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llttmetıa sı1asetler1Dde ta•n bir 
. •ataballat ml,allede olaada 

URK • . . - - := - • .. - -
~it~~~Lız ,__ Edenın beyanatı .. w~ 
~:ASIM US g .. r 

~Jta (B~ 
~°"1o) - Büyük Bri. 
~ .... ~~ Ekselina 
~ -..gun 'l'Urk gaze. 

· olaraıc: İngiltere 
· kabul etti ·- y · _ ........ -A ti .... Ankara !8 (A.A.) - lngi.ltere hariciye enı .&.U.l""Al3~en görebildiğim eeyler ben-

-.. .... ~. Yaretiyle An- nazm Ant~ni Eden bugün Tugiltere büY!ik ~1- de pek derin intibalar bır8kmıştır. 
~ nı arından milte- çı·ııgın·w· de saat 15.20. de. 'l'lit. • k gaze .. tecılerı.nı. Bir milletiıı ~ prtlar içinde hı ~ ertınuniyet his. kabul etmiş ve kendilen ıle uzun muddet go. kadar büyük ' bir fedakirlıkla istiıkbalini kur-

•rh~i.rı. · ıniz mem.. rüşmU§tür. Bu görtl§meler eenasmda. Eden ~aga1.wdir.çalıştığıiu göı:mek haki.k.t bir ilham e. 
.ru~k IU ~atta bulumnuttur: """
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... ~"""Piw--.;; ıdare maha- Hmi\Sff.rt ıaa>MasLiat4ftn~ bk:,~~-~ReiSlcümh~ ~eve diier ve\n. 
ı.::__ıı.~ -:.-m81eb--~ Al!~ ;tn_.~ı.=c.':ıı~ •RWNtUı••Jt"'·~,,.,.,.,. ,, ........ 
~ lf,..., . da, __.. JOlda ftJ lfJI* Ankarada. bana ya· A t ı · " ti;~·cı~e. Nazı- pııa!"'~üratl&U daba ~ l>ir eeY ta. Tllrkiyqe a defa 1921 JWJDMlnde ~ esm.ı e ll:)<I 

\te k nı ma. savvur olunamaz. Ben. bUtiln bu tesabUrlerin tim. Aradan geçen bu kadar kma bir mUddet 
~ ~ eqdiren Türle milleti tarafından Brita~ya mDH:ti~ mufmda .,...._ mae-· t.eralddler beni kaL....l'd!iı ı~~:ı~- karşı duyulan hisleri tamamiyle ifade et~ bayreSözlt.ıeen~mı~bi"'.!!!~- ___ , fld- - - Ankara, 28 (2A6.AŞ .)ba- Reuni teblii. •• ... ı 
~ bu eminim. Bu aamimt nümayişlere lral"ŞI 5~- ~ IJVYa 1NZftl&..- ...... e- Anka 1941 ~i ..... , •• ı.iyare- benı'm v:e gerek general Dilin içten -1Al"I. mm. setelerinise, memleketime olan biltOn .--1~ • raya, U t tarihind•-~ ~erindeki inki- 15.,...... -&.&.- • ~-.. ti 1 s··yük· B • _, l~ ııan..,, Yarını ııettar!ıklanmıza tercüman oıunıamz bi- "'muı.u-ı.-- dolayı l>ilh- teııolrktır zıyare ege en u rıtımya Hariciye Na 

Nki sirayet ihti: müteşekkir katırnn. etmek isterim.,. Ekaelana Anthony Eden ve imparatorluk Gen 
~ -- tesadüf ~----~~~,yyoo~"""~~~"""~"""'~~~""""'.,_,.,""""ı"'""'""""'.,..,..,""""""'s kurmay Baıkanı Sir John Dili, Türkiye Reiaic 

§~a,~~ Yenı· bu·· tçemı·z euLGARiSTANoAI ~~a~:cı;:y::·~:~cl;!v"!nış~ı!:·v 
~ ıaı· r netice vere-- St.f ERBERlı·K racoilu ve Genelkurmay Bqkanı Mu--ı F ~ llıleı-do eanlam.. Çakmak ile gÖl'ÜflllÜflerdir. ._.. e 

~~aı:~: 304 mı•ıyon İngiliz sefiri lkihükUmetTürk-lngilizittifakmataınba 
~ "erınişt· B lılddanru müphede etmişlerdir. 
~"' ~ U S8ferberlig""e Buglinkü beynelmilel vaziyet her -~- ...... 
~ _ da. .her iki htı- · ··ı 1 dilm T QIJeO 

• ~dl\} İııgi}iz ittifakı. Maıı·ye Vekifi Fuat Ag'-' rall hiçb r sebep m~ ~ eake ;•· 1 üı:ki.ye ve Büyük Britanyanm ~~~.ı';.:!,: mut ere men aat ennı yalandan alakadar ed 

... § ~ vaziyeti dün beyanatta bulundu olınadığım ::~:.meseleleri huıuai -bir dikkat mevzuu ol. 

t..;~ 8ritan~ ~; Ankara, 88 ( A.A.) - Maliye ı lmlgar B•--e~llae . iki h~kUmet bütün bu. meseleler hakkındaki 
;~ ed~ilın~-b. ir görii§ Vekili Fuat Ağralı, ııazrrıan- Sof yadan gelen -r• aıyasetlerınde tam mutabakatlarını m:~ .. - L.--1-~ :.- ~ makta olan yeni bütçe dolayı. it diril• tm• 1 d• · ~ 
lb~~ltere arasmda siyle Anadolu ajansına aşağıda. • 1 e 

1
1 er ır • 

M~~ "-anlaşma nok.. ki beyanatta bulunmuşlardır: ıngıtiz pasapor Bulsariatanla yabancı 
~~ llüei~ber. 'l'Urk _ 1941 mali yılı bütçesinin u- memleketler ara•mda Ekmek ~ . .:""'lft Qe af~ kuvvetle. mu.mi yekfuıu 304.971.662 lira memuru kaçırıldı 1 bu sabah 13kuruş10 par ~ kaıabıfft>ı _. ~i.di.seler olarak teebit edilmiştir. içinde telefon muhaoerab l 
~ elıne1.t eceğİnı bugün- bulunduğumuz 1940 senesine kesildi (YCIAW 6 ttlClda) h.&}li'-1-ıa tabit iınkin. nazaran bu yekün 36.495.:~l (Yaa:IM 

6 
ltlelda) (Ya~,. 6 UICteil) ~leriı;. .her iki hü- lira bir fazlalık göstermektedır. -==~:::~~;:;==;~:;;T,;==;~~===~:=:==~=:=:~~===:;::=~==:==~~~~~~~;~ 

~~ede!:~~ Devarm
6 mtttlaJ - B G YG B D iKl 1 B O MANi 

• ~n- ktedbirıen c1e za.ıa dilıl<•t - klfidlr- Kolay F r ans' zca o·· ·g· re nme 

Pek yakında fo~ma talinde verıy ruz 

,... Hillisa Türkiye dün o1daiu 
... ~Y• =::: r~:=.: =:.~ ~ istiyen okuyucularımıza 
~~i konUŞmaı~ km şarkta 8Ullb.un azimkAr bir 
· a.l d;dan. f'!'ydalı bekçisi olarak dunıyor. Eğer 
tl...ı-~~tftd_ 'l'Urkıye ile ltalyanlarm. eliyle .Arnawtluk.. ı.~ ~ neşredilen tan Balkanlara. giren bal1? a~~ v A.KITm daimi oıkuyucularm& kupon mukabilinde vermekte oldu· ı:~aı.~ ~ onunun Türk w şimdiye kadar sirayet daıre&tm 1 btlyilk bir rağbet ö ekt ro·-.. • ... .,.. ...... ..1ı1z ~~d k. tYınetten dil genişletmemiı i8e bu sad~ ğu kitab ve forma roman ar, ı mı edir. "Zindancı nnuawaaa w UA81IW 

'"" ak Tür 
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.fakı esm kaptan" adml taşıyan bllyilk denia rcmanmıısm formalan bitmek 1lze- (HABER) kndaş ba ~·;.. '--tı•t nııhver p~ de .. o~m··~urgi.liz ,i!:tlıli Şefsay+-et· redir. Bir ""k okuyuculanmızm arsualn Oserhıe bu romanın - 1--8 . ~~ mıızm ya ncı dil dersleri tertlr etmClllln • ~, q, , SUrett , 1.19• .ııw .uN1J ıs- ~eli, gazetemızm de bu yolda bir ders açması yolunda gördüf.ü 
.._, Olnıasıdll' e ni. lnönü'nlln ytıksek ~ inci fomıalan bir arada ve 80 mel kuponla ıo kupon mukabDinde ~ viklerden anlıyoruz. Geçirdiğim.iz fevkalade hldiselerin bol &Jüa. ledli 
~t olan C:,,dur k. kuvvet alan Refik Sa~ ~ti. rilicektir. Bundan aonra b~lı batma bi:ır rc;nu olma:tla beraber aym kiğrt ltkmtıamdan ileri gelC'n hacim darlığım telll elmt:kle -" 

L.:.. ... ... "'! ''VVcl w"Ankaraı, kfimeti de bu ittifakın tatbıka. zamıµıda •'Zbıdancı kaptan .romnmm evmını tepll edecek olan miz gllçlUkler, bir kıınm okuyucul:ırımızm bu arzusunu tatmin iı.; ~~ nı·h tında gösterdiği muvaffakJYet. •'Şahin reis" adlı deniz romanı .erflecektir. b&1ka bir çare aramaya ııevketti: Reriklm·zin ba derslerden to~ 
'Gıı!~ ~ 1 ver mem- ler 1·ıe ..... 1 

.. _ -. • ..ı. mı·ıtetinin de- Türk kahramanlarmm Akdenl:lcle yarattıklan destanlar, Uallan rak Jdt&b halind bastırd.;.. P ~ zafer old .J'GUMIA .L~ e ı6' eserleri muayyen fasılalarla V-'-'t _.._ 
buc.:ı_ uğunu gıw·ı, bü.tün Yakm Şark m~ AU-Men ve kral kızlan ile &!tk macenlan geçiren levendlerin hakW culannın forma f din bi .._ ..... " '4J'.l t ·ı ........ ~ orma e e lmelcrire imklıı vereceğiz. 

Arıkngı iz .Ha.. ketlerin.in ~liyakat ka. ftkalara Jst;inat eden hayatlaım dfll\lmllı 'bir Jaeyecala talıip ede- Jlaber metodu, kendi kendlne dil öğrenmek Ye bir h ıı .. ~ k ara zıya- .zannuştır. Nihayet ~ bi. cebiniz. edJ.len derslerde de iyi ve her zaman el altında bi?' m ~ile ~et ;~ınnaya rinde dünyanın bu k~nde v AKIT, Şahin Rdı formaJannl, gene oıtuyucularmdan g&rdtlftl mak için etsiz bir klymet arıeder, tlzakereeı bal 
. fi~ ..!öeter- milletlerin 8Ulı ft emniyeti bcY allkaya bir mubbele olmak e... • im..- .VaMffnde le blyOt Bunlardan Fransızca bımmm mr Dd el 
• - nu ~ zuhm bunun memliyeti ne forma Jtallnde wrecettJr. t lledD4ea yalım bet erstnf yakında TA.KIT .. 

~~":: ~~ele ı.c•.-eyel~=::=::::;:;:=:::=::;=::;;;s:::;;:=::::;;;;:;;;;:;;;;;::;=.;:::;::::=;::;;;::::;==::;:;:::;=::t11114~=-*alıltM==:2~e~··~.w~m~ı•~·b~.:;::=:z:; 



f - VAKiT I IUJt'I' 191!: .........._ 

1 Radyo tjazete~ 1 
Ede.a'ln Anllara,ı 

zıyareu 

lk1 gtlndenbert memleketimizin Jay. 
metl.1 n.iBatırlert bulunan Büytlll Bri. 
ta.zı.ya bariclye Nazın Kiater Bde8le 
lmp.ıratorluk Genelkurmay Bqka.ni 
Sir IJil in ziyaretleri bugün nlh&yet 
bWDll'fWr. 

Dost ve mUtt.efik 1ngtJiz dmet a· 
dam.JariyJe devlet adamlarımız arum· 
dak1 görU§meler samımı blr ııa va ~ 
çiD.de cereyan et.mlftlr. 

BugflD De§redileıı reaml tebJ.Jgde 
•&lterUdigt veçhDe görilfliıelerde iki 
tarafın '!Urk _ lngllız lW!akma tam 
bag'Wıklan mU§&hede ve beyr.elmllel 
vazty.:!t ber cihetten mütaıea edilerek 
Türkly~ ve BUyük Brltanyanm mU,
terek a.en!aaUeriDi yakmdaD all.ka· 
dar eden Balkan ımıselelerS bllh&ıısa 

tetkik ve ikl bUkfuneUn bUUtn meae. 
leler bııklwıdaki aiyaaet.Jertade tam 
mutabekatları teablt edilmiftlr. 

Bu görUJmeleriD verimli oldulan 
kayda bile lllzum yoktur. 

Miat.er Eden bugüa kabul et.* 
matbuat müm....Ulerlne Yerditf beJa. 
aatta gbrdUgtı aamiml hU.sııükabull 

billıaMA tebarüz etUrerek buadan mtt· 
t91ekjtir ve minnettar kaJdığmı .ısyır 
mJ§ "memleketımhde laaa bir mtld. 
det anında meydana setirilea terak.. 

kinin Llı.kdire pyan olduıwua da tıU· 
bu8& lf&ret etmı,tJr. 

MJ.ater Eden ve arke&ıı••n bastm 
Ba.Jkevine gelerek O)'DADU mWl • 
7'JI1}arımızı •yrıtmJflerdir. Kl8altrt.e., 

rimı.a Halkevin• gq" ~ 
de lıaUı t&ra.fınd&D alk•§lanm•ll•'dlr 
Bu U'l memleketımtadea a7ft1U ... 
atır:er.ml% bize cıo.ı " 1qlltteftll 
mllleLln •vglalni ıeUrdtklert stlıi ı.. 
gilla n.ıWetine de mWetimlaia -.ıe. 
mi s&Urece.kerd1r. 

BALKANLAB VAZIWWd 
İDgi.iız mahfilleri Balkan1enta w 

bllhava Bulgari.atandaki YUl,.U _.., 
dl teUı.kk1 ediyorlar. 8otJ9daJd bıısSJD 
ee!iri gazeteclJen ftl'dl'1 ..,._tta 
Bulganstaııdı& bUllerce lh1I Almaa 
aakeriD.ID buluzıdu'1&adu ........ etme

dltinl. eöylem1f " Bulpı1Au maue. 
f1kJere karfı o. olarak lndlaaddlll 
zama:ı Sotyayı terluıdecetbd ft o -. 
man Sulgartatan b&rp abMll olmak 
tehllketıiDe manm .ıw..,.. llaNl 
tmııtır. 

Sefirin bu beyanatı Bulp.Ntau 
yap&laıı ihtarla.rm u ddd.Lsl tellkkJ 
edilmektedir. 

ttALYANIN llAOLCBti&d 
8EBla'L&&I 

ıra,!.st gazeteleri ltaıyanm mağlQ· 

lye~i eebepleriııl tetkik ederkm 119 
defa da bunu biıtıaaaa lspa.Qyqıa ,.. 
pılaıı .) a.rdıIJU yükletmek illt.fyorla.r. 
lııpaııyada Frankoyu lkt.ldar mnldiM 
get1nlıek ı~ ltalyaDJD il ~ 
lnglllz .l.J.ralB m.aaraf yapmak mec• 
rlyetinoe kaldığlnı ve bwldatl bqka 
700 tanare de verdiğini ~ 
dırlar. 

~ vt'sllc ile 1ta1Jwı]ar lspanya lhtt· 
IAliDe ~Urlklv1n1D derec:eaiDi it.Irat 
etmıı bulunuyorlar. Halbuki ~ 
lhtuAJıne ka~amak için devletler 
aruuıaa ya.pıl&D anlafl'l&J1 ltalya 
da ımza etmi§ bulunuyordu. Bu ltlral 
ltaıyantann kanomazıllk &Dl&§!D&8IM 
.. derece l!llMbk lraJd.ıkJanm ~ 

&61tertyor. 
Guelelerin bl.rl ~ c!ltert 

llabefıat&Dda yapılan harpJerdeD ... 
n lt.azyaıım huırlıksıa bart>e gtıdll\. 
Dl göstermek aureUyle ma.ğ!Qblyeti 

,, 

muv g&rtermete ~atan _., 
lılr !aarellete benzer. 

.&l'ld'KADAJU RAJlll:ır.&'i' 

Babeftstan. Erit.re " ltaıyan ~ 
lna.llalndekl harekAt lıigtUlilertli lelila6 
tnkt§af etmektedir. Kenıa intldliftJeri. 
ala UU'arla mUdafaalan beklenemu... 

Bu kuvveUer müdafaada mu ede 
eek oıwı- ..ant nmhakkaktır 

Buran da İngilizler eline geçince AE,. 
mara 10fu a~lac:ak. bu l.ııtikametteıı 
)'ttrQY910 kunetlaiıl Talla gölünün p_ 
malln1ea banket eden kaVTeUer bir. 
Jqeeel<Jerdir. 

Adlsababa ctvarmda t&allyctte bu· 
lunan HabeD kuvveU~ri de ber gün 
muvat:eklyetıer kaydetmektedir. ım.. 
puatonm bu kuvnUerln bafmda bu. 
hmctığu lllSylenlyor. Ana.-.atan:ıa b1J 
batıan Jrallen Habe§tstand&kl ıtaı 

yan kun"eUerlnin burada UZl1D mtld
det mukavemet edemlyecekleri tah 
DIJD edllqor. 

BomaU eepheslnde de hava, kara'"' 
deaD larnetlerin1n mU,terek hare 
bUerl ltalyaıılara aftr dartıeıer Ilı. 

dlnMktedlr. 

Umumi Meclisin dünkü 
toplanbaı 

UmumJ meclia dün t.oplanmJt, 
elektrik, tramvay Ye t:llne1 umum 
mldttrffllU maraldplerinbı lieretle
rt baJrkmdüf tekllf tetkik edil
mek Gsere allkadar encllmene ıı.. 
ftle edllmltttr. Bwıdua ibıujka ha· 
8eld llutanesl fakfllte kliniğine 
Dbe olanan cıa bet yat.atın mu · 
ntnu brtı1amaJr üzere btı~ 
tahlHt lroema• baklrmdaJrl mas. 
bata bbaJ edllmftt,lr. 

Tifo vakalan 
artmıı değil 1 

Scıa gllnlerde telırtn muhtelif 
-tlertnde tifo vUa1aıma rut -••-akta oldufu Ye ba )'(br&m ti
fo ftkalarmm arttJtı baJrkmı!a 
8l111ıtelif pzetelerde yapdan •• 
l'f7atla ftlf Ye belediye relld L6t· 
n Kırdar Maat megu) olmuatur. 
ldabat lllert mtkttltltlğtınden •e a.-
1'bdarlaıdaa ,apdan t.etJdbt -~ ......_. ___ Dd~-.-
dllt edildiği anlq:lmıetır. 

Diğer tariftan evvelce verilen 
kararlar üzerine okullarda taıebe
nlıı Af11.e•m"Rfta devam edilmek -
tedlr. 

Lokantacılann senelik 
toplanbn yapıldı 

ı.tanbul lokantacılan, düıı blr
lefik eanaf cemiyet.l~ri merkezinde 
eeııet• toplant:ıl&nıu yapmı!f, yeni 
idare beyetmi ~terdir. 

DtinkU toplantda cemiyetin bir 
eenelik faaliyet raporu okunmuş 
Y&rldat ve maaraflar bakkmda u.. 
lan aynca izahat verllmittir. 

Toplnbda ilcJ aza, ayn ayn es.. 
ut cemiyetleri butanealnln bakı· 
mmcıaa lik!yet t!tmifler, dyaset 
mekamı, me8elenln tetkı"k edllece-
jtat bUcDrmJftJr. 

LOkant.acııar, belediye iktJıııat 
mldllrlilfüntlıı lokaııtalarm dere. 
eeJeri haktr:mdald tuntfinden -.. 
kl,et et.nüt. ba hmasta tazaerınlde 
bulunma.ğa karar vermişlerdir. 

~ ........... Birinci M silis ................ . 
nasıl ve nelerle uğraştı ? 

içki yasağı teklifinin geçirdiği safhalar 
Saçlaya dayak atan madde aıaa mlllauıaıarı maclb olda 

- Bqr dttnktl 11ayımıı:da -
.. teret ettlif görtllenler ,.. 

hadd-1 ,er'i Ue tedlb olunur ve yıv 
but .58 .Hradaa 250 liraya kadar ce-
7.&Ji Mkdiye mal!.<üm cdlllr,. 

lete §imdi müzakeresine sıra 
gelen ilçll.ncü madde buydu. 

Madde okununca ilk itiraz Tu
nalı Hilmiden geldi: - Efendim, 
saıf ve nahiv yanlışlıklnn var! ~ 
ye bağırdı. Acaba rahmeW, "işret 
ettikleri,, denilmediğine ve eOmle
deki fiillerin (olunur) ve (edilir) 
diye müfret bıralrldığmdan mı iti
raz ediyordu? Yoksa ''İşret ot· 
mek., nwıtannı mı yani~ bulu -
yordu! 

Rei8lik mskamı bunun iizerhıde 
durmadı. Göze çarpar bir yanlış da 
olsa l'eis "dumanı doğru çıkar" dJ
yecekti. O söz alanlan haber ver
mekle iktifa etti: 

Ail Şükrfl (Trabzon) Sllleyman 
Sırn (Yozga)d. Refik Şevket, Ba
san Ba.!ri (Balikeslr), Tahsin (Ay
d"ll), Besim .Atalay. 
A11 Şükrü Be7 memarlan dilfladl 

Ali Şükril (Trabzon) bir kısnn 
arkada.slarmm blr çok meseleler
de suilst.imale allfl?UI olan memur
lann bundan Jetifade ederek halkı 
ta.cU etmeye, evlere girmeye, ge
len geçenin ağzını kokla.maya kal
kışacaklarından end.i§e ettiklerini 
anlatarak dedi ki: 

- Maddeye haf! veya aleni k~ 
lhnesinl koymadık. işret ettiği g~ 
rfllenler bunu Y,apaca.klarsa ya kır
da, ya.but bir yerde ioer; yani ctır
mll methut halinde ~rüUlr. Ya • 
hut ~ret edenlerin Mrhoşluğu ale
nen belli olur; yani çarpar, sa1Ja.. 
ıur. Bu kamında koyduğumu mad
deler en ziyade lfret latimal ede&
lere değildir, menbamı im.hayama· 
tuftur. Menba kurur, orta.dan kal
kana tiryakiler o zaman rakıyı bu
.l&maz ki içe!nler. 

Bizim (i§ret ettiği görfllenler) 
demekJe koyduğumuz blltUmle de 
ldnule lllıMenln eme gin.meıs. 

Ali SWull Bey maddenin me
murlara alt bir f1kra DAveelle ta
dUini, yaııJ jçtiji gılrülmekten malı 
kfım olaaJar remnl mfat tqiyaa • 
lardansa onların memuriyetlerin -
den de tardolwım&IDU iıltiyerek 
kiiratldea IDdl 

YosPd me-. Del'dnJIJar! 
YOT.ga.d mebwru Süelyman Sırn 

Bey, umumi ahWrJ tehzib için en 
evvel idare memarJarmm ablA.Jrmı 
111lall etmek lüzumuna kanfyd1. 

- Bendenb, diyordu; idare 
memuruyum. Şimdiye kadar ağzr 
ma milak1ratın bir kat.reel girme -
:ı:nJetJr. Kaymılramlıltla hangi ka
zaya gittimae maiyetimde urhot 
olan memurlar da ~am~t.tr. 
Kendlm. i9Umal etmediğim için &

dene de huım olmuttum. Bir kay
mak.anım kendislle ha.san olacağını 
bilen memur tabU olara.da yqıya
maz.. Kanunun idare memurlan ta
rafından fiddetle tatbiki lAzmı ge.. 
lir. 

Bir de eezanm muclbi inb'balı 
olabUm&lli için eeı1 ve katı olması 
icap eder. Bu teklifte öyle bir mad
de görmllyorum. 

Men'i mfttıldratm imal ve isti-

memuriyetten ma.hnımiyete, te
kerrtlrihıde mQebbeden tarda mab
kWıı edilmesi. 

80 değnek! 
Maddedeki (Haddi ter'I) ceza.. 

ama ilk temas eden Refik Şevket 
oldu. Fakat esasına değil, uekline! 

- İtiraf ederim ki, dlyordu; bu 
üçUncü maddede mevzu olan haddi 
şer'i ilk defa kabul olunmue bir 
tabir olacaktır. 

Bir defa. §Or't tabiri bu cezanın 
ıer"den inbia.s ettlğ'nl gösterir; ta
birin! 'kaldırmak, yalnt7. (hadd) de
mek kafidir. Hadden anlamıyacıı.k
hiı:: da olabilir: M:ı.ksat 80 değnek· 

• tir; bfnaenııleyh buna haddi şer'! 
diyer~k ... 

Gfirtiltüler hatibin .sözünü kr.stt. 
Refik Ş evket: "Müsaade buyu-

- ~· nın!" diyordu: 
YO"&gad mebua SüleJIMll Sırn .. B. - Bu husustaki muhakemeler 

mali dolayısJle yakalanan şalım 
her halde mevkuf olarak muba -
keme edllmelldir. Onan için bende. 
nta Dd maddellk bir teklif yapıyo-
nım: 

l) Bu ylla!en yap·lan istintak 
Te muhakemelerin mevkufen ya -
pılmaın. 

2) .MUl!lldrat imal ve iıJtlmal eden 
memurlardan ıee blrfndde altı sy 

KaraköJ' • Tophane 
yolu mozayik parke 

yapılacak 

!)emJr tehrlekft ıaaldl vatrtaı.... 
rnam g~ti;t yollımn dfalt ya.pıl
m:yarak mozayık parke haJlnde 
inşa edllmsl llattmdôl .kararın 
tatblitne g~. 

Demir telr:ertekll veMit geçen. 
yollarm ea bqmda Karatöy - Top 
hane yoludur. Bu yol mosayık oı... 
raJr inf& edilecek ve difer yollar 
da püa mucibince tedricen ta.. 
mamlanacaktır. 

Eaki ispanya kralı 
Alfona öldü 

mtdUl: 
Eald tapup Kralı U bel Altona 

wtat ·~· ôınmtı --aıda sabık 
KrallOe'.1111 ...,,,l&bdl l"rilMıe .. .utu-
rtN. Delk dit Bega vta " Pren.tea Dö 
Torl;mia bqucuDda bnlmnnakta t& -
Jer. llrallil GIOmflDden biraz 90D1'a 

Prem dt Plemoat., beraberiııde DUk 
dö &rıamo " Dt1k dlS Piatoia oldıı. 
la-~~. GNDdotele ırelmlftir. 

Ne De•ıU7 
Ankara radyosunda ş6y1o bir 

terkip oku:ıuyor: (Cenubi prtıy 
Avrupada) "'Cenubu prld" bir m
fat terkibidir; yani bir isimdir. 
.. Avrupada" da bir isim. (Ceuub 
Avnıpada) diyemed'ğimize göre 
(Cenubi oar.kıY Avnıpada) da diye
meyiz. 

(Cenubi p.rkıy Avrupada) d• 
memell, (Cenubu p.rkt Avrupa.
tımda) demeli. 

ıer'iye mahkemelerine tnl ait.tir, 
yoksa nizamiyeye mi? Aralarmda 
hiç bir fark olmadığı halde bu hU· 
kllmlerl şer'iyc mahkemeleri mJ, 
nizamiyeler mi verecektir gibi bir 
takrm nazarly~lert> meydan bırak
mamak için brndeniz; bu maddede 
bu sal!hiyetin ceza hP:kinüer'ne 
verilme&ni YC takriben 80 değnek 
donilm"sini teklif ederim. 

Şnl'Mmı da arıedeyim ki ceza 
ahkimnnızda değnek cez8.5J da 
mevcuttut. Değnek ma.hkUınun doğ 
rudan doğruya azası üzf'rine tesir 
yapmak w deveranı demde bir ta. 
havvül huıule getiı1ru!ık tttbarlle, 
~k RmaJ\ arzu etmed!lbnis neti
~le!' doturabtffr. Kalp hastalıkla
rma mft'f)f ela olanlan umumiyetle 
değn~Je darb doğnı değildir. 80 
det'nell vurmak lçbl 7a:trnbğı·mz 
adam."W vefatına ~ebfyet vermek 
tehlikesi karşısında kalınmak ihti· 
Dl&U mevcuttur. Değneğe taham -
mlilU oJmryanlara hüJmJn hapse, 
yalıut yine bilimin değııefl vf' 
haptıi bırakarak eeza~i nakdiye 
tahvil S&l&hiyeti olmalıdır. 

Haındl Nanut Bey (lzmıt) :ve· 
rindiıo Ml!llC!llMÜ: 

- Değneği kaldırmalı. 
(DMa'tV) 

Kumkapı Ortaokulunun 
Meı'ale Koıuau 

llem;•atimlzde tllr defa olaft}ı 
t~rtln ~flet'\ Kumkııpı orta okulmıu1 
''M'e§'altı k~uşu,, yarın eaat 

9 et. ckul binaaı öntlndeıı b&flıyaıV 
Kadııga meydanı, P.yerlotı cııddeal 

beledl;re halkni, htanbuJ erkek Utıe. 
sine •ı oradan dönerek Türbe, Qen 
berlttaı Beyaart yolunu takiben um 
Tenite kapısı önUııde nibayet bulmalı 
U.n yapllaCf.ktır. 
~'metre olan bu Dlf;Mfeyf her 

takım ~ lc~:ıcu iştirak edecek Tl 

nıekt('pten bu kQ!luyaı 120 tw.t>e lştJ 
ralıı etu.1§ bulunacakttt. Ve ber tale 
ile 3'0~ ruc4.~~oş&calltır. 

llem.ekettmlzdl! Uk dt!fa yapılaw 
tıa IMf&le lııOfUlll ~ocuklarımız ara81Il 
da yamı ~mn ola~ l:i)CUklanmıza 

tak!p eteceklerl mektep iatJkametin 
göst~:-ecrglndeıı büyük bir allka 11 

JDdmlıaktad?T. 

Kaptan Kılıç Ali pq&lllll t.erune dtllgerlerine bU
h&MIL yaptırmıv olduğu telufa ,...mm brlllma bOyUk 
bir çadır kurulmU§ ve buram davetlilere verilecek so. 
iuk ve buzlu ıerbetlerin hulrlaaııaamna tahaia olun
mll§tu. HUJrlimetçe yerli •e yabanel ytlbek .mb5af'ırler 
n dı.vetliler için lr:emal-1 ltlna ile bar.rlanan eeyir yer
leri hariclnde latanbulun y(lluJelr: tahe.Jnuq halkı tara.

tından da bu meydanm. tayin " teebit edilen yerlerin· 
de yUkaek miktarda sarfiyat yapdmak Rnltile k~ 
aıtelerine :nahaus temap mallatıert meydana gettrlt
mit ve Arslanbane cihetinde~ 'f'8 tabtapuelar lıt-

1& ettirilmiati. 

ı oço~cô 

elutl1J11~thm«lin 
Sönne!Döğönö 

11ası, ber zaman, her yerde halk için ca.zib olage~ 
tir. Bu dtlftlnlln yapıldığı tarihlerde y~ıyan tclAkklye 
göre ise -halktan dalma. ayn ya§ıyan ve kendlaini 
ancak hu gibi· veallelerle görmek kabil olan- bir padi
şalım o yüksek debdebe ve lht'şıum içinde temSfUJ ka-
çır.lır fıraatlardan addedilemczdl 

Tekmil merkts ve ta.,.. clnlet rtıeaDnlJI ltt:iraJd te
mhı edilen ve keadilerlne tefrifat lltnlıSi1e rütbelerine 
•e detecelerbıe g8re yerler 111n1uui ota ba cllllbe yaJ.;. 
mz iki kişi ~ğnlmamI§tı: Onlaf' da RUftlelf ft Anadolu 
kadıaakerlerl idi. Eskiden lladreyD namlle yAdedilen bu 
Dd yüksek hAldmln dlltb mtlddetlaee de e.Jerinde otu
rarak kendilerine ar1edileıa ter'! daftlara beJrm,ıan J>&· 
d1ph tarafmdan ten.ıdb ft irade Glwwwt11ta. 

At meydanmda dU~ tab.ddUm eden himfı'klar.. 
4an blrial de meydamn ortuma AQdbnlt olan ld uım 
direkti. Bu Od direkte. Mıtmla tepealne b8,uk bir 
c;enber geçtrtlere.Jr çenbertn etrafma dalrea ~ ~ 
ıe~e rener a.'ltlmış ve ba suretle hl direk .,ltb bir 
meydan için geceleri ora)'? temlr eden mm11'9"' bir avl

• MiM awthlbıdtt!. 1ldacl &ete ele bol •)"tin J&lı 
,. Buıat ıuıettle din* p,et bJ'Pd lılr JaaJe lroaul-
91111 .... clh-efe bı' ... ...,...... ~ 

Ns a4 ..... •nı 1 1 • W tılıllıı9 ı' 'M 

.,..,....,.,•···-*!/azan. H. U. _ 

-5-
F.skrden bu gibi bittin bir memtel:et ha1Jmır allb

landıran ve gAh davetli, itJı eeytrcl 81fatlarlle ıaemen 
tekmil halkı yerhıden oynatan bUyfik pe.dişah düğün

lerinde tertip edilen bilyilk ve külfetli eğlencelerden bi
r&t de (ııahll) lerdl Bunlar ehram ıetunde dallı, bu
daldı ağaçlan tanzir eder halde yapılırlar: Uzerlerine 
küçUk, bftytlk hemmı her UlrlU kut, hayvan ve meyva 
tekilleri nıllcemem bir halde imal edllereit geceleri ya

kılan blnlet"Ce halmamu De 4onablır1anb. Bu cltlğllnde
kf na!dller gerek btıytltıtlklerl ft ~kluklan ltlbarile, 
cerek yapılııtannda gftsterllmJş olan itina ve fhtfmam 
itibarile geçmif di1ii4n nabDLtr!ne bllYilk. b!r tefevvuk 
anedt)ıwd1L 

Nihayet dl~ln ~~ olarak ~ daha enet 
tesblt edllmif oİu haziran ayı gelmiş ve artık btltthl 
huırl4:1u da 90na ermJtti. Hazf.ranm birhıde padlphm 
-cl1lğtlne )fttrak° i~- Topk&pr saraymdan ~ alaY

lıa At me,danma selmMI mabrrerdl. 
• ..... 1 9. brtıllf lılr ......... . 

Bu ltiba.rla ( t 1582) senesi haziranının birinci gfinQ 
merplme iştirak eden kilçUk, büyük de-.•let ricalJe bJr
likte yerli, yabaqcı tekmil davetliler ve her ıımtf uker 
h:uiclnde kavuklu, ııarrklı, kUlAJıh n renglr<.>nk küıve
ll biltlln bir İstanbul hallttn.Jn At meydanında kayna
ıan ve 'C!alıabnan meraklı bir kiltle hal!ne gelcUğinl 
tahlil etmek doğru olur. 

Uçtıncft Sultan ~urad ogiin hakikaten çok mubte
oem bir alayla sa.rayından At meyruuunı!nki İbrahim 

paşa ıaray'.'DI\ gelmifti • .Alaya iştirak od~n ça~ ve mll
teferrikalarlıı diğer Mtray ağalarmm yepyeni ı;e zengin 
aınnalı elb!selerl gözleri tamattmyor, muhafızlarm 

heybetli serpuşlar altındaki azametli tavır1an bakan
lUl\ de~et ve korku veriyordu. 

BütUn bir devlet erkA.nı, topukbrmr okş:ıyan genff 
ve mubt.etem sellmlt'k kienleri içinde yaya gidiyorlar 
ve at Uzer!nde yol alP "n-~ •"'-• ··~ .. .,,..,._ -~ı-

la takip ediyorlardı. 

Padlplıın g&çllnil • .ftllnet Olacak ft!'?l:::a:':l -: ..,_ ~ 

Sultanın alayı taJrlb etnıı.tJ. Btı ds, o V111-ıt eeki al!ray 
diye anılan fimdlld Unmnttenlr yerindeki ımraydan At 
mneydanma t&dar bOtOn gllsorgAJıa debdebe ve lhü. 

pm aalank f'5!! bir: ~ olmuttu. 

J!9.'!" ~ 

nun~:ı1nı~"""'I"' 

dır. Ben, yalnız -
yan - son Mır 
yazdım. o. bUtilP 
leri bir ara.ya toP 
ismimi kaydederek 
rimdeki pirleri 
Bu halde - beıJJııı 
di&i bilen - bir o 
eserim varken o, ne 
dı'" der mi? M 
ne maksadla söyl 
dur. 

Bunun bir eözi1 
tutmuyor. Beniıll 
kında "başkası 
mislinin daha Y 
kan olnuyan bu k 
der, sonra d& - o 
f adc eden - diğer 
benim eserimi g .. 
ğuu eöyler. İlmi 
!:i ul uhuıla.r, 11 .. ,.--. 

'melidirler! 
Hele bir ~ıı 

latmak için - o 
satanlar gibi -
tan, -l-ıifelerin. 
~i.tüpbe 
irfandır. 

Muharrir, 
Mdrazamlara. ait 
hına verirken k 
basmaktan v 
söylemiıim ? eeVabl 
veli, böyle bir fHlf 
saretinde bulund 
ettiğim için. So 
eseriniz basıldıktan 
kit.a.bımı kim okur" 
Bu sözlerin ne d 
izaha muhtaç değil, 

Kendi eserleri.Jll 
d~rken araya 
mak, onla.rm iğb' 
cek P>urette sözler 
vafılo ahlak mroır1 
yakm biriblrimiz.8 
muhabbet gös 
Mehmed Ali A 
ıc:roe11;~~ .. ~ayet_~~ 
m go~uugum ~! 

Nüzhet'i vesair zati 
cendirmek için çal 

Bilmelidir ki k 
olan Qaşka!ındaıı 
den istimdad ede!' 
nın ba.5kamna. 
intifaa kalkı§Dl3Z
muhanir emin 
bUtan ilimlerden 
ezeri, °tY'..nim ·· 
evimin kümeaini b. 
Çünkil yıllarca il 
de ettiği ve çok 
gelen pek muh 
bir komşusuna ".AJl 
reesiıı, yine neler 
istifadeler ettik" 
damın ~hr~ti -
sikahı.rı bir araya 
retiyle vücuda. ge 
lınlığiyle iftihar 
kitapla yıkılmaz.~ 

Rabblınin ırıu~ 
şöhreti Şarkta., G 
van, ecnebi meınl 
grc!?re davet oluJJ 
pedilcre imni geç~ 
tnnmda, aziz ınt11 
hllnnet kazanan ın 
şin:uıı ihir Mab!ll 
PAkalm'm kUçUl 
111, kend.ini kUçUl 
bir .,eye yara.mas. 

"'Yirmi yıllık 
nr neden yrktı 
Bunu kendi yıktı. 

U>Rıı 1 

• 
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eLeeRR Tam ?evieU clele wren nıhl t o M 

ışte ~u anlayı~n içindedir. :. 

t b k t 
ln,giltere, yerleşmiş bir n17.a_ 

• htü1WJ! Tleaf'et ft 8ıuıayı odaaı mu a a a ~ korumak, kan dökülmeaini 

Şehir Haberleri 

ticaret anlaşması 
kaym. serdaU. erik, .-Jma n 'l1§ne fil . ~temek ıstiyordu. Biz de, üç 

buou"nlerde ı'mzalanıyor ~=d:-:ı.::.:~:.rdf.:a: dol= 4!J=~·g=~~ rr: ~~n~~li~iz ~ı:r:~z 
Odaya b~dfrilmesinl tebliğ etmı,,tJr. ~~1r· gün~~~r heyecanlı raplanyle bu türlü f elü.ketlerin 

ı 
• ıMı ıııenest artında :t.staııbuı Ti· ı . ın ere . duşuren Ankaı- ne demek olduğunu öğreıımİf_ 

şehrimıze selen malam.ta ,ere, 1 dlea ima ~ mtlteakfp Bed ca.ret w anayt Gduma 137 firma ye· müzakerelen, d~ .. akşa.:rn, ansı. tik. DÜJlö'llya rahat ve huzurun 
bir müddettenberl Pettede eere - ri KauJ Şaman m baflranJıbndakJ ntdeD kayded11mf1tir. Bu mtJı:tarm 46 ~nl~~.~. Y~ ve bulutsuz bil~-tcn de~l. sıla.htan, kılıçtan 
yan eden Tllrk - lılacar ticaret ••tlmlsln ııotyadaa ~ bu- • m ferdl mlleMelleler, il ın da Dfrket. ~~ ıy e butün dwıyaya görün- degıl, akıldan ve ı:ıefkatten gele--
snlıışnasmm bagO.Dlerde tımaıa • nda • bir tleuet an'lapluı et- lıardiı'. • • ceğ"ne inanıyorduk. Bu nıh ve 
nacağı &ğreııllmc.ltted.ir. önnmn.- f rafında mllakerelerde bul~ • Dtınkfl ihnuıatm )'Ü6Du 2ro bin ~ır ~~. dıplomatları, liderleri ka.fo. yakınlığı bizi, İngiltere ile 
deki hafta lçlnde yapılımaı dllfU- haber alamaJlbr. llradrr. DUJı, mutad aıemlekeUere mu_ r~ se ~Ü§Üre?, umduklan ayrı. clele verdirdi. 

t&d mallar satılm!Jlır. 1!:? g~rmıyen bu görUnüş. Ar..d içtiğimiz gündenberi. 

Bir ihtikar 
hadisesi 

üniversiteye 17 
doçent alınacak 
Açık bulıman dersler 

ilin edildi 

• :rıyat morabtıe bllTOBU be§koa· d~ya ıç~, .anl~Jarm en iyi- verdiğimiz sözden kıl kadar ay. 
troıı Kecdl Akaaya koordlnuyaa :tıe- 81• en temızı ve hıç §llphe yok, rılın::.dık. Vakit vakit bizi ayart-
yets ba§kttabetiııe tayin edDmlflW. ki en hayırlıeıdır. mağa çalışanlar, korkutma.ta 

• VeWeUe bul meaeıeıer etrarmda İngiltere, geçen yaz §8.rlrta yeltenenler oldu. Hc.psi zeklla 
tcnwıtn.rda bulunmak Uzere Ankan:- kendine en yaJwı nıhta, en ya - rmı, . hncıerlnf bir bir denedi!~ 
,. giden .,aıı mua'rint Ahmet Kmık km anlayışta bir millet olarak ve nı?ayet seciyemizin almınu 
dtın Ddırlmize d&ımtışttır. Türkleri gönnti.t ve herkesce kale~ıı önünde kınlıp gittiler. 

bilinen ittifakı imzalamıştı. Hemen her tarafta kendini 

Jzmir mürakabe 
komiaycınunca tetkik 

edilecek 
Evvelki gUıı Bahçekap:da bir ma

nifaturacı dllkkAnmda yapılan cllr
milmeşhut 1zmir fiyat murakabe 
büroouna a.k.8etmiştir. DükkAn sa
hipleri, pahalı sattıklan Juımqla.
n İzmJrde bir mü~"5eseden :.'.ıten 
p::ılıalı aldıklarını iddia etmigler • 
dir. Bunun Uzerlne lstanbru Ciyııt 
murakabe bürosu, lzmirdcld bilro
dan keyfiyetin tahJdldnl iste
nıiştJr. lzmirdeld büro, derhal n:tev 
zuu bahis milessesenin heaaplamu 
teft:ifje başlam~tır. 

Cat.eftdteabt mahtellf falrilıte
JeriDe yen.idea 17 doçent almma-

• Belediye tmar l§tert mtldflrlogtı 

EyOp, Samatya, Erenköy ve cfvarmm 
tatsil!t pl1Dlarmı Jıazmaml§tır. 

l"elıhane ne J!:ytıp arasmda ııahtlde 
bir meyoan Ttlcud& getJrUecekUr. 

Zaman fena idi. Cihanın bir gôsteren yılgmlıklnr, diz.e gel~ 
çok yerlerinde mantık, akıl ve ler, köleliğe kutlanışlar bizim 
vicdan ölçülerinin bozulduğu direni§İmizi, bir k~anlık 
seziliyordu. Kanun. hak mef· mertebesine yükseltını.<>ti. Hal 
hum lan mra ile yıkılıyor, yer. bu, ki bizce bundan daha tahÜ 
yilzUnUn ıılınası, gittikçe çok birşey olamazdı. 

Bundan başka Kondolopuloe a -
dında bir peynir tacirinin, elinde-
ki kaşar peynirlerini ba.§kaama ait· 
tir iddia.sıle piyasaya çıkanııadtfl 
vnki şikdyeterden anla§Ilmış, bu 
peynirlerin derhal piyasaya çıka • 
nlmasmıı karar verilmi§tir. Pey
n irlerln sahipleri çıkarsa, heaabt 
öde.nccektfr. 

Bir bar sahibi 
tevkif edildi 

Beyoğlunda Sevfç adında bir Ba
nn sahibi olan KA.znn admda biri· 
si, bJr milddettenberi aevl§tiğf Me
liha adında 16 yqmda bir km ev
V<'lki gece barma götnrmüt Te kı
zı o gece burads alıkoyarak ken
disin e tecavilzde bulunnnJ§tur. 
Kızm ertw l!ln.ba.h oDtAyeti be

rine yakalanan KA.zm:ı dördllndl 
ınılh ceza mahkemesinde glıll ya.. 
mbı.n 50rgusıınn mUt~Jlk.lt\ tm1f 
olunmugtur. 

Bundan ~ka Gillpaf& adında 

ama karar ftll'ilmll " ba bıwm 
tatbllüne l"IGilmJIUr. Liılu lmtl
Jıanlan bet nlun~ Slamf imU. 
Jıan,lan .ise 10 ... ada yapılacak
tır. Doçent almacak denıler ıun
lardır: T:p faküJttSnde Anotomi 
haya.ti kimya, etn!r hutalıkla.n, 
idnrr yollan, Jklıat fakilltellindo: 
){aliye Te matt kanunlar, lktmat 
ve dokt.rlnler tarihi, JJrtmat teor.fai 
hukuk falrilJUeinde: DeYletler •
mumt hul ulm devletler hUBtU1f hu
kuku, mede:nl hukuk, eea huJnrh, 
edebiyat fakQJteaiııde: AlıDu tl
Iolojisi, Tilrk edebiyat tarihi, Tllr
kiye tarihi, umumi felııefe ve man
tık, fen fakUlteabıde lspmçlyarl 
kimya ve gollnlk dersleridir. 

ihraç mühletleri 
teshil edilen 
maddelerimiz 

TicaM Velı:Aleti, glSrdüğU Mbum 
üzerine tiftik, yapağı. fmdıt ve 
yumurta ~ allhletlerbıl U8blt 
et~. Şimdiye kadıı.r hlı:; bir 
mllhlete tabi tutulmryan tiftik Te 
yapağı ~ bir senelik mühlet "'" 
rilmfşttr. Sezon bqlangıcı ma~ 
trr. Bu karara göre ihraç için stan
dard.iza~ ırıuayeneef yapı1mıf 
tiftik Ye ,......,p ~ bir ... 
S!lrf'IDda Jh'*1 ........ meebwtye
tindedil'. Aym ten.itte tmddı: ~ 
20 gün, yumurta için kıp1 T, ~ 
sm :5 gOJl aıWet TerilıniotJr. 

Heybeli önlerinde 
bir motör battı 

Bir balıkçı sandalı da 
kayboldu 

Enelk1 gece lılannarada bir ba. 
Irkçı eandah kaybolmU!J, bir mt>
tör batarak bir tayfa boiulmtıt
tur. 

Enellrl gtln aat 1!5 de balığa çı
kan altı lnrmm, tıstn beyas boya
lı hh' bahkçı undalmdan., ara
daıı 24 aaat ~ halde ha.ber a
lamıyan alttadarlar liman ldaresl
ne mflraeaat ederek sandalm lla
betJnf aor.mu~lazdır. Bunun berine 
liman memurlan derhal faaliyete 
geçml§lerse de ısandaldan hic; bJr 
is elde edilememlftJr. İçinde bulu
nan thu.n Yıbnu Pe Mehmed ~ 
kar admd&k !belıkplann da aan • 
dalla beraber kaybobnaamdan :tor
kubn&ttadır. 

EneDd gece Heyt>ellada &ate. 
rine gelen Zafer motıSrtl de ını ... 
tarak ha.t.ıı:ua, m•kfnfst Ekrem 
bo~lmq, kaptan lılehmct ise Hey 
bellada bahkçılan taı'afnıdan km-. 
tanlmışttr. EtremJn yOmıe bfhne
dlğt. H~ ·•-;www 
yatln!an llehmedin 81hbf ~ 
nln alı roJdufu ~-

acı bir tekilde değişiyordu. •. Kara günler, yrkrlrıdar, ~ 
Bu karmaka.nşık yuva.rlan~ küşler, :ıyrılışlar içinde biz, ba 

durdurmak, cihana muhtaç ol- temiz duygudan a~Tilmadık. 
duğu rahatı vermek için kımıl. Sonra iyi günler, d05t za.ferle 
damak gerekti. rl, dilş:man serili§leri hli!lka hal: 

İngiltere. kim!le inklr ede- ~ b!ri1?irine eklenerek. Jı:oea 
mez. ki bu çetin yolda. gUciln...n bır zıncır oldu. 
en l!IOD haddine kendini h~ • Blz, yine aynı: yOrek "" ruh 
dı. Fcdn.klrlık derecelerine va - Mğla.mhğr, aynı inanışlar için. 
ran sabır örnekleri göeterdi. deyiz. İki gündür Ankara.da en 

Tarih, "Çemberlayn., iıı şalı. ııaWıiyetli devlet ada.mla.nmn 
smda yarın mutlaka İngilterenin karşılıklı konUt,"'Illalan bu ha
bu !cdakarlığmı se!iınlıyacalc- kikati. bir kere daha dünyaya 
tir. g&teriyor. "Tam mntaba.kat.• 

Dünya. yollannm kilitlerinden ~ .• İngiliz ittifakmm ilk d
birini, hatta. belki en mUhlmmL vcsırun va<ıfr idi. Bizce 8'llll 
ni elinde tutan Türkiye de hak- ~inin de ilki kad~ mutlalr 
kı, adaleti, vicdan emirlerini otm:umıdan daha tabi! hiçbit
İngiltere gibi duyuyor. İngiltere şey yo'ctur. 
gibi anlıyordu. Bu iki ~ref}i Hakkı 8l1ha GEZGfN 

1 GONDEN GONE 1 

Refik Halid'e ve yeni 
yetişenlere dair 

t.ermemiz lhnndır. u ST AD Refik Halid, yeni 
. ~ bir lıilrAyedyl 

birisi de Muhibe admda bir genç 
ktzı kendisil(' evleneceğini na.de.. 
dcrek Ankara.ya bçrrm~. yüaJa.
narak buraya gl:Snderllı:ııiştir. 

c;uıpaşa da birinci sulh ceza 
m.a.hkemeslnd.e tevki! Olumnöjt.ür. 

-•-0--

Orta okullara muallim ı 
muaYini alınacak 

.............. ,. f ı 

kendlııd kadar kudretli bul
dulda.n için eeviniyo.r. H:- .& 
kendiaini geçnıtıdııi hile hoe 
g6rllyor- Bu, edebi muaşere.. 
timis na.mma, cidden takdir 
edilet:ek bir harekettir. 
~kla ~ olma, Efldt11n.• 

tXıktol8<.ın dahi; 
Bir Edlhi kdmil-i gördliJds 

Refik Halid bu arada. _.... 
den kendi namı müatean olu 
"Kirpi"' hüviyetinde bir '1lecr 
cav" m da. belirmesi Umenni 
sinde buJunuyor. Fakat .; 
prtla: "Zamanın nezaketini 
mlldrik bir kirpi olmalı .. diJar. 

Ustadm ma.ksadmı anlamlı. 

Kurşun boru çalmıt! 
Koça adnıda bir sabıbb, dihl, 

Melek sineması karpnıda Nilro
nun dUkklnma gelerek hellya gir
mesi için rica etmlf. Niko mllJJaa. 
de etmfııtir. Fakat Koço çıkarken 
helAdan 1,5 metrelik bir kın'§un 
honıyu eBkmtlş, beline sararak ~ 
çnrken yakalanmıştır. 

Niko birinci 3111h ceza mahke
mesi tarefmdan tevkif olunmuştur. 

-10-
KUçUk pn'1lSeS hem de eebl 

delik b.-üçUI{ prenses •.• Ceplerin -
de metelik yok, sonra azametle
rinden geçilmiyor. EvleriJlde 
halıdan eşya kalmadı. Kii ~ k 
ha.mm ne varsa okutuyor. Hatta 
geçenlerde ben de bir gümilt 
ta nmla.ruıı sattım. Fa.kat buna 
rağmen azametlerinden de ge -
çilmiyor. Evlerinde eskiden kal
ma ne va...""Sa satıyorlar, berhal. 
de bunlar eski aile hatıraları ol
sa gerek. Üç eenedenberi bu 
hal böyle de,·am ediyor. Fakat 
buna sebep ne T 

İhtiyar saatçinin daima t§ti. 
yecek saatler keşfetnıeğe baktı
ğı söyleniyor. Keşfet...qe Ml'lki ne 
olacak ki. 

Sonra delikanb ile matmazelin 
de kendilerine mahsus me§gllli .. 
yetleri var. Doktor ve damat 
namzedi olan delikanlı mutta.9ıl 
çalışıyor. :Matmarel de atel?: 
sındc tuvaletine, gii7.elliğine ıti • 
na etmekle vakit geçiriyor. BeL 
ki güzel bir kız ama, o kadar 
mağrur ki, yanmrzdan geçer 
ken size bir pire kadar otsu:n 
ehemmiyet vermiyor. 

Fakat iki gündenberl matma. 
zelin gözlerini ağla.maktan in· 
7.artnI§ görüyorum. 

İtiraf edeyim Mösy6 Benf!dllr. 
bu ev beni korkutuyor. 

Oraya sık sık gitmek mt.emi· 
yorum. Fakat i§ işte, ne yapar• 
sın mecburen çall§Jyond. Bere.. 
ket versin ki matmazel Barer 
kat QOk iyi bir kadın- ()nunla 
konuşup dertlfl§Jyorum, hem ne. 
den saklıya.ymı abdm Mösyö 
'.Buwdik M•tr•• Bar h' .. 

Orta feclrı.at ~- ·~ m bı1J1amak tızere lılaarJf Vekll-
llğf ba yıl lise nummu n mualUm 
mektebi mennlan arumda orta 
okul muallim muamUil lmtllwu 
aÇ!llJllt't. imtihan tabliye, ırıetama.
tik, tranmzca. lngfllsce, •lm•nea 
öğret:menlildert için olacaktır. Di
ğer den sUmrelerfne lhd~ 10k
tur. 

:imtihan 24 mutta ytlnlet ~ 
retmen oJmlanda yapdaeaktır. 

Konferans tehiri 
ıı:ımlın&la ~ı 

1 - ı.a.ıtn ~ aJrfaau -
at ('20 80) da TmD9ilden eneı Yerfie· 

cegt nAıı edflen Konya Mebwm Sa~ 
Oınnan Şe'YkJ ~ llonten.ıua 
1.3.lHl Omna aJrpı•ma telllr tıdll· 
ml§ttr. 

2 - Evlmhı or1re.ııtrasr aylık lı:onse. 
r1ıı1 U.JINl Paar g1bıG aaat (11) da 
'Yel'CcektJr. 

Derler. 
tıfl~ mekteb ;ıl! 

Refik Halid'I, kendi tanmda. 
mektep çocuğu me.nzı1esine 
indirecek bir edibimiz tam 
mana.siyle zuhur etmiş midir 
~U?1em. Fakat bu gelece~ 
istidadına, d'ünkü•• . ı . . yazrsıy e 
kendısı de şahadet ettiği icin, 
bizim de dikkat ve alaka gÖs. 

r , mezler? 

E.,.ar oe nıacet'alarla dola zabıta romanı - Büyük aa.natMriarm ba 

Kanlı 
Ya:an: Gaston Löru 

bu evle benim .tadar •1Abdar 
oluyor. Ne yapem kadm tecıe8ı. 
aüsil. 

Benedik ile Jladmn Lugfu& 
a,ra8Jndaki bu kODtJIDl.I IUtçİ. 
n.in df1klrtnma bitifik, 6JU lna
zmu atan lılatmuel Bareılka • 
tm dükklnmm arkasındaki ki. 
çUk bir bölmede cereyan etti. 

Ben Madam Le.ngJuvayı ~
mek lçill ıudaD bir eebep ıeat 
ooerek buraya plm.ift.im. Bu i
ki kadJnm gü.ıelliji beni pek 
çok to.rtutoyardu. •• .,., Mat
mazel B&re8kat mahallenin de. 
dikodu merkem idi. 

Matmuel Bareskat kediıdni 
ok§&yarak ve b&§tDJ Mllaya.rak 
Madam Langluvayı dinliyordu. 

Matmuel Bamlkat. diiııya 
yerinden yıkılsa eevgili kedüıin.. 
den aynlmafı kabul etmemi. 
Ancak 61Um onlan biribirindell 
aymroı. M.atmue.I Bareekatm, 
evindeki bu mlllikat beni bir 
ha.ylı alüalandırmıetı· Herlıal -
de bentla aatçinln mnna ı.. 
mamen vakıf defildim, mınnu. 
fih Madam Langhmmm endi. 
~ bertanl etmek de 1imn -
dl. 

- Muhayyile çalı: gftııe1 rq
dir Madam Langluva. dedim. 
Mamaatih ba eararengis vul.. 
_ ............. ip ... 

Bebek 
Çeuiren: M. ACAR 

ğil. Ben daima korkunç olan 
aeyleri aeverim. Doğrusu bu· ci
hetten d&iına çocuk kaldım. Fa.. 
kat IUDU da ilJ.ve edeyim ki, 
sizin ihtiyar Norber w ailesi 
hakkmdaki kanaatJerini7.e de it
tirak edemi~ Gerçi ben 
8izinle ola.n göril§lnelerlmmn 
tahriki ile nihayet o gün ihti • 
yar aaatçinin evinin bahçemne 
kadar girmekte bir mahar 
görmemiftim_ Fakat doğrwnmo 
söylemek 1.lmnea ben ihtiyar 
tıaatçinin evinde, Bizin eöyledi
ğinia ve harekeUerlnizJe de dai
ma anlatmak istediğinis gibi 
hiçbir fevkalAde vaziyet g6r. 
medim. Hatta şuna da i§C!ret e. 
deyim ~ aizler na.mu.slu tnsan
lan her neden.ile biraz bqka 
zaviyeler altında görmekten 
JJeV.k duyuyonnmm_ 

Baluıettiğiniz ateıyede e8rar • 
engiz hiçbir ~Y yok. ben ha.. 
yatımda bu şekilde bir ~k a
telycler gördüm. 

SözUmUn bn noktamla gelin _ 
ce, Madam Langluva endişıeli 
endi~i Matmazel Bareskate 
bakan.k sözUmU kesti: 

- Ah, g1bJeJ öyle iae, dedi, 
madem ki, aiziıı aöyledi:Tiniz 
gılri mlazda hiçbir sır yoktur, 
fU halde neden gidip benim ev. 
-- nw· m· •ftnuY. C-

zan böyle huswıi·-'erl ti+; .. • likleri olur. ,,.....,, ' ..._ 

- Evet. eanatkArJarm t01Jdan 
hoşl~annı .. görilyorum ... 
So~ ~ Kristini.n her şeye 
~en güller gibi temiz gez
mesı de ayn bir sn--· o herhal 
de evi silip sUpUren ~ olm~ 
gerek. Hem sonra bakın. ben 
bir defa ora.da bir adam gör: 
dünı.. İhtiyar Norber ve tıp ~a: 
lebesı yeğeninden başka bir 
adam. Bundan iki ay evveldi. 
Oh, ben bundan Matnıazd Ba... 
:reakata da bahsetmiştim. Oze 
~de. aY.akların& kadar uzan~ 
bil' manto vardı. Ayaklarına da 
bir çizme geçirmişti. 
Doğrusu ben hizmetçinin, 

bu l!IOD verdiği hal>erlere fev
kallde hayret etmiş olmama 
rağmen sesime azlmi sü.kfınetl 
vermeğe çalışarak: 

- İyi ya, dediın, demek ki 
e-ylerine bazı y a b a n c ı 
kunseJeri kabul ediyor ve bun -
1arm tanmmasmı istemiyorlar. 

- Evet, yabancı, daha doğ. 
rusu ecnebi olmalarına, bunlar 
muhakkak ecnebidir. Esasen 
hal.lerinden de bu belli idi. Fran 
sada bu tip giyinen kimsc'er 
kalmadı. Başında eski zamanla 
ra ait rapkalar görüldilğü gibi: 
çok ~iş kenarlı bir siyah şap
ka vardı. 
İnsan onu muhakkak ti yat." 

artisti annederdi. Mamaafih 
fena QOCuk değildi. Gil7.ıeldi ha~ 
ni .. Ne yazık ki. uzun müddet 
gtb:el yUztlnU görmeme imkAn 
hu;d o1mpdı 

(Dew.Nr) 

Yor değiliz. Aşağı yukan .. di
kensiz bir kirpi" istiyor. UJdn. 
bu, hicvin tabiatına muhalif 
bir hal olmaz mı! ... Ya 1rQ1, 
ya deve... Hiciv ve mizah .,. -
dimitt yeni bir Kirpi gelecek,. 
se, bütün sivriliği, acım ,.. 
tortop hendes1 zarafeti il. 
tllnde, dikenleriyle hl!nlıer, 
gelmeli •.• Velev Refik Halid 
olarak gelmeee de._ 

HiKMET JllJNIR 

Yırmı yıl evwelkı Vıkıtl 
ı.a.• 

Operatör Cemil 
p&f&IUD iatifaaı 

Şehrem1n1 c.emu p.,_ l8Ufa ....... 
tir. C.mu P8§anm ı.tlfıuımm .._.. 
rıialQ'll değilse de, lstaııbul ~ 
ısehrema.net.ıyle tevhidi tekarr1lr etmll 
iken flmdlllk latanbul va.Uııttma .... 
ka blı- zatın uhdesine tevdllDl 1ı1ır a. 
zeUııcta meııelC81 teWcld ederek imi* 
etmı, oım.uı muhtemeldir. 

ı-=~~11 
1.3.941 Cumartesi 

8.0S Ajans 
8.18 Hafll prog

ram (Pi. ) 
8.45 Ev kadını 

11.83 MU7.llr Türk
çe pllıklnr 

ı.ı.ıo RhııtJcticum 
hnr b:ındoı.u 

ı~.oo orf'l'M 
Partal an 

l5.30 lfon~r -
Anlmm d"'
Jııt lton:Mır 
vnttn-ann
dan nllkleıı. 

18.03 Oaz. 

orkelltnım 
18.40 Şarkılar 
ıo.oo Kon..-
19.16 Ral1< 

tilrlctUflllt 
19.SO Ajan" 
l9.41S ...... ...,.. 
20.1:; Radye 

gauıtftll 
20.46 Karışık 

Mrkılar 
21~1.G Konupna 
21.30 Slllon 

O?'~~ 
H..IG A,Ja.a9 
tt.30 cıuıı.... 

VATKOa 
abone 
onunuz 
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"Tarih en çizgiler,, res-1 
aamı ile bi konuşma 
- Salih t.runez cuyor Ki: 1 1 

IWWWW i Hayati ihtiyaç 

de!J 8 iy Oram, Sadece ı. Otelci mazeret beyan ctt.t: •• t • ... ı - Maalesef verdiğimiz odada akar 
(ıl ' ve g DÇ İ ! su yoktur 1>aymı1 

: - ô3le ise odanu:ı tutmama lmkAn 
OfUyOrt mıı .. H f' yok. ÇllnkU benim soyadım Balıktır. 

ı ~·--·•••••••••••••••• .. ••••••••• ..... e•a&a••••••••eaeaaeeae•a•U• ..... ••aaaeaa .. maaaaaaa•: ~ 
.. l : ~ l l{l 

on<>c. Ankara 
radvosu hı>mr ıı 
her nMrh·atm 
da Ankara bal'k 
evınde nçılaı 
hır resim !'!CM? 

sinden v e o . 
n~n ehPmmı~e 
tındC'n b:ıhst 
djyordu. 

Sılih Enmc:: Sergi, Sal. 
Erim •z'in "Tarıl:ten Çı7.gilcr' 
ıdmı \1crdiğı resimlerinden ibcı 
rettı. 

Gen" sanatk rın. Aııkaradaı 
;;onra Bevo~lu halkcvınd karı 
kd.tlirı. tlerimız.t: tahsis edıler 
>ir s rı::-ıde c -.rlerı teşhır edıl. 
li ve Anknrnda olduğu gibı bu. 
rada da büyük b'r rnğ'bet gör 
iil. 

Salih Enmez'ır karikatürlen 
varım asırlık tarıhin en eanlı 
birer vesıkasıdır. 

Bu tarıb devrcsı, ıuaalesd e. 
re intikal etmemiş olduğun. 

dan Snlıb Erimcz'in çızgilerle, 
fakat bütün renk ve detavlan
ru camı olarak verdiği eserler, 
bu devir tarıhirun en olgun ve. 
ikası olmaktadır. 

Genç ve kıymetli sanatkftr, 
imdı~e kadar vamlmıvnm yap. 

tığı ve yepyeni bir janr yarat
bğı hnlde çok mütevazıdır. Ken 
disiyle ilk defa Vakıt için ·r 
konuşma yapmak ı&ted'ğimi söy 
ledim. Kabul etti ve: 

- Niçin hep yanm n.cırr için_ 
deki hnyatımızd;ın mevzu alı. 
yorsunuz? .. Sualine şu cevabı 
verdi: 

- Çünkü bu devır unutulu
yor. Bu~ii~kU nesil, yani kıs. 
men onu idrak ederek Cumhu. 
riyet devrinde olgunlaşan nesil, 
bu bayatın iç yüzilnü unutuyor. 
Bundan sonraki nesil hiç bir 
5CY batırlıvamıyacak. 

Bu devrin tarihi, kötü an'a
nelerimizle doludur. lnkılabrmı. 
zın eşsizHğir•J nnlatabilmck L 
çin bwıa şiddetle lüzum vardır. 

-Salilım karikaturlermdcn bırı: 
Yı'lilız mu7ıafız1aruıdan bir P~. 

rı, yemek yiyişleri, muayyen 
adetlere riayet edisleri ile C&D. 
landrrılmış. 

- Bunlan tabii ~örmüş de • 
ğilim. Çok küçi.ikkcn girmiş ı
mamm izleri kuvvctli değildir. 
Fakat bu mevzu hakikaten be • 
nim için enteresandır. Bunu 
tetkik edivorum. Bir cok kim. 
scleri dinliyorum ve her ta.ra
fını tesbit ettikten sonra çizi. 
yonun. 

Salih Erimez. eserlerine bu 
tarihi kıymeti vermekle ber". 
ber, bugünkü nesle karikatür
den alınacak zevki de fazla.siyle 
vermektedir. Tipler, sizinle ko. 
nuşacnk kadar canlıdrr. 

Mcsclfi Sultan Azizin horoz 
dövüşü merakını gösteren uir 
karikatürde, padisahın ve mai. 
yetinin gülUnç halini o kadar 
tarihin kayıtlarına uvgun can -
landmlmıştır ki.. kahkahalarla 
gülecek ve derin d,erin dü3iıne. 
cek noktı'llar bul11rsunuz. N. A. 

- Karikaturlcrinizi bu dü· 1 
ünce ıle mı yapı\'orsunuz? ... ınt ma ve l ıyatr o ar 
- Tamamıvle .. Bnna bu sekh Şeh?r Tiyatrosu 

doğrudan doğruya im;:ılu. ·ımız ili j lll j ı t>pt•bnııı ursnı ıı•nmmltıl 
ilham etmı .. tir. Ben çok küçük 

11

.

1 
be · • rd 1 il Akoınm '?O 80 yaştan rı r('Sım yapa ım. 

1 tnkıliip, bana ıkı dt vri mukr.ı. ı eş; leler 
yese fık!"ını v rJi. Yapt1ğ'ım re. 11111 YA7..AN ttcnrt U.ad.WI• 

imler, eskinin kötülüğünü ve * • *' 
gülünç t.3raflarnıı bütün çıplak- lstlkl ı CnddL'f>I tH uıcdl KM1ıındıı 
lığı ile ortaya kokuyor. Günduz 14 tc Çol'utc oyuna 

- Bazı kim!'leler eskiyi kö. 
tülediğınızı söylüyorlar ... 

- Yalnız bir noktaya dikkat 
etmek 15..:ım. Eskiyi dcğ'ıl, es. 
kınin kotll taraflarmı karika
türıze edıyorum. Eskide d~ fyj 
an'aneler vardır. Onlara her 

· zaman hürmetkar olma'.'llız lfı.. 
znn ge!di{uı~ knni.m ve hi~bir 
zaman onları mevzu olarak al. 
marn. 

Salih, eski devri o kadar te
feITUatla c:rnlandırıyor ki .. mew 
sela kndınlarm hnmamda, gö. 
bek taRındald halleri. otunısla -

<\kşıım lOJıO da: 

Kır-ahi( Odalar 

ıçuı bilet verilir 

. o- • ' 
Raşit Rıza Tiyatrosu 

'1 lnrt Uuma. O kUd:ır lifli 

Suırnıaıım:t."I (A ıık Lln:un) 
l\oml'dl (S) l'crde 

---c-o>----
Beyoğlu Hfllll Sineması 

ı•ı,,ı;hn sıınt IJ dr, rıkş.mı !O de: 

ı - \)'tııtroz. l\ndı!lı: TUrkçe. 
2 •• Hır Mlllt!tln l• t11cbalL 

~--llZJ~au1~~Ell~~~~~:nE~ 

ugün 
2 

ı. 

L ...... 
KE!l:'I 1 \\ ı .. o 1 \'e 

H<K'llEl.L Hll>~O~ 

tarafından oyruınmı ha >'il kah 

... . 
~ıne 11asınua 

FHm bırder 
2 • · 0\'S mı n en uUyük 

muvaffatc 'eti 
ır ... ·uı. t. ıat.ıh. \e 

l 1,1-, l 1 ~~ .'.l;E( ll"ln 

rurı Ç< • •zlü nrlı ve ~arkılı 

At 
- Şu atı görUYor musun T Son nt 

Yaı'I§larmda tam tki b1D Uralık mfl. 
, rat kazandı. 

- Fakat ölllmO yine arpadan ola· 
r.ağma hiç gtlphe ctmeJ 

-<>--

Tramvayda 

At1aktaki kadın - E;;er tram 
t·avda. anneniz VC'llO karmıZll 
bir ver verecek kimse bulun
mazsa acaba ne dersiniz? 

Oturan erkclc - Ne diuece_ 
öım. hic! Benim annem de uo'k. 
nvli i/P def'iilim! 

Saatlerin dansı: Yukarulan 
a.'5ağıya doğryı sıra uc fokstrot, 
Çarliston. devri daim, aı?e ara
sında 1o1~.~trot. 

Yüzük nerede 91kmış 
Kan&ı kocasına: 

- Garip ecy! '.Bu sabah kall:tığmı ,. 
~an • .her gtUı panıs;ığımda U!.§ldr 

tun yU~ğtlmu b\ıJiım~ 
Koclıs,ı c&.rap ·verdl • 
..:.. Aiın gatıbl. bcntm~ y117ilğ'ttntı 

cüzdanımın bulunduğu ceketl'llin ce
binde buimuş olmam değil ınt? 

BİR DİRHEM ET BİN AYIP 
ÖRTER 

Ağız0!çüsü 
- Güzel kız... Bana bir iki 

lokmalık kalJar ncyniri verir 
misin1 

- Hav 'hav efendim ... ôte ta
rafa d.öner: Buw bir kilo ka. 
sar! 

-o-
İstirahat imkan1'1z 

- Evinizde sekiz aün kalıf' 
istirahat ediniz. 

- imkanı uok. 
-Neden? 
- Her rin kanmtn mi.safir. 

leri. vardır 1 
-o-

Hasis insanlar 
Kendisini hala genç zann& 

den ihtiyar bir kndın bir giln 
evine misafir gelen başka bir 
kadına: 

- Benim ot-..ız ~ırndan faz 
la göstermediğimi söylüyorlar, 
dedi. 

Arkada...cq:: (>~~ · 
- Şimcllki insnnlar ııara sar

fetnıekte has. oldükları gib[ 
lafla da. olsa fazla vntr~k söy
lemekten CX'kinivorlar! 

ZOGORDÜN TESELLlSt .. 

~ - • ~ J • 

- Yahu! Bu hiwada do pal.. 
to..<>uz çtkıltr mı? 

- A rl.tk T>..a1.t~ rıt tfapaca • 
ğım: Kan~·beraber ~bat 
da Qcçti &aj/iJ,ır •.• Ondan aonra 
da palto qi1rilil'1mi1 

- Semyor ••. sevmıyor. 

Güzeilik ve gençlik 
Btıytın Mehpare gene oLrnıı:nııklB 

beraber bAlft guzcıugtcı mutı•t'Wl "" 
di ordu. 00~ bl.r__gururla ıcıı-ı:uttıırru 
~ynaclli ııeyrc~Ukten ,sonrıı. .u.&Ul8 

d6rld0: 
- Benfm kadar güzel ola~l.imck .. 

ı;iD ne ••mnetc razı oıurdutı.? 
- Senin, bClllm yu§ımua ol 'l..ıJ.k lç!D 

vereceğ~! 

o 
Ne'Clen ağlıyormuş? 

- Neden afilıyorsun oğlum? 
- Şey anne! Kutup scyyahlı· 

ğı oyunu oynuyorduk. Ben Es· 
kımo ıdım. Ablam bütiın balık 
yafııu bana ıçırmek istedi! 

---o
Saat 

- Bir snat Gaınııs olmakla 
.th~m -.,p ;'l:orsunuz '? Kendınizi 
müdafaa ~iJt:cck bir sözünliz vıır 
rrıı? 

- Yolda yaparalnız {?leli yor· 
dwn. Bir araj!k bir. adamın elin 
d bır -cr1~Ul aaatm de ,·aınıı ha. 
,ı..,., ~ti~ı:ı ~rdüm. ·,Ve ~ra. 
her g1debilcce~imi?,i d~erek.. , • • ....:.....0----

0nu da yıkı-.ym 
- Oatum ıdn a.l<1ıiiım elbise 

bir 1reTe vılm"ı"lda"' <tmrra daral
dı. Simn; nP 1ıatımnın' 

- 8ır d1>ftı da ,.,n!ımuzu 111. 
kamavı tcrr:ihl> ~diniı. 

----0---

Bir buluş 
- '8:1:.e" "' ll :ııy:~':~~~ 

"~ 808.ift t.'f"'T" ~~,.; o~e~·. 
t>ac/k!r CfNJ•N• oammr ! '811'1tl 

on lıra 1Jorc ııe-r dt .. 1tir olma~ 
ııa hucl.>J im lt...,.e d( be11 oör 
m ii.! ollı '" 1 • 

Evlenme ilnnı 
Blr gueten!.n evımme U~lan slltu 

nwıda görIDm!.l:tOr: Gı-eta Garbo tı.. 

pinde bir kız, Şarl Buayc Uplncıc blı 
erk<>k1e ., ı .. nmete taliptir. Mllrncnııt. 

ro.n·nnl-ırının tlUmtl, A~kJnrı \' ntı orun aşkı 
l<" l'r n ınlıkl rı filmi Ui\ " n · ., · ··:·;o ......... 

iİliiillllBreR:I. ~ [ ,~mmai - Lntfen şu iki bı:ı.~kiildeki ır- r--... .,,._,., __ ""ı_""'.,.,.f .......... '"""l!--~ ........... ~ ___ ~'" .. ""!:--.. _.~'!!" .... ..,....-...-""~-
' u~ ın ıı•uıt ı dl· ıc:ıızı!wJtı~·iı~miıft~ıu~l'·~l?iC:Eıa:2ii~Llrr:IBD:'.:r[talkBi·allm:::ll!ıanllllc~c!ln:llıede:iilcrEmDislltinli:!Jzll!?llı 1 a 1 . ;,.~~§~~-~-,· ,~; . :-..,ı 

ı . -i.~~~- ı -~ -~-r~~-
Bugün iki genç yıldız ,/ __ ~ ~ --fJ - ç.. .- ~~ ... 

iiC~<EY O a: Y ve JUDV GAı LAND il 

Sinemasında 
En !on &ns v rkuı.rla slklU b.lr film!" izi iki :ınt gtildUreoekl r ve e[; n~dlreccklerdtr. 

BA Çi EKLERi 
Mühim ilave: İngiltere Hariciye Nazıı·ı Bay EDEN, Türkiyey 

ziva1"~t; bü ün tafsili\ t; .. ,ıe ve en son FOX Dün va 4C\vadisleri. 

-- --.... -

Ressam ile 
arasınd•.., 

Meşhur bir ressaJ0 
yazı gcçlriyordU. B11' ~ 
vard~i doktoru çağırlU· 

- S!z.I rabatslZ ~:~ _, 
ğtm birdenbire ~ 
etmcn!zı r1C3 ede~ 

Doktor suratmı ~ 
tarlı~ ctmekteD ~ 

Birkılc gü.o sonra 
haber göndererek evin' 
sini rtCP etU: 

- Siz1n kJymetıl tılf _... 
duğunll%U bUlyoruDL 
rica eeeceğlm. 

-Hay, hay.~ 
- Biz!m şu soıuJl 

m!lnl.ZI tsUyecektiJD. 

1'\ 

V'IT'1m • 

• 





8 - VAJOT l IL\BT tMI 

E'dd lieaaplar o.Uya 
Bulgaristan- konuyor 

dan ıstanbula ltalya 
gelmekte o'an ispanyaya yardım 
ıngiliz pasaporl ettiğinden 

memuru kaçırıldı kuvvetsiz kalmış! 
Leadra, 28 (AA.) - Röyter Ajan. LaMra, 28 (A.A.) - llu.oUnl ln· 

ımı.m a.ıpJomaUk muharriri yaz.ıyor: ıt1la lcrtalartyJe yapıJaa mubanbeler-
lııg11t.erentn SofyadakJ E\çtııt Re.ndet aeJd mınattaldyetalaliklerbü ID.b için 

taratuıaıuı yaplla.ıı beyanata Londra· d&ba enet bavanm muhalefetlDdeD 
da büyük eheınmJyet verilmüte Ye "9 Au.trlılc DOkpnmdan balıMıtm.1JU 

bu be~8JlAt vakUnde yapıJDllf dddl Şimdi bafka bir te7 buldu: GenenJ 
blr lht.ar telAkk1 ed1lmektedir, Ren· l"rallkoya İaıpuya dahW bartıl ea.a. 
deJ'tıı tıtoyanatmdan sonra haleıı Buı. nnda nrdilf barp malzıemeaınJn tabı 
p.rlatanı tehdit eden Alman f§galt l'Ullll ı&ıdermJftfr, Bu fatura, ltaJ 
taba.kkuk ederse. Bulgarlat.an artık yan ücOMlDtm de 1aah etuat &ibl 
ınUcb r aebepler iddia ede.mez. Bulp• HabetlAtandald mühim pyreUerdeD 
lıllkiillıt'Untn Almanlarla if blrUtt bemeıı .anra lapanyaya yapılan yar 
yıı.pal'illt ve Almanların nllfuz yolla.. dumn İtalyan harp kudretinde ne mu. 
rm.ı kolayaştırarak keııdJ iate~ye OD· lüm bir .rara açllfmı g&rtermektedlr. 
l&ra cUrOm ortağı olduğu &§ikAn:br, lıte bU mueret daha. 

Alrrw: kurmay subayla.n için mer Bir daJıDl barp veaileaDe g&ıderilen 
bazırı.arıması. yol gösteren dlreklen manana 83 milyon lngnb J1rumdu 
Almaııea tpreUe?- ve Tuü a.ıerme '1 mtyoaa ~ teıu:ilAth tatW'Ul 
dubaJa· attulıiıUt, h cp81 Bulgarıa.r fQdUr: 
t:ıın.lmdan ahılaıı tedbirlerdir. B1rQ01t dıin1z&Jtı, 19!9 liıliMa topu 

Bı.n,.'Ok asker ve mDtehUsııııana 7a• 10.000 otomatik .OA.b. U0.748 porta.. 
n ışmil layatetıerıe Bulprf.at&na ut ilWl •• bwııarm &raamda ıstı 
C'fraikluf ve Bulgarların buila mııma. modeli ııeaos tilleJt, e.ees mo~rl11 
Biat ttnıedikleri de haber verilmekte. YUit& Ye bu meyanda 4.264 kamyon 
dir Bıwı.cııaleyb mllcblr sebepler lddı. ft lM eeı1 tank. &106 V&rfl bemln, 
aıa muteber olamaz. Şayet lnKfltere 131 radyo maktneal ve 110 katır. 
barekeL eerbcsUaini ele aıa.., Bulp Jlua>Uni bundan ba§ka 783 tayyare, 
!'latan tunun hesabmı aııcak kendin. HH tayyare moUSrü ve H.000 ton 
dea ve Almaııyad&n .onnaııdır. boınba vennı,Ur. İtalya taratmdan 

lataııbuıa gitmekte olan lııgfııa ftl'fleıl kOç(lk harp Pınilut )'a1mz 
koııaoıoaıoğu pasaport memwıı Qre.. hatıra olarak zikredllmektedir. Bun· 
11<>vlg ortadan kaybolmll§tıır. Greno Jar ikııunlye kabilinden 't"erilınl§tlr. 
.ıç•ın k.açınldığnıdan f{lpbe ecfllmelı· il mi.iyon lngDlz Uruma beliğ olan 
tedlr Grenovl.ç'iıı hududa yakıa bir lıeaabm 24 aybk taluıltte 6deııeceğ1 
:vetde lrendeD kaçmldıgı aıı.nedlt. tlmU edilmektedir. Takmller, tspan101 
aıeJctedlr. dlf tk:areU lnldpt buldugu nt.sbetu 

lngilb htılrometi Bul.gar htlk1UneU. artarak gidecektir. 
ld tlıl!itUe protesto etm.if ._ Greno- Stetam ~m diplomatik mu· 
.ıç-ın bulunduğu yerin Ye ııuıı kaçı- habiri f'Wllan DAve ediyor: 
llldıfmUı aUraUe teablt ıectnrnemnl ta. ltal.7&, t.penyanm yardmıma Jı:~ .. 
lap •.lltımtıllr. mapa. bunun eebebi lngtlterede.n 

Jmrlmıut obnuıdır. 

MOLOTOF 

Afi~~~~a Mıs-aflrf~r- ."inönü ansiklopedi5' 
İtalyanlar yeniden Coşkun ve samımı ... 
birçok mevzileri tezahUratıa Oniversite profesudrl 

boşaltbla.r 

.... ""':.:~::;.ı.. u urıandı.ar terine vazife veril 
•ı&&d&n DerUyen 1J2gw. • Franma Ankorti,, 18 ( .t.A.) - Ve ah ~ 

ınnnıeUeıt Keren 18tJ.Jcamet.ın ...... 
0 

.. _ _ dür tehrimlıde bulımmaJcta _ 'O.tTemtede !n&ıft anstklope~ terminoloji meselesi", 
.... ..... .... _,_.._ ""--"''""-'arma --1----·-· 1 netter .... --ı''"lo..-nerill dar büyt1k bir .or&Ue Uerlemlftir kt lan Bllyfik . Brlta.nya ~Je -- __..-uaı ._.......,..ws ......., .. ~ eıfl 

laallıa Keren'bı llm&linde •tir mem. nazın Aııtoni FAlen ve ım.pa. 1laartf Vekllbıln pdermJt olduğu ıında Od prensip,,~ 
lertnt rutaa d1lfman kuvveuen ... e te... ratorluk ,ıeDd kurmay batılranı emtrter dairesinde toplant·lar ya- Ongunsu "lslAm _ ft 

~· S pıhn.Utadır, Rekt&itık a.ıuüklope • 11pna.ıımdan ~rkan eeer-" " 
maa ıtnnıoıerdir. IJehrln f&J'blndeki general ir Jon Dil ile refakat. diaJn mahiyeti etn.fmda aynca bir tesôr Şerafettln Baika19.'~ 
laıvveUutmia de mevkilerW t&Jı:Vfye· lerinde bulunmakta oıan Yakın eser daha huırlanmuma karar la.rda an.slklopedi ııareketlll'"..i 
7• 1llU\'&Uak olııiUflardı:r, Şark lngiUa kuvvetleri t.fk• ftmlfft;fr. Bu eeerl .Ocude getJı-. tceör Bartelml "lta.IY"., 
ttaıyu Sorn•ııatııde,, lut&atım..ızm mandaniığı kunnaJ bepanı met bere Unlverwite profes~rlerl. pedlsl,. Hllml Ziya OJ! 

lıarek&tı muT&tta.JdyeU. deYam et· generi.l Aethur &nit, ~ ae ftllfe .erllınlttb'. Vazife alan aruıiktopedi harektleri ' 
mü ebnekted1r. ral MaJ.l"""" hava -·---ı. ....ı ca.ua. --~ .-:.. protM&ierfn adlan n vuileleri Kroza ''Yeni Fraıı!!S 

Rabqiıtaııd.a, ttaıyanJar, Ha'beJ va. mhur&t ile maiyetleri, bugün eunlardır: si,. profes<>r Zeki VeD, 
tanperver.lerlnln cOretlrArane harekAL saat 19 da huausl trenle eehri- Proteıı9Ör Averbsl •AıısiltJopedi Cafer oğlu "Rus ~ 
üze miz.den &yrılmI§lardır. .,. ,__,.n rf ı tral da .,-_ 

rl:M!, Adlaatıatıanm batı fimalinde Doet ve müttefik devlet bari- Ye ranm aneilcıvyvu e .. profe- mevzu ım e m 1"' 
kA1ıı t.cjjam Vill,.el.ilıdeki ukert mev ~ Rusta• "Sbrtem,attk prens!p - cnklardıl'. Bunl&rdAJI e-,_,J 
mıert tvblrl ardmca tabllyeye mec. ciye nazırı ile genel kurmay bat ten alfabetik prensine doğru,. pro mart.m nfhayetlnde koni 
DUP kAlmaktadırla.r kanını :i8tuyonda hariciye ~ fes3r Şvarbl "İngllia aruıfklopedf· linde •erllecektfr. 

Kabtre. ı.s (A.A..; _ Puartest ge· kili Şükrli Saraçoğhı. genel kur. al'", profee6r IIil'I "'Ansiklopedi ve 
ceat "Irabl ehr1 11uı 1 may a&batkam orgeneral Aarm s 
ıan bl!' it~ ~e ,::::ı Gündtiz, vekillet, ha.rfcip ve. Ek k b h 1 
eıeıct.nıc MDtrallarmda.n birine aft bO kfileti um:umı kltlbi Numan m e u s a b a 
t0a biDa1 tabrl • Meneme.nciôğlu, genel kurmay, 
&rWm -:;:' P edilmlı olduğu l\lilli Müdafaa, Hariciye Veli. d 1 

Oft letleri erklıu, Ankara Yali w ı 
llalllre, • (AA.) - İngiliz hava belediye tela muavinleri, Anka. k u r u ş 1 o p a r aya ,· """ kuYVetiert karvphmuı teblltf: ra gamJ7'0D komutam Hu.ntı 
lngiıU bombardıman tayyareleri Kıl.kıt, bUyUk elçilerle elçiler, 

Keren'fa eıenubundakl d~ mevzi· İııgiliz büyük elçiliği ileri se. Dla .nlyette ftU muavtnl Ah- Bu narhtan btr ~ 
lertD1 bomba.rdım.an et.ınıı, eok bUyük tenleri ve bu elçilikler kara, de. .met Kmıfm bqbnlıfr altında de- zili çareleri aran&~-
hw.rat TDkua geU.rmlflercllr. Kıtaat Diz ve hava mUsteprlan, An· llımencDertn ~e bir toplu· Yeni ekmek ı:ıu _.ı,. .. 
a.raamaa bir çok &il ve yaialı •ardır kara merkez komutam ve em.ıı1- tı ~. Toplantıda muraka- ren eat.ıea çWu:aktlf· ~ 

Xven • .uman demJryoıu ds bom. yet müdilril taratmdan ufurlan. be kOlll.ilyDna tarat:ndan teebit &o Belediye reJa mua-
bardunan edllm.ı,t1r. Bu demiryolu mıştir. dllea yeal tıp ekmek ununun çu- soyun bafkanlığı altıll~ 
Keren"dekl lta.lJ"a.D lmvvetıer1ne AL Mubtenm miaafiri reisicmn. Y&lmm ll&t.1t fiyatı olan 978 kunı· eden mı ki~Uik bir bere 
~radan talnrtye kıtaıan Ye malzeme bur adın& tjyaseticumhur bq- fUll tenzfll ~lerl aranın~. rmlan ant tefil§e tabi dl 
naklede'Mıecek beflıca )'Oldu!'. yaveri Celil Uner eellmlamıp.ır. Netlcede altı Jroruıt daha indirilme· dır. Fınnlardan ,-f 
Habeıtataııda Deaale'de mwatm bir Türk • ln.giliz bayraklariyle lll bnklnJan bulunmq ve bir ~ numuneleri alınacak 1; ... 

nakJfy., parkına Ye bir tamir aUSlyesl· sfi.<Jlenmiı bulunan garda bqta nJ an 972 kanıl& dlifDlllıdlr. klmyahanesinde _,. 
ne fiddetll bir akın yapılnlqtır. rlyaseticumhur band08U olduğu DUn etınet fiyatmı tesbit et - edilecektir. 

halde bir kıta asker ihtiram res.. mek bere toplanan narh komi&- Fırancala tn-nı~ 

Bulgarıstanda 
ssferberlik 

mini ifa eylemek Ur.ere yer aJ. yona yeni tlp ekme~ 13,10 lru· toprak ofi.51 tarafmdaJI 
mış btilunuyordu. n11 olarak teebft etınl§tir. Bu va· cektir. GOnlllk ıe~ ... 1r 

İngiliz hariciye nazın f1e im· slyete g&re eJmıS SO para ucuz. ihtiyacı 700 çuval oıaı--
paratorluk genel kurmay bqıka· lamqbr. mIBtir. 

Nutkunu Kripain 
dönüşünden sonra 

aöyliyecek 

Blırdlçln 1 Jlı laden 
Fransa ile 

Siyam 
Arasında vaziyet 
renı J8n gerginleş ' İ 

Bern, !8 (LA.) - Havas a. 
jaıw bildiriyor: 

lsviçreıün Tllrkiye ve Bulea
ristanla telef on Jrt.ibatlan bu
gün İ§Jememi§tir. 

nı trenlerine binmek f1zere p... 
ra girdikleri z&manda ihtiram 
krtumı tettiı eylemitler ft er. 
!erimizi ''merhaba uker,, di79 Yeni bütçemiJ 

J416, t.8 ( A.A.) - Baler 
«achnchten guete8inin Buda
peşte muhabirine göre, İngilte,. 
renin- Moskovada.ki büyük elçisi 
Krıpsin Edene mUIA.ki olmak O. 
zere yaptığı 8Cyahat Balkan 
memleketlerinde büyük bir an
sasyon uyandırmıştıt. 
Aynı muha~ire ~öre, Mol()o 

tof beklenen nutkunu ya.km bir 
zamanda ve ihtim:ıl Kripsin av. 
det.inden sonra eöyliyecektir. 

I'~ 21 (A.A.) - D.N.B. bll
dtrlyor: 

ln.gilterenin Salya sefiri 
diyor ki: 

:iyi inal6m&t aia.n kaynaklardan 
l5tnm1Jdiğtne göre Siyam - Hin· 
diçinl mUıa.kerelerini yapan Fran
a:s heyeti dUn Japon heyetini si· 
yaret ederek Ja.ponyanın mutavas. 
artlık rolUnü yapmak tok.lifi kargı. 
amda V.işi hilldllnetJnin vaziyetini 
anlatml§ ve aynı zamanda mesele
yi görllferek Fransaya bazı taviz
lerde bulunmanm mümkUn olup o
lamryacafmı eormuştur. 

Bulgarıstanda 
binlerce· Alman 

bulunduğu 
muhakkaktır 

.,,., ı.s (A..A.) - JUSyter: 
.tıı&tıb ve Amerik&D cueteeaertDe 
~ bir mtıWr.at emıamncıa ...._ 
t.etenın Sotya elçi.si Rendel ıa beJa • 
aatt.a tt!lwımuıtur: 

Yine aynı kaynaklardan öğrenU
dlğine göre Japon tekUflerlle Fran 
91S Uıklifleri arasında o kadar bfi
ytlk farklar 'ftl"dır ki Japonya 
J'raneanm yeni tekliflerini ka.bul 
edemfyeeektir. ftte bunun içindir 
ki, ~ - HiııdiçinJ ihtil!f'mm 
~ endl~e edilmekte· •• Ba IU'tJar doıa,.ne Japoa Jwt. 

Giye aeareu Baaoi'deld Jromo)o.. 
llUD& "Yerdlğt emirde Hindiçlnldeld 
Japon tebaalarmm derhal bu mem 
Jeketi terketm~leri JUzumunu bU • 
cUnnlttJ.r. 

.. _ Eğer Bulgartatan bltaratıilı .,.. 

ldyetln1 kaybedecek olursa bu, tama. 
men Ajmanyanuı bataaı fUzUDdeD "YU. 

•ubulmut olacaktır ... 
El~ lna11tereııin Bulgaı:tsıama 111 • 

kta!ltğmı lhW etmek ~ el • 
ID&dıj:.nı ve bu memlekeUn barba .e. 
toklenmeme.tnt temennı etledilllll 
e!SylemJ~Ur. 

Retıdel ytlzlerce 'ft belkf de btBleree 
~maıım afvU olarak BulpNtana ıtr 
idl#tnden §Uphe edilemlyeceğinl n bun 
latm mUtebaasıs ve Bulgar orda8UDU!l 
111.,ra mualllm ihtlyacmdan fuJ& Ql. 
dufwıu il!ve etmıştlr, 

l:lçl, Bu]garistam, ancak bu mem -
leket Alman kontroıo albua gectJr. 
ftyah"lt mUtt!!ftklere Jı:&J'ft yapılacak 

lıarek&t tç1ıı bir na ola.rak kuDamJdr 
it zaman terkedeceğiııt muhataplarma 
temin etmJf ve f6yle deml§tir: 
•- Ben hareket ederaem Bulgarta. 

tu ba."P 8llhnmd olmak tehllkeıdne 
maruz kalacaktır. Bulgarlan böyle 
lU halden korumak içtıı ellmden ge • 
1ID .bar fe}'1 yapacağmı." 

laıııızıer Meli ada. 
aıadan çe klldller 
Londra., !8 ( .A.A.) - Harbi. 

ye ve bahriye nezaretlerbJıı 
mtlştere.k tebliği: 

Salı giinil Mels adasına fh· 
~ edileo tngtlis ~ 
badDerine ~ 'tU.ifeyt ifa 
.,tedtkteD ~ U-. ed'MIPe 
• , • ... 51 

'l'okJ'o, !8 CA.A.) - Tokyoda 
l!llyamla Hindlçinf arumda yapıl • 
Jll&lrta olan m.ftnkf'rı:"lere dair Nı-
11-Nlli paete.& diyor ki: 

Bava &itglde gergınJeşmelrtedlr. 
lıfilzalrerelflr'ln M'rhangi bfr ırıfM • 
tiet. neticeye varabileceğini g&!te
ren ortada hf~ bir nlAmet yoktur. 
İtte bunun içindir ki Japon hilkfl
metJ Hlndiçlntdeki Japon tebanla. 
nnm oradan çıkrnalanru kararlaş. 
tınn11tır. 

Şfmdiye kadar J<i'a.ruıız Hindiçfnl 
mura.bha.slan vnziymlerinl açıkça 
hild!rmemi§lerdir. Şavet Hindiçint 
Japon tcldlflPrinf lca.hul etmez ve 
bu l<'.kliflerln tahakkukuna. mani 
olursa Japon hükiı.mr>tl ~iyam iJP. 
Hindlçfnt araısmdald 1!1ulh pl:i.nmr 
fillen tahakkuk c ttir<1cr>ktir. 

l1ş.f, 28 ( A.A.) - HUkfımPl Pr
kAnmdan biri dlin Hindiçlnf mt'!\e· 
lem hakkmda bcyanatıJ\ hulunarak 
Franaan:n kA.fi derece<!" fedııkAr
lrkta bulunduğunu ''" dahıt fazla 
fedakA.rlıkta buluna.mıyarağtnı eny 
le.mfştll". 

V1~1, %8 <A.A.) - Fransız ka· 
blnesi bugün çok mühim toplantı 
yapacaktır, Hükfımflt Hindh;int va. 
ziyeti hakkında bir karar vereccık
tir. 

81c!a~, Z8 (A.A.) - Siyamdan 
ta11Hye edilen !ngill% lradmlan tay
,_. le llldn""9 relmitlerdlr. ı 00 
bdnı w ooeaktvl mtı.ı-Skep dff8'" 
....... pttatz •• 1 ..... 

Bofya, !8 ( A.A..) - Rôyter: 
:lnığil tere elçisi B. Corç nen • 

del bugilıt BUlga.r ba§Yekili Fi .. 
Jo!u ziyaret ederek bazı Blilgar 
~tecileıiyle birlikte bir~
lis ga ı teai muhaibirinin de tev 
Jdf eclilınesini ıiddetle protesto 
etmi;tir. Bu teş~bbUs Uzerine 
tevkil edilenlerin hepm serbest 
bırakılmışlardır. 

Sefir, başvekil ile Bulgu /: ı -
ferberliğinin vüsati meııelesi 
hakkında da görüşmtl§tür. 

Sefire nazaran bu seferberlik 
için şimdiki vaziyet ve şerait 
dahilinde hiç bir ııebep yoktur. 

Sabahtanberi yabancı memle
ketlerle telef on irtibatları işle • 
mernektedir. 

Yunan harbi 
Ata.&, 18 (A.A.) - B. B. C.: Cep

hede mahdut mJIQuta IDaltatn hare. 
kAt olmu,tur. Qlh J"I bir nokta
llllda atAıpmWe Mr •ı en kıtamıa 
.,... ~ •••• 11'9 .. ter aldık. 
Bawa ~ lftblA.de mu.. 
Y&ffaJQ7eW ~ lıılllunmU§lar. 
dır • 

sel3.mla.m1§1ardıt. 
AMker, Mğ ol, diye mutıllb!ıle

de bulunmt11 ft prm peroa
larnu dolduran blnletee MUt 
en içtea tezahürlerle ve ''yafa 
var 61,.1lidalariyle Jrendtlerine 
karşı duyulan sevgiyi ifade ey~ 
!emişlerdir. · 

Halkm bu tezahüratı biDıUll& 
trenin hareketi emıaamda eon 
haddine val"lnl§, dost ve mUtte. 
fik devlet mtımemilleri bu Mmi· 
mi hava içinde tehrlmizden ay
nlmı§lardır. 

Mieafirlerimis bugi1n eehri
mimen aynlmadan önce de 
halkevine giderek evi gezm.İf
ler ve burada mektep talebele
rine verilmekte olan temsilde 
hazrr bulunarak millt oyunlan 
seyreyiemi§lerdir. Talebeler müt 
tcfik devlet milmf.Millerini ara· 
larmd& görmekte duyduktan ee. 
vi.ncl, kendilerini mk sık alkıı. 
Ja.m&k auretiyle izhar eylemit
lerdir. 

RUZVELT 

'304 milgon 
liğ olan f evkal!de wı.. 
men mevcut menabi "' 
de 80D Benelerde bil,_ 
bete mazhar oldu~ 
niyetle gördUğUmUS 
ıu tahvilleri ihracı 
mUşa.lbih muhtelif 
plAsman bulmağa 
lıklar g&terilmesi 
11Ianacakbr. ..-& 

Sulhun kon.ınmaıPP""...i 
yet ve ietiklllimi~ 
ve mUdafaa.c;mdaki 
ehemmiyeti takdir 
mrzm, bu yolda .ı 
her zamanki gibi 
yemizin icaplarma 
smı azami dereced~ft.I 
buhın::lurdushım~ Y-:t 
lerln muvaffakıyetle 
çin kendisine Jıl 
vecibel<'ri seve l!leV8 ,.
lrind "'n eminim. 

Balkan mesel 

Beri~~~~~ 
Berlin, 28 (.A • ...t.) il 

mi bir kay:rıtı.ktA:tı 
Berhnin mvMi 

de cenubu ,..tkl J. ~ 
bazı meseleleri hak~~ 
ediliyor ki, rnuah~-., 
huswrundaki metaJlbll 
ci temayUller, bUyilk ti 
meselesi baknnındall _ .:ıtı 
bahis mevzuu otan bOY"Jıi 
lf'lerle ölçülürse udııci " 
kalan şeylerdir. ,,ır~ 

Bwıunla berabel'· ·r ~ 
oyna.mryor d:-ğıllerd1 

hakkak vakti gelin°" 
Avrupa nir.anunın ~ 
de devamlı ve Mil bit 

viyebu~~ 

K ızılordunutl " 
yazıyor: 

ıngiltere rur' 
dımına r uven 

/ 
MO~iO\'&, 28 (A..ı\.) , 
'Kn:rlordunun orga.nJ tl"

rıayıı Zvcıda. ga.zMMli ~ 
dikkat ve allktwnil1 
kara zfvarM.Ine 
!Mktadrr. 

Gazete Anksta 
ebemnıJyetım byd 1°' 
gfltereııJ.n Til rk yard\!11 
H•ns:llN HJ ıt-'I" 



,. _,.. 
' _____ -rre;;: şiirler ve 

A M E~ i K A 0 A ~~~=~ eski şairler 
Y F S te 11 tall&D ile tnıdUa D. Gut, 1mam z.Am Teal ııeemaanm - Mymnda 

1 azan: lskender . er '•'-U't9 ... J'atma 1ılactde Koftu ··~ plrleria en yqlmı" ~· 
._- ıı1ana u ıenct.. ftlfl ftl'ilea A· 

' ..__ _ ' - 90 - '-rl1'1')! Xı ~~ rocoar Mre.11& Bilgin u. Nad1' ın rit Dtno ile entet Radonun bir 
1...:_,••~ - ' • • ... t a:ıuameıecut i'alk Atlı ile Zumrt nu.a. tı -- MWA.k•• Arif Di. ~ ~~" · divordu. Her yenmtş olsaydı, mn:m arlcMtn. ,_. TtlCCU' a.tm Zırll Uıe N••· m ıaaa Tanu. -

l~ 3ht d' Yetnek yedi~. dan hie §ilphe yok ki: iıtı:naa. üker lbrahia Sayar Ue noyu bQttıa ~e.=::rdeO 
ıı.:llaııt. 0 

1 1 Miıs Nelson yok. ·- Bu -"livan, ba§ka oyun .sat Tuıg.,., ....._ __ .,,_.,
11

..,_ yalıuz reeaam •· 

Galatasaray klübünl.. 
boks müsabakası 

~ ~ ~ Grdaa ,..,. __ -· .. _. Filmler bile onirmll. 86ceklu ... ~~ dtı~·d • l.118 N~ bilmiyor.,, ltu,erref Y 
7
' zertadeki lhtiılUI, CeDe'tT8 tınner- B k G t d • ı · • ~11e au~ zaafı bütUn hare Di:veceklerdi. Şimdi ise, er ı;u o. Sabriye c:::tims, Al'aMel Ta.. ııitell prote.&rbl bile hayretten U a şam aıa as ar ay enız ISQSI 

t: f!rtJ.ek, ~ktcı \'Urtıvordu. büyUk hasmılarmdan biri ola.L a1r Qe8IDeCi o. K&drQ'e ç.aıa, aenç · hayrete dtlfllımlll. Daha bir p 
~: l pek tateız geçti. (Cak) bile: oer ümet ile Rtıwfd9. MU1Dıl utu. .limlerdekl Mlgildııdea bqka f&ir· . tau ımları karşılaşacaklar ~ bıı tceaen - Yusuf beni hakkiyle yen ._ - Al9 U. l'Grktıa -~ .nr ele. ••ŞUr lfruattır" attmt pü 1\ 

l ~ lor.. ~n ~behi nedir? miştir. Ona ldm21enin bir _ey ra. aaup .u razcu u. Nlbadl 1ne1 yakında aıfetıall " hayli mtlna· ~ aatuım1:11 bir 'ftzL. Erkek mektepleri 
~ ~ ~~ llÖylemeğe hakkı yoktur. ~ AJua.t usuaıar ll• r. Ne..,..t ıcaplara ,ol açllll§tı. A.rtf Dino. rette Dl• ft v' ·a ~ 
~~ 98~~cec1~ tercüma· Demekten kendini alamı,or. ~. ı:ıeatrikçi K. ZulllarDe,. ıce. :ıwı Ji.lrlerlnden biri fQ: ,,. ea lleyecanblanndan birl olan vole)'bol müaahakalan 
~:rıe~·~ı ~ö -t N~l~ndan du. • • • ı,1e Nig&r ôaUD. Kaptan Y. ıwt 04L. Diller lllılıett bobwı. gün geçtikçe ehemmiyeti- Liseler arıunnd•lrl ~eybal _. 
"-l:ı'· \Paık Ylomışti. · k.a iiır DtlJ'ıı&De, 1Wea.çi lbrabim o. ain türer arttığı " bu gü&el spo- Mb&kalanna dlln Emınanü b...-~ 
, t.!:'di: t'rt:ı c-unısuna §1J Bu sırada vapurun gitvel'teek b ı. ~ u. ııuaatt• Yolyapu, lf*neeı D6emea ._ nıa meraklılan arumda yeniden ealonunda devam edilnıfft!r. 

"' ~"41lb ne elinde bUyük bir çiçe u Troma&ı E\t'et, hepel hepli bu hc!ar, -Ya- bir çalrşma de~ açıldığı &~ Günün blrind brplapıunu ft,, -.._İ~ırı teı •.llıt;ın llt'(';le ~lme ketl ile iri yan bir adam gel. d.rill&G .... ue ADn& Jıla rk oldu SWeyman Erendi",. Din rUlırıektedir. ce Olkll - Şİfll Teraklrl MAJtı1t 
~,.~rıı. rrac al 1m:ı. Merak mişti. Yanmda iki kiti dah.0 ôeri>M' Nail ObeDik Ue .waıet Do uyandırdJtı tee.tır mnıtuldufuna Umumi har'bi taJdp eden aene- Y&pm.ı§lar. n mOaaba1re11 164. 

~';" lBtaııbuı vardı. Bunlar, Nevyork f~.. _ıe.rtav. Şuayip Bqgut "- ...,., Kap. ~re edeblvat~ pdl ona ça. ,lerde bu aporun eıı faal kaynağı 15-10 Yüce thkttliller Jrepnm ..... 
:_. da hast2ıı:z mı var- kalannda çahpn ilç TUrk ~~· tan Nuri Kalkon Ue Ha,rtye. Me. tacaltlar. Fakat bfttUn bunlar ye- olan " merhum kUçllk Kemal. dır. 
, ~rtr. mydi. Oradaki biltCıı TUrJi :·~· ıxıur Jıle.tımeı GGluai Ue Re.bia Ujur· nf ıeyler detfJ kf ••• Vattfte b.fr p- Melih gibi bir çok beynelmilel bok :ikinci ~ 41a Pu• S ~'ktirı· }eri namma, bir buket yap 1 • görm!lt Dokumacı Nusret ile KUnbl· lr, bir bahçede "Su t.emıl,, bollğu eörler yet:iot.irmlş olan Galatasa- nJyal Ha.yrlyeJi U-6, 16-9. t.._. 

~larctır llt dive hıttrrmm rak Yusufu teşyie ge~e;dt·.. Y• ~1• U&rUgO& A. Necatı Mer· .. ı;riinee, hemen ta maraı ibda et- ,..., klllbü, ııonradan al!ı.kaaızhk Yenm.iftir. 

llıİ ~~ Merak ~ilecek Yusuf bu Türk gençlerını go ıüs J• HecliJe, Berber Emtn Erd1mm mfo: yUzündea kapattığı bu fUbeyi y&- Bölge Serbest Cüret s lı'ada Pe;:_e_1'ck. . rtınce: tan :la ııe AatmeDa ı>uapa.ndupuloıı, Balıkçı mlN1ibaJS &alelMt fitti h .._ lllden ihyaya karar vennif, bu bı·rın· cili·klen· 
~l ~nı o.ıv odat!e.hı ev. - Şimdi kendimi va mı ~ rgt KW& ne Yuovna Mazlum o. im ifnııl mllnaaebeUe bu a.kpın klllp mer-
~ Oteıırı ':ıa alt k ı• ı indir· sandım. . h a:'rtıer ıatetan09 tstet&DJdUı ile Attna kezindeJd &&Jonunda muhtelif boJm ı.tuı.aı bölpal dftıl _...., 
illi ~ a(>:.j d 'iu-sinden, Diyerek işçilerin elleri111 a. Araı.cı ıı. N.,et Kege& Ue Fatma. Bir ftk!tıer mattıeal l.mlrentn mllaabe.kalan tertip etm.iftlr. imduı 
~~iL ca vapura ~önde. raretle sıkmıt ve gözleri dol. Aı:ıuıl• M.ebmet KöM o. ile Ha)'T:l)'e tdareP.i fena halde bcmı1mue. .. Blr kaç gb enet nepettljtmis 1 - 2. 3. 941 puao sld,.,., 
, .,!: muştu. A~.eı, ôfretmeD utıt şan ile Fatma mele ve memurla!' para aJamu ol- gilıt ba akşamki :program ba epo.- 1acü eerbest ı6l"el ~ '*l9t 

'de~denı kt İşçilerden biri: Ercan. MUtek&!d Hikmet Erdem Ue mu~ fanedereık 111 nmnlan ya· rwa JHraklılarmJ zlya.de611e tat.mbı ne IBmlleri qatıda 1'Ullı gir 111 
~ .~den e~l&.1 •"" oi<!;vor. _ Allah seudcn razı olStm. :;ıdılt&. KAUp Bırtato Kout&DtJnldt. I ratm~: edecek mahiyettedir. leT ~tlrak edeceklerdir: 
'~ lcanı ın. Yolcumuz• va· Yusuf pehlivan! dedi. Bu~ad:ı u vun.orya, Tüccar KAzım Bir .. Ue Kınla kml• llc1I •:nuıatt ıılaletu. Evvel! Galatu&ray bokl tahm Mehmet Çoban. 8a.nunmJ9 6 
tı;:- llrasrna :.rerle9tire. yüzümilzil ağarttm. Sen cıha~ S:~ Ak~ Radyo ıutıtehUSım ravlanuaadı gitti tava Ahmet ile askeri liseler bok.s pmpiyonu met. Büyük Mutafa. Aa.. ı.. 
'b,: pehlivanT olduktan ıı;onra, fab~ı· Mebınet Y'ethtDO De Hikmet O~. Ol1dl 90nJııhı 91f1* Re bü t119ee1- olan deniz lllle9i takanı bet Irat. mail, Rmlr, Bltaeyin, ltoe. il .... 

"'iÇ bir , kalarcJa bize patronlar ~ki' · idim gort lbıerindm bir ka.11118§ma ,._ met, Hanın, Zeki, A.Ji, lf•' .. 
h.~da~r \ cinin f!fdi· ~özle bakma~ ba.şladırtlatr:...,Hldeır Ş lı ·nı· Halkevinde • h""Mw lraNr -• ,.n ..,._ paeaklardlr. ~· Bekir, Yaeat Ansı.. .... 

cıı_ f '> rnaı-ını iste. b' · · · VMm'\iveleri a ı. · · e remı • <CJ..,-· __. ·-· D---... .aı"- ,__ _ _._ _ ~tat, Ahmet Calrır, ı.. ~-
... L. ".i'1 •---- ınmızın r · -· . yel al3.n .,._,. ,,.._ • ·""'·~ ~- ~ .... Fn~-ı M l K ......_ ~il ~i ~~cafçıl~rdan. Senin Şl'.'refine ik~_mi. er t b• A~ blmalrla ohadı l§tea ,.._ mühim karşılqmayı Galatasaray- .........., ano • tlçtlk n...,.., 

ıııı......~eıı :ıtsana }'3pışan )arımız d:ı oldu. Cunkil bu pa. f' a'ro ve ede ıyat fartt dan KA.ni ile Galata genclerden ka~a~:artı saat 11 dea il J9 ~Qllf1'ette • :ı·ıdmı. Hic; ronlar a'l"aflında rireş me~kl~: IY l n~ mflsababın teokll etmek-
"lda Old ~zeterıl,•r in- lan da vardır. Bunlar senı~ !:n d 1 M~ ~ e,w •ertutMi tedlr. Jıyu ~ samanlarda ~ 3 - MilsabüaJara tua ...a • 

~Jıt 'baı"'°l"la~~ k:ı.-~r.r n Up geldi~ini ~örlln~. ertc~n "'... e rs e rı Olbl fen en mub•emetll bob6rlerden- te bqlanacaktır. 
S~etıiYo...._ nil fabrl~ı.la.nn.daki TUrk ~;k Buna bensel' nlee mlaDer TU. dh-, Klni l8e eül 'ft ~ tecrilbell 4 - lkl kl1o toı..._,,..... 
~ı.r . .n...a;.~ ·"11. leleri eevtndırdıler. BUt~ ve llatk..t nde ~ N. A. old11fudaa. llyum Klnl brfma- Fatih ff-11---L.L. 
~.;;~-;~~er. i§çilerl namma sana ~ınnet, ...,a'!:ıır:. ÜfUU"·~nleri,, ela alaeağı nettee mera:tıa betle. CUACTIDm 
~. ~~ -"kranlanmızı sunm~ '-e •11

• .. _, Mntt artadat, ~ w liyakati bir hat mettedlr. aokak kotuaa 
.:..._ "' Çtlrtıb.!\- ~lı yolculuklar dilemeğe gP.l. nin ~l:§Dlm don.munea 3

.. • olaa (Elm.m) m. retalllltea ayni- tıdael mba'bab lhtlllfh btr f&o Fatih ltaJkenactm: 
~ U8Uf J •• 'Dft munasebetlle bir toJ11antı ya· 

L tıı>-d bU1'3~1 i!a dik. L mü .,.ım--. Toplantıya eYVel& ktfk· ... dola)'IBlltt arkadqlarmın " kilde Olu lttubal laalJf lltlet ı - EvJmfala bu acu• 
"ı..~"' h.._.. .. ~ ... 1. Mat"uata. YuBOf bo s5zterden ~.. • '9 .... ll 1k ballre'll ıençliğinbl bakh ft aaml- 1Uftplyonunu tayin edecektir. lJd. lw:ırln.dığı aokü kottılanndlıla 
'-..~~~~ket~~ tn.ruratıantik tehft.MfS olmuştu. Ontakrla teı- :!ı 1:':{1 ~':, =:·.~~~e. mi teelılrilrlerhü bbdlnnekle bcra· il de Galata.sarr.ylı olu Abdi De fkincisl yamı saat ıo da er~ .. ~~liH;n e5İt'J -Hba o"'..ı ..:ıman• ba .. n1MT1adan onu;rıı. t .. tJm-ı ber oa1111 __..de Da)' (Ndlİlt Er- lamal1 anu!mda yapılacak olan btt nUnden J..-·Inmak flzere 4000 ---~ ... ~ t; ,,... u:ı cu .,. S'·-- rlıım faydalan, folk1or Te .._ a... ~....... uog -

._ ... ~ 5niiud her vermişti.. yordu • yatnntzdaki mevki ve clıemmiye. tek) gibi çok fazd "" ktymetli bir mtlsabaka çok enteresandır. re mesafe llzerinde Japılaeaktlr. 
'- 'llautuıı e 'YUzlerce gue- _ T;rcümım1a 'konuemaktan t;t, • ., ha\kmda Terdi~ konfel'.Ş'!)ll maarifl'iyi görmekle mQml\u'ft ve 'O 1'!da 

0 1 
t 2 - Bu koşuyu idare etmek tfı1a 

~~ ç~ bekliyor_ usandım be ('ACUldar! Bu. ne tnkip eQILlldr, Bay Ekremdu aıa mllteaelll olduklamu il&w etm4- ra.y~~:;eıf• ~ta&~~: .,ağıda ildmleri yas:h hak 
• ~t ~lam..._ di~U· , n. kOrstlye plen .. ,,...,. t. ttyat- tir. dea Hamit yapeeaklanhr. Her Jld J6tfen tefrlllerin irka edeıU. 

lı:urt~}ı1ertn elinden Nevyorlc tdman tltifak,a?"ı ce-. ro •e edebiyat Jro1u muallimi Ce- Jlenudmfa ..,.._. • ., ..,..,. bokal\r de fazla atak d~Y61Ullde - Adil Giray. Hil9unettht 0-.... 

' 

• 
arak arabaya mı'yeti' namına da bir he~et va· -aı...ad•- s·-. "••hremlnf halk· t.a-~-~ --- --t <-- rlad b "',. U ·ı- Naili Moran, tıııamı Polater O.. 

k. ......... bır ~e ... "" lD "' n• "' _._. nauuuaa ............ ,,,__ _.. 5V- en u ma~ DııudlYU • ne....,_. Besim K~alay, .A.ll ~- ·-
• pura gelere mua~· .. • evf nfn kUı;flk bir tarih~eı:nru •e yubl AD Rıza) nm ldar.mdetl l•metıi beklenebilir. ........., "'~ 

l'a~ • lenk getirmiş ve Yusufa .u~. ke. muhlttne faydab olabllmek yolan- ma'tad klblk koneerln lklaef8I "- Güntln en rollhbn mtısabUa.a Döke P'iruzan Tekil. Neriman T-. 
"1- t>ô~ SA.1'LANr1KL'E re "Uğurlar olwn .. demılti· 1 da yaptığı işlerin m~ neticele.. riimJ,. temsil Jı:chı tarafmdaa (Ne- Alemdar klUbilnden Abdi ne J3e. kll, Selim Dura, Recep Oğu • .,. 
ı1:"'_{4t Vaii.ı:.ttREN.. Ywnıfu uğurlamap gele.n e- ıini tf!'V!lik ve izah etmffilr. Genç cip ll'uıl) m '°Tohlllll'" pfymt tem- Pttaştan Hüseyin anuundald kl!l'- rasi 1. Bakır, Fethi, Ali Besim. 

4" ~~ ~ bir çok ar- rtn haddi hesabı yoktu. hatip bıınd:tn 90nra askeri nz:tfe· .U olunacak iken ('Flmım) hl ay- oılqmach·, Her Dd bokeörlln. bil- Bu kottınuıa birinci. ikhMıl W 
~ ~i3-b;etiJer, belediye. Nevyork be'ediyesi de. Yusu - sine binaen halkevf releltltnC!en nldılt geceye alt bir Teda ha.tı-- baııea Abdfnln çok tetmık ve .Unat.- ~çtlnclllerlne muht.ellf kl7mlla 
';~ıer 1; l!leınur ve bir fa yol yiyeceği olarak lı~ ~zu aynlmak meeburlvetfnde k&laıı rasr obnü there tuıamnden tara.. u bir dövfl§ç11 olmur pllblyetl ı:udfycler verilecektir. Konlllll 
~~~~da +~utu ge<;irmek kıza.rtm göndermişti. Beledıyc Bay Ekremln ftç senelik m~eal Ye pt ed11n11§ttr. Abdi taratma 4'ebnelrtedtr, ratı: edeceklerin ev:habıdıl .. 
~~~ h ""IJlaı:uruııardı. bu sUrpriıJ Yusu!u o kadar eosttulc bstıralımnt tebar1ls ettir- Tiyatro " edebiyat dena- lll8aa.bakalarm muntuam eere.. giln kayYtlan Y&pılD". 
~~ &reketiııe bir eo.at memnun Ptmişti ki .. Bun~ ~ti: mif, yeni rela Bay Nazmiyi, llu- lcrlne 5 mart 1941 c;a'1ımıba gil. yam için llztm gelen btltOn terli· Futbol hakem komitelll 
~ ~~~~~~-ınevki gtlverte. ~~ ~~~~~::;~r:~a soyhye zarap11~=me:::. candan bir :!1ıı::ı 11aat 20,30 de bael.ana- t:!ı:!::~:::.· Maçlara aaat 20 de reisliği 

\ e bu 1\8. hakal<'.k ı n ,.,, .. ' " ... ts+..anbuı bl51gee.t hat1111 ID:..rt • 

:~;:~~~ r~;~_f[iljiliıJO KADER s~t.~:~1~ ...... 
h.:-~·· Çekıy0~ il.~-~- -· ___ .... ~.1 .. __ ..._..._. _..._ .. , -L_ .. _ ---L.&- Uaküdar ffaDrm 
:~ •uu. -T•b'i dellt Jni ya doJrtar; * ., ...... ._auu ,,_>v_ .awwm - a-A-.\M!U -UJT11J1 ~ll'll ~ ku~~.1i ~ peh Han sn.bibi, doktorun odndan henhn vertmde ohıaydmız ae ya· Od&. havapm 80beaile pell tuta ıönd~ butabab:ı hana geldi. kır kotaau 

\ı...' Jlıı ~ Cih arry ıle Cak,, çıktığını görtlr ~ırmeı bllyilk bır p .. Tdm~'? .. '&'nim de kendime göre lllPJmllh. Sobnnm aekiz !itilindea ...., adim derhal haatuna o. EvfmJs spor koluna 2. 1. -
~ 'tti Un~ ı>eblivam ol. telaşle sord·.:: i~m gOcOm na-. c;JkaA mavi diller k&lı uuaıyor ft ::-~ ~ = :: puar ıunn -.at ıo da '811 , • 

. fi bU ~ kendisine - Doktor.. HP.tt.a · n...t~-r a....._t ...._tan c,e1r9; w kllı kmalıyordu. fOOO mefloelfk Jar ~ ... 
ttj Yük b

0 

f1 ~ ""' ..-- ...._. Han,.. haManm lı8'erl ..... parclı: ralt edecek atJen·.~- -·t .... .-1..."" ııe dö U ır şere e dunuz?.. ......_"' _,_..., '911dıu!r: ..., ~ - ~ -
~ ){itler!: Yord~. O t,lln Doktor, bancmm ılll rlH - •u~tllrree! .. Zannede,_.. :ya~ ,atağa JSk!lllb. ••ha- - PP.ncere!... halkevinde hazır bulunınaı'"° 

\tlı .. b. """ ---.. i ek ua ..a..4 "1lk bir lhtimuıla komodinin ~elr- Oda, buz gibi otmqtu; ve mnte-
q ırJerı '"'"mın ç en bile asmıyarak: ._.11• lı:adar tafsilatla iktifa edecek11w ııı. "' B' •ki t __ .._ 
e bir;ı.1,:;_. v~punm gü _ Ellerimi 0 ,.rede ythn) aınu _Demek ~yleee ufaeılı: bir lıa.. meeeelnl ~ekti madJyeıı '1ddetle men ribgtr ya- ısı e t~. °' 
r l} •LUl "!~- i Kmnodln!n içinde, banbotlaıta taktald hwst.anm yüzllne çarp·yor.. mu··aaba'-- -ı taı.: l • ve "t ,. 6 1rc:rces ne rim? .. dJye sordu. ft cereyanıyle.. du.H Uteaecl bir _ _. t H.Aa 

~b"~· h~r -. UtııUfun her ha. _ ... utfaktıı mu.ehık vardrr; hw- _--et·, derhıtt atftr. Bu --- dolu bir eUM&n ile altm 8&&t n bir ancr, m p ... ...,yet e: ı t baJ 
00 ~"'"("la l'VZ\1 - ~v ..._,,...,. d IAtbt. • .n.nt :.rdı -Vah._ vah •• dedl Demek pen· •an lgeıd 1Dlklet .,.... .tdı. nu ayrı ayn -una. efend1m. d .... ~ .. - ııdamm lf!yet.lnden .md e P ,,u..co... w. • ğmdan• 

ıı..:~ <li ,,,_ j anm & • .,,._ua Hasta, birdenbire lmnıldanarü eere iyi kapanmamrt; rilııglnn te- • 
~~\Qı l'ektorn Mutlakta, penceren n :.~ mesut ~dı-rlm. 80!'d lllrile açılmış olacak. 1 - 2. 3. 941 tarihine t~ 
~ tlireşı Yalker, 1toea kilçtlk bir musluk vardı. Hancı, çır.- - Korkmavm"Z! .. :Bay dGfrtm'.. _u Kim of... Haatabakıcı. adamı dlnleyeeıet eden puar günU ea.bahı yapdmü 

r k~tt Yilztlnden munı and:ran -.bunu doktora uza· V11hşi dC'ğillz Yıı .. Ellıa ?.. Hancı. yatağa el!Jdl; c!lnıellle ftZiyette deflldl Derhal dalgın Uzere bir teşvik mimabakası le. 
t...' ~.bllt, "t nııştı. O hın, tarak sorguBUDa yrn11edt: Mutfakta 80t b]!l&taııı Jradm JS~ ~eceyi lı:apatank: bir halde yatan hastanın yanma tip olunmuştur. 
~ ~- ı A.rjan~a.: - Harareti fazla mı?~ f'.mluzlarmt Bllktt; ve rsa ımterl 111!" - Ben.im! •• dedi. mr lf!'1" Dıtl- J'&klllf&rak rıabzmı muayene etti; 2 - Yn~a tanı saat 9 ela"" 
~~~ ~~ ı e gi5tftnley - Evet. m ınt nldandr: yac:nm olup olmadıimJ .,....,. '" memnuniyetini hhar eden bir lanacaktır • . la~ le, on o lU'dun! • -Hastahaneye naJttedeb r _ Te.bll .. Zannı mdam!ll ,_,,. tebeatımle: 3 - Yarış yolu: lfecidi~ .. 
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1 - VAKJT 1 llAJtT \ • 

Bulgar~ ~ 
dan ı~ \ 
gel~,~ ı 

ır.:::· :::3 
.ıcıUJdc önUne 

..,....... zabıtaya .ııemcıı mUra. 
t er.iılmc.suıJ tcv iye ediyordu. Halk 

Ustllue dil,ştilgil kadar yapmak 
ıtanncdcrım. Galatada b1r kun-

acı dUkkAnmda lhukA.r b l.disc.e..nc 
lüft oldum. Şıktı.yetim. 

Uenm.ıc mUrııcaat ctt ğtm poJı,, 
ytn merkezden gelen bir polis me. 
n.ı tarafından gllrdilğüm zorluktur. 
~ .No.lı ve Muzaffer ısı.mu noktn

.lak! memura yakındaki bır dUkknd:ı 
JıtlkAr yapıldığını Me kezdcıı pob 
Altemesini rica ettik, evvelA Arapca. 

..U mevkllnc teıeı.on etti. Oradaki me
nr tıraş olmağa git.mJ,,, olanca kuv. 
ııatlyle de yağmur yağıyordu, bize 
carakoln gıunemlzi sôyledl. Dolaşa· 

ak vaı.tiınlz olmadığım söyleyince 
ıa de:a da sebep.!!: bir hiddet göste. 
wek merkeze telefon açtı, memur ı.s
.a. tan. bir çeyrek saat yağmur al. 
IDda merkezden gelecek memuru 
dlle:llk. l{lıniz vardı, memurun ne 
ede kaldığını sordukç noktadaki 
11e111ur b!7.e hiddet gösterir tavır alı.. 
ıwdu. 

JJA.b&yct 349 numara.J.ı l:t~ehml ismin· 
il bir memur geldi, yekten bize bid. 
lltU bir tavırla ne demek lstedlğlmi
t • rdu. Onu alıp dUkkAna gittik ve 
pıan pek kalabalık olan dükkancı 
• lllllstahdemlerl ve kom§ulan da 
opancıııar. 8 liralık lAstiğl 8 <>0 ku.. 
... ıı&.tmak istedJğini söyledik 

Dt1kkAmn içinde, clinde çantası 

MıllWr §(ıyle etrafa bir nazar atfet
~ sonra verdiği karar şu oldu. 
1J1mı11 bepl.nlzl cürmUmcşhut mahke.. 
ll9inc aevkedeceğim, hadi bakalım 
ıDrOyUrUz). Biz açıkça yapılan bir 
(ltikArı polise baber vermekle başı-

·de girdigint anladık Ye poll
n o.cıur;unu, mahkemeye gt 
'imizl aöyliyerek oradan ay. 
ııem memur sonra :ııc yaptı 

sonradır kl her ~r dUk· 
tın ali§ veri§ ynp:ırken l..b. 
n gitt!ğlmi ı;örllyorum ve 

,, • .ue böylo bir teklifle karşılaşacağını 
kork:.ı:ıl)lc bile bile aldatllmnğa rıız.ı 
oluyorum • 

Polise mllracaat eden blr vatandaş 
vazlyc!.1 memura gösterdikten sonra 
ora<!a ~ı kalmamalıdır ki, Sayın Va 
limizm t&vsiyeslnl seve seve yııpm:ır 
kabul et.sın. Bc.n kendi ncf.elmc mllm. 
c:ıat dtığime pl§maıı oldum. 

KıyıreW ve Saym Vnllmlz ha1km 
bu yolda. sayreUni görmek 1.ııtiyorla.-

sa, ne yolda ve aka.binde mUnıcaat e 
dllcceğini aarnhatcn llAn ettlrcrek, a 

l!lkndar memurlarına da v!Ud mUm. 
caatla;r karşı.eında halka nazık, işe 

ctddt atNranmalarmı tamim tıtUrme· 
ildir kt, bıılktaıı cıko.cak faydalı se
mereyi o zamn.n görsUıı.ler. 

* * &o 

İstanbul Lisesine 
çöpçüler neden 
uğramıyor? 

Jstruıbul Lisesi mcnsupları:ıı.dıuı blr 
arkadaşımızm verdlğ'i bir habcl'c gö
re, bu mektebe bir aydanbcrı hiçbir 

çöp arabası uğramamnkta ve ld&reyi 
çolt mUşkW bir mevkide bırakmakta. 
dır. 

Mektepler, va.tan çocuklarının en 
büyük bir kesat etle toplandıkian yer. 

lerdlr. Sıhhat bakımından pek temiz 
tutulmalan ınznn gelir. 

Her evin kapımnı çalan çopçWer 
acaba neden dolayı bu mektebe uğra· 
mayorlnr? Çöpc;Ulcr bu gibi ihmalle
rin netlcclcrlnl idrtlk edemiyorlarsa. 
teııılzllil Jşleri idareslndcn de mı ltork
mıyorlar. Umarız ki, bu 11lkAyet ıa... 

zıın gelen tcslri yapacak ve mektep, 
çöp yıl!mJarmdan kurtulacaktır. 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Müdürlüğünden 

iplik fiyatları 

Numara ı ' • 1 10 12 

Tip 

ı 816 835 • 70 •90 030 

~ fl'IJ'atllln ı 

• & 90 

16 

B . 71 

uı 

610 

B. 90 

Kuruş t SM 891 ~2ô O•e 
Yukardald tiyaUar lkt.uıat VekAletlncc tesblt edflen sat~ tiyatıandır. 
Sipariş sevk ve ltabulU Fabrikanuzm l Mayıa 938 ta.rlh ve 6 sayılı ta· 

mı.mı uasma mll.stenJttlr. (10931) 

Devlet Demiryoltart ·ve Limanları ~ 
işletme Umum idaresi ilanlan 

.Muhammen bedeli ve mlktarlıı.n ~sgıc:a yazılı ıkl kalem mubtellf ço
llk 11 _ 4 • 1941 cuma gtl:ntl aao.t 15.SO da kapalı zart usuıu Ue Ankaradn 
idare blna.smda satm nlmncaktır • 

Bu L!!e girmek istiyenJertn bcr Jlstenın hlzasmda yazılı muvakkat temi 
ruıt ile lm:ııuııuu tayin etUgt vcslkalan v~ r.eklitlcrinl aynı gün saat 14.30 n 

• kadar komisyon reisliğine vermeleri IUnı.ıQit • 
Şartnameler H 7 kıınşı Ankara ve HaydarpB.§8 ft.ZDClerlnde satıl. 

maktadır. 

Muhammen Muvakkat 
u~ Malı.emenin lmd MJktaı Bedeli Temlnah 

o. ıw. L. K. L. K . 
l l'llubtelU hwıus! çeiiJdeJ' ıs.1.ıo 29.385 - 2203 88 
ı Kanallı ve kanalsız 8UstA 

~ilkleri llli.000 74.750 - 4987 50 
(14.23) 

1-;;taRbuı Levazım amirliğınde1t verı lın ı L narıcı askeri kıtaatı ııanıarı 
~ağıda yaz.ılı mcvadm kapalı zarfla cksUtmelcrl bizalannda yazılı ~ili· 

saat ve ma.hııllcrdeki askeri eat.m ıılma komı.syonlarmd" yapılacaktır. Talip 
lerin kanwıi veslkııla.rfle teklif mektuplarnıı ihale saatinden blr 83At ~vvı> 

llne ko.da.r alt olduğU komisyona vermeleri. Şartnameleri komlsyonla.rmda 
görUIUr. (10t7 -- 1128) 
OtNSL .tflktan Tutan '.l'enı!natı :ihale gün, saat \C nuınalU 

Sığır etL 
Sığır eti, 

Ura ı..tn 

2ro,OOO ldlo 87,500 6563 10/3/941 ı~ Hadımköy 
76,092 kilo 15,218,20 124.1,37 1 ,. ,. 10 Ağrı. 

• • • 
A§&ğtda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmesi Adana.da Askeri Satın al· 

m:ı komisyonunda 14/S/941 Cuma günü sMt 10 dan 17 ye kadar yapılacak. 
tır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmcJerl. 

(]buıL 1111ctan rotan 

·ı rwye ~a ariyeti ' Bulgur. 
Arpa. 
Yulaf. 

Kilo Ura 
200,000 .0,000 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi; 1888. - Sermayesı: 100.000,000 Türk Liran. 

Sube ve Aıans adedi: 265. 

Zira! vı ticari 1ıC1 nevı banka muameleleri. 
Para bfrlkUreoJere ıs.800 Ura ikramiye Terlycn 

~ Allnlramnda llınmlb&rall .,. lblarmz tuarral ~ıı-.:ndıı • U 

eo nraa ııııuıUD&nlaJ'e 8flllede • cıeıa çekilecek ıcura D• llllll1dUI 
pllAa 1:ore Uu&m1J9 csagrt.ıJ.acllırtır. 

• MeO ı.ooo ttnıtııı •.ooo llra 100 adeıt M Unldıı 5.000 Da 

• • MO • ı.ooo • 1%0 • .. • t.80t • 
' • ıM» • ı.ooo • 160 • ıo • uoo • 

10 • 100 • t.000 • 

OlKKAT: Besaptarmdaltı pa.rıılar bir aene lÇtnde M llrad&D qag. 
clQ.şmlyenlere Utramlye cıktJğı ta.kd.lrde % 20 tazla.s1yle Ye.rtleoe:kttr. 
Kur'alar eenede 4 oeta: ı Eyını. ı Blrindk4.nun, 1 Mart n l Baz1raıı 

tar'.hlertııde çe.k1lecektlr. 

Edirne V ilci.yeti Daimi Encümeninden : 
E vvelce kapalı zarf usullle tnmlr cttlrlleccgı llAn olunan Edlrnede Uç 
teli camU karşımndakı Sokullu hamamına talıp zuhur et.memesine binaen 
ri ı,ı 12.3.941 tarıhıne rastlayan Çnrr;n.mba günü saat 15 de pazarlıkla 
lacaktır. lsteklllertn muayyen vakitte Edlmedo Dalml Encümen odasm· 

(1551) 

Afyon Vilayetinden: 
Myon llse.'flnln llJ996 lira 23 kuruş keşif bcdl'lli ikmali lnşıı.atı kapalı 

zart ı.wul1.lc ckstltmC'ye konulmuştur. 
ı - !hale 14 Mo.rt 941 tarlhlnc m~.a Cumıı günü saat 15 de VilAyet 

nı:ıtfa bl.muımda toplanacak nafta kolD13yonLLI1aa yapılacktır. 
2 - Mtı\•kkat teminat 1499 Ura 72 k\!ruştu:. 
3 - Pl!ıı, buJA.s:\Si keşif, vatıld! !!at boraurosu, umum.1, bususl fenni 

.-ıartname, bayındırlık ışlcrl genel §artn&rnı:!'ı eluılltm şart.namesi, muka... 
YO:le örneği :ııafia mUdUrlUğünde görWllr. Ve~-a almııblllr. 

4 - istekli olanı :u- bu işe gırmek tızere nıacaklan ehliyet vcsikalan içuı 
ihale gtınllndcn en az ile; blln C\'Vellne ka.W\r villl.ycte müracaatla vesika 
nlacaklardır. 

& - MUnakasaya iştlrt.k ıçın yazılan <:hliyot vesikam ve muvalikat te· 
m.ınatı havi teklif zartıanm yukarda ya.z:ııan gün saatinden bir sat evveline 
Kadar ı:nakbuZ mukabilinde komlsyon rcL&!lğlno vermeleri veya posta ne 
göndcnneleri ilAD olw:ıur. CJ.287) 

ı.ooo.ooo 67.600 
2,000,000 M,000 9750 

(2021 - 1556) 

• • • 
20 ton sığır eti pazarlıkla ,atm almacaktır. Taliplerin Çerkczköydc 

askerl satın alma komisyonuna ~cleri. lbaleBl t/3/941 Pazart:eat gtınO 
BB&t l15 de yapxacaktır. (2025 - 1560) 

Beelktae 1cra Memmluğundan: 
Do. 940/1962 
Bir alaeağ"m temtııl fstifası için 

tahtı baC7Al almıp paraya çevrilmesi. 
1 ne karar vl'rilcn bir adet ayaklı Rus 

1 
markalı 52782 numaralı makine 6/8/ 
941 tarlhlne mtısadlf Pcr'§Cmbo günil 
saat l• ten saat 16 ya ko.dar lato.nbul 

1 belediyesi Sandal Bedcst:a.nmda açık 
ıırtmnn Blll'Ctfyle po.raya çevrilecek
tir. 

Muhammen kıymetinin yüzde 75 ln1 
bulmadığı takdirde Uttncl artırmam 

ı0/3/041 tarlhine mUsadit Pazartesi ı 
1 gtınU ayn:ı yerde ve ayn:ı aaatte en çok 
1 arttmınn Dıal~ icra edilecektir. Dol-

IA.llye rilsumu ve sair maara.flar alı~ 
ya aittir. Tallplcrln yevmü mezldU' ve 
saatte mahallnde hazır bulundurul&. 
cnk m emuruna mtıracaauan ll!ln olu-
nur. (350f2) 

' BORSA 
\ _ Ankara28-2-941 

ÇEKLER 
l 8terU. 

ıoo 0o1ar 
100 Fm. 
100 Uret 
100 b vtçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayl~lı: 

100 Belga 
100 Drabnd 
100 l...eva 
ıoo Çek Krona 
100 ~ 
100 Zloti 
100 Peng& 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 l ııve( Kronu 

100 Kuhll' 

Altm 

1%.9370 

S.116 
&1.1876 
Sl .onf 

- Esham ve Tahvilat -
Ergan1 .. 'O o· 

lıp _______ ... -. 
Çocuk Dekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
l'akalm Talimhane Palaa No. 4 
Pazardan maaa hergtin ua· 11\ 

t(-n .. nnm. Trlr fnn 40127 --·------· 
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T. ışBankası • • 
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IKRAMtYE PLANJ . 

Hayrıye Lısesi Müdürlüğünden -üçüncü taksit 1 Martta txı§hyacağmdıı.ıl Martm Onuncu~ 
taksiUerlni vezneye yatırmıyan talebentıl r .ekteple alAk&sJ ke 
olunur. 

Sahibi: ASIM UB 
Umum neşriyatı idare eden: 


