

20.mı 

0 997~ 

) .622:; 

: .lf:J7j 

!U 76 

s ı ı ıne 

!<l .a,a: 

Satılık Köşk 
l<:rc"lköyt:nJe ı~w yon ca lô-'"tncl• 

l 1 o· tkı daıl'l' olmak ur.ere iki m~ıt. 

bık Kr•şkun şım \I turııCı hır buçuk 
don'Jm çam ormanlığı Ur mJhat 10 
ctor.lirn lY' , nıur bağ, 20 ddnlln. Mcsa.· 
h:uh Avrur>a 'c yl'rll olmnk tizcn: 
nı ntl ketlmızd yl"tl.şC'n her nevi mey· 
vanın b:nıı i snııe a~açlıırı w• tırJaıı. 

tarını h vıdır. Umum mcs:ıha ?(' dö 
nlimduı lb:ırettlr. Rcişklln bir taraf 
ıstasv n cndık!!I, dit r yllzU l\:n;waUı 
tı cnJde"ındcufr. i\l lıruc-aat \ e ~<'ili" 

Laf111l;\t l<;ln adr<'mts<. 
F.ıtlh liamnmn caddl'Sf, ?\ o. 8 
t:uıl!ıt. knıııl",H"' <:n"ıı O nınıı ~o 

~an. Tell'fcm : 2t71 ı 

nfKK \ T 

l smail Hakkı KCJç 
fıaı.ı•te ' " ;\IP,·mıı ıılıı r lıı.ı~ il 

lııtcdı~inlı:, blıtlln gıız tP, rn<"cmua 
H' k:taplıırınızı buı ııcl ın '<ol aylık 
ıa lt mın eri bilırı;ın 7. 

1110 f "l"\ t"' K rıınu 

ıoo Huhle , ........ ~~~~-------
Aılll\ 24. l 

- Esha m ve Tahvilat - 1 I 
Tnıwılflt üzerin<' muamele ' ! 

--Dr. I< emal Oz.scm 

o1mıımıştır. ı .. ~rnr yolları hastal,l\ 

i a rı mütehassısı 
ı· ı .. ı.ıı•ıml :;;tyııslluıı ıııtılıuml 

n ı , neli konak 'S ri bOOO m..t 
ı r IJ)Urtıbbamd topt n t"t''<' ııtılıktır :;:,•!ııbi: .ıl '\/H {'S 

n 
1 

;\lumNı:ıt l'ııtih Kıırıııo.111 cndıtı• .. ı Pa,..ıldığı ~er: l'AKIT Motl,ııa'> 
:'l\u ~ t:nılfıl. kııınl.,~om·u~rı Os ı Pmn•"'I '\C'C:"İV~tı irfan~ E'df'n: 
ııı ıı. l\c•~aıı. 'Xl'lefon: l?JiH J:tfıl. A1tıMl S<..tCı19l1 

n .. ~ııf:: l•ı ı ~ılk lAI C'nıl clt' 1 t'll u ._,.. 

tiut...a f'a 'l\tl C~ ObA.rı \&f.' 

" IJA rtr ... - .. ı . : 4121a 

..................... 

pr ...... _ 

L:.-

-

~-----1941 IKRAMtYELE 
.; 

ı adet 2000 uraıııı - ; 
T. iş Bankası 
1941küçük 

• • 1000 • - ı ııııt 
2 • 130 • - -P"' 
•• 500 • - ; . - ~ 

"' 

• • 
~ . .-; . -,. 

soo .. 20 .- ' 
Keştdeler: t Şubat. 2 ~el' 
toa. 8 lktncıteşrln ıartıı.ıe 

100 

60 f asarruf Hesabl!ln ~ . 
iKRAMiYE PLANJ 

l~stan~ul Levazım amirliğınden vsrııeP L harıci askeri kıtaatı ılAn :ar• 
ııııı' 

Beher tonuna. tahmin edil(!D fiyatı 98 lıra olan 600 ton paıs 11 lıer tonuna. tahmin edılcn !lyntı 300 Ura olan 100 ton paıaınut 
bch r ton•ına tahmin edilen fiyatı 470 llr:- oıan 40 ton beyaz rrı--; pi 
lonuns tahmtn edilen fl)•otı 540 lira olan on ton çMt .mazı H 
s-Unli 5.."ltıt 11 de Ank~racl:ı 1\1. M. V. Satmalma Kouılsyonull~rııl'" 
satın alınacaktır. 1stek1Ucrla 12.8:.?0 lıralık kaU t.;mlnatıarile 
ııaaUnrte Komisyonda bulunmalan. (2077-1861) 

•• 4 tirt 
Bchcrlne ta!mıia edilen fly:ıtı 75 kuru, (.ilan 30,000 adet 1 

palı zarf ile cksfltnıeye konmu~tur. thale.J! 2Cı/3/94l PE'r• ınbC ... 
iti"' 11 de Ankara.da M. M . V. Satın alma komL-;yonWlda ynpıtnell 11 

l1k teminatı 16iS l!ra r;o kuruştur. r~~·ı.at ve şartn.<tn esi 
g8rUIUr. Tnlipltrln kanuni ,·esll.nloriyle tokllf m"lttuplnı rnı Uı9 ) 
bir saat evvel komisyona ''ermeleri. '2011.1 .-

• • ~ r 
Beher kllosuna 30 lı:uruş fiat tahmin cdılcn fi0,000 kıl'l sı~ ; 1 

zar!la eksiltmeye knnn11ışL•ır. lnnlesl 24 3ıP41 Pazart.l'!'ii ı:U" il 
1" El"zincanda Mkerl ır:atın alma lı'o'n!tyonun l~ yııpıl:ıcaı.tır , 1, ~·'lı•B 15,000 Ura, ilk teınln:ılı 1125 lira 111. Taliplerin knncını ' rt. " 

mektuplarını lha:e aatind"n bir rant t'.'vvcl k ıımlsvonn vcrnıd 11 
• ı:zo!'ı': 

• • • ı' 
Bellerine tııbmln c :.hlen t.:ıt• 95(1 kuruş olan 10.000 ıı.ri t oııO 

palı zarfla eksiltmeye konrnl! tur. ıı. ı.!1"!31 24 s OH l'uznrtcııl g (il' 
d" Anlcurııds M. M. V. ~ılın alrı•ıı. k(•nlJS\onı:ı.da ynpı ıcnı.tır. r 1' 

• ıııı•. 
6000 lırodrr. Evsaf V• 'inıtnauıc 1 ı -;:ı kurıp. kombyondtın n ıcttJPP 
ihale sııatınrlcn bir saat c \ \"I'! k 111ıın \"P"fltıı larlyl" tt"klif rrıc 1 

r2C'l5 . . . ~~ 
11 ılılC'hf nıı.ı,ıı~ e vc yQkıcme boşaıtmıı işi ~mptırıl 1 

il 

17 e !lll Paz ı rt~ııı ı;lınU sant 15 de ÇanaKKalcde as!;:(':1 atın 1 rt ıııı 
\Onunda yapılacaktır. Tnllplcrln beııı vAk.t.c komıs~on l 
meal kuml.~yoncla görtll'!r. t2l ~:; 

* ..... 
ı ıO aoel ka av:ır.a 

316 •. bakraç. 
100 .. ııao!.ı :/il!. 
50 ,. Baliır ellzgl'~ 

.nııtl 
Yukarda ynzrlı i1aktr knp'ar pe arlıkla L'S.tın alınncııkttr. ,1ıı ~ Jcı\·1):1 

941 gllnU Ea:ıt l4 d Er7.urumdıı aEkerl sa ın nlmıı. kom 1111ıJll cıtktır. Tahmin tk,drll 5!\78 lira ı.c:tf temln<>:.ı ~Si Hrndır. r:ı_ 1 
nam~I kom!l'!yonda s-öd~Jılr. ı20S• 

• .. 4 ııtıııı" 
Bl'ller kıio"u ı; kııruatsıı "00 trııı kuru ot alınacaktır. pıtı .ı 

!T'rsj 13 3 !lU Perş mu gllnU e nt , de Af~·onda ~uıkcrl ııau: !< 
- l f' k• ı..~ yonunda yapıl:u aktır T ılımın lııtrır 211100 l:rA U<karrı r ııııl 

rlndE'n \ılzd ı:ı ll"'mınst ,Jın(l.r, k:ır. s.,artn1:n•s. Ankara, ısuın la 
• ~Q 

hklcrl \"( Aıyı nd-. 't"rrı'cyonua gı1rl11Ur. '" ~ 

..,. " "' UlJl'tııf 
30,()(}<) ad t bı>kır !; ı- 1'1 al•n~caktır. P.ı111rlıkla k~ ııııJI 

..... ıs'"' ı C'uma gur lı ~.uıl 1~ 1t ı:: .. m~un~q u•kcrl ııı:ı tın a''l'I ı kOu• ı" 
rıdır . 

c. kt.ır rıııın·l./ı bı- lc .i H 11,0 lırıı Azıımi tut.&rı ı 7,o.!i'i Jı"· .ı 
(JI\' 

hamı Uzt>rın ırn 132:! lıı.::c!ır ·:aııpı. rın ~·u Yakitle 'konı • "' 
ııd1 o 

şı:u tnamL l Ank .ı . ı ı 11 ımı J.\ ;ı nıırllkl ti 'e konu11~ 0 1 12ıı•ı 

Kirahk kat ve ~daıar 
~ ıe "' Anırnr~ Ladde<>ının erı mutcocı yerındr le' l\ll• (1c:f 

ıa'radar \e avdınlık bıı kat kırcıhktu. Arni binada a'I 
>daiar da va;dn. 

Vakıf r :~ .... , .. c, T,l~r..h~"''"""'" rniiT::.MHlf 


