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Bu gar oaş 
vekili Filof 
Dün Mebusan 
meclısinde 

eyanatta bu undu: 
Bulgaristan 

giı iştıği 
faalıhüliere 

sadık 
kalacaktır 

man hü tmeti 
Komşumuz Türkiye ile 
imza1adığımız beyanna· 
meyi hassaten nazarı 

itibare almıştır 
Sofyn, 2 (A.A.) - D.N.B. bil-

diriyor: . 
Bulgar Ba. vekili Fılof, bu~ 

öğleden sonrn mcbusan mccll!' 
nin fevkalade toplantısında hilku· 
met namına nşnğıdaki beyanatta 
bulunmustur: 

Alman hükumeti Bulgar hüku
metinden Bulgaıistunn Alman ~
talan göndermek için müsaade ı:
temiştir. Alman hilkümeti bu mii
saadeyi isterken bu kıtulann Ya· 
zifesi zamanla muknddey bulun· 
duğunu ,.e hedefi do Balkanlarda 
sulh ve nizamın muhafazası oldu
ğunu beyan etmiştir. Alman hü
J-ünı ti B;.ıtgarlstanın Slllb elyare. 
tin o 'c komrularma karşı olan ah· 
di vecibelerine mugayiı hiç bir 
talebe bulunmamıştır. Bilakls Al
man hükumeti komşularımızla m~
tiyette olan dostluk muahedcl~:ı
ni '\"e avnı zamnnd:ı komşumuz Tür
kiye iİe geçende imza edilC>n vo 
Bulgar hükümetinin sulh siyaseti
ni b'r kere daha ehemmiyetle kay
deyliyen beyan:ımo)i hassatruı na
zaı1 itıöare alnuştrr. 

Bu vaziyet dahilinde ve bUtün 
hlldiseleri tarttıktan son'ra Bul
gar hükfuneti memleketimizin ve 
milletimizin ynşamak baklnrmı 
korumak ve mulmfaza etmek ar
zusu ile ve Almanya ile Bu!garis
ta.n arasında mevcut dostlugu na-

( Deıı·amı 4 wıcilde) 

EDEN 
ATiNADA 1 
Kral ingiıız aricıy_e ili f 
:!!'~~!k~~!u:a~!~!. 1 1 
seyahatten son derece 1 // ~ 

memnun olduğunu '#' r~ 
söyledi r // """ 

Ati1ıa, 2 (A.A.) - lngiltere ~~' A 
Hariciye Nazın Eden ve İmpara.. /' ' 
torluk Gt>nelkunnay Başkanı <. 
neral Dill. bugün öğleden sonra 
tavyare ile Atinaya gelmişlerdir. 

0

Atina, B ( A.A.) - İngiliz Ha
riciye Nazırı Eden ile Gencı ... ı 
Dili. ve maiyetlerinin Atin. 
gelecekleri saat halka bildirilme 
diğinden, muvasalatlarmda res - I 
mi bir kabul yapılmamıştır. 

Eden lngiliz elçiliğinde elçi 

1 

" 
Sir Micbacl Palairet ile Yun:. 
Ba!;vek.iH Korizis tarafından 1.ı-· 
tikbal edilmiştir. 

Bulgar Baş-ııekı1i Fil.of 

Bulgar standa 
Tayyare 

Akşam da İngiliz Hariciye Nn 
zırını Kral Jorj kabul etmiştir. 

Eden, Türkiyede yaptığı seya
hatten son derece memnun ol -
duğunu söylemiştir. 

Alman Başkumandan· 
lığının tebliği : 

meydanları ıngiliz erin cenu·~u 
Almanlar şarKi Avru~ adakı 

t Ô r Ô f 1 n dan Haber alınan tedbi~l~ri
ne karşı koymak ıçın 

işgal edildi Aİma·n kıtaları 
2 5 O Alman tayya- Bulgar 
resı Sof ya üzerinde hududunu 

uçtu geçmıştır 

ıuıgarıstan n 
Londra elçisi 

ıs ııa etti 
(Yazısı 2 incide) 

Berlin, ~ ( A.A.) - Alman or
duları Başkumandanlığı bu ak -
§am a~ağıdaki tebliği neşretmiş.. 
tir: 

Binqazide yerli ham lir 

Cenubi Libyada 

Kufradaki 
ıta,yanlar 

1-~:ir Fransız kuvvet
le t" :ne te5lim oldular 
Lotıdra, 2 ( A.A.) - Hilr Fran 

sız karargahının bir tebliğinde 
cenubi Liby~ :J r .im 'bir vaha 
olan Kufranın 1 martta hür Fran 
sız kuvvetlerine teslim olduğu 
bildirilmcktefür. 1.000 İtalyan 
sir :ılınmış ve mühim miktarda 

harp malr.cmesi ele geçmiştir. 

Yedi Alman 
tayyaresi 
Yugoslav 

topraklarına 
tecavüz ettı 
Bir Alman tayyaresi 
yere inmeğe mecbur 

edildi 

Dün Muhtelıt-Beşikta~ 
3-3 berabe~e kaldı ar 

Alınan orduları teşekkülleri, 
Bulgaristan hükQmetile muta -
bık olarak, İngilizlerin cenubu 
şarki Avrupasmdaki haber alı -
nan tedbirlerine karşı koym_k 
ve bunları önlemek üzere 2 marL 
tan itibaren Bulgaristana girmek 
tedir. Alman kıt.alan Bulgar 
halkı tarafından hararetle ka:r
.şılanıyor. 

Sof ya, ! ( A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Ingilterenin harbi Balkanlara 
::ıirayet ettirmek niyetlerine mfı· 
ni olmak ve bunu önlemek ve ı..;. 
nı zamanda Bul~ar menfaatleri
ni himaye etmek için, Alman 
kuvvetleri Bulgar htikiımctile 
mutabık olarak Bulgar hududu· 
nu geçmişlerdir. 

&lgnıd, 2 ( \,A.J - Bulgaristıuw 

gitmekte olan bir Alınan nakliye tay 
yaresı atin öğleden sonra Yugoslav 
yada l'l'ltUp tayyare meydanına mcc 
buri bir iniş yapmıştır. Tavyarcd, 
pilottan m:ınd:ı sci<ız kişiden mUrek 
kep mUrettch<1t vardır. Pilot. yolunt 
şnşırdığmı beyan etmiştir. 

JJelgrnd, 2 (A.A.) - Cuınartes. 

-~v~ 

Osttc Va7i Lf'tl/i l{•rdar Bcş:kta:ı kaptanına l~pa verirken ... 
Altta.:. Lik §aınpiyonıı Bqıktat takımı (Yazısı 5 inci sa.yfada.) .. 

Maresal 
Peten 

işçilerle patronlara 
hitaben 

Bır nutuk 
söyledi 

"Demagoji yapanları 
artık dinlemeyiniz ! ,, 
Bent Etien, 2 ( A.A.) - Havas 
Dün şerefine verilen bir öğle 

yemeğinden sonra Mareşal Peten 
Sent Etien b~!ediye dairesinin bal 
konundan müstakbel içtimai mü
nasebetler hakkında mtihim bir 
nutuk söylemiştir. 
Mareşal sınıflar arasındaki 

mücadeleye ne için nihayet ver
mek lftzmı geldiğini, işsizlik telı· 
likesini, sefaleti, eğlencesiz me
saiyi, işçilerimizin sıhhi hayat 
şartlarına tabi olmaları zarureti 
ni tebarüz ettirmiştir. 

(Devamı .J itw:üde) 

ı;t\nU lkı Alman bombardıman tayyn 
resi MnkedonyAda üskUp Uzerındeı. 

uçmuştur. Tayyarelerden biri \'ugos 
ınv avcı ı.ayynre!crı tnrn!md:ın yere iıı 
meğe mecbur e<lllmişUr. 

Om•J Scvcr.n ltarşısmda Tuna Uzc 
rinde de yedi Alman tayyaresi Yugos 
ıa.v tC1pıaklarma tecnvUz etmiştir. Bu 
rada )'ugoslnv tayynre dafl topu ol 
mndı(;ı !çın bu tayyarelere karşı mit 
ralyöz nteşi açılnu§ ve tayyareler Rw 
men topraklarına geri dönmüştür. 
TayycrC'lerln hasara uğradığı söylen 
mektcdır. 

Yu~<.ıi'lnvynda Tunada scvkulcey 
b:ılcım•lr.n ehemmiyeti olan yerlere 
tayyare dafi toplan y~rıc~tirilmlştir. 

Romanya da 
Rcyiam dün yapıldı 
Bükrcş, 2 ( A.A.) - Romen 

milletinın hükfımet tarafından 
takip edilmekte olan siya;:c~ 
tasvip edip etmediğini anlama;< 
üzere emrettiği plebisit bugi 
yapılmıştır. 

Nüfusu 19.65!>.000 olan Ro • 
manyanm son arazi teklerinden 
sonra şimdi ancak 13.441.000 · 
fusu vardır. Kayıtlı mil•'"ehap -
!arın yekünu 2.500.000 dir. 

Resmi bir teblirre göre, bugün
kü plebisit az~mi 1.700.oOO kit: 
iştirak etmi~tir. P'E'bi,.itin nt 
cesi henüz :belli değildir. 
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bıyiliz tankını karşılnıor 

ltaııran sosr il ı:nte 

Bardera !Şgal 
edildi 

KEran c varınca 
müh m bir geç1I 

cıe a.ındt 
Ka1ıire, 2 ( A.A.) - B. B. C 

İtalyan S::ımaı 'sinde Cu~ I&:::ı.ri. 
nin 150 mil şaı kında Bardea 
İngiliz kuvveU::ri t:ıra.fından ir 
gal edilmiştir. 

KaJıirc, 2 (.A..A.) - lnaili.z u. 
• o 

munıı kaı·argfilıının kbliii: 
Eritrede, şimaldeki kuvveUeri 

nıiz clün l{crcn civarına ha'.-im er 
lıın mWıim bir g~idı zaptct.mif.. 
lerdır. 

Hal:eşistanda, Gandora gidea 
yol Uzermde yeni terakkiler ka)'
dedilmışth·. 

Gojjnm mmtakasmda Habei 
vatanpen:<'rlerir.:!eıı mUteş ~kkil 
k!-1vvelkr silvaıj ve piyade'er1* 
bır çıkış hareketine t<'~ '1iıf: e
den Suredeki Jtalyan garnizona.. 
na çok bUyük zayiat verdim ·1-
lerdir. Bu mmtakada ltalyanl& • 
rın başka karakollardan da çe .,. 
kilecckleri~ dcta!ct eden ali • 
metler görülmektedir. 

Günlerın peşinden: 

Mavi boncuk 
sıyaselı 

Bulgaristan A vnıp::ı hıu lıiuın ha .. 
ladığı gundenbcri tereddüt iç nde 
idi. Harpçilcrlc sulhc:ular anı,.m
da orta bir siya.set tutıİıak ı in pek 
çok gayret Calfetti. Gör. u blriJııı:.. 
cilerde olmasına rağmen :ınc.lere 
karşı da ümit vermekten hali e 
ğildi. HattA dalın iki hru ta evvel 
Ankara deklllrasyonu He Türklere 
ve dolayısile İngiltereye: "Gh.. 
lUm sizderir.,, bile ôemişti. 

Hnkikattc bu bır mm i uon 
idi ki sahte olmamak şal'tile b 
yllk bir kıymeti haiz olalıilirdl 

I<'akat iş burada kalmtH:!'. Bulo
gar Bnşvekili profesör Filof De 
hnriciye mızın Popof Vfyanava 
gittiler. Bulgar nazır: üc;lll pakt
çrlara iltihak için diplomatik vetıl. 
kalara imza atarken Bulgar Bq. 
\•ekili de okuduğu bir be\anname 
ile Tilrkiye ve Yunanl!tan gtb( 
komşularına ha.la o ma\i boncup 
hatırlatıyor! 

Acaba Bulgar hudutlanndan ge. 
çcn Alman ordularına nıı, yoka 
Bulgar Brvwekilinin sözlerine ml 
inanslrm? Önümüzde ~ık }lir b .. 
kilrnt var: Alman ordusu artık 
Trakya hudutlannuıa gelmiştir: 
Almanya düşmanlık edeeebl 
Trakya hudutlanm·zda blr g1a 
içinde harp patlP-abili'r. 

U.... KamcaJI 



Arn·avutlukta - , ··----------
+n• n ... Birinci Meclis, ..... .:; ........ . Sulgaristanda 

Amanlar 
Bc!gr d, 2 (A.A.) - Röyta: 
İyı t ber alan Wıynaklard:ıı.ıı bura. 

ı:;•lcn haberlere g6rc dUn gündüz 
50 A ıman tayyare ı mUtcmacllya 

yl O rlnd uı;mu~tur, Bu tayya· 
1 rlo ço:'hı l:>ombardıman tayyarele· 
dlr /.vcı tayyarcl<'rl .J'.c bomb..'"lrdı. 

ııı.an Ll.~arcl rin refakat etmı}Ur. 
E , ı~ ı;cl n haberlere göre, ccnu 
Billgaristanda bulunan tbyyare 
yJ lan Almanların l§gall altında 

dır vs bir miktar Stuka. pike bombar 
an tayyaresi ~mcllden bu tayyar~ 

m yd.u;lannda. bulunmaktndır. 
Alı~ kıtalarmın So.yaya girer gir 
ez A•n.a.n elçU;gl önünde bir re.mı!. 

ı çıt ) apuklan aöylenmckted!r. 

Londra, 2 (A.A.) - B.B.C: Al· 
.man krtalan dün sruı.t on altıdan 

ar en Sof~ aya gclmeğe ba.<Wi
lJlJŞlardlr. 

v a.rnamn tgnli 
l..ondm, 2 (A.A.) - B.B.C.: 
Sofyadan gelE'n son haberlere 

are Alman kıtalan Vıı.rna.ya gir
mi§lerdir. 

n::.,a me~danmm lı,ıgnll 

Londnı, 2 (A.A.) - B.B.C: 
Cenubi Bulgarlstandaki bütün 

Bulgar hn.va meydanların Almanlar 
tara.fmdan işgal edilmiştir. Bu 

ydanlarda bir miktar Alman pi
ke bombardmıan tayyaresi bulun -
maktadır. 

l!:v\"eli motörlü kıtalar_, 

Londra, % (A.A.) - B.B.C: 
.Asosyat.ed Pres ajansmm Sof • 

adaki muhabiri tarafmdan veri
n malfunata. göre miktarlan git
d" artan Alman krt.nlan, Bulga.. 
~tanın ilçfü:lU pakta iltihalondan 
k az sonra Sofyayn girmişlerdir. 

ll:vv 18. motörlü kıtalar gel.miş, 
unlan plyadC'lC''r takip ctmiıııler-
r. Alman tayyareleri mütemadi· 

Sofya Uzcıindc uçmuşlardır. 
Bu bnbt>rler Londrada teeyyüt 

tti "h takdirde !ngilterenin Bulga
nla siyasi milnasebatmı bir 
saat zarfında kesmesini bek

ek zaruri olacaktır. 
fnı:fllz <'!çisinin knı.Ua mülaım.tı 
Sofya, 2 (A.A.) - B.B.C: 
&!yadaki iİngiltere elçisi Rerı

iJel diln nk nm geç vakit Bulgar 
kralı Bori le bir mtiliikatta bulun· 
.aıu ur. Millükatm nerede yapıldı· 

btlinmi.) or. 

AM.ER1KANIN KARA.Ki 

Va,ıngton, ~ (A.A.) - B.B.C: A· 
JMrt .ıı. hariciye nımn dlln beyanatta 

unarak Bul0 amtana Alman kıta· 

lan wafmdan ınaı cdlldltf takdirde 
l Am"rlka hUkOmetlnln, Avru-

Bir halyan taburu 
nasıl biçildi? 

AUDa, 2 tA.-A.) - DUn ak§am n~· 
redllen 123 numaralı tebliğ: 

Zanar. zaman otddeUenen ke§U ve 
topçu faal!yeU olmuı,,tur, 

Atlna, ı (A.A.) - AUna radyosu, 
barekAt hakkında dUn ı;.k§am a§a#lda· 
ki haberleri vennışUr: 

Cuma gtinu, Jt.aıyanlar ıçin !ena bir 
gfin olmur.tur. Jtalynn ba§kumandan· 
lığı son lerıle merl:ez mıntakamn· 
da Ywıan kuvveUeri t:ırafmdan zap· 
tedllen me,-zllcre k&r§l mukabil btr 
taarruz yapılmumı emretml§Ur. Bu 
mu':ıı.bll taarruz. en mümtaz İtalyan 
taburl:ın tarafından yapılalJfbr. Tar 
arruzun nlUcest lt&lywılar jçfn bir 
fellk~t olmuş ve .ıtalyan askerleri a· 
d~'J. n.lbancyc scvkedllml§Ur. İtalyan 
!ar, Yı:nan otomatik allAlılarmm ma 
kasvliri ateşi arasına. almml§lar ve 
llçilmfşlerdlr. Taarruza geçen Italyan 

lutaatmdan ancak çok az bir kısnu 

hayatlarını .kurtarabllm~lerdir. ltal· 
yan taburu kumandanı da ölenler ora· 
amdadır. 

Mauasbr, 2 (A.A..) - Rtiyte:- ajan. 
amın AmavuUuk bududund:.\ bulunan 
hususi muhabiri bildiriyor: 

lngillz ve Yunan tayyareleri Ama· 
vuUuk cephesinin şimal kuımı üzerin· 
d~ İtalyan tayyarclcrllo bir hava mu. 
barebe&l )'&J>m~tardır. 

Yunan ve lngUl.z bombardıman te.y 
yarelcr1ıı1n ltayan mevzllerlle ve ltaı· 
yan hatl&n gerlalndcki nakliye vasıta 
larma hücum ettikleri bildirilmekte· 
dir. Hücuma uğnyan yerler anuımdıı 

Berat, Elbas&n ve Tepcdclcnln etra. 
fmdaki mevziler bulunmaktadır. 

Prolesör nıoı 
Viyanada gazetecilere 

beyanatta bulundu 
Sorya, 1 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Bulgar bR!ivekili Pr. Filof ya

nında Almnnyanın Sofya elçisi ba
ron Von Richthofen ve maiyetin -
deki Bulgar ricalilo bugUn öğle -
~in tayyate ile bul'llyn gelmi§tir. 
Bulgar kabinesi azalanndan bir 
çoğµ mebusan meclisi re.!si Logo
feto!, Bulgar hava ku"-vetleri ku
mandanı general Boçef, saray mü
messilleri. ve bir çok zevat basvc
klll k8r§ıfam:şlardır. 

B. Filof sofyaya muVMalat et· 
tikten sonra kral tarafm-
d4n kabul edlhmştir. SOb.o 
rnnyadaki hükümct ekseriyetine 
mensup azanın bir çoğü Bıişve1d. 
Un izahatını dinlemek üzere husu
si bir toplantı yapmI§lardır. Bu 
toplantıdan rvvel kab!ne bir içti
ma akdebniştir. 

Sofya, ı ( A.A.) - Havas! 
Viyannda Bulgar gazet~cill"rini 

kabul eden Bulga'r başvekili Filo!, 
Hitler ve Von Ribenbtropla yaptı
ğı konu§malarda Alman devlet 
adamlannm Bulgar milletinin men 
faatlerini tanın.mile Anladıklar:nr 
müşahede ebnekle bahtiyar oldu· 
ğuıiu söylemiş ve demiştir ki! 

Biz ilçlü paktı, Avrupada idil 
ve devamlt yeni bir .nizamı temin 
edecek sulh vasıt.aaı olarak telak
ki ediyoruz. Bizim kanaatimiz şu
dur ki, üçlü pakta iltihak ('tmekle 
komşulanmızla lmuıladığunız d06t 
luk muahedclerini ihlAl etmiyoruz 
ve Rusya ile annnmi dostluk si • 
yasetine devtmı edeceğiz. Yine eu
na kaniiın ki Bulgaristanm üçlU 
pakta iltihakı Bulgar mllletinin 
menfaatlerine uygundur ve Bul -
garistanm istikbali bakımından 
mühim olacnkbr, 

nasıl ve nelerle uğraştı? 
........................................................................ , 

içki yasağı teklifinin geçirdiği safhalar 
- Başı dUııkU sa)-wuzda -

Müfid Efendi (Kırşehir) Besim 
Atalay'm fıkıhdan bahsetmeıdne ta· 
hammül edememişti. ''Bilmem ne
reden alarak •.. ,, diye başladığı söz· 
de meclise "teşrii" Brfatı verilip 
dururken "şer'i'' kelimesindeı 
ürkmeyi anhyam~ı anlatarak, 
"kanundan bu kelimenin kalkması 
doğru değildir, bu kelime bizi itiJ!\ 
ettirecektir.,, miltaloa.smda bulun· 
du. 

Refik Şevkete ~tirak eden ve 
"hakim muhayyc:r kalsın,. dJyon 
doktor Suad:n bu kısa ifados"ndcn 
sonra tekrar kllrsUye gelen Besim 
Atalay "Hoca efendi,. nln hndd-i 
şer'i ta.birllc de kuvvc-i tcşriiyye 
tabiri arasındaki farkı takdir et
medkilerino ~ret ederek: 

- (Şer'i) denildiği vakit (Ka· 
nunu ilahi) hatıra gelir, (teşri') 
denince taknin kuvveti anlaşllır. 

l\lüfld Efendi (Kı~ehlr) 

Teşri'. taknin manuına ıstılah~.ı, tllisI altmdadrr. Bizim gÖ8tercce
dedi. ğimiz namilnaslb bir nümune o ar-

Müfid efendi klZmlştı: - U-
sum fıkıhda sana anlat:nm. U::ulli kadaşlan:mrza fena muamele ea.ı-
fıkhı ben sana da okuturum! diye mesine sebep olur. Böyledir, efen-

dim, hilrriyyet-i mezahlb vardır. 
s~slendl ve mebuslarm gllf ilşmeı:- Bunu reddetmek doğru değildi?", 
:1 arasında §U cevabı verdi: - Siz Demesine rağme reddedildi 
uç ay ovvol burada "mefhüm·i ğ n . • 

h lü·ı 1 izdir eli rd Nl de Mustafa Hılml, Refik 
mu a e ame ca ,, yo u- ş k tö Emin Ali 
nuz. Usulü fıkhı böyle mi blllyor- ev et ve opera r ' Ve-

.sunuz? Gel de usulü fıkhı ben s:ı- ı N d il" 
na anlatayım! e eme 1 

Hamdi Namık (İzmit) hllliı: 
- Neden mUa!Umanca dedJn? di· 
ye Basri {Bahkesri) n1n yakasını 
bırakmıyor ve para cezasmı, hapsi
ni kabul ediyor da dayağı kabul c•. 
miyordu ! "Ha.kimler bir çok yer
lerde kendi hissiyatına mağlüp o
lur. En tatbik edilmesi liwrn gel· 
miyen bir adama badd-i !Jc>r'iy:i 
tatbık eder. 

Hapsediniz, cezayı nakdi \•erdi
riniz, hatta idam ediniz; fakat da
yak vurmayınız! Sonra muhako
mool yapılan suçlunun ne gibi ah
valde tevkif edileceğini kanun 
söyler. Buna bliyle bir cinnyot ma.
hivcU vermeye ne mzum vardır? 
Memurların tardı: CUrUm ile ceza 
arn.cr.ndıı ii.dil bir nisbct olmak la
mn gelir.,, diyordu. Hınstiyanla· 

nn bazı dint mera.cıimae bunu kul
lanmaya mecburiyetleri olduğunu 
hatırlatıyordu. 

Teklü snlıibi bakimin zat.en da
yaktn ve parada muhayyer bıra
kıldığını söyledi. Ve dayak nasll 
şahıs için bir izzeti nefis meselesi 
ise bu kanunun tatbiki do milli iz. 
zetinefis :ıncselcfildir, dedi. 

Müzakere uza.m·ştı. h"'kserlyet 
kifi gördU. Tadil t.akrlrlerl okun
maya b~ladı: 

Urfa mebusu Ziya Bey (İşret 
ettiği muayene ne anla,,ılabillr) 
densin, diyordu; kil.bul edilmedi. 

Mustafa (Antalya): (VA.ki hilii.· 
fmda ihbarda bulunanlar muayyen 
cezanın iki misli ile cezalandırı
lır) diyordu. Kabul edllmedl 

Tevfik RüştU yine (Memsim-1 
diniyyc vü itikadiyyelcrl icabınca 
mliskirat istimal edenler işbu ka
nun abkammdan müste.ımııdır) di· 
yordu. 

- Bu mesele lslA.mm menafa 
azimeslne mütealllktlr. BUyUk b1r 
kilUei isllun maalesef dil§man iS-

(Artlır) dememeli, (ıırtır) dP.ı:rıcU 
diyen fıkramız üzerine Bey F ..ıa.t KIS· 
eeral!ln yazdığı bir mektup, v AKITnı 
21 Şuoa.t sııyısmdıı yazılıdır. llu mek. 
tup "(artır) dcnllebllir; yani daılld.f#' 
iııftillr, ıa t doğrusu (artdır = art· 
tır) dır Eski elifba ile imlAsuır batır. 
lrunalt §tlpheyl ı:;lderlr,. diyordu Ye on· 
aan sonra mUteaddi, kendi tnblrlyle 
icbar! lıiğalann izahı yolunda mütale. 
alar kaydediyordu. Blz mektubun bu 
ilk fıkrasaın bakarak, (artır) dcnllebt· 
lir degil, d nllmek !Azımgcllr hUkmUn_ 
de ısrar ettik. Bay Fuat bu ıararmu_ 
:ı:a k!U'§l şu satırları yollamıştır: 

"J - "'Artır den.lllr,. demNcte IN'lll' 

cdlyoruz. buyruluyor. llalbuld denll· 
ruı~·or veya dPnll1114•:r. lddlaamda bn.. 
lonmitdı.mı dofrwıa (art.Clu:;'-&rttır} 
oldağun o ile ı1 sUrd Um ; çU.ı:ıJ. O lcbarl 
ıın "6asm iki türtn yapılır: drr'-trr 
veya -yerine göro- ırt Ue. :Mlıal: 

yapmak, ,..pdır (tır); delmek. cleldir. 
Dogmak. doğurmak (mütftlddl), do
ğurtmak (lcbarf). Pişmek. pltlrmek 
(mtı.), pSı;l.rtmek. (Le.). 
Şu lıalde bıahl!I konacr (mPnflu) 

olan artmak fllUncle kök AR olııaydı, 
bittabi artırmak demek yanlı~ ol~ 
dı, Lfı.kln kök AUT olduğu fçln, :lcberi 
dunımun (ART-dır..mak) ockJIPde ya
pılmaaı IAı.nn gelir. 
il - Batmak, yatnw.Jc, Wtmek :mı. 

teri gayri ınllteaddi (=lblm) dır. 

Batrrmalc, )1lhnnak'" ~kllyle bunlar 
ntUtnddili!;re geçmi11 olar. lcbarl bina· 

lan he batırtnuı.Jc, yatırtmak (Vtlyv. 

yatdınnak), bltlrtmekdir. Sö:t. ,;ellıtf: 

yatımnıaymcıı. pocnğo, t1ütnenf'fllne 
) ııtırtdı (tırth).,. 

(Artır) denilmek lAzım gelen keli. 
menin aslı artdn' olablllr; net.ekim 
(getir) kclımcs! aaJnun (geldir) oldu· 
ğunu K&mu .·ı Türk! yazar. 

Bununla beraber D&llıl (bit) emrln· 
den (blUr) emri çıkıyorsa bu da öyle 
ve l.Stiıınal bir Blğachr. (Arlt.ır) deme. 
meli. artır) demelL 

fa {Antalya), Ali ŞUkrli (Trab
zon), Tahsin (Aydm). Mehmet 
Şülırtl (Afyon) un takrirlerinin yc
nJ hlr telif şekli o!arak UçUncU 
maddeyi ek$criyct şöyle kabul et. 
ti: 

Alenen mfüıldrat istimal odenler 
\'CJ'a haflJY"'n MünaJ edip de Mr
hoı:lnğo görtilenler ya badd-1 ~er'i 
110 ,·eya 50 Ura.dan 2.50 Ura~'ll ks.· 
dar ~eza~i nakdi '"eyBhut ttç.er ay
dan bir seneye kadar haplo; r-ezn
!'ile teezlye olunurlar. Sıfatı rt'S
wlyc erlııa:hmdan ohuıla.r memurl. 
yettcn dahi i&rı'lecllllrler. Bu hu· 
sustakl hükümler im.hm ltiraz·u Is· 
tlnaf-ü tcm;\iz değlldlr.) 

Teklifin dördilncil maddesi mev
cut içkilerin mtiaarlere.~i hakkmdn 
idl Operatör Emin Beyle Ref:k 
.Şevket aJA.kadar oldu ve sağjan 
bir ses (içki) kellmea.i yerlne 
(me§rubat) denmesini istedi! tek
lif sahibi de bir mühlet vermek
sizin imhayı doğru bulmuyordu. 
Teklifini 5u hale getirdl: 

"Bu k&nunun tasdik 'e nCf}rile 
beraber l~ld hruilinc mahs-11 hll. 
cümJe alıt ve ede\"at müsadere 
edfllr. Me,•cut f kiler clerlıal t.em
lıir edilir ve bir ay zarfmda me
maDJd ecnebtyeye lhra~ma mii!ma
de olonar, hlr AY nlh&yettnde de 
imha edilir. 

Ali ŞUkril Bey böyle hem anhip
Jerinin para ilo alınmış sarih mal· 
larınr, hem ihracat r~~l almaca
ğı için hazineyi korumu oluyor
du. 

Refik Şevket başka sanatlarda da 
istimali olan ali.t ve edevat-n bil· 
hassa inbiklerin bedeU mislini hll. 
kümet vermeli diyordu. "Bunlar 
bir ay içinde ne ihraç olunabilir
di, ne satılabilirdi.,. 

Muotafa Efendi (Tokad) - Ha· 
yır, bayır, olmaz! diye bağırdı • 

İsmail Suphi Soysallı, bir ay 
müddetin dört aya ı;ıkanlmıumn 
istedi: "Diyunu umumiycnia teikl
iatl ınUkemmeldir. O vasıta ile 
hergeyi kontrol edebilininlıt. Bir 
binlik bile ~ld.'l'lllazsmız, kork
maym!,7 ffi~·ordu. 

Operatör Emin Bey de Ref'ık 
Şevket.in fikrinde idi. BMrl Bey 
(Balıkeısri) Merhamet taraftan 
değildi: - Vıikıa bir kısım vatan
daşlarmırz bu maddenin tathfkln. 
den dolayı hakikaten mutazamr 
olacaklardır; fak&t senelerden.be
ri sUlük gibi emdiklerine mukabil 
Jmalithanclm eeddedilsln, bu ,za
:rar hiçtir, diyordu. 

Tahsin (Aydın) m zihnl bep na. 
.kil vasıWarmda idl "Müskirat nn:k-
1 eden arabacılann da. vesaitini 
mUsadere llı.zmıdır, teklifitıi ileri
ye silrilyordu. 

Ali Şilkril Bey maddesinin (bir 
ay) müddetini, sahil için kô.fj bul
du: fakat nakil VMrtalarmın o 
günkü halino bakarak iç vilayet. 
ler için mUddeti kendiai de az gö
renlere katıldı. Bunu vasaU ola
rak (iki ay) a ~.ıkardı. Ve teklife~ 
t.iği madde bu tadWe kabul oluna. 
l"ak, befinci maddeye geQildl 

(Daha. ''ar) 

O gun meydanm çok eğlenceli w çok harekeW gün· 

l rind n bil'inl teşkil etmişti; çünkU pehlivatjıünerlerini 
de y~ni ~eni nohillerin gelişi takip ~tmişt. Bunlar da flk 
nahll gibi eski sarayda br mUddet lefJ}ıir edilmiş olup 
eımdl oradan getiriliyordu: fakat bunlar ilk gelenlcrdeıı 
çok daha büyük ve çok daha s~lü ve hey'betli idiler; en 
kUc;Ugllniln knJdesl dört, bC§ zln' ( •23 mel.re) muhitin.. 
de olan bu nahillerin hatta serbee~e geçirilebfimeler:ini 
temınen lstanbulun dar sokaklarmdan ba.znmu kesmE'k, 
"I' nıslctmck ve bunun için de yol kenanna. gelen bazı 

f\YJ ri yıkmak icap etmi,U. 

o·ç·o Kıc'o 
J-uttanff(tJbmf!din 
sanne!DtJğtJnü 

boğdunılarak denize nya Mm•nlıfa atılıverdiği m1aaJ.. 
lerlle doludur. 

lgte üçüne~ Sultan Mura.dm vezirleri de efendDe. 
rlnin huzuruna o gün tüpheab: bu glbl korkularm teü. 
ri altında mutlak bir ltaatm bugün artık gillilnç ve 
.haysiyet. kırıcı telAkki edilen figilrlerlnl yaparak gtr
ınl§lcr ve onu eteltledikten eonra hediyelerini takdim 
etml§lerdL 

$$$ 

Haziranın beşinde başta sadraıam Sinan Paşa oldu
gu halde padişahm huzuruna kabul edilmişler ve dUğün 
lc;ın hazırlamış olduklan hediyeleri padişahın ayağı aJtr· 
na atmL.'.}lnrdı. 

O va.kitin usul ve adetince böyle bir kabul resmi 
~ok mlikE'llef ve c:ok tantanalı bir ı.;l"kildc yapıltrdı: . 

Ayakta, hürmet ve tazim ile duran, kala.balık bır 

Mrny halkmrn ortas-.nda kemali azamet ve ceberut ile 
d" tahtına otunır 'c devletin en yüksek Qrklı.nı, 

bülun o h:ıhllletli tnvırlan ve korkunç vckarlan iı•ind(' 

birer uşak gı'bı k<>5arıı.k gelirler ve mtiteaddid defalıır 
er operek ılerledikten sonra - büyük bir nfm(>t~ C'riş. 

m1ş olmak kanaatinin verdiği inşirah ve bııhUyarlrk 

IQinde • padi hm eteğini öperlerdi. 

lkkfbten de tekmft • devletliler, "ahsi lhııkatl"
• ""' mentf"lı: tP ffn edilmiş ?ıfzmet dereceleri ne olur
ea o~nn. h!'r an irin riltb 1(>ri ve hattiı mnddf. mnnC'v1 

varlıklan efendilerinin iki dudağı BTMma ıİtku}mr~ birer 

.. !!azan. H. U. 
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u§aktan başka bir §ey de değtldilor; çünkü bu devle~ 
!ilerin har~mli, seliunhklı; köleli, cariyeli büyük bir 
hizmetçi ordusu arasında geçen ihtişamlı varlıklan 

rtr..fil gün iı;:in daimıı bir hiç olabilmek tehlikesi ile 
karst karşrya idi. Onalr. efendilerine knl'§I taşıdıkları 
bu haysiyet.şiken kölelik vaziyetine -kim bilir, bel· 
ki- kendileri de madunlanna ayni ceberutu göstere
bildikleri mülahazasmm tesC'llisl ictndc tahammuı edib 

gidiyorl!lr ve mutlakıyet sistemi içbıde yetl§mi5 ve bU
yilmUı; olmanın verdiği itiyatla telakkilerini uyu,<;tur

ınuş ve bu hale alışt.!rmış bulunuyorlardı. 

Mutlakıyet sistemi altmda idare cdil(!)l memle
;ctlor tarih:ndc olduğu gibi Osmanlı imparatorlu tarilıi 
de, naz ve niam içinde ~ a.şadığı konağından herhangi 
bir sabah, her şeyden bihaber; çikan ve geçUği bütUn 

• yollarda pUrür.;Uz bir itaat ve htlrmet tezahürleri sey· 
rl'de>rck, ihtişamlı ve azametli 'bir n:Iayla Topkapı sara· 
yına gldc>n bir devlet ndammın hemen saray kapm:nda 
alayının r,1.1 yavrusu gib idağıtıldığt ve lfendislnin de 

••• 
Hediyeler hep ağırdı ve bir padişahla onun veUah· 

dine, bendelerlnin armağanı olabilecek değerde idi. Bu 
Mibeple Oçtlnen Muradı memnun etınl§tt 

Vezlr.J azam Sinan Pap, padifah fçfn gayet mtı
kellef eğerler vurulmuş clns bet at ile ıehnde için al
tmlBİ' içinde ve incili gqlyeler (at örtll8U) urulmuo 
iiç &t ve &ynca da muh~em lfbular takdim etm{§tf. 

Sinan P8§8.nm bu '1edlyelerine kırk bin altm kıymet 
takdir fldilmi§ti 

!kinci veıir Siya.vuş Paşanm hediyeleri yirmi 
bin altın kıymetinde sekiz at ile ımınalr kumaşlardan 
mUrek'kebdi. 

1JçUncü vezir Hadım Mesih Paşa., Ddsi milkemme
len <ığerle~ dört at ile otuz bin altm lnymetinde yft.z 

elli tat elbise takdim etmişti. 
Dördilnr.:ü Te%ir Cerrah Mehrned Pqanm hediye

leri on bet bin altm kıymetinde atlardan, libaelardan, 
kölelerden ve gUmQf oyuncaldardan tereJc'kUb etmek
te idi. 

Dahiliye nar.n payesinde otan Mdaret keftıudltıt 
O:mıan Bey de on bin 3ltm. değerinde gümüş evanl ile 
GIW;ü 'llA-~Cle )§lcJed, atJrmlttl. 

( ..... ,..1 

=Askerin P~ 
(' antasını çv 

1 O gün hapis yatl 

Terhis edilerek 111flY 
götürmek üzere ,ı,ıJ 
dan iğnedanhk satı_:ı.,_,.. 
Çökezin cebinden ...-:-.;ıı0 
ru çalıp kaçmak iste.Y-:-ıı 
mer admda biri su~_!t 
kalanarak dlin ınev
mahkemesinde sorgl1Y8 J. 
tir. ftl~ 

Yapılan duruştn~ıı 
me.r açlık yilzür.de.JJ: ı.Ced~~ 
ğmı iddia etmiş, ne~J 
hapse ve 11 gün de d• ~ 
mumiye nezareti a.ltl!'..11t. 
maya mab:.lm edı;ınır-, 
ra mahkeme masrafı dl 
den alınacaktır. __...,,,, 

O" 

TramvaylardaD ~ 
16 kişi cezalaJ1 

Dün de vapurıardakf 
hamallık yaparak ıısl. ~ 
eden 6 mahal ile se -~J 
za.mfarma riayet etnıl -.tJJrı 
för, tramvaylardan ~ 
kişi ve muhtelif ~~~Jf'· 
esnaf cezalandınllJ1>'1~ 

~ 
Bir ttaly_.,... 
baıı yarılc:IJ 

Taksim.de otw-an ~ 
Canyara adında bir l{~ 
aynı evde oturan . 
birisi, evve!.ıtı gece b~ 
den dolayı mUnak~·~ç' 
mU§ ve münakaşa gıt~f 
lenerek müthiş bir .k3 .ıJ 
üştUr , ... 

m Kavga sonunda J{oÇO 
cirdiği kalın bir deaılr_;.ıı~ 
kaldırdığı gibi C nYl"')Cİoı;J 
§Ina indirmiş, 1tal.>~...Je il"' 
çinde karakol~ k<>P'~ 
yi haber vermişf:-. ~~ 

Canyara tedavi al~ 
Koço yakalaııarak lı 
kibata giriAilmiştir . 

---oo--~-~ j 

h. 1,. 
iki çocuk ze 1~ 

Dün şehrimizde Ud ~-
vakası kayded.imiş, buJI ııt' iiJ 
si bir ~.ocuk ma.ma.ııınd .JJ 
miştir. ~J 

Bu maruf çocuk ınatı1 ~'?ı 
birelndiği !!anılan çoeu~~ 
turan Osman oğlu tJi'"'-1 
aylık çocuğudur. ÇoC~~nct ff'tl 
rafmdan muayene eclih e'JP,
tendiği anlaşılınış ve 11

1d 
rahpa.'ja hastanesine Jc~ 

Mamadan bakiye ~ 
Belediye t&blilhaneıdne 
mfştir. Z!ıbıta ica,, edeJI 
girişmiş bulunmaktad'f·>1 

Diğer zehirlenme de,_, 
olmuştur. Bumdn. o';,eoe 
t 2 yaşındaki km IJ dtJJ 
yemekten sonra san':_1.,,. 

mağa başlamış, yetf!Jew 
dan lıut•neve U:lıdJlrlll"~ 
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filJPLARI TESBiT EDilDI 

OlliiYiıP Geçir1ien: 
Söyleyenden dinleyen 

arif gerek! 

Ressamlar Bir1iği 
kurulacak 

Şehrımizdc muhtelif ıe:;sam 
guruplarına dahil olan gurup 
mümcssıllerınııı iştiral:iiP HaJkc 
vındr bir toplaı.tı yapılmıştır. 
Toplantıda rcssamlarm diğer te
Pekküller gibi muhtelif i~le. ..: 
alakadar olacak bir bırliği. l.u -
lıınmadığı ve b . e ressamlar 
bırliği kurulmas.n::ı karar veril-· 
miştir. 

Karadeniz liselerinden 
mezun olanların 

toplantısı 

- 12 - ,. 
Esra1· ve maceralarla dolu z abda roman ı 

Ce.~edi ne yapmışlardı? ~Ienüz 
bahçeye gönnnli~ değilleı'Clı. Bel· 
ki bu akşam gömerlcı ! Ben ge
ecyi yukand::ı tavan ı:ırasınJa 
gecirmiye karar verdim. Bu ge
ce mUhim scvlcr görecPğime da
ir içimde biı- his var. Çiinkii ih· 
tiyar ~orbeı ile ,·ığc-niııi bugiin 
çok meşgul görüyorum. Onlar: 
zora koyanııi ne oldu;~unu anlı · 
yorum .. Evet. bir damla kan co· 
şan bütün bır denir.den daha A· 

ğır basar.'' 
Bu gece ''baki~ mı··. kı7.ıl ba· 

kire mi bir kere daha görece· 
ğim .. 

Bakire, kızıl ba.kıre diye Kris· 
tinden bahsediyorum. Hem ona 
neden "bakire': diyeyim? Göz· 
lcrim onları gördüğü ie<in n_ı i ? .. 
Fakat ne gördü ki gözlcrıın? .. 
Sanki ben gfrl.!erimin gördiikll'· 
rini biliyor muyum? 
Düşündüm, cok <lfü;ündüın ,e 

dolabında bir eı·kck saklamasına 
rağmen bir kadmm temiz knla· 
bileceği netfoesinc vardım. 
Şimdi benim de bu ı.-;:ıtırlnı a 

dökeceğim bir itirafım var. P" 
de bir facianın kahramanı bulu
nuyorum. Bu facia şimdi riitUn 
düşünceme hakim bulunuyor ._., 
bunun sonunda eğer nlmak ister· 
se darağacına çc·.amck de\'~ 

Bu gece adayı saran ha\·a o 
kadar ağır ki, güçlükle nefes a· 
ltyQnım. Sanki büyük bir kaya· 
nın altına kapanmL5. hayat. 
uzaktaştmlmD? cibiyim. 

Etrafta ne b ir ses var. ne bir 
nefes. 

Fakat b irdenbire 'bu sessızliği 
bozan b ir ses işittim. Bu SÖZÜ 

·,ben ou 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

si.izleri U) duramazdım. <}olt .><ı • 
~ıt sö7.lerdi bunln.r, s~dc~~: :·At. 
lahaısmarladık {~abrıyel dıyo. 
.,.c; yrrindcn kıp;rdamıyordıı. Bal 
kondavdı .. Gii7.cl sesi. scssız 
cenin Üb'1r sükfı~etini ~z~yoıdu. 
liıtiyar Norber ılP yegenı tıp t 
lebesi cesedi bir örtüye sarrlı ol· 
duğu halde Kristinin önündc.ı 
çirdılcr. Dolahın kap!s~ açıktı 
demek ki, iyi_,. keşfclmı.::mı.w Ben 
atelyeye çıkhg1!11 :-aman megersr 
ceset <le a.telyc ımış. 

Bu Krist in bana fevkalbeşer 
bir mahli'ık ~bi göri.inüyor. Ha -
vır Jıayır Kristin sen ibir ~calp. 
sir..be~k değilsin .. Sen de ınsan 
ve b('lki de canavarsı~. f~k:ıt 
ben ~ni böyle görmek ıstc.mıyo 
rum. Sen bir mel(".ksin. . 

sen ona. dünyadan ahrete ~n 
ti kal etmiş olan en güzel erk ege : 
"Allahaısmarladık" elerken bell 
senin bu masum sesinde onn; u . 
ıa.-.mak vaadini hiss~"r gıöı °'" 
dum. ma.ş ona J{ris~in. d~n:ıel; ~ı 
intihara karar verdm .. pe tı Krı~ 
tin öldür kendini. ben de kcndı 
kendimi öldünneğe karar ''er-
dim. 

Ah Kristin ben şimdi şu ~ 
din yerinue otmağı ne kadar q. 

terdim. Bak onun kin !!özya.şları 
döküvorsun .. ne olurdu ben öl
seydi.İn de ben.im içi.n ağl~ay -
dm. Her ıa.ma.n senın gezınece
ğin bahçeye benim ~lgöoı 

Bebe k 
Çe viren : M. ACAR • 

sclerdı 
Sen, sen fıi.cıanııı gerı ı-.tl 

kısmııu görmek istemedin .. On 
Ira. yani baban ile nisanım balı 
cjedc hazırlıklarım iaparlarken 
sen atclycne girdin. 

Fakat artık karanlıkta ben de 
bir şeyler göremiyorum. F~ 
~u.kur kazsalar, o zaman da ka
ranlıkta ~ölgclcrinin hareket. 
gö~m. 

Bahçe içindekı pavyonun ~ · 
min katı benim için. daima mcc
hul ve manası iyice t:Ayin edil 
memiş olan bir yerdi. Bu ı.emin 
katındaki üç kapı vardı ama be 
bu kapıların a~ılml!} olduklarını 
h1<~ görmü~ d<'ğilim. Binanın ik" 
ucunda iki pencere \•ardı. Fakat 
bunlar da p3.Ilcurlarla sıkı ukı
ya ôrtülmüştiı Ben gecelerce 
yaptığım gözetlemede bazan bu 
zemin katında pek iyi kapanma. 
mm olan pancurlarm ince bir 
hat halindeki aralıklarından d 
şarıya bir ışığın hem de sank 
bir elektrik şeraresinden çık
mald.a olduğu hissini veren çol: 
kuvvetli bir lŞlğın sızmakta oldu 
ğunu görmüştüm. 

Trp talebesi genç. Kristin ' 
ihtiyar Norber ile atelyeye ka
panmadığı zamanlar işte zemin 
katındaki bu esrarengiz salonda 
çalışıyordu. Belki de bu salonda 
ra.dyograf ik tecrübeler yapıyor
du. Doktor ~ıkacağma göre böy .. 
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lıörııp dlftbldüçe : 

Bızce böyıesı 
dana ıyı ! 

Aylardnnbcrı, ııbıJetleı le gah 
nt.€~ı. tchlikes~ yükscler\::k <r.ıh 
azıcık ~vsayıp durularak: su~up 
gıd~n. s~~~~ hastalık, nihayet 
belırsızlıgını kaybetti. Artı!.. 
mutlak teşhis konulmuıjtur. Bul
ga:ıstanın ne olacağım. nereye 
~ogı u gıdeceğıni değil, ne oldu
gunu \'C nereye gıttiğini bıHvo 
ruz. Bı?.ce, boylcsi daha iyi. · 

N1LSıl ağareıcağı kcstirılemı. 
yen karanlıkiar, daima ad::ı.ma 
rahatsı:.r.hk Yerir. Çünkü ufuk 
ları kaphyaıı gece, şen bir sabah· 
la ~~· kanlı bir yangınla da ac.;r 
labılır. ''Bulgaristan" ın ıç oakı
~:_~dan ne gibi buhranlar gcçır. 
dıgmı bılmiyoı uz. MeınlekC'tlt 
fı.rkacılığa. sıyasi müna!.nşat. ra 
nılıayet verildiği icin, bu hu 
du~larm çer<;evesinde knynavan 
fıkır cereyanlarını kestirmelt 
kabil değildir. Bu sist<:m, tabii 
Bulgar matbuatını da tesiıi altı· 
na almıs \C uzaktan teshis im
kanlarını ortadan kaldır'ınıştı. 

Garpta Fransanm vıkılrsm. 
danbcıi. komsularrmızın vnziyc 
ti böyleydi. 

gski muahedelerııı. tekraı 
g~zden geçirilmesini istiyorlar, 
mılli emellerden bahsediyorlar. 
Akdcnizc <:Ikmak dav3smı gi.idii 
vorlardı. 

l;i ~ 
bırleşmişJ~r. hatta Yıne o •akı 
ler Almanlar. biz. müttcfık . 
d "l( • ,, rın-

en nıaagaç·· "Ce°'r "'t .... f::ı ,, ~• •H l.:.ı.a 
• P3Şa parçalarını kop.u rak 
Bulgarlaıa. p ı,e~ çekmiş l l JI. 

Romanyadan ''Dobrucu" y 
~oslavyadan ve Yunan topra!.I~ 
ı mdan da bazı kısımlar k<L. ~n • 
mak bahasına giı 11cn, ~u ıt~ fı.. 
km sonunu hep b"lıvo l . 

kft~ J • Jın 
euonya e;ephesinde ilk b u;ruı 
başlamadan cvve., Bulgaı 'ı:ır bı 
ıttifaka ginm.\'<' i<:I a·kkrı 'ha· 
tayı anlamı~!ar ve döııü \ olla 
rmı. ta lsvic;relere baş '\ ·mrak 
araımş!ardı. Fakat eiyaEi birta: 
kım ı:ıyarctler, bu te bb" . 
k .. 1 t . usu 
or e. mı.ş ve ~Z1Una l,ad r. l•er 

h~n~ı bır nctıceye varrrıağı ım
kansız hale koymu~tu. 

_Aradan ~u kadar yıllar J:.c<'
mış .ve gerıde bu dere .. ede .. 
t~c:t~bekr varkrn, üeii~lti ı.akta 
g:rı<:ı ı:nı.~tmak kolay oirNız. Hfı 
du;elcrı . o:ten kalın ört.U~ ü kal 
dırmnk ıçı~. ~maıı vinr>•n ınu'lı
taeız. Bu~mu, butün nıc !el rı 
zaruı ctkr •. korlnı \'<' ı!ıt slaıı-
ıe ortaya kovacak f ı. 
de 

.. 
1 

. me. 
n ne soy cnırse süy' i" be>f' 

tur. Bulqaristanm · 
bir hükumet mese-1 
millet iradesı m ·l1 - ,, u 
yoruz .. Fak~t Ror.ı"ı ,. Ro-
m nlerı~. U?"..-ıdı ·J rı o"v.(•r ba 
karak hukml"tın k ı·zımc · 
kC'msulaıımız hesabma eı 1i~; 
enmemel' O" elimizrlen relmivor. 

lloPl.-ı s •lırı n.,..,ır:t'N 

GONDEN G cı NE 

tiur ıan 

le calışmalar yapması kadar ı 
bii ne olabilirdi" Sonra Mndam 
Langlumnın gcv~zdiklerinden 
de bu katta sağ trırafta her tüı -
!ii al atı le ır. _ ı bir furun 
bulunduğunu öğrenmi;tim. 

İşte bu ge.ce ben karşıkı bah 
çcdc geçecek mühim hlldısderi 
Gabrielin nasıl gomüleccğ1ııı bek 
!erken paneurlar arasından ı . 
zan ışık bana bu esrarengiz zc • 
min katında bazı mühim ifller 
Yt>pıldığı hissini verdi. Dikkate 
dince ziyanın daha zivade furun 
tarafından geldi~ini de farket • 
tim. 

Pakat bu seferki ışık öyle kı
vılcım sıcrama!'lı falan gibi bir 
şeyler deği.ldi. Bu alev alev ya -
nan bir mayiin çıkardı~., fevka
!fide ı~ıktı. 

VC' birdenbıre ntelyenin daha 
üzerinden yükselen koyu bir du· 
man etrafı kapladı. Her tnr.ıf 
yava.c; yavaş bu dumanın aıtın
da kalıyordu. Bu ne kadar en<lıse 
veric: bir ha.idi. J•~trufı bir tela"'"° 
tır sardı. Dumanla beraber bil • 
tün mahalleye belki bii.tün adaya 
ta.hammiilsiiz bir koku da ya rıl
mıştı. 

Ah dikkatsizler, ıhtiyatsızlar. 

l1 

Çarşamba: - Gti7,el! Knstm 
ümitsizlikten ölr.ıeıniş! Şimdi a· 
telyenıdc bulunuyor ve sizi te -
min ederim ki, her zamankinden 
daha canlı. daha gii7.el ... Bir ke
re yalnızca benim için atelycm
den içeriye girdi.. iş için falan 
değil yalnızca benim için. Sanki 
yalnızca mevcut denilen ıztırabı
mm dinccePini anlamış, benim 
her eeyi bildiğimi hissetmişti. 

(Deoomı mr) 

yenı kıtabı 
hususiyctlermt v. n c v. 
Burhan Topr ~ m irfanın d 
n~~ ölçüde makes olnn bu n 71 
~ıtnbın soııund'l, bır J huçü .. 
lugat cetveli 0~ ı ·· r. BJ li. 
gat c~_tveli, k t b t rcü:nc.::md 
tesaduf t.>dilC>n ı . 1 h d. 1 tüı 
çe karuılıld.:ı.rı olmıvar.ı· 1 ayn<:'l 
muhafaz'l etmek znı uı· tı iızer . 
n? t~nzim edilmi~t·r ki, 11, a 11 
bılfiıl mrncıubu olm"Vaıı MÜt 
tebbıler icin çok fa~ dalı h. r ı. 
lavuzdur. 

İkinC'i cıld'n :ı r 
kdı•~•miz bu t'.eı, • ,..rı t:ı 1 

vadisinde ci , n ne 1• yo · u c, 

kütüphanemiz ic;in b 0 'vi k bir it'"' 
zanç sa~ ılma • a ıa tır .. 

1lll<.1TT ~~t \ •· 

3.3. 941 
8.0:l ,\Jarı .. 
8 .18 Jfofif 

ıırcı~rnııı 

8.15 hoııusın:.ı 
12.SS llnrif 

!'ili ı,ılrıı 

l 2.r>O AJ:ım, 
U:.O~ Hulk 

turlriilerı 
18.20 f.nrı,ıı. 

JlTOJ:'rlltn 
18.0S Ca7. 

10.HI \kord;>oorı 
orı.e. trası 

10.80 Ajan .. 
19. l5 İnce N:ı:r. 
.!0.15 Jfad;> o 

llUO l\ııdm fnsıl 
hr;>rtl 

gawtft,I 
20.4S c l"ıuı 

lı::ı.\'"n.l:ın 
21.00 Dinle' lM 

ı t ı.ı r1 
21.45 P.ndyo 

orı. trası 
"'2.8) A mı 
22.lü O:ızband 

Pazartesi Salı 

> J MArt 4 Mart -er "'''"" . , .. ,,,, . .__ 
K '"'fil' llG Hıısım· ıı7 

'aklUt•ı \ .ııwıtı l'.OUUll \ U1>8l ~ 

Gım~lu 

drı·· l'<U 
7.31 12.so 7.80 12.27 

Öğlr IS.26 G.U 18.26 6.22 
tldııdı IG.86 9.83 16.Si U..88 
Ak...uııı 19.02 1%.00 Hl.04 12.00 
Yııtı.ı 20.sı 1.81 20.82 1.30 
imo;nJ, 5.52 ıoı;o >..)l 10.48 

Me~divenden düştü 
Hasko} de c.turan Mi~nun _ 

lu 7 yaşmda Reçina -w.&... og 
eli 1 

. .. "'"'.uua ı r-
vcn ennucn inr-k '1 dJr -

muhtelif yerlerinden yaralana': 
ra.k hastaneye kaldırılmıştır. 



Sunday T aymi.a 
gazetesi yazıyor : 

Almanya 
Bulgaristanı geçerek 
Yunanistana hücum 

e.derae 

TURKıYE 
fVlUDAHALE 
EDECEKTtR 

Sovyetier Birliği 
hakJnnda hiçbir endite 
varid görülmemektedir 

IAndro.. ! (A.A.) - Sunday 
Tayınis gazetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

Bulgnristmım üçlü pakta ilti
ha.kıruı ait protokol un imzası - · 
serine dlin Viyaııaaa belki sevi.. 
nilmiştir. Fakat Sofyada. sevinç 
duyulmarnı§tır. Bulgarlar mu • 
kedder, §a.§Irmış bir halde ve ıs
tırap için.de ve mihvere iltihak 
et.melde her §eyi .kaybedebile -
ceklerını fakat hiçbir şey kaza. • 
namıyacaklarmı anlamış gibıo..r
Jer. 

İngilterenin Bulgaristan& bir 
ültimatum verdiği hakkında 1 -
talyaıılar tarafından rayılan 1 ... -
ber doğru değildir. 

.Mihver sinir harbini şiddetlen 
direrek Yunanistanı ürkütme~ 
ve lt.alya ile sulh müzakeresine 
icbar etmek niyetindedir. 

Londra.da kuvvetle za..nnedil • 
diğine ve Türk matbuat.mm mi:.t 
tefikan ışaret ettijiine göre, Al. 
manya ;,ayet Bulgaristandan I? _ 
çerek Yuııanistanı istila etmeğe 
kalkarsa Türkiye mUdahale e -
dece&Ur. 

Ba.§lıca me:elele..""<Ien biri Türk 
ordusunu uzun bir harbe ka.rşı 
koyacak şekilde techiz etmektir. 
.Ankarada yapılan son İngiliz • 
Tür': konuşmalarında bu husus 
hakkında memnuniyet verici ne 
tice!er alındığı zannedilmekte -
dir. 

SovyetJer Birliği hakkmda : !ç 
bir endişe varit görlllmemekte -
dir. 

Ankarada kuvvetle zannedildi· 
jfne göre, Sovyetler Birliğinin 
his bn...'}lllı a!;'Tıtmaksızm Boğaz • 
tarın Türkiye ve İn~iltere tara -
lm:lan mildafaa edilmesini Sov
yetler memnuniyetle k3l"Şllam:-:.: 
tadrr. 

Hindiçini meselesindeki 
Japon tavaaautu 

baklanda 

Fransız eıç· si 
Matsuokayn hükiimeti

nin cevabını verdi 
Tokyo, 1 ('A.A.) - D. N. ::>.: 
Japon hüktimetinin istihbarat 

ofisinden bildirilcli:!lne gC:re, 
J'.rarunz bllyük elçisi Arsen Han 
ri bugiin öğleyin Japon hariciye 
JıUin Matauokayı ziyaret ede -
rek Japon hükfımetine yap.:_n 
eulh tavassutuna Frarunz hük\i • 
metinin cevabını tevdi etmiştir. 
Fransız notasının muhteviyatı 
hakkında hiç taf sllat verilme
mektedir. Fransız bUyUk elçisi -
nın atsuoka ile bir saatten fazla 
görilşmüş olmasını mahalli si -
yasi mahf eller Tokyo sulh kon. 
feransını al!!cadar eden mest.. ;;· 
)erin bu müli.kntta ctrafile tet
kik edildiğinin alameti olarak 
kabul ediyorlar. 

Bulgaristanın · Uçler 
Paktına iltihakı 

Belgıadda 

Filofun beyanab 
(Baf taraf• 1 tncide) 

zan itibarf3 alarak ve Bulgar dev
let·nde mevcut kanun ve ıılzama
tm muhafaza edileceğini ve Bul
gar menfaatlerine riayet olunaca
taıebde bulunman.uşıtr.BlWds Al· 
man hükümetinin t:üeb!nl .k&.bule 
karar vermifit.Jr. 

Bulgar bUkUıneti )tendi hesabı
na şunu beyan etmotı bir vazife 
blllr ki, Bulgaristanda Alman la
t.a:ıar·nm mevcudiyeti, Bulgarls
t.anın sulh siyasetini hiç bir vec;
hlle deği§ttmıemektedir. Bulgari&
taıı giriştiği taahhUUerc sadık kal 

1 maktndır ve yukarıld wlh hattı ha 
r cketinden 18.§Dl8Dlağa ve bina
enaleyh her türlü t.aarnadan ve 
herbangı birinln menfaatlertnı teh. 
d!t edebilecek her tOrJU tedbir-
den lc;tinab eylemeğe karar ver
mi§tlr, Bu kal"an verlrekn Bulgar 
hfikQmcti, bununla Bulgamtana 
bugün ve istikbalde ve keza 'Snl
kanlarda sulha en iyi bir tarzda 
hlrmet ett'ği mUtaleaar.ıdadır. Bul
gar htlkfuııeti ve.ziyetlnln her ta
rafta iyice anlaeılacatmı ve Bul
gar mUJetl tarafmdan t.uvfb edi
lecı:?ğlnl llınlt eder. 

Başvelıtflln bu beyaıı,atım meella 
ayakta dlnleml§ ve uzun aJJc·~ıar
la karşılamıştir. 

Meclis relsl Logofetef, mecli. 
sfn, başvekil!n beyanatmı ekseri. 
yeti mutlaka ile tuvib ve kabul 
ettiğini söyliyerek tarihi celııeyi 
kapamr§tır. 

Meclis da#ılmadan evvel hOkt
mete ve bllhusa bqvelıtll P'ilofa 
ha.rnretli tezahllratta bulunmuş -
tur. 

Mareşal Paten 
(Btıf tarafı 1 incide) 

İş şart.Jarmı birkaç kelime ile 
anlattıktan sonra M.a.repl de -
mlştir ki: 
Haksızlık devam ettikçe içti

maı huzur olınıy~caktır. 
Hakikatte. amtflar arasındaki 

mUcadeleyi izale etmek için, Fran 
sız işçisinin :,uıundufu tecrit 
edilmi§ vaziyetin salih bulması, 
f§çlııin beraber y~adığı cemaat 
arasında liyrk olduğu hayat 
prUa.rmı, yaşamak ve Umit et -
mek imkinlannı temin etmek 
!Azım.dır. 
Mareşal Petcn itçltere bltab 

ed :ek ounlan ö,,:wmıtir: 
Franız iaçileri, 
Hitabımı dinlemen1zi istiyo. 

nım. lçtlmat ıslah mesaisine 4ıc· 
yecanla iltihak et.mızaenis bu 
yolda hiçbir eey yapılma!ı milm
kün olamaz.. 

İşçiler, : :rtlıırnn, demagoji 
yaapnlan artık dinlemeyinlz. On 
lann si~ çok fenalığı dokundu. 
Onlar sizi hayalle bes1ecliler, si
m her şeyi vadettiler. Onları:ı 
şu dllstilrUnU unutmayınız: rn_ 
r~k. sulh vo hllrrfyet. Hal'b-:ıki 
sız sefaletle, harp la ve hezimetle 
karşılaştınız. 

Bilahara pat.ronlara hitaben 
Mıırew demiştir ki: 

Patronlar, 
Sınıflar ara.smdakl mUcadel~

den aranızda tirçoklarmrn mes
uliyet hissesi vardrr. Hodbinii -
ğiniz ve i~.ilerin hayat ,;artları· 
nı anlamamakhğımz ~ defa 
komünizmin en iyi yardım~-= 
olmuştur. lşinizd~ çalı§IIlanwn 
meşru kA.rlanndan mü.at.elit ol -
mamanızı simen talep etmiyo· 
nım. Yalnız insanlık ve Fran8ız
lrk vazi!eleY'inizi he:-keaten evvel 
miidrik olmanızı istiyorum. 

M:ı.reşal nutkunu . bitirirken 
herkesin sev~ ve neşe ile müs
tekar ve sulhperver bir cemiy 
tin ferdi olmaıımı ta.lep etmişt.:r. 

•Ye"; neşr yat : 

Vatan yahut Silistre 
Namık KemAl'in bu me,hur pl.yest. 

Gazı_ 'l•tırbtye EnsUtllaU Edebiyat ög_ 
Sükunetle kar§ılandı rctm•.nleriııdcı: ){l)StAfa Nihat Ozon 
BeJırad, ı (A..A.) - D.N.B a)llll' Lara!lndan tertip edllen ve Remzi K1-

lılldirly<•r: tabcvt taratmdan Edl'bfyat Kftttlpba· 
Betg·adm salAhlyeUI mıı.hfl!Jeri Bul 1 nesi ııamı altında ne§rlldemekte olan 

prlatarım Oı;lU pakta iltihakın. &UkQ· bu ı:e§lt eserlerin ~ 1nclaldlr. Namık 
netle karşılamışlardır. Kom~ mllet Kcmal'ırı yeni blU'flerle ilk dt"fa oı.r. 

leUer:e dostane mllnuebeUerin muha_ rak tctıqlan bu eııortni, bütiln edebi 
ıua ecllleceg-1 hakkmda Bulgar başve yat meraklıJıınna, bllha.'!Stl. bUtUn l!Mı 
kili ıı •. ot tarafındıın yapılan beyıuw.· t.:ıleoolerlne elıemmlyeUe tavtıly. ede. 

BAYRA:< 
Ne zaman kullanmağa 

ba§landı 

Bayrağın kulln~ılmav;,, başlan· 
ması cok eski ça~Jara aittir. Bu 
V3%iyet kareıSJh.da bayraf{m .1e 
zaman kullanılmağa ~a.'ldığı 
bllinmiyor. 

TUrkler çok ~ki mrrı:ı.nc!:ın -
beri b'lvrak ve tuğ kullanmnğı: 
baş!a:nrşlardır. 

Milli remil' ·a ,_ d ire?!in U...t: .• ne 
konmuş. boyalı ve dağınık b:~ 
saç manzaranıw andıran bu 
çim bayrak aske .. ıe .. in öniindu 
götürUlüyordı•. B·r".3. (Hal iş t a · 
dı verilmişti. Sonr'l.lar1 bu baş -
ka bic;imlere so~mldu. Bir s.. n 
ucundan sarlrrtrt~n ve k•rm·zrya 
boyanılan at kıllan örU1erek :ıir 
büküm saç vilcude ~et irfPi. 

Bunun fiı?tiöne de yıldızlı i 
şeklinde bir F r '"tc" knn1u. l~aliır 
:ere sonradan Tuğ adı verildi. 

Sel"Uk hüktimdan Alaettin 
n inci tanı!mdan <n.man lı --~
yollanan tn~ bu F'ekiJde hazır
lanmn:ıtı. Bu tu;;lar eonralan 
bUyUk riitbeli Tnrk memurları._. 
alameti farika olarak verilmişti . 

tık eancak, ikinci Al!ett!n ta
ra!mdıın beyaz olnralc vaurlmış
tr. So!!r lan ~il z .. min Uz· l _ 
ne i~tilne beva.z kla tan işlt'n • 
mfş U~ hiJAl Vf>Vtılıut kırmızı or
tasma ve ye§ile bovarm·" l-.,.,,zi 
h!rtmlr.de ve birbiri'":" n-e•Lir. • 
de llç hil~ti olan; rj tf>rlil snnt'<ık 
kul!anrlm·~1. Bavra ·fa ilk 
:ramandanberi kırmızı renk V""...r
dır. 

E9kiden Se!"'tık b:ıvrn1+ım1m 

Gvnten'in De/terinden: 

K 
•• o 

g 
d 
e 

K 
l 

ş 
YükseHr her bacadan 
İnce, beyaz bir duman. 
Köyiin üzerine kar 
Sessiz, durmadan yağar 
Ve J•nlnız derin derin 
Sesi gelir derenin. 
Karla sıvanır çitler, 
Görünmez hiç geçitler. 
Her fey dalar uykuya, 
Orderkler İner suya. 
Bir avcı gider karda, 
izi kalır yollarda. 
ince, beyaz bir duman 
Yükselir her bacadan. 
Günü arttıkça karın, 
O içH çobanların 

tm bU:asııa memnuniyetle karplandı· rlz. Fiyatı <23> kuruştur. B 
it aöyltnmektecılr. + .. .. 'r sa a 

Zaı"reb •iy~ mahtillert BulgarM. Ttirkçe izahlı Fransızca 
tanm ocıu pakta nurokmı !:ıldiaele ~· 
rlD ıabll bir ınki§afı olarak kabul c · Gramer · D '# ,,-.. ~:··-
dl,yorw. l Fra.mızca öğrenmek iaUyectıero ,a ~ ~~ 
fk~ebtekl foglllz konsolosluğunUD bllhaan orta ve !ı.eterde P'rawnzca ~ 

ikbat lşıerl ııcfi Avansın Yugos!A~a. tedr1Sat1nı takJbeden talebe.ere dil '- ~ ~ ~ 
dakl tcgUl~'crl.D lkıuuct gUnlerinlr öğrenmek hw:1111uı:ıda eıı gtael bir 
aydı <ıltluğunu eöylcmeal derio bir te rehberdir. Fraııaı.zca Gramer lcaldele· 
ırir yarnı~Ur. rlı:ıJ Tt.rkçe olarak izah eden bu kitap 
--------------1 Ankara Ticaret Llı;eai FraıısaCa ~t· 

Erzurumdo. zelzele retmcnt Alı Teonuus ı.aratmdan yazı1 
.l'rzurum, ! ( ..t.A.) _ BU!!- ı nufbı\ Remzi Klta.pevl nqrtyat.ı olup 

burada eaat 7,10 da orta giddet.. iUnau Mr oekllde tabedtlmlftlr Ff.yat 
te ve 8 saniye devam eden lı:: 1 (50) kuruıtur. BUtUD Fnwnzca n'~ 
.,,. :uııe ola;Uftu,ı. Hasar yoktur. raklltarım. h&r&reUo tavli1• odertı:. 

sırıkları Uzerinde bir hilal oldu.. 
ğu söylenirdi. 

Bu hilal ~,.,.,1ılar t .. .,..._fın • 
dan istlkl§.1 al!meti Rayıldı~ın • 
dan sonralan ba.yraklartT'"\ hilll 
resmi yaT>ma :-a h;.\cı1amrşlardır. 

~;mdiki b1'•-raltlımtntzdaki hi!a· 
lin ortasında butun8n ·-' lrz "'s
ki det7i1r1fr. Abdm":ı.,,it 7..amıı
nrrı•fa Tanzimat devrint!en ~ · 
mn-i~"t sonra bunil"1"n vıl ..-: 
sekli ka.bnl edil.,,;M-; .. , Fakat r1· 
ha evvelki bavra1dar.mızm da 
vı' ·,·-ı:1 nrla sllslendiği görüh.ıel. -
tedir. 

Tür~ive Cumllurivetinin bay
ra"'r kn"r',.~ 7.emfn ortasında uC· 

Y<\Z av vı'<'I'",...'!'. 

Kısılır nefesleri; 
Yok çıngırak sesleri. 
Havladıkça köpekler 
Kurtlar dağlan bekler. 
Köy örtündükçe karı 
Bomboş pınar başlan; 
Sesler kesilir kırda. 
Türküler yok bayırda. 
Köyün üzerine kar 
Sessız, durmadan yağar 
Kim v~r çeşme taşında? 
Herkes ocak batında; 
Yükselir her bacadan 
ince, beyaz bir cuman. 

Muhittin Ertan 

Birinci sınıf köşesi: 

Necıanın di~ 
KOÇOK NECLA 1)11'15! 

SEVER. ANNESi ot1'}~ ~ 
KEN ONUN Y ANIND'(; 
MAZ. SAA TL.ERCE G~ 
SEYREDERDi. BiR 
YAPTI BlLiYOR NJ0U~ ANNESi ODADA Y ~~ 
KtŞ KUTUSUNU ELlf:~ 
BiR SÖKÜK DiK~ 
YULDU. BEREKE• y 
ANNESi ÇABUK ~ 
YOKSA iöNE ELtNf:t: 
LiR. ONUN EPEYC 
ACIT ABILIRDt. 

0

Tubaf bir tıd 
Engin denizin dalgaları anıam· 

da günlerce çalkanarak gittikten 
aonra, nihayet uzaktan bir ada 
gördilk. Bu adanın dağlan ve ka· 
ynlıklar şekerden, mnaklan şu· 
ruptnndı. Oradaki insanlar o kadar 
obud idiler kf: bUtUn gtln yollan 
yalayorlar ve parmaklarını nehir· 
lere batırarak emiyorlardı. Bu a
danm miyan kökUnden ormanlan, 
ve rllzgfı.rla aalland kça, tatlı mey
valar dllşUren bUyUk ağac:;lan var
dı • .Meyvalan toplayıp yemek hu· 
susunda, eeyyahlar hiç bir zorluk 
çekmezdi. ÇUnkll rllzglr onlan 
seyyahların ağtılııma kadar geti
rirdi. Bu hoş veyler bizi QOk mem
nun etti. Adanm bqka taraflarına 
da gitmek istedik. 

lıittiklerfmb:e glh~. • daha ~tc
deki ba§ka bir adada sucuk ve 
paat.Jrma madenleri V8rDlJI ..• Ora· 
da topna#J, altm ınadenlerlnJ kaz. 
dıkl&tı gibi kazarlar ve içinden 
nefte sucuk ve pastırmalar ~tka.· 
nrlarmı§. Bundan bal!ka ırmakla
rmdan da soğanlı salçalar akar
mı,. 

Evlerinin duvan bir nevi bör k 
kahuğundanD1J3. Hava yağmurlu 
olduğu zaman gökten gUzel ko
kulu şerbetler yağarmış. 

Bu tarif olunan adaya gitmek 
için, 1~1nde dev kadnr iri iki tay· 
fa bulunan bir gemiye bindik. 

Bu adamlar gUvertede uyuyor
lardı. 

Horlarl:en 5yle br nefes alı> ve
riyorlardı ki, hava gayet Mkln 
olmakla bernber, yelkenler bun
larm ne!eslelinden "f~, ve gemi 
silratle yol almnfa baıdadı. 

Diğc-.r adaya geldi'füniz zaman, 
htab eatan adamlara ras~eldik. 
Bazı sntıcılar da uyku satıyorlar· 
dı. Görülmek istenllen rtlye.la.ra 
göre uykular pahalı veva ucuzdu. 

En gUzel rUya en pahalı idl 
Ben pek ziyade yorgun oldu· 

ğumdan, en iyisinden bir uyku a
lrp yatmağa. gittim. 

Tam ya•.acağmı s-rada, birden. 
bire müthl3 bir giirtlltU işiterek 

yerimden fırladım. Pok ziyade 
korktum ve "Jmdat! .. " diye ba.· 
ffırmağa başladım. 

Bana: "yer yarılıyor! .. " dedi
ler. 
Mabvoldunı zannettim. Fa.kal 

sonra şu sözlerle beni temin etti
ler: 

- Korkmayınız efendim, böy
le her gece muayyen flaatte ye'r 
yanlır. İçinden dıeanya kaymak
lı çikolatalar, buzlu eerbe:tler atı

lT. 
Hemen yerimden kalktım; bu 

nefis şeylerden biraz yeyip Jçtik
ten sonra tekrar yattım. 

Uzun ve rahat bir uykudan 
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~~~~ çı~fı za • 
~ f UcUıleyın sıcak 
~ kap~hyan yolculardan 

, : Yerine hücum e -
bj ~'fit> ., 

,.,. ~Ne oluYonız.. ! 
~ , Ncuı Yordu. Gemi su· 

'"l'ehtik~a sadece: 
t>ı ta .. _, var. Cankurta . 

·>e ~Inız!'' 
~itç Yordu. 
tt İ ~1: ~entinin makine 
~lllelere etinden delindiği 

r-..:~1dı. su hücum cttF•i 
lı..~ı o 
:"'l'k Cilcr d"\if 
"-11:1 esk1nılş l 1 kapamıya çaS lrıUJcav 0• an saçların 
'iıa 8 1a..ııd.ığ1 :etı . karşısında. 
~ lllar 1 ~1ıı.cı tnıı.kıne dairesi· 

't,u. e kaldığı Söyleni· 
,.,~Purun .. 
~ den1~tl;lndeki bütün ka· 
'?ıı.t ~u ~ ındinntşler, ka • 

\> ~ başı11~rı kayıklara bin· 
l1atıt. -ııl§lardt .... ~-. . 
~ l§tıı tak 
bi\ta....,ı galib ası yok, Petrol 
~q gü a ... 
~ do~ vertede O&fkın bir 

Peltuvan1rken, Yusufun ci • 
btr A ~- olduğunu bilen 
~ ·~ııerik ..... ~ : alı, yanma so· 

'~ lİııne bil' lıt~t"du. ıyor musun? diye 

~ lfa~kahya: 
~)t~ 1hne7. 
,U..U: p "ertnlşti. 

.. h.~ '4aırı 
~ ~ "~n Sıl~ırınıo mı? de
~ . bır d..uizin orta· e bıı8 ..:• ~ıaC:? ne olaca~ ..• 
~sen denjze §Öyle 

~ tt .. :opup gelen dal • 
-g Yavrusu heybe. 

<i -
~-ıı-: en -~r" yıkılıyor. 
~"' ~İ..,...ıur yllzücüsü 
L~b...~ ~ 1 dalgaların kuca
·~· ~v. -rıı. .. P.Pıunaz. . ~ut--l' ~ ~u etmek 

~~~Uz ınUtemadiyen 
~ b~ 1ııı":._riyor. Her hal" 
~ l>Q}uzı dımıza gelen 

~~ı ur. 
4-a: ~ ltıle ~ biri sert, bo

' c...._ . . apıana bajuıyor. 
·~111 del"'" 'G.Jlaaa iğini vaktinde 

Sanki denize atılırsa, kurtula· 
cak mıydı? 

Biribirinin üstüne devrilerek 
gemiye doğru yuvarlanan coş • 

Yusufa: 
kun dalgalar arasmcla bağnşan· 
lan gören Yusuf bir an için iti
dalini topladı: 

- Şimdi ne vaomalı! 
Yanıbaşında duran ihtiyar bit 

demir taciri, halinden belliydi ki 
Yıı.sufun denize atılmasını bek· 
lıyordu. 

Hava seıindi .. 
İhtiyar demir taciri korkudan 

titriyordu .. 
- Sen atılırsan, beni de kur" 

tarırsın, değil mi ? . 
Diyor ve mer~1amet düenen 

gözlerini Yusuftan ayırmıyordu. 
Zavallı Yusuf! • ııdi yardıma 

muhtaç bir haldeyken, başkası· 
nı nasıl kurtara:bilirdi., 

Bu esnada kaptanın neşeli se-
si duyuldu: . _ . 
"- Uzaktan bir gcmı goriln • 

dü. Metanet ve itidaP"'izi m~ha· 
!aza ediniz .. in.dadımıza. gelıyor· 
lar." 

Kaptan bunu dürbUnle gör • 
mUştU. 

Yolcular deniz ve güverte ils
tUnde görememekle beraber il : 
mide kapılarak • dalgalıu- ar~ 
smda can <;ekişirken bile • sevı· 
niyordu. 

Yusuf billi kendini denize nta.. 

mıyordu. . 
Onun gözleri, dalgalar arasın 

da. çırpman Petrodnn ayrılmı • 

yordu. ·- . . 
Petro yüzme biloıği ıçaı ~<ılga 

larm zalim pençesinden."~ ınsaf· 
sız hamlelerinden k dıı.ıı kurta 
railivordu. 

Cankurtaran gömlekle~inin, 
yüzme bilmeyince. ~un müddet 
su UstUnde tutacak kadar r ..... ~ ~J.· 
lı bir şey olmadığını gören Yu-

suf: kl -_ Hiç olmn~a şu kayı ar 
dan birinin kenarına tutunur, 
gelecek Napunı beklerin'l. 

Diyor, ve btınunta mtıf.es •.. 
oluyordu. 

Fakat, Petronun . ~irdc!!':ı ire 
mUt.hİ§ bir dalaanm 1<.'ıne gomU· 
lerek çırpındığını görünce: 

_ Eyvah! • diye ba~rdı • 
Petro boğuluyor. 

t n,,..,...., • •.,.,. ' 
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Şampiyonluk ve centilmenlik kupaları 
evvel vali LOtfı Kırdar tarafından 

müsabakadan 
Beşiktaş'ılara verıldı 

tetanbul Uk maçla.rı geçen hatta 
nl.ha•!'etıenml§ ve Be,ıktq blrlncl fut· 
bol t.e.Jsrmı İstanbul futbol pmplyon. 
tuğunu ı-azanmı§tı. Dün de latanbul 
şamı>'yonu evvelce t.ekarrür ettiği veç· 
hile oı~er dokuz klUp muhtelit! ile 
karşıln~tı 

Bu t.arşılaşmadan evvel merasimle 
Beşiktaıı takrmın& vali ve belediye re. 
ısı Ool:tor LQt.ft Kırdar tarafından 
şampiyonluk kupalll, yine bölgtı 
taralmüan konan centilmenlik 
kupası, ve geçen hatta yapıl&.!. 
tstanh•' kros birtnclllğt kupası verit. 
dl. Bu arada dlA-er spor h!lreke~ertndo 
de mm attaklyet gösteren atlet ve 
ı:rıtik<>lle!lere ve B takımları şampi· 
yonluıtunu kazanan ırenerb.'\hı;elllere 
de icıaatıdıklan ru ıı.dıılvo Vt" kupalar 
yine \ 'illi Utr&!mdan verlldL 

Bu mel"lSimden e\-vel Fencrbahc;e • 
Galata.s&ray B takımla-ı bir mUsabe. 
ka vapmı•'ar ve Fenerlller 2--1 galip 

gelmi§lerd!r. Matbuat talumı Uo ba 
kem'.r takımı aranndaki mllşabakfı 
da ()-() beraberlikle netlcolcnmlştlr. 

Gelelim mllaabakalann tafailAtuıa : 

Beıi:.:~aş 3 ·Muhtelit 3 
GU:llln en mllhlm maçı Beşiktaş ta. 

lamı !1'! diğer takımlar muhtcllll kaı 
şıla§MaBldn'. 

Hakem ı;;azl.nln idare ettlğl bu nın. 
çA takımlar a§ııftd&kJ kadrolarla çık 
trl&r. 
BEŞiKTAŞ: M. Ali; Hüantl, l'nuz.: 

Fevd, Hnlll, Rıfat; Sabri, Hakin. ŞD 
kir. bt rel, ŞllkrlL 

Mt:JITELf'.i': Ciıınt; Jtm't'r, Druto 
(Ullh ıd•r'; ;,,tL"lll. IJa~ln fHrlı. .... r {',P, 

ifil; KaC:lr (Fethi), P ' ltrct <Kadir) , 
l\1,}nLl Hakkı). Olhat, SUleyman. 

ÔY'ma Be§lkta1'1ılar başladılar vu 
bem~ Muhtellt nıaıf ll&ha.eına lndller 
Hakkmm sı:JG b!r §Utll dlreltlcrl myı-
rara'c P. ...... • - 1-,,10r. 

Halkevleriı1de .._, 

Sanyer Halkevi koşucu biriııci8İ Sılreuua, iki.ııcS31 
rilsll Yas1J/ 

Todorı ü .. .JH· 

Parti Genel Sekreterliğl tarafmdan 
halkevlf.rt lçin yapılan eenellk prog· 
ram mı.:cibince d ın f!'hriml.z halkev .. 
ıerlnde kır koşuları yapılınıştır. 

s \ltll'ER JIALKE\'t ırnşusu 
Bu koııu dUn sabah 4000 bln metre 

mes:ı.fedc Sarıyer balkevl önUnden 
başlıyarak Kircçburnuna kada.' ı;tdlp 
gelme olıırak yaprlmıııtır. 

30 rtıc•in işUrfı.k ı.:ttı :ı koşuyu Sa· 
nycrden cnreyya 17.23 Jle b!r!nei, Fo. 
ıuıryrtırazdı&D Todori .ıs.ıa ti• tktacl. 
Jo'eneey"Jll'.3Zdan Ya.ııc! 18 3ô lifi UO(ln 
cU olD'uşlardır. 

BE\ (l()LU HALKE\ 1 KO. USU 
Bey"ğlu Halkevinin tertip ettlg1 

kır ko~usu da dlln sa.at 10 da Şişli 
Tramv~y deposu llo Tu{tlıı harr.'lanln. 
n arnF•rıda yapılmış nctlced" Beşik 
ı.aştıın HIJ..-met birinci, Bc~·o~ıu hal. 
kc~t'l<!en tznk ikinci ylııe Beyoğlu 

tıaıkevinde.ıı HUseyf.n Oçllrıcü plmlı· 
lerdlr. 
BEŞİKTAŞ HALKE\1 KOŞUSU 
Bu k<>§U da 4000 metre mesafe Uz.e.. 

rindr.n yapılmış, 22 atlet 16t1rAk etm ş 
Kosantinld!a blrlrı~i. Tnkfor ikinci 
olmu§!ı.rdır. Koşu sahaaı Yıldız • Ih. 
la.mur arasında idi. 

FATlll HALKE,1 KOŞUSU 
Fatih Halkevi spor kolu tanıfmdı.n 

tertl;> edl1~D iJdDcl kır kOfU.U ~ 
4000 metre Uzertnden h&.lkevı • JCdir. 
D!'kaı,ı ar;>,suıda.ki sa.hal'.& gidip gelmt
olm<ılt üzere yapıımı,tır. Netlced•' 
Ha~.vlı Ah.met .Mcaçl 16.12 ile birinci 
Adn n ö•Mn 16.30 Uı:- lklncl, Murat 
Ya.1-;:a 16.50 De Oçn.ıcD olmuşlardır. 
Y~nşm birinci, ikinci Uı;Uncllalln< 

koşudan «oma mllkAfaUan verllm~ 
Ur • 

-Matbuat ve HakernL.r tak-ımı bir arada ...... 
0 

Ô)"JD ı;ok sert bir fekllde devam e· verdi. I<'l.kret Huaıın..n 
dl.yor. Be;ıikUış sağd&D soldan .Mi.thte. ııonra ~Ut çektl Ü Un....,... a~attıktaa 
Ut kalE.Sınl yokluyor, fakat Cihadın Şlmch Be~lktaş ~ğ~~bg?I ... 
yerinde müdahaleleri netice almalan· tulnıak için canla başla ~~~ten ~ 
na '"tlanl oluyor. Nihn}et devrenin bi ;vor 

N.i!ıay<'t altıncı dakikada Hakkı ı.ıol- dakika kala Şakir b t~ine Y.,. 
dan nldııtı bir pasla ilk Beşiktaş go· ctU ,.0 birinci dcvro ~a 1 liği t.,_. 
ınnu attı. Akabln<lc Muhtelit muha. rnbere ncUcelendl. Y ece 3--3 ... 
olmle"i Bc?lktaş kalesini z iyaret etti· lıHNOt Dt!\'UE : 
!er " " Be•latnşa tehllkı-11 anlar y.ışat. İkluc. devreye Be§tkt&§ bafJadı, .. 
Ular. Top SUIP.ymana geçcrke.n M All ka t il k devrcd~kı 0 canlılık ::ık. 
çıktı, Süleyman ondıı.n evvel ı111vr!U'. ıp kaflıl klı akınlarla de a ~l .... 
M • .Ally! atlattı ve ka leye şilt ~kt!.. Hrı.kkmm acelesi yUzvUnı:; yor. 
Top Jı-ıılede duran Yavuza ı;arpıp g eri bir goı kaçırıyor. Az aonra ~ ~~ 
dön:lli. Stilcyman tekrar çekti. Fakat llt &'Ult rntorunun becertksizl.il1 ,-. 
avut. de yüz bir gol kııçrruumıa aebe 

Maç l:.11A sert bir flel~UdA devam e- Ylrmt yedinci daktkad& S: 
diyor. sıkı btr §UtU avuta gıtli. 

Dok\!2.uneu dakikada Muhtelit kale. OLu;ı; altıncı daklkada ı-~ethl 
şintn bnU kanştr. Cihat topa vun1ruk ımı :1a lleM atlatıp kaleye glrerluıa lfı; 
il' akıırken Musa Şakirt ecza ı;tzı;isl Ali aynkln.rma ka.parup yllJlde 
dahilinde ka.'lti ollll'll§ itti .. Penaltı!. bir gole mlınl oldu. 
Penaltıyı Yavuz gole tahvil etti. B<.ındarı sonra oyun ayni tempo 

ŞlmC::I Beşiktq 2-0 galip. Bu goı.. do\ am etti ve noUce deği§medım 
d:?D st.nra .Muhtelit canlandı ve Be 3-3 berabere ncUcelc.ndi 

§U~~re~~c:~~o i~1~\lk gotn kazıuıcıı. Fn.balıçe B. 2 • G.S. B. 
(d. 12). Akabinde HU®Unl\n akıı:ımn. GUnlm ilk maçı Gala.t.aaa.ray • 
smdan iııt !fndc eden Niyazi. topu sağ nrrbııhçe {B) takımlan a.nı51DQ'c. 
dan ::apıp ortaladı. SUlc:ıman yetişti. Takım lar sahaya birinci takl"'""...,._. 
Fakat nvut!. dan htrkaç oyuncu ala.rak c;ıktılae 

Şi:ndl Muhtelit aıkt§t.ırıyor; fakat Çok canlı geçen birinci devreıüD _. 
ııol ~tim boyuna of.ayda k&Ç?fl neti- nundıı. FCllerbahçc 2-1 gaUptl 
ce alm•tarma mani oluyor. cf devn-de her 11<1 tarat da btr 

Otuzuncu dakikada Muhtelit hU gol çıkarmak lçln uğr&§lı iiıe"de 
cumda iken Kadlr topu ortall\J:, Be. tice Of!~medi Vfl mUııab&ka :ı-ı 
şiktq kalesi kanıtı ve bu kanşıklık· nerin g&ılblyetiyle bitti. 
tan l'lttfadc eden suıeyman ikinci goıu Hakemler O - Matbuat 
c:ıkardı. 

Bu golden lki dakika fiOnra Beşik.. GUnlın lklnci maçı NamağlOp 
taş kale11lnl çemlı<'re ıılro•.ş ol:ı.."1 Mub· buat U•kımı Ue Hakemler tak11DJ 
teli!. forvetlerinden Cihat Fikrete pu ılnşM ınaBb 1 idi.tak at ~at ımı aab.aya oldukça 

.._ -- ieJ.ın Yd!nız. bu f ela.ket 
l'~~ ~1• Bu hatadan ------------- Spor otomobil 

61k ~=- kadro ile çıkm&allla ra 
ylne u.&.~IOp olmndı ve salından 
berabere olarak aynldı. 

~"';~' 
ııı~İ~ ~ ne diyor_ ne U!U· 
~lt '°t'du p 
~:~!lal'tnı · etro cankurtaran 
~llılJı bo~nuna asar!ten 

llı..~ !ttL sÖzlerini Yusufa 
......... "' g·· 
'. ~Oılerlr.ı ··<"arak: 
tı: ıtıal.:-4 ada ... ı •. _ 
~ ~ . "': - cuy:: lı3J,'tr· 
~ ~Y~ertndeyiz şimdi. 
' ~delil li hesap vel"\..">Cek 
~a <;_rkcs;n kendi ca • 

g:ı çaıış1yor. 

1t0c4 • * * 
\P l)~SON 
~~rı ca 
~~ ibunkurtaran kayık -
~ ,ı.u, ~k Yar ve ÇOcuıklarla 
'S ~Utatra.da k~an J.Olcu • 
~~~ ~ ~ Qakik:z1 gotnlegıni gi· 
"'-~ k Ya kadar denize 
~.; ' İIL aptan ta.raf d 

.._~le"' '""' ec:rr ın an 
~ da • ~t(!e b , ı lYOrdu. 
_"1't-tdt 1-tıYoru A!l YfzlPrce b • 
~· ~ do~arı~· Yusuf Ja ~~ 
llııf ı..:,IQUtett:cl;r arasında me· 
ll~~l~td ı :t !':e yapaca· 
'~ u. 
~! ~ltknu beı 
il: tiıt~~l kurt ıtı et, Yusufcu· 
~ ~ı. ~e~l.tl'l!z •• Belki ö-
~tuı~i ~k· ku~ulursak, 

llıı,-,""~ • ı otelımdo arar 
~~t'ı ~le ~U6 
.. ttl'tl de~ Oldu Ufun eon konu..~ 
~ ~ lıee hafı Bı..ından ~nra 
~ il.~~~~ b' rarak :e mfı.rı.a· 
l"~ de: Şeyler söyliye· 

• J\,..~ ze atınır:ıtı 
~ '"'1)nu ~ • 
~ ~. . n arkasından 
.:.'111l l bıtçok 

.:t....~ fk~lld~ Yolcul~r ~bi 
• 9' b~lqQ çırpı •' , 
~ lehlike~t'?Ordu. Yu -

~nı.cı ını o dakika -
eki an ~et.nıemişti. 

il.....~ ttcirıcuıa·m denize 
~ tkb\ci ~emelerini lh • 
"-.~le aptan sesinin 

"1 )oicu~nyordu: 
~1%.Vaktimi~ 

bııı..~ Sc =~ ~· 
~ 1ıt. t ~a:ımsanız 

~tle etrafına bakı-

Pek tabii olarak. bir çok lum
seler zarif bir spor otoroohllinde 
direk!lvon kullanma.eını an:u eder
ler; lakin, bu işin öyl" zann~cü~di
ği k!!dar kolay bir §t'.'Y 01m3 d ~'illi 
bu hi.k!yeden anlıyacaklar. 

tnsa.nlar. zaman r.amıın, gayet 
garip tesadilflerlf\ karşıla~ITlar. 
Geçeı:i yaz. ga:>et sıcok bir ı;Undl\ 
ikt arkadaş, bir bnhçedfl snT~oı~ 
mek üzere Ayazpaş!lYa doğru ıler
liyorduk. Birdenbire. stadvom~.n 
arkasındaki garajların ön\\nöe bu
yük bir kalabalık gözUmllz:P tıırrı
tt. Ga~Tiihtlynıi, olan bit<'ni anla
mak içln biz de kalabalığa karış· 
tık. Ortada bir otomobil v11.rdt. 
Hem de "ayet §Ut bir spor otPruo· 
bili. Bir ':ıdam da elindeki kınnızı 
dosyaya bir ~eyler karalıyordu. O
tomobil satılıyormuş. Dosyalı ndaın 
da icra memuru imi~. Tanı o sırada 
iri yan bir adam, otonıobllin ba· 
samağına çıkarak, avazı çıktığı ka
dar ba~rmağn başladı: 

- 1crn malı otomobili satıyo-
rum; kıymeti iki yüz elli, lira iki 
yüz ... Var mı istiyen ! .. 

Kalabalıktan, blrl at·lanık: 
- Yahu!.. dedi. Satıyorsunuz 

ama .. Otomobil ne ,.nzjyeW•? .. tı:ı· 
liyor mu· tellAI cevap verdi: 

- tşlİyor ... Baylar. L&.stiklcri 
de yepyeni. Böyle ufak tefek ta
mirattan başka hiç bir kusuru yok. 

Otomobilin fennt vaziyetini so-
ran adam: . . 

- Öyle ise .• dedL 11tl yUz yır. 
mide. ;ı:.....,, 

Tellil mütemadiyen baEiu • .,or· 
• 

du: 
- iki yüz yirınidcn sonra var 

mı talipli'!l? .. satıyorum. 
Biri, iki yüz elli ; ilk artıran da, 

iki yüz altmış, dedi. Bllnıem nasıl 
oldu?.. Bizim arkeda§ blrdP.nblre 
üç yi.iz lira dedi 

Hayretler içinde katmıştnn; ken 
dl kendime: 

- İşl gtlcü yok ta.. Bir de otct-
mob'li başma belA al:yo'r, diye dil· 
şUnmeğe başJadmı. . 

Tellal ne yUz lirad'l.n sonra iki 
mihıteri 'tmwak için creYce <:alııt-

u Fakat artıran yoktu. ~V\·elce 
p~v süren iki adam da C"ekllmiştl. 
Ar~arında şöyle konuşuvorlaıdı: 

- Vazgeç canını! •• Bu ada.mlnr 
c>snaf değ;Jler. Alıp kullnnncaklar. 
Gençtirler; gönülleri hO§ olsun. 

TC>lliı.l, bir hayli dolaştı. Spor o
tomobilinin saatte doksan kılomet· 
?'(' kııtettiğini ileri sürerek kelrı lr 
ıuala yeni müşteri aradı; !Akin. 
C'meği boşa gitti; kimse artırmı· 
~·ordu Nihayet, icra memuruna 
sordu: 

- Bay-ın! .. ne dersiniz?.. KIY· 
mntlni geçti; satalun mı? .. 

lcrn meurunı, kırmızı dosyayı 
uzun boylu bir tetkikten sonra.: 

- Sat; dedi. 
BlMCC'C otomobil bizim nrkadn-

sa ih~lc ndildi. lem mcmunı. hiztı 
doğru yaklaşarak: . 

- Tebrik ederim. baylar; dedi 
Otomob l artık sizin mnlmızdır. Gil 
le güle kullanın. Elli lira pe". al· 
dık. Yarm. geri kalan parayı ıcra· 
ya yat-rır; otomobili df' garajdan 

alırsmız. 
icra memurunu büyük bir reve-

ransla selamladıktan Mnra. ~var
dııkl bahçelerden birine gidıp o-

turduk. 
_ Peki, dedim. Ş'mdi bu oto· 

mobili ne yapacaksın? ., Kullanma· 
smı da bilmiyorsun. 

o tebrssüm ederek: 
~ DllşilndUğiln şPye ba.k, dedi: 

Bir aya kalmaz öğrenir; perınivı 

alırım. -' 
Ertesi gtlnll, icra dairesine &·· 

derek ikı yüz ell iliravı yatırdık. 
tere. memuru, tAzttr.gelen muame. 
leyi yaptıktan socra bizimle gara· 
ja ka..ııır grldi; ve: . 

_ tste otomobiliniz: dedı. L s· 
tikleri ~-eni. Makinesinde de bir ii.
rızn yok: tş' ~r vaziyette :ize tes.. 

lim C'dlvorum. 
trra iuemurn ~tt'kten sonra ga-

raj sahibini c~" rdık. Ve otomob!· 
lin ufak tekef tcusurlıır:nr tamır 
otmck için kaç paraya ihtiyaç ol
duğunu sorduk. 
G~raj sahibi. bir cıgara :yaktı: v 

soze şöyle basladı: 

Yazan: Cevat Teofik ENSON 

- Bavlnr: de>t\i. Her şevden C\'· 
vcl, tam manııslle kelepir bir oto
mobil sahibi oldunuz. Doğrusu. Uç 
:\Uz lira va bedava gibi bir sev. nen 
otomobili lytco ~özdC!n gı>c;irdim. 
Yllz elli lirava mük~"l surell<' 
tamir \"C boya vanaron. Yinnl gün 
sonra hıızır olur; otomo~lli yeni 
~ibi te~11m ederim. 
Arkadaş: 
- Pek ata, dedt: madam ki, bu 

iı;c giriştik.. bl'Lri iyi bir ~AY ol. 
sun. ~trr."llllk al "U <'lli lirnvı. 
A-!amca~z artık h"r gün lırini 

bitirir bitinnez do~ca direksJ
vo!l dC?M>lne gidiyordu. Hakikaten, 
bir av sonra. permisini nldt, Oto
mobll'n tamiri de bit.misti. JAkiT\, 
nt'.' de güzel olmustu ! .. doğ'nısu ilk 
.ı:örfü,te tanıvamadık. Derltnl hen· 
zlrı kovduk: ve tecrllbc mahlyetın. 
d' şöyle bir ,;ezintlve çıktık. Ar· 
kadaş otomobili hakikaten lvf kul
lanTVordu. Fakat bfr azıcık eli tlt
rlyol"du. Dalıa domısu bfr parc:a 
dn karars•zlrk vardı. Sonra, adam. 
ca~zın niveti de bozuktu; vanma 
gllzel bir bavan alıtr'lk diz dize di· 
reksivon knl1an~ak istiyordu. HaJ
b•ıld, hh· el vnzel kadm-n heline sa· 
nlı, dttter elle de direksiyon kut.. 
!anmak f"ln caddelerimiz asil mU
s-ıi• değildir. Hele profesvonel şo
f/Srle'rln sa/fh sollu vmr vmr geç· 
meJorf bu işi hllsbUUin gllçleştirl • 
yordu 

- Arkadaş! .• ded1m. Sen elm· 
dilik vaz ~eç bu sevdadan. Bansı 
kalrr!ra ... Bir ml1ddet şn Harbtve 
- Fatih tramvaylarmm peşlndP 
staj yan da: elin dirt>ksivona lvf
c" vatışsm bilfı.hıre sen gene istc
d'ğin şekilde. diz dl.ıe, baıı başa dl. 
rrk~iyon kullnn~ın. 1.lı.kfn. eifor 
heni dinlenen.. Şimdilik Harbi
ye - Fatih tT&mvavlannın neşlne 
tak•lmaktan başka çare yokhır. 

1kl h!l.fbl sonra. bir sabah "Va
krt,. ş:razetesinl okurken. muhterem 
arkl\da~nnm otomobille, Ak!larrıy· 
da Arnavut Mev!rıdun mahnlleb'ei 
dükk!i.nma gitdi~ni; ve kırılan 
camlardan hafifçe yaralanarak 

Cerrahp3sa h!l!'ltanee\n(' nııkledll. 
diğini öğrendim. 

Glizel Bayanlarla eliz dize oto
mobll kullanmak hııstalığma tutu· 
lan bu al'kadaşı ziyarete gittim. 
Doğrusu .• Onun halini anlatmadan 
geçemtycceğtm. Hem böylece, tek 
elle direkeiyona kullanan bir ama
törUn Akıbetlnl anlamUJ olacaksı· 
nız. 

Adamcağtz yatağında oturuyor
du. Bandajlar içine garkolıuı 7.Br

vallı mecruhun başında bir çift g<Sz 
ile ağzından ballka bir şeyi gô
zUkmUvordh. Artık ben onu vak
tile futbol maçlarındaki meabur 
eaınrıiyon marka beyaz topa ben· 
zettim. Sağ elinde b'r ısey yoktu. 
Lıi.kln. sol eli kat kat bandajlar 
içindcvdl 

- Ne o? .. dedim. Geçmiş olsun! 
Kısık bir sr>cıle ~r>van Vt'rerr.k: 
- Olan oldu; dedi. Kabahat 

bende: seni d'nlCJ"'edim. Yıınıma 
iki bn"nn Plirm. ÖnliMP bir "0-
cuk ç·ktı. Direksiyona hli.kim ola. 
madrm. Allahtnn olacak.. Gfüleri 
me bir şey olmadı. 

- Peki. dedim; Mğ ellno bir 
!JCY olmamış? •• 

- Ona bir şey olmndt; dedi. 
Yantmclıüd güzel kadmm beline 
sarılı idi. 

- Ya bayanlara ne oldu? •• 

- Onlann burnu bile kanama· 
dı.. 

- Bari. dedim. Otomobil dllk· 
:Una girmekte iken öt .. ki elini de 
d1reksiyondan çekip iki elle sa
nlsaydm •• Belki hiç bir ısey olmaz. 
dm? 

Adameağ-z, tam kırk beş gün 
110nra ba.staneden çıkabildi: tama· 
men şlfa:van olmustu. HattA yU· 
ztlnde cüzi bir iz bile kalmamışll. 
Arnavut Mevli'tdun glS ... lll:ııtl almak 
için iki yUz lir& verdik. Hı-rif za· 
ten tnas etme.k üzere imiş. Bu ve. 
sne ile. bize bir l:ayll dua etti; dUk 
kArtı da Beyazıda nakletti. 

tk\ hafta eonrs. hurda otomo
bili elli liraya atut. 

1 kinci küme maçlan 
İkinci kt\me rıuı.ı:lnr:na dün Fentl'e 

bahçe st::.dında devam edilmi§t.lr. Çols 
az &JOylrcl bulunan bu ınüsabatt 
1-'r n l "'}'ılmnzl;ır FcrlkBy lı<'rabere 
mıoıcır ve ş•~u GUnt"§I, Galata.aaraı 
genç. n 4 ı mnğlOp ctml§tir. 

Kwnkapı Ortaokulun 
meş'ale yantı 

Kuml\apı orta okulu w 
memle.ırttlmlzde ille defa olar&k 
edile:ı meşalo yanp dQ.n aabah 
10 da lOl talebenin ltUrt.klyle Jap6' 
mı§trt. 
Ko~uya mektebin önünden 

ml§ V'. Eminönü halkevindea ı...,u.. 
rek Beyazıda ve oradan tekrar 
tebe ıtellnmek ırunıUyle biitiPUnııld, .. 
NeUcede blrinclllğl DUllfUD, Uclı~ll 
Necd:ıt, UçUncülUğü Kemal ı.&:1&11•• 
!ardır. 

Bölge bisiklet tqrilc 
müaabakaaı 

B61ge blalklet t8§vik mlta 
dlln aaat 9 da yapılmı§tır. Y&l'lf 
fabrlka111ndan Hacıosman ha 
defa gidip gelme olara.k tertip 
mlşU. Nrtlccde 2 22 Baatte Ke 
birinci, Halit ikinci, iKrkor 11ç 
olm~ıurdır. 

Serbest Gürq 
birincilikleri 

h•arıbul. serbest gUreş blrln 
mUsab<.kaları dUn güreş k1Ubl1 
nunrt;ı yapılmı§tır. Neticede M 
Ccm'.il, 61 kiloda Halli, 66 kiloda 
sut AM'Jıı.tı, 72 kiloda aFilt, 79 
?.erk, 87 klloda Adnan, Atu' 
Samsunlu Ahmet slklellerlnlD 
bul ~ıımplyonu olmu,tardır. 

Ankara lik maçlan 
DUn Ankarada ikmd dovre Uk 

larma lll Mayıs stadında devam 
mllJtlr. Anknrn'!'llC'll • Blrllkapol' 
c:mı '--O AııkaragllçlUler kuıım11• 
ur . 

lkln<'I maç Dcmlrspor • Muk 
ar~ı,c!a oynanmış. Neticede, 
Dcmlrfpor maçı kazanmıştır. 

' ın~ma ve rıvatro.ar 
;/111/111/"'lf Şehi,. Tiyatr 

!/f l/!!!!///ıı K2:~I ~~ 
Kiralık Odalar 
-~ 

Raşit Rıza Tiyatro• 
' Mart Cııma. 'rslctldar BAie ııhı•ml 
unda. (Aıak IAzun, Komedi I 



•-VAKiT S MART lMt ... 
. . . ' , 

"' #İc I • 

v ::1.,. 
Baş; Dif, N zle, Grip, Roa&tiimBa 

Nevralji, Kırık'tık ı.•e Bütün Ağnlarıoızı Derhal kacr 
lcı~ncb gOn~ 3 k2$e ılınıbllı.ı. T AKLITI.ERINOEN SAtı:.ININlZ. 

HF.R n:ıto> rLıttU KUT! L.\RI ISRı\Rt~ ISTn'l~!Z 

r-7sttı.nbu · Levazım amıriığ1nden vıril&n L narıc• a.skeri kıtaatı ılAnıarı 

Müteahhit nam ve hesabmn beher kilosunn tahmin edilen fiyat:ı 2S5 ku· 
uş olan 20,000 kilo yün çorap ipliği açık eksiltme surctile münakasaya kon. 
ıııtur. lh..ücsl 10/31941 Pll.1.nrtı:si günü saat 11 do Ankarada M. M. v. Sa· 

tın sl'Jla komisyonunda yapılac:ıktır. l'k teminatı UOO liradır. Evs.~ ve §art. 

na.mest 255 kuruşa komlsyon<b.ıı alınır. lstcl.Iilcnn kanuni vcsikalarilc belU 
vakitte l<omiııyona gclmclcrl. (1075 - 1271) 

Beh r kılosuna tahmin edılen !ıaU 20 kunış 55 santim olan 45 ton bul· 
aur 10 "3/ 9U PazarU:si gUnU sant 15 de Ilalikcsirdo askeri satın alma ko. 
.ıwyonunda pazarlıkla satın nlmscaktır. Kat1 teminatı 1388 lira, evsaf ve 
.p.rt.namesi komisyonda görulür. 'lallplorln belli vakitte komisyona gel. 

1eri. (2015 - 1518) 

Atıağıda yazılı çullar kapalı wrfls. eksiltmeye konmuştur. lhalm 
~3/941 gUnU sş.at 11 de lspartada ıuıkerl satın alma koml.ayonund:ı yapı· 
eakt.Ir. Tallplr> in kanuni vcs:lkaıarllc tl'kli! mektuplarını ihale saatinden 
r saat evvel kom!B)'onıı. vermeleri. 

<l1ML !liktan Tuta~ Teni-tı 
B<let Lfm Um 

BUyük hayvan çulu. lOOO 1000 525 

Kilelik hayvan 1"U1U. 3000 19.600 H62,25 

~6,t.00 1987,%5 
(2025 - 1558)' 

IF • • 
Beherine ta?ımin edilen fiyatı 715 kuru~ olan 30,000 adet tiro fanUı\ ka. 

J98ll zarf ile ckeiltmcyc konm.ı tur. İhale l 20/ 8/941 Pc~embe g{lnU sant 
ı de Ank&rada M. M . V. Satın e.lm:ı komlsyonund:ı yapılacaktır. 

nk teminatı 1678 l!.ra. 50 kuruştur. E·ısaf ve §lll"tnamc.ııl konılsyorı.dn 

rülilr. Taliplerin kanun! vcslkalcrlylc tekllf mcktuplannı ilıale ııantiııden 
saat evvel komisyona verm~ .. rl. (2019 - 1622) .... 
500 ton çuvallı arpa J>3Z8rlıkla satm alınacaktır. Kati teminatı 562' lira, 

ıahmtn bedeli 37,000 liradır. lhalesl 2S/8/941 Cuma sUnU saat 15 dcı Yozgat· 
RSkcrl satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplcr.n bc11i vakitte ko. 

'llıbyona gclmele.."'1. Şnrtname.si 1<0mlsyonda ı;6rülür. (2027 - 1607) 
4 • • 

BElıer çifti :SO kuru§tan 50,000 liralık e::- kundurası pazarlıkla satm alı· 
naql<tır Şart.ıumesi komisyonda görUIUr. lbel<'t!i 7 / 3/941 g{lnü saat H de 

oıı.yadtı. a.sker1 satın rı.lmP. komisyonunda y .. pılacaktır. KnU teminatı 7500 
...... (2035 - 1615) 

uawarlyea 

ZiRAA T BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sennayesi: 100,000,000 Türk Liran. 

Şube ve A JaDS adt'Cli: 265. 

Zira! ve tkarl her ncvı banka mumneleleri. 
l>ara blrlktlrealtte !8.800 llnı lkraml,e werl,Jor. 

4'lraat Banka.Smda Jnımbarab ve ihbarsa: tasarruf ıteAAn• .. -.,dfı en u 
OD l1ruı bUlwıanlıı.ra senede 4 defa ,,.kU~ kur'a be •gıd&ID 

pl&na göre U:ram.iye da.ğrtılae8ktır. 

• oded ı.ooo liralık t.000 ura ıoo e.dod 50 UrahJı 5,000 lln 
• • 600 • t,000 .. 1%0 • fi • &,800 • 

• " 40 • 
UlO 
100 

• 
• 

1.000 • 
1,00() • 

160 • • s.zoo • 

DiKKAT: Bes:ıptarmdaki paralar bir sene içinde 60 11radan S§ağ. 

:ıa~mtyenıere tkrnmlye çıktıg: ~kdirde % 2() tazla.ıılyle .,.erllea-kt:ır 

Kur'alaı menede • cıero : ı Eyıoı ı BinııcUctı.ııun, ı Mar1 11e ı aastraıı 

&ar'..b.lertnde çekilecekUr. 

......................... 
VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tab;ler namına dizği i.şJeri ahr. 

Baber idaresinden 

HABER • 
ın 

BUyUk müsabakası 
"Yırtılmış şaheser,, 

(Bu parçaları ihtimamla toplayınız !) 

Büyük mfhrıabaka.nmı notkıelencliroook bo büyük müsabakadan birincisi· 
ne ~ladı.k. Bu mü.ııab:ıkanm lldı "Yrrtılmı, ~r,,dlr. iz parça parça 
cdJlml) bu fjahcserin parçalanru tı:ıpbyacak, birlblrlno ul·gun gele· 
ook bir surette yapı tıracak ve meshur tabloyu ortaya çıkararak bunun 
hangi ressamın eseri olduğunu ve hangi mflzcdc bulunduğunu söyliyooek· 
slıılz.. 

tık müsabeka.ııımla yapılacak r:cY bundan ibarottlr. Blltlln parçalann 
neert tamamlandıktan soııro on beş gün içinde parçalan muntazam bir IRJ• 

rcttA.l yap~tıramk \·1lcude gotirdJğlnll> ro8ml, tablonun .ros._q,mmm admı ve 
tablonun hangi mllzcd bulunduğunu da yazarak Uı.erlnde sarih isim '\"O ad
dcrisnfz yazılı bir mrt içine koyacak ve rJJrfJ başkası tarafından açılamr 
yacak feklldo mühürliycrek, 6 ncı noter Galip Bingöle teslim edllıııek mtte, 
idarebanemlzc tevdi edecek 'o muknblllncJc idarebwıenılzden l!l1l'B ntllDILl"MI 
ta§ıyan bir numara olacaksınız. 

Zarflarm içine ~mdlyo kadar gazotanl.ztn ba51ığı yanmda ncıtn?dlk!tı 

\"O 365 numaraya kadar da dc,·am odcook <dan kupoıılan koymaya lüzum 
3oktur. nunl:ır Uç müsnbakn blttlktt•n \'O müsubaknlarda ıau.anıldıktAn eonra 
hediyeler alınma:rıı gellndlS'I tL-'ldo gö tcrlleoektlr. 

Mu.hRknlarda ka7.an111J! bfttunan btt ôkuyucumuz bHe 1ııa ltlipôht&n lam 
olarak \"ctCmc.ısc bilttın hakkını m31 odooe(;inl bilmctJ ve bunları bodeUeriDJ 
Nernek istese dahi ta3 dasız oldu~unu bilmelidir. 

Büyük bir fırsat 
tdıırOhaneınir., mUsabtıJcalarun11.ın kolaylığı ve cozibcsi ka11ısmda bö3le bir 

tır.ıı kaçırmak lstcrnlyoookle.rla buJıınabllooeğinl di}&Une.rck bu glbUerlne, 
&imdiye kadar geçmiş kuponlan tamanıla~llmckrlne lmkln baurlanuıttı.r. 
Bu gtblleri, bu ruUsabıka neticelenip de hal :ı.arnarmı ld.ıı.rehanemlV> tf!elJm 
edeceklc.r1 zamana kadar bütün lruponlan bl'(feUc.rinl ödemek eureWo ta· 
mamlayabUecc.klcrdi.r. 

Yırtılmış şaheser 81 parçadır. 
(81) parça:fB nynlan şahcfıcrin puçalan blray iç.inde tamamen bitiril 

IDeJf) &'AYret edilecektir. • 

Hediyelerimiz . 
Terttp edilooek Uç mllsalınkanm üçlinfi 4C ballodanler l!'J becllyeleri ka· 

Ulll&Caklardır: 

ı - Ev [10 teşrinievvel l!HO • 10 t.cşrlnlenel 19.U senesi içinde yaptı
nlaca.k vo ayda mlltalın.m.mll olduğa kira üereUndcn aegari taksit
lerle mli5abakalıınmızı doğru hallt.'Genc verilecek. MUsabakal&n
mnı doğnı halleden bir ki iden fa2la olW'liB araarmda lı:Atlbladll 
buz.urunda klır'a 91.'kltooel."t.lr.) 

ı - 200 lim nakid, L Evt luWınanuyaolar BJ'llSmda yeniden çeldleeek 
kur'ada knuuıacnk beş kişiye t.eaetU mUkAfatı, ki kırkar lira) 

3 - 20 Ura (Teeelll mükAfatıru kal.anamıynnlar araıııında çekilecek 
lmr'ada ~ bir ki~lyc 20 Uralık pardosU almak bakkmı 

ftren bir lmrl.] 
.ıt, - so Ura 1 %0 llrahk ~ü almak b.akkım l.."aı.anamıyanlsr al'a8m· 

da çekilecek ln1r'ada kamnaCıt.k llo kl~lyc ıa er lirlık ~U 
almak hakkını vr..rcıı kaJ'L) 

5 - Geri kalanlar arasında çeldloock lrur'ndn 5 kl!iiye birer lleftellk 
Haber abonC6l 

6 - Geri ka1allla.r cırasmda çekllooek kur'Bda 5 ki iye altı aybk Haber 
abonesL 

Bir tavsiye 
ı 81 - parçayı blribl.rine yapıbflnna.~'B cllniı.do cm a:r. on bef ~a bu· 

lunmadan ~lomaymıı... 
2 - Parç.alanu kenarlanndan kosmcye baslamadan bunu kalınca bir 

mukaV\'U)'B renkAlz blr kolayla yapı3tırdıktan ııonra keıılniz vo arqtırmala· 
rmm bö.) ıooe muka'V\'8)'& yapı tınlmı parç:ılarla yapınız kl sizi lnoo kağıt 
kıvnJarak ıı~ırtmı, olmRSm. 

- -
Devlet Demiryolİan ve Limanlar 
· iŞietme Umum idaresi 

Muhammen bedeli ve miktarları ~"$da yazılı 1k1 kalem mubteW çE>
llk ıı . 4 _ 1941 cuma gUnO saat 1~.ZO da kapalJ zıırt usuıu ile Ankarada 
ldare binasında a:ıtm o.lmncaktır. 

Bu işe girmek !stiyenlcrlD her listenuı btzamnda yazılı muvakkat temi 
nat ile kanunun tayin ettiği vcslkalan ve tckllflcrinl aynı gün saat a.SO a 
kadar komisyon reisliği.ne vermeleri Uı2ruıaır. 

Şartnameler 147 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Teznclerlnde satıl. 

maktadır. 

U111tc Malzemenin ismi 
No. 
1 Hubt.-llf busu t ~iklf'r 

2 Kanallı ve kan818ız susta 
~liklcrl 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

l\lııhamme.n Mın-akkat 

l\lilHuı Rcdt~ll 1'emlnatı 

KU. L. K. ı. K. 

25 • .'ı.JO 29.SSS - Z20S R8 

115.000 7l.1ü0 - 4987 50 
11423) 

Basıldığı yer: l' AKIT Mat1.«ıası 

Refik Ahmcl Sevmıgil. 

0,10 rnrn. 

· --~ 

.. 

,,..-----1941 IKRAMIYELE 

T. işBankası 
941 küçük 
Tasarruf Heaablan 
iKRAMiYE PLANI 

l adet 2000 Llrabk - ~ 
•• 1000 • --,1 

1 • 760 • - fdl:' 
'. 500 • --,: 
8. Z50. -~ 

s:ı • 100 • - ~ 
80. 60. -~ 

800. 20 .- , 
Keşldeler: 4 Şubat, 2 ~ 
toa. 8 lklncltcşrln tarfbletP"'" 

inhisarlar umLI 
' mOd Orlüğ ündel1' 

...... " ... 

Mikdan Muhammen B. % '7,!J teminat ~ 
Lira Kr. l.lm Kr. '> 

Elbise ınaa ke.skct 193 takım 4632 
Palto 63 adet 1890 

l8 adet 468 .. U. adet 

347 
141 

35 
27 30 .A. e 

ti 1 - Mevcut nümunelcri mucibince yukarda cins ve mlk(IŞ 
melbusat lılzalannda göst.criicn usullerle sa.tın alınacaktır. _J 

2 - luhn.mmcm b..°'Clellcri, muvakkat t fmlnaUan, okslltn'IC r 
a.tıeri hizalarında göstcritrulştir. 

8 - J.::kslltmc 14/3/9U Cuma gllnU Kabataşta Levazım 
§'Ubcslndckl alım komisyonunda yapılacaktır • 

' - Numuneler sözi' geçen şubede görUicbtllr. 

5 - lstekllleıin eksiltme için tayin oluna.n gün ve aaauel'dt 1ı 
vcnme paralariylc mezkO.r komisyona müracnatınn. 

Kiralık kat ve 
Ankans l.addesinin en muteber yennde tevkaıftck 

'1avadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıcl 
ıxlalar da vardrt. 

Vakıf Gazetefil ldarehanewı,. mürncaat. 


