
r 

lll~rlardan 
Çıklık ve 

b "1irn i yet 
~Oruz 

~~~t-~an: ASIM US 
t~~ \ ı:ıkan Zora gazct.-. ... ı 
~Uı-ii tarihli ııü hasında 
~il l>anaıt Kapaı,:ef im. 

t h, bir ha makalesinde 
etı_, ~adasrruıı ~tnıt.cjlk 
d ~d,.,. e<le~k dl~or ki: 
~~ a Rodop dağla.nnclan 
'~ıe dof;rn ('n mü!>alt ~ol 
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~~lıı1) \~ oldu~uııu bilml;\ o. 

~•la ttıpa hıırhi karsı .. ın
l)a tın aldıklım 'azh f'1 P 

~- ?J}ıtıl ~a~~. ){apaf,'l'f'in <i(i~leri 
it 11 lırki;\ ı•nln l<>lıln(•dir. 
1 'Yor ki 

1 11 1tıt•){ 1 • Rulı;arlnr '1;,1;c dc-
ı '11 ~ı1:,.1"ln l'O müsait )Old~n 

t" llJt ç 'ndi lnhı bir tnnıfı 
~~k"t r:lıhığuncl:ın hurıulnrı 

llf111n rrnağı tehlikl'li bulu. 
~ıhı C:ln Sfrunı,ı dh<'tinl 

'-~l'ftıd;~r. llulbul,J Bulgur 
ti l'l<('n "n 11 tarzda nıtinuka,a. 

'ııt•• uı~aıi..,tan•I ı .\imarı 
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ı.. l)t~ nıak nt~eti 'nhut te 
..,_ .. ııasa ç.,_ ' ·' -
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lngilizlerin v c 
1."alan t.•e mühim 

Haoc~ızı r:.ı rln amlı hücumlarına nıaru-: 
bir J.:ısmma niifu:: cdilmi§ olan Habc§i.<ıtanm 

mu/ a~saı haritası 

Şiddetli bir alllAk 
mlcadelesl 

Küçük yaşta juhuş yapan
lar yakalandı,· Şehremi

ninde bir ev basıldı 

Ş EHREM1N1NDE, Ta.~kıısnııt.u, ;.:met caddesinde 195 numarada 
oturan Cemal ile karısı Zokiyenin uzun zamandanbcrl rancle

vuculuk yaptığı haber nlınmıA ve ev dün basılarak içerdo bir erkek ve 
beR kadın milna.scbetsiz vnziyctlel'de tutulmuştur. 

Ev mühlirleruni , kndmlar nıut\y('neye, suçlular da adliyeye giln· 
derilrniı:1tir. 

Günlerin peşinden: 

Türkçe Sinyal f 
D ('X ak"am ü tü htanbulun 

J)(>lliha-c;Jı hii~i:'oi t'.adıJPlerlni 

bu sc-. başUuıbaşa c;-ınlatt ı : 
- 1~rkçe sın, al! 1iiirkl'I' ~in. 

yal!." 

llıı M">İ j..,idenlt"rln ilk lmt ırııın 

1 Bundan başka ahlak zabıtası, 

1 
son bir hafta zarfında Ziba, Abanoz 
,.c Galatndaki umumhanelerde yap
tığı kontroller ncUcPsinde 30 dıın 
fazla küçük yaşta fuhuş yapan ve 
vC'sikasız çalışan sermaye yalda. 
muı, bunları muayeneye ~öndere -
r( 1< kPndilerini çnlıı;tn-nn G ev hıık
k .. ,,fa SPd karan vermiştir. 

l 'mumhane sahipleri adliyeye 
te!'lim olunmuşlatdır. 

~c·lcn sey Almıınlnrın şlnıdlv~ ka- UST AD /BNOL'EMIN 
dnr f:ransı1c3, alnuın<·n, lngillu•C', 
olmak il zere Jl('o.;J"l'tti 1•lrrl ııroıı:ı- ' A1 AH Mu D KEM ALIN 
~anda nwt'nıuasmnı bir de türkc;c·. 
si «:•knnhnı-:- olmn"ı lhfim:,llydi. 
!Son günlerde Romanya,ıan ~nrn 
nulgaristanı kendilerine b<·nzct_ 
nıck l!;oi üzerinde uğra'ian Almanla· 

BiR MEKTUBU 
( lkinl"I Sa~ ranıu.da 1 

rm bu y(•nl t~(·bhilo;lerlndcn mak- ~- ..... ,,., .. ,.,_,.. __ ._,_..,, --
"atlan ne oldU,'111111 ıuıhyabilm(•k B g .. n ., . 
için Mre-0k klmsdcr m<"rak ooerelt LJ LJ Z m 1 r 
bu ~eni mecmudnn hlrcr nüsha vapuriyıe 
aldılar. ra.'Mıt mermua~ ı alıp oku • 

mağn haşlayınca bn tahminin doğ. Romanyadakı· 
ru olmadığını ııııl:uhla.r. 

Mc*er hu "Türkç-<" Si113 al" ,\ 1-
ııunılar iarah :l:t ıı nrsredllı•n bir 
eser değilmiı;;. Atman propaA"andıı 

111(~.nıuasmın adı föıiinc bir "türk
çc"' l<cllmesi ilıirn cdilerc•k 1stun. 
bıılıla Tiirk eli ih hazırlanmış '<' 
Tiirk matbaasında hasılnıı" hlr hRf. 
:alık mecmuaya mo.lf)(llhnl"I İ':'in 
•sası propaganda değil <'h', bir tl
rRrct maksadı imi"! 

Acaba Türkçe Slnval'ı çıkaranlar 
eserlerine reklam için ~ abanc.ı 1,ır 
J>ropaganda \"aSıtasınm adını Jntl
lıap edcrk~n hatrrlanna hiç hlr 
m:ıhnır gelmemi~ midir? Türklyt•. 
de türkço c;ıkanlan bir mecmua l_ 
çln böylr. yabancı bir propaganda 
vasıta.t;ı kadar sahı? yapabllnıc'.c 
her türlü ahlaki mahzurları unut
turacak k:ıdar l\rzt1 fldl?fJCek bir 
~r nıJdJr~ 

HASAN J'.UMÇA \ 1 

İngiliz elçisi 
geliyor 

Norveç, Hollanda, 
Belçika diplomatları 

da beraber 
Biikrcş, 15 ( A.A.) - D. N. 

B.: 
Türk ''İzmir,, vapuru ile bu. 

gün saat 16 da Köstencedcn 
Bükreşteki İngiliz elçisi, Ro. 
manyadaki İn<>"iliz konsoloslu
ğu ve İngiliz kolonisi mensup- s 
ları ile Norveç. Holanda • - ; 
Bcl<'ika diplomatik mümes.~lli. ~ 
ği v~ kolonisi azası hareket ı 
etmiştir. 
tilıuu*"*"Ulll... ın un 111 1 

' uunı uı ttt ııtnı u wıım 11 Hı 

YUGOSLAVYA 
ALMANYA iLE 
NE KONUŞTU? 
Belgrat diplo

matik 

Limanda bir infi
lak hadisesi 

mahafiline göre 
1 - Almanya, asker
lerine geçit istemi! 

Kazanı patııyan bir 
romorkörün ateşçisi 
Darmadağın olarak öldü 

2 - Yugosla vyanın 
vaziyetini tasrih etme
sini talep etmiş 
3-Uçlü pakta girme
sini teklif etmiş. 

Yugoslavyanın 
bitaraf kalması 

ıhtımallerı 
JJclgrad, 15 ( A.A.) - Baş. 

vekil B. Zvetkoviç ve hariciye 
nazırı Cincar Markoviç, bugün 
öğle il7.eri ref akatJerinde Alman 
elçisi B. Von Heeren olduğu 
halde, husu.si trenle Belgrada 
muvasalat etmişlerdir. 

B. Zvetkoviç ve Cincar Mar -
koviç derhal beyaz saraya gid~ 
rek kral naibi prens Pota i7.a • 
hat vermişlerdir. 

Neler konuşuldu? 
JJclgrad, 15 ( A.A.) - Röy. 

ter: 
Belgraddaki diplomatik mah -

fillere göre, Berchtesgabende 
Yugoslavya i?aşvekili ve harici· 
ye nazırı ile münakaşa edilen 
noktalar şunlardn : 

1 -. M~a:i A>rJpa H Ege 
d~nlzi arumdakl ... yolu teş. 
kil eden ve Sellnik'e giden Mo. 
ra va nehri yolu ile Alman as
kerlerinin Yugoslavyadan geç
meleri · hakkmdn Almany:ı tara_ 
fından, bir çok defa gizlice ya_ 
pılan eski taleplerin tekrarı. 

(Deva.mı ~ ilnciUlc) 

Şayanı dikkat 
bir haber 

Japonya, 
Rusya ile 

anlaşıyor mu? 

iki devlet arasında 
Bir 

yıldırım 
anlasması 
Vukua geleceğin-

D UN saat on üçU on beş geçe, Azapkapıda Kala.fat yerinde ıı::urk(;O 

kapıda mllthl§ bir UıfllAk hAdlscsl 0Jı.11u.,, blr romorkörlln kaZanı 
paUtıım§tlr. 

B;l mllthi§ h4dise neticesinde, romorkörlln içinde bulunanlard&n biri. on 
be§ metre havaya fırl~ıktan eocra. kemll: ve et pıırça.J&rı halinde yere M. 
kWmü§tllr. 

B.:.ud.uı aonra roıuorkor, batmı§lır 1 
Romorköre bağlı bulunan bir mav· bulunD1l';)C1rdu. 
na tf..ı beraber balmı§, içindeki adam. HAoi• c eı: aonra Romorkörlln sahibi 
infııt.kın tesirtle uçarak diğer blı M.alıruut Cemaı de ı:ıMlse malıalhD• 
mnvııuıın içerl.Blne baygm bir halde gclr. ~~ır. Keııdia! bUytlk bir heyecan 
dUşralı~tUr. ve pıkmlık içinde bulunuyOl'du. fto· 

ıt.omorkl>rlln aahlbl Mahmut Cemal morkörOıı ıı~a.emı bile unulmUftu 
adında, RumelihJaarmda, Ali Pertek Mahır.ut Cemalin oğlu 14 yqmda 

sokağmda 18 No. da oturan blrtcllr. Ihsaa da babumm romork6rde ba. 

HMl.se §6yle olmll§tur. Iutıduğuııu zannederek bAdtııe yerine 
&ğl.ıyarak gelml§, babaamın ug ol

Salll~ı:eıı 15-20 metre açıkta bulu. dueıma görüııce tıeyecanls b&b!UID.ID 
nan romrokörO romorkBrüıı aahibl kucağına atıımııtır. 
vo k•ıı.tan Mahmut Cemal öğleden in''llAıt 1 kadar §ıddeW olmuştur kJ 
b!raz cı0r;ra terkederek yemek yemeğe pe.~~bf> pazarma kadar romork6rUD 
gltırJ~ Ur. Gemide yalnız &te§çl Abdul p:ı.r.;Alan gttmiı ve makaracılar cad 
lah ıle scmlcl Hamdi kalml§lardrr. desl!lcjf!kl binalarm camlan kmlımf-

Shat lJ,30 aıralarmda romorkördt 
bul'lı.ırn.a• motörU çalııtırmak istemi.§ 
lerd.r. ~ct8r biraz çalı§mrpa da bir 
dcnL1 • e C!üthl§ bir infil4.k oımuotur. 
lnta~wa beraber romork8r bemen 
b::ıt.:ııf ve gemici Hamdi ile ateıçı 
Abd.:• ü. 20 metre kadıı.r b&va7a fır. 
laMJ)lv·drr Hamdi bu lnfiltta parça 
~ OiiııU§ atqçi Abdullah ı.e cok 
ağır o.r ın.rette yaralanm.lftır. 

ı,r mor.horiln yanında bUlwıan mıı.v· 
D& d& JnfiJ&km flddetl De derll&I bat 
~ .e m.e.vİıada bulunan lnebollllu 
Beki• cJe !.10 metre ilerde bulwıan 

mavnalardan blr1n1n Uz.erine flrla.mı§
tır. 

c1 .. .ıroa bulu.nan mavnalarda beylıı 
pa.."'Çl.;tn "e kafatası kemikleri bulun 
mu .tul". ı,-ıo metre bavaya fırlatıktan 
sonr ~ li'avnalardan birlııe d~ n 
bfr t~Bllollt eaerl en ufak b1r yara bile 
almıyan ı~ebolulu Bekir bA.d18eyt §ISy. 
lo ıuıl<ltmı~t.Jr: 

Ma vııayı yıkamakla. me,guldUm.Blr 
dcnbir"l müthiş blr lnfillk duydum ve 
kendıml bavada hlJ!settim. Biraz 80D· 

ra kPnc.tinıf gelince kendi mavna.mm 
vo r<"m..,ıJ<örlln yok olduğunu g6rd. 1 

Ro!llorl~rde Hamdi ile Abc:ullah var 
dı. AbduJlahı mavnalardan birinde kan 
ıar 11::nre yatarken gördllm. Hamdi l 
sc rı•!Y<.Rı..ıarda yoktu. Geminin uhl· 
bi ı·.oı~ı.ıut Cemal ise roro~rk6rde 

inRilizle
rin 12 
adaya 

hDcumu 

uı.fl.ıl.km 8eıd Kulediblnden bile du· 
yulı:ıurtı:ı Romorkörü.D buJwıd\lta 

yar• •• 1~m kar§wna l.aabet eden Kab 
mut beıvt.tiD atöl,yealnin kepeııgı ro
moracOrtıı bir panaı lle içeri p.rınJf. 

o-ıır lrfllAk uraamda kllrkçük&p 
ctvar'Dda bir takım kimRJer de batlt 
Sllfttt l aralıuımqlardır. Burdaa Y• 
!cup Ur Jılahınut bu yara>e\anlar ille 

yan1- .• , 

M.adeıa1 Mn'&Uar eıeıalyoti. l9llıi -
catl ÇellU&7 De idare beyetlndeD M-
nwı Ttlfekçloflu da bAdi8e meblllfne 
gel:nl;7u&. Batan romorkör 2 tmt.. 
luktu.• 

Bulgaristan ve 
Roman yadaki 

Alman 
kuvvvetle
rine dair 
malumat 

Merkezi A.kdenhde, deniz tay 
yarelerimiz, iki deetrowr refa.. 
katinde seyreden dört vapura 
hilcum etnıiş ıe vapurlara tam 
isabetler koydolunmu.cıtuı. 

den bahsolunuyor Yunan kuvvetlerile 
Va~>ıqton, 15 ( A.A.) - Ye-

Eritrcde Habeşistanda ve pr. 
ki İtalyan Afrikasmçia, taanıa
zi harekatımıza havadan mtr 
him mUzaheretle· :le bulun 
muştur. Zula ve Asmarada &Y. 
cı tayyarelerimiz, ta)') are mey 
danlarına ve tay-•are yere 
sahalarma mitralyöz hücuml 

ni Japon bliyük. elcisi amir~} beraber yapılan 
Nomura. gazetecilere yaptı~ı 
beyanatta, Alman • Japon dost· h k At d 
lıığu dolayısiyle Japonyaı.m are a a 
Sovyetler Birliği ile müna&>. 
betlerini iyileştireceğine kzni 
olduğunu söylemiştir. 

Yıklırmı anlaşması 

Ncuyorlr, 15 ( A.A.) - Ha
vas: 

Amerikan radyoswıun Şang -
haydan bildirdiğine göre. dün 
Şanghay diplomatik mahfillerin. 
d<.>. pek yakında Sovyetlcr Bir. 
liği ilo Japonya arasında bir 
''yıldırım anlaşması., vuJ..."Ua ge
leceği şayiaları deveran etmiş
tir. 

llariciyo nazırının beyanatı 
Tokyo, 15 (A.A.) - Röyter: 
Mebusan meclisi bütçe ko. 

misyonu huzurunda beyanatta 
bulunan hariciye nazın B. Mat. 
suoka, Japonya ile Sovyetler 

fDl'rnm1 2 ; .. ,.:,1,.) 

Büqük mu
vaf f akiyelle 
neticelendi 
Kahire, 15 (A.A.) - İngiliz 

hava kuV\•etleri umumi karaı
gihınm tebliği: 

Oniki adada, 13.14 şubat gc. 
cesi, İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup bombardıman tayyare
leri, yeniden muvaffakıyetle 
tayyare meydanlarına hücum 
etmişlerdir. 

Burada şiddetli infilaklar \'ti· 

kua gelmiş ve verde senlili bir 
çok tayyareler ar~ında bir Cr. 
42 tayyaresi tahrip edilm.i§tir. 

yapmıştır. 

Asmara civarında düşman av
cıları ile karşılaşılmış ve dllf,. 
man avcılarından ilcisi alevler 1. 
çinde dil~UrfümüştU •. Bu U!yya; 
relerin pilottan "'ara.sutlE: yere 
inmiştir. 

13 • 14 şubat gecesi Dangla 
iız r!ne bir taarruz yapılmıştır 

Daha cenupta, cenubi Afrik 
Birliği hava kuvvetleri, ~rbe • 
ra üzerine muvaffa.kıvetli b ı 
hücum :yanmıs~ır. Devlet daire. 
lerine ve SU terazisine biT çok 
isabet kayodunmustur. Omo ne. 
ri deltasmda yerli ttah"Rn kıta 
att tahac:cın+•~-; üzerine de bom· 
"nla r atıltnıstır. 

Bütiin bu harekata i~irak e. 
~en tavvnre1erimizin bCT')<Zi, b r 
bombardıman tavyaresi hariç 
üslerine dönmü!>filr. 

Mnltava 13 _ 14 ı:;oecesl, düş
man yem bır hücum yanmıştır. 
Yalnız bir hastan"<le hafif ha· 
sar vukua P.'f'lmiştir. 

(Devamı 4 ünoüde' 



' ' 1--R-a-dy-o -Ga-z-ete-sı-.1 
Lalelide iki 

tramvay çar Jıştı 
1 ••••••••••••••••• 

f B . . . M z· -ırıncı ec ıs ................ . . . ' 
ustacı lbnüJ e 

Uzak şarkta 
gergınllk aaımadı 

Dün $ahalı Lalelide, büyuk bir 
fiı.cia ile neticelenmesine ramak 
kalan bir .tram\•ay kazası olmu 
ucuz atlat.rJmı!; r .. Kaza şöyle ol~ 
muştur: 

nasıl ve nelerle uğraştı ? Mahmut Kem 
bir meKtUD 

Czakı;arktı:ılti t hlike hayli ha
fıflerrıstir. lfattit şimdi gergin ha_ 
' nın mC'ydana gC'lmesi ~millerini 
ar;.ı.-.tınlı) or. 

J'lpon Hnı i~b o Nazn:ı, AmerL 
km - Jnpoıı mJnasebetterini ger• 
ı;mle tit m~ k i Uvenlerln bu ha. 
o rkrı ya v,lık arını söylüyor. 

Jn ,ılizl ı mC's'ulı\·ctı Almnn}'a. 
\a ııtın ktadır. AIMnn rad~oları 
Arnnı.ıc n • Japon haı O!ru bir cm
riv k" o ar:ı.k gö termPk.tm:di!e?". 

Tokvod:ıki r smi Japon kavnak. 
1 n milrıasc.h tlerin grrgin olması. 
,.. '"'l. ~ n, harbin asın mC\~abahıı 
o .rad gını bildirmektedirler. 

Japon - Sovyet 
Japonların SovyeUerlo anlaş

m-ık için bilyilk gRJ.Tct.ler sarfet· 
tikleri göı illtiyol'. Moskovı:ı meclL 
ıt"nde Sovyetlcrle nnlaşmanm dış 
pol:tika esaslarından olduğunu 
60}lemi<1 ve antikomintern paktın 
cıo~et Rusyaya değil, komlinistli. 
ğe kll?'f}ı olduğunu söylemi§tir. 

...... _ . ••.•..•...•.. . ...•... . ..•....... ........ • . ....••. . . . •...• . •...•.. 

ıçki yasağı DUn sabah, 1 O,:~o da Aksaravd:ın 
Ortnköye h .;rı>ket C'dcn 75 n~anı. - Ba: r dünldi ayımızda -
h Ortaköy • Aksaı ay t,rnm\•ay ara• Haydar Bey, vaktlle kabul olun 
bas·, IiıleJide RNı.Er apartmanı ö muş s;-rseri kanunundaki dayak cc-
nü~e .Ç"PlincP4 m~törün bozul~as

0

ı z.asına işaret ediyorken (Serseı·i 
nrtıcrs·rdl' bir, iC'uhirP durmuştur. kanunu) ne§rindcn böyle btr ka
Vatmnn, yoku .. h:u;mda duran, n· nun oldu<Yunu bilmivcnler galiba 

b o • • 
ra :ının hrrbau,gi bı kazaya se - bir serserinin teklif ettiği knnuı 
bE>lıivf't \0C'.rmP.n:ı::!<ıln; tMTiin mak - ı manasını rtlmrıyorlnr. Yahut dı:. 
sadile tramvayı gen almak iste- ortalığı ı:;;'!iİiiıtüye boğmakta mak 
nıiş vC' arka ,. •onunu hu esnada "P1a uygunluk gözlüyorlo.rdı. 
ı;;eriden gı:-lnn tıt~ n•ım ralı Topka- Remzi Efendi (Kayseri) "Qlr 
oı _ Sirkeci e.rnba ~ "" bmdi:rmiştir. 1<a.bul etmeyiz as:ı<:"t indirin!" dL 
Bu ani çarpı '11& nr•"c<' ndr- mtit. ""' fen·arl cdiy~rdu. "Bizim burarla 
hış bir sııngrrtı vo g!irı ltii duyul- lüıumtınmz •·oktur. Ahkfunı şcr'iy<' 
mu;. trnmvnylnrdrıki halk büyük aleybirırll" ..• fBu m Uet şcrb.tle kn· 
bir tclilşla kendini sokağa atmıı-;- mdir) seslC'ri arnsınrl..ı bir hocanı• 
br. Mnaınafih, bu ı>snada kırıJan tc-hevvü.rü: _ Katiyrn kabul eı 
c<>mlard:ın b:ı.zı yo'mlar. yaralan • mi;·oruz. ÇPkil ornrlan utanmıyo 
'llı~tır. C:aroışmıı nf\tı<'esır.de Orta. mu.,ıın? 
köy • Aksaray tramvnymm 516 Beri taraftan buna karşılık ve. 
numaıalı romorkii f1

P. 68 numaralı ren sf'slcr: Ned:r bu ye.hu. h~pi'lli" 
Top'.c:ıpı • Sirkeri tı:anıvayının ön müslümanız ! o zaman Trabzon me
vagonu n~ır Pur tte hp.sara uE;'Ta. busu olan Bertin büyük elcim'z 
mıştır. 6~ numaralı motriı:ıin ö- Hüsrev Bevln esi: - H"rkes hlir
nünd~kl demir saç aksamı, hurde- dür, istecr~·nı söv'er .. 

teklifinin geçirdığı safnaıar - Bay Zeki Paka 
Midhat Cemal ar 

O znnı:ınk.ıı Mall~e \'ekili 
Fult Bey (tırt.ıınbul) 

(Şimdi Tokyo bllyUk elçlmlzdir.) 

Refik Şevkete itiraz etti. "MUzn
kere ne kadar uz:'U'Sa hakikat o ka
dıır lltima eder, benimiz söylcme>k 

isteriz'' diyordu. Abdülkadir Kc· d 1 "n• a çucan mu ~ , mali (Mastamonu) Refik Şevkete 
iRtirnk ederek kendi sözünccn vaz. dolayısiyle -
geçtL Bu nrada Tevfik RU~tU Vstn<l lbnWı•mln ıuıı.lınlod 6 

( ~ıııı Slldr-dız.ııuılar) adlJ b•IJ 
(Muğla) ahbabça bir şekil 1>Uldu: riııiu m•şrolwuı Uk 1<1tabı 
Söz nlanlar evvelemlrde kendi ara. ı;cıı;,•ııJcrüe J"BL~ığı Ul!llialı") r. 
larmda konu,.sunlar hlflannı bitir- l.eruaJ, ".sıuılul h.H.ııb,, \'nsf1111

1 ' ı ı · ser sinler beyeneceltleri bir ~ekil ta· t' 0 .uak ko.) m~tu. Bu · · . .. j -aıılaşıldığm.ıı ı;or&- keDd 
yın etsınlcr. (Güluşmeler. alkış. ırıw lı:ızı ımrtnc.ıerle biri 
1 :r), Son h . .,. i umumivede mliz: vadlıl• IJaşkn bir kltab nı•"rc 
k...:re edelim. KC'ndimlıJ ·binook :ınh- ~ıd ı•aırnlını bir mektup ıı~ 

ltettl. 
metlerden kurtarmış, işi kolaylar;- C..t"rek bu Jnzıda ı;cn k JIJ 
tırmU:! oluruz, dlvordu, nıflhn bann \ rdiğt' CC\"Ub:ı 

furak çtluuı iklnc.1 yausında ı; 
Teklifi hoşn gitti. 10 dPkika te. dokun.tın noktııJ.ıır için dUıı -· 

npffüs iı;in celse tatil edJJdi. Bir tnddıuı bJr mektup aldık. 
mUddet !'"1'nra, saat Uç buçukta, iki M!'ktubu wusaadt!lcrıJlc g 

biıyilk glinli dolduran mllznkerl' . !~~~:n:~nız.~ ::Uıın. 
başlrvo.rdu, ikinci reis vekili Vehbi uıan go terilen bl.lrmuun ıJllll 
F.f('yır!i, leh~"' söyliyecrklerden dok nıukobclrslııi görmüş ,·o bl~rııı 
tor Suat <J(astamonu) yu söz söy- bete . -nıehtuııta başka ~rl 
leme;;e c;a"'ınrken mnliyc nazın· ltcııdılt:rlııl~ cJe &0.)lctllk~ ııı 0 

• lıaslJeluc,>crıye bır golgtı ıl ~ !llJll 
- Bend<'niz de söz istemiştim, uuıı ı;lııutllguıl gorı.ıeu artUJ! 

Uııt.:ıd ill)orlnr iti: 
dedi ve söze b~ledı. "Yalancı klt.ııt> banglsi.!·~*..ıı 

Dikkate layıktır ki, geçen sene
' e kadar anlaşmaya vannak için 
Sovyrtler teklifte bulunuyor, Ja• 
ponya buna yanqmıyordu. 

bş olmuştur, Bu yüzden, Aksaray. Reflk B«:-y (Knnya) - Efen· 
Yedikulf'. Topkqpı İIC' Brvazrt ıırn• diler rira ederim, ne oldunuz? Kô. 
sında tramvay mlinakala4 bir saat ina·~ karsı rezil mt olncaf,u? 

(Daha \"ar) ve MeJımed Zeki Pllknıııı uı-:-M 
---------------------------- yı gormu tüm. Şnluuma tanı• 

T ran1vaylarda tek Reıs:cumnurun ~=~~~:~~~~1:E:~ 
General Frankonun 

seyahati 
Frankonun seyahati tuınuı ve 

rnfı.nası hakkında İspanya da da_ 
h'l olmak üzere hiçbir yerden bir 
hı.ber gelmemektedil". Yalnızca t 
tl'l.lyan radvo ve gazeteleri bunun 
"ımulil ve manası üzerinde dur
muı, ve İspanyayı mihverin mUtte-
l ıki olarak harbe girmek üzere oL 

· duğunu söylemiıılcrdir. 
Amerikan I\olombiya radyosu, 

Fraı:ko V<' Htıeolini mülika.tmdan 
bjr r.etirc elde olunamıyacağmı 
a:\)1üyor. 

Yunan. /talyan harbi 
Son Yunan harekatı blltUn cep. 

fatedP ve bilha<1sa Tepedelenln §i
'8al b:ıtısındn bUyilk bir stll'atle in 
k:ı~af etmt'ktedir. Tramu!& dağme 
dan lıarekC't eden Yunan kuvveL 
leri T pC'dl.'IC'n ve Avlunyaya in. 
Jnektedirl ... r. Tcıpt'delcndekl 1tal • 
Yanların <:ekilmesi beklenebilir. Bu 
r klı!af dahilinde Tepedelende 1 • 
t'\lyanlann mukavemet etmeleri 
akılsıv·a bir hareket olur kanaa _ 
ltndl'\iZ. 

Tepedel"n bugtln düşmemiş ise 
JBrın dut\mesi kuvvetle muhtemelı 
dir. 

Tepcdclen dlişllnce cenup ceptr-
ııılnd Yunanhlarm lehine çok 

' :< d ğişikliklerln husule ge
• Muhakkaktır. 

Afrika harbi 
rrr ı:ı:idr alınan nslrler hA.la sa. 

'ı ı ' tadır. 103 sahra topu, 20 a. 
h'r \"(' bırçok hafif top iğtinam o
lunmuştur. 

I'ritre>dt' Keren civarmdald harp 
lnnilız lehin<'dir. Asmara. mmta• 
k ı.ındakl hal'ckat da. İngilizler le. 
hinedir. 

Yugoslav nazırlannın 
seyahati 

Yugoslav nazırlarının Almanya. 
~ a yapmış olduktan seyahat hak
kında resmen hiçbir malfimat gel
mPmiştir. Bu seyahat smı.smdakl 
tenıaıılarda neler görlişülmliş, ne 
kararlar alınmıştır, bunlar hontiz 
malüm değildir. Bulgar gazeteleri 
Yugoslıı.vya nazırlarının İtalyan 
Yunan harbini bir sulh ile ııona 
rdirmek iizl're tavassutta bulun • 

malarmr tcltlif için Almanyaya ça. 
~nldıklo.nnr yazıyor. Bıı.z:t mahafil 
Yugoslavyanm ilçlil p:ı.kta dahil ol
duğunu ve bir anlaşma imzaladığı• 
ru 11<>~•l('ml.'ktP ise de, Berlin bita. 
raf mabafili Alman\•a ile Yugoe. 
lavva nra.~·nda birbir ant~aya 
vanlamamı~ olduf.u ve Yugoelav 
nazırlarının yeni nizama girmeleri 
tPkJifinr karşı Prrns Pot ile birlik-
e karar vl'rmelrri icap ettiğini be· 
ıın ederek mE>mlt?ketlerine dön • 
dükl~rlni bildiriyor. 

kadar inkrtaa uğramıştır. Jnsanca Gürilltü yatıt;madı. Reis celsc}i 
zayiat yoktur. !c:ıpattı. · 

Rüsvet maznununun 
muh~kemesine başlandı 
Beyoğlu Belediyesinde katip. 

lik ynptığt smıda. Galatada Ah
met adında bir tütüncüden ken. 
disine gece nıhsativesi temin 
etmek maksadile 20 lira rUşv. t 
alan Nedim Adlivcce tevkif olun 
muş ve dün de Asliye İkinci ce
za. mahkemesinde irtikap su. 
çundan muhakemesine başlan
mıştır. 

Maznun inkir etmiş, 9 şahit 
dinlenerek muhakeme karar için 
kalmıştır. 

Buğday stoklarına 
hazırlık 

.Müteakip celsede katip mevkiln.. 
de Sivas mebusu Rnsim Bey bulu
DJJyor. Haydar Bey kürsüde mak
sıutmı tavzih ediyordu: 

- Hoca efendilerim. maruzatım 
ımitcfehhilme uğradı. Şayeste! tak. 
dis oJan bir §eye tariz benim biç 
bir zaınan hayalimden bile geçmez; 
çünkU bendeniz d.... sizin gibi ders 
görmüş, hukuk ve me>drese mezu. 
nuyum. Yalruz baş·mda sank yok· 
tur:. Abdullah Azmi Efendi birade
ri~ pek güzel biliyorlar kl serseri 
kanul)undaki ceza ahkii.mı fjer'iye. 
den muktPbes oldu!;"U halde tatbik 
edilememiştir, işte o endişeyle 
serseri kanunundan bahsedilm~
tir. B~a bir maksadını yoktur. 

Ali Şllkrli Bey eöz istedi; fakat 
İspal"tn mebusu Hacı Tahir Bey 
"zamanın nezaketine binaen bu 
müzakere ve milnakaşanın müsait 

HtikQmetin buğday ve . zam.ana talikini" isteyen bir teklif 
stoku yapacağını Ankara husu- v<.>rmjşti. o söz isteyiş, bu teklif 
si muhabirimizin istihbaratına ycnidcuı gUrüıtUler doğurdu. Rıza 
nazaran diln yazmıştık. Efendi (Yozgat) red, red! diye ba· 
Şehrimizdeki derrinncnciler bu ğtrıyordu. Emin Bey (Erılncan) 

hususta hazırlıklara başlamış. usul hakkmda sa:ı eöylemek iati -
lardır. . Yapılacak un stokları, yordu. 
her üç dört günde bir defa dev- Ali Şükrll: .,Bu gibi meselelerde 
:redilerek küflenip acımas . .ııa söz söylerken dikkat lizondır; bat_ 
mani olunacaktır. ta tlil sürçmesine de cevaz yoktur" 

ihtarında bulunurken (berk~s sö. 
ziinü ne suretle söyllycceğinl bilir) 
cevabmı alıyordu. Şiddetli gtirUJ• 
tUler, ayak patırtılan, reye koyun, 
böyle seyler ayıptır ıseslerl. 

Talebe Y urdları 
te fti§ e dilecek 

Muhtelif vilayetlerde ve bil. 
hassa. lstanbulda açılan talebe 
yurtları yurd talimatnamelcrini 
aynen tatbik etmedikleri, tale
belere gece geç vakitlere kac..~r 
sinema. tiyatro v~yahut içeride 
oturmalarına izin verdikleri gö -
rülmüşttir. 

Bu vaziyet, talebelerin sthhi 
vaziyetlerini bozmaktadır. 
Aynı zamnnıja yemeklerin 

tam kalori verecek mahiyette 
olmadığı şikayetleri mucip ol. 
maktsıdır. 

Maarif vekilliği, bu gıöi yurt
ları esaslı m.ırettc teftişten , ,c
çirme ktcdir. 

Yurt talebeleri, talimatname. 
leri hükümlerim~ göre, akşam 
en geç 22 ye kadar yatmış L . 

bulunacaklardır. 

Kuma§çıların Ankaraya 
gönderdiği heyet 

Kumaşçıların Ank rnya L:. 
heyet gönderdiklerini yazmış. 
tık. 

Bu heyet. Ankarada bulun
duğu müddet zarfında hlikfı
rnetin yapacağı siparişler '~ 
yeni gelecek malların tevziatı, 
ve hükumet tarafından kendi_ 
lerine verilecek yapağılar üze
rinde temaslar yapncaktır. 

Yahudi tacirlerin 
m uhakemesi 

Hiisrev Bey bu arada: "Bu tees. 
sUrle mlizakcreyi devam ettiremiye 
cekler. Bir eoğukkanWık zamanı 
gE>Jsln. Bu iş memlekete, millete 
nafi olarak çıksın" diyebildl 

Reis, bu defa da Hacı Tahir Be. 
yin teklifini reye koydu, eller kalk. 
tı: - Kabul edildi, efendim. 

Bir see: - Biraz daha uyuya• 
eak! diyordu, Ali Şllkril Bey de: 

- Uyuyacak! ParlAment.o dala
veresi! diye lurçmhı.şıyor ve Emin 
Bey (Erzincan) kendisine ~yle 
bitap ediyordu: - Bütiln bu fe. 
satlarm menbaı senııln! 

Eylülün 13 n olmuştu. Kanun 
teklifi gerçekten uyuyor miydi? 
Yoksa daha bqka mUhlm mesele. 
lerden ~ mı gelmiyordu; buna 
gizli celse zabıtları glSriilmeden 
hüküm yerinde olmaz. Yalnız o 
gün teklifi harekete getlnnek i8t:L 
yen bir zat ortaya çıktı: 

Karahisar mebusu Hulfısl Bey. 
Teklifin "mllııtaccl" olarak mUz.a,. 
keresi için bir takrir vermişti. U· 
fak tefek baz: meseleler konuşul. 
duktnn sonra, ikinci reis vekili o. 
lan Vehbi Efendi (Konya): 

- Efendim, rica. ederim, dinli
vclim: Meni müskirat kanununa 
baı;lıyorur.. Heyeti umumiyesi hak· 
kmdn söz i<Jtiyenleli okuyorum, 
diye mü1.akerevi açtJ. Bu arada 
Operatör Emin Boy (Bursa): "Mil. 
san.de buyurun efendim, bir şeyim 
var!" divor. fakat Vehbi Efendi 
ona kulak vermiycrek söz istiyC>n. 
)erin listrısini nkuma.kta devam e
diyordu. 

Koca bir liste! 

Yıkma i!;leri devam 
ediyor 

Tunalı Hilmi rahmetli de söz is• 
Yahudi tacirlerden Yako - tiyenleıre katıldı. o. biri lehde. biri 

1 

Baroh Gabay karele ılcr ile pera_ aleyhte söylesin diyordu. Refik 
kendeci Sa!amon F..skinazi ~en Şe"'.·kct (Saruhan) bu bcdilıiyatı is_ 

Sirkeci ıstasyonunun önüne hafta, zincirleme usulile pil ih- bat ile kovbcdilecek zaman olma_ 
rastlayan binnlaJ.:ın yrkılmd iıi. 1 karı ~·apmnk suçundan tevkif dı<hnı sô) livel"('k bu knnunun ka
n<' dl"vam <'dılmcktt'dir. ' oiunmuslar.dı. biliw•ti tııt iki\ ı:;' hakkında ancak 

Dii'l bıJ sıh:tdaki fnaliyetı 1 Dün bunların muhak1..'mesine ma7bala mııhan irlcrinin valn7. 
hf:-Jt""'liy<' frn hPy t• direktörü h:t<;lannıl!'ı. füı ' r ~.,ttı\ları oc~ ki inin .. ··, lt>mf'Sİ küf dir rlrıdi. 
<l""n m-ıhall•nd t 'tld' etnıiQ ,.,. ıııa11 ann pahalı olmasına sebl'p coı'll'lz ö\! !) $ad:ılnr-ı irıitildı. 
v.:tpılan işleri g-iizden ~C'"İnll)c: · ı İ"\İere malı o'rtu,~t·nu ileri sür_ Mn'h·<' Vekili <Şimdi Tokyo bii· 
Lr. mUı.:-1ero:r. :"\etıcedc hunlara l yük elçimiz) Ferit Bey (İstnnbtıl) 

Sirkeci ıreblline kadar ceva'T\ ~~·amon Eskina.zi 500 lira kefa-
1 

da. meselE-yi o kadar basit gör. 
eden bu ada. t.ama.mP.rı yrlnta- letle tahliye nlıınmu.ş. muhakeme rnfivodu. 
ca.ktır. karar ıçin ka.lm~. İsmail Suphi SoyQllı (Buzdur) 

b · ı t • n.ın svylJ) eccgan sözlere ıuıı •. 
1 e meso.lesı anne erı zuın bırnlını:ı.rı:ı ... tı. ı.~a.<3t •il 

- Veıntıe ilk ve soıı cevab,. b8 
İstanbul trnmvay idaresi di -

rektörü Bay Hulki ve §irketler 
komiseri, tramvaylarda yeni 
tatbik edilecek olnn tek mmta • 
ka bilet meselesi etrafında ve· 
kaletle temas etmek üzere bu
gün Ankaraya gideceklerdir. 

Bu münasebetle dün tram_ 
vay idaresinde vali ve belediye 
reisi LQtfi Kırdarm riyasetinde 
bir toplantı yapılmıştır. n:.ı 
toplantıya bütün idare şefleri 
de iştirak etmiştir. 

Tramvay tar:: ... Icri ve ban~j 
vaziyeti görUşülmüştür. 

İngilterede Liyland otobUs şir 
keti şehrimize 20 otobüs getir
meği taahhüt etmiştir. Bw:n 
ait anlaşma imzalanarak veka
lete gönderilmiştir. Otobilsl~r 
ilkbaharda gelecektir. 

Japonya - Rusıya 
anlaşıyor mu ? 

(B<ı§ tarafı 1 incide) 

Birliği arasındaki münasebetle -
rin salalı kcsbedeceği hakkında 
ümitvar olduğunu söylemiştir. 
Nazır, bu münasebetle şunları 
söylemiştir: 

"Sovyetler Japonya ile ı>ır 
ticaret muahedesi akdi için mü
zakerelerin yeniden başlaması 
hakkında bir teşebbüste bulun. 
muşlardır. Başlangı~ta SoV} et 
makamları Japonyanm hüsnü 
niyetinden şüphe ediyorlardı. 
Fakat Moeko·ı1adaki Japon bil. 
yük elçisiyle B. Molotof ara
s~ndaki anlaşma derinleşme:tte
dır. Bu anlaşma ve itimad zih 
niyeti Sovyetlerde Japonyanm· 
hüsnüniyeti hakkında hasıl o. 
lan suitefehhüm zail oldukça 
daha ziyade kuvvet bulacaktır.,, 
Amerika - Japonya münasebctı 

Tolı.110, 15 ( A.A.) - Japon 
hUkiimeti. istihbarat bilrosu va
sıtasiyle neşrettiği bir beyan. 
namede ecnebi memleketlerde 
bulunan Japon tebeasma vesa. 
yada bulunarak Japonya ite A
merika arasında bir harp ~ıka
cağma dair dolaşan şayialur. 
dan endişeye düşmemelerini ve 
eskisi gibi işleriyle meşgul ol_ 
malannı bildirmektedir. 

Beyannamede vaziyetin bir 
dereceye kadar endi~ verecek 
mahiyette olduğu giz1enmemek
lc beraber bu halin iki memle
ket arasında harp doğuracak 
derecede vahim olduğu neticesi. 
ne varmanm doğru olmadığı 
beyan edilmektedir. 

Ne demeli? 
Bayram sokak, Muıır han, Kay· 

seri apartman ... ) 

D.. Ank oıynn son yıızısmı. Hınl '-e un araya gİttilar siyetimı muantaa etmenin 11 

dl ını gösterdi. Bli> 
Reisicumhurumuz fönü'z.ün ı>cnaıne her iBtcditl'lni oJl 

valdeleri dün saat 14 15 te anı b::ı!<lunı lıab,..eden bu m~ pıı>' 
b · ı O 1 •• ' • ı ıarea ev.me devanı ve bnl.ltı 

a vapuru ılc s.mdara geç·- metler ve mahabbeUcr ıbl'ıı'd~ 
rek 15,15 trenine takılan husu· hatttı. sokaklarda hnllun onuıış 
si bir ,·~onla Ankaraya hare_ ı1ml öpmek surcUylc k8~~ 
ket t:tmişlerdir. Bilecik istasyo bootcrıııeg~ lt!Dll eden ııu .,, 

d · · • - .mdını o.uuğunu d.ı..,Wluncc 
nun a reısıcu,.nhurun ma.ndum- ~ıın yerde- bana d!l ~al' 
lan clc.l aynı trene bineceklerchr nayret HUm ··uruuınr ~ 
-------------- 1 l"l'I. ni hcız,. olduğırnıu na!UC111gı n ve · kurKunç., sıfntuıı vero 

1 ıın ııaı.oa "oruular bozaUğU" 
nun aa akı.nı mı bozdu dJrt 
kcndımt' tiOrdum. . , 

Bulgaristan ve 
RomanyadaKı 

A lman kuvvetlerinC' 
dair m a lumat 

Londra, U (A.A.) - Röytcrin ha
vacılık muhabiri bildiriyor: 

1ngutereyc ve ltıgUterentn deniz 

ı' atına llil.ı!ıma tahkis .dile.o 
Alman tayyareleri miktarının, Bal· 
kaolarda bir "yıldınm harbi,, içiı:ı a 
zaltılrnı§ bulunduğu teeyyüt etruınıi§• 
tir. SalA.hlyettar mll§ahitlcr, AJman 
hava kuvvetlerinin garptekl ta.aı.ıye. 

tinin bu tarzda lzahlDl reddeylemek· 
tcdir. 

Balkanlara gelince, bu mmtakada 
elde bulunan Alma.ıı hava kuvvetleri· 
nl.n kemmiyet ve keyfiyeti. t>U kuv
vcUerin orada mUsbet blr rol oyıuya. 
cak mahiyette olmadığuu göstermek· 
tedir. Almanlar, sanıldığına göre, tıo· 
manyada 800 den fazla tayyare tah· 
§it etm.l§tir. Bu tayyarelerin en bQyük 
kısmı avcı tayyarealdir. ÇUokU, petrol 
mmtakalarmm tngtUz hava kuvvlUe. 
ri tarafından muhtemel bir bombardı· 
manına kar§J himayesi Almanya için 
çok bUyUk bir e.henımlyeU ba1z bulun· 
Ql.aktadır. 

Çörçlle gti~ bin kadar Alman tay
yare meydanı mllst.ahdeml Bulgar tay 

yare meyclanlanru lfgal etmektedir. 
Bunlarm, Bulgar tayyare meydıuııa. 

rmda, hattA bir kaç zaman evvel Ro
D!&nyada bulunan tayyarelerin adedi· 
ne muadil tayyare miktarını aıatlle· 
cek mablyette hazırlıklar yapıla.bi•ecc
ği §üphell telA.kki olunmaktadır. Bul· 
garlatanda yalnız 12 kadar bava üsııU 
mevcuttur ve bu Uslerdeki l'eraJt bi· 
rincl derece olmaktan çok uzakttr. 

Almanyanm cenubu §&rkl Avrupa· 
ııına gönderdiği tayyarelerin bemen 
beps! muhakkak k1 1940 mode!idlr 
Mllstahdcmler arasında lso bUyUk bir 
devlete kat"§ı harp tecrObeal olan an. 
cak pek az pilot vardır. 

Orta §arktakl İngiliz bava kuvvet· 
lerino gelince, bu kuvveUer A!ri'i'.a ve 
Arnavutluk eephelerintren bnşka yer
lerde faal!yctte bulunmak ihtimaline 
karşı koyacak kudrettedir. 

Bir mO§ahlt. Alınan bava kuvvet 
lerinln, garptekl vaziyetini te.hltkeıt 

bir surette zayıflntmada.n şarkta tngı. 
ıız hava kuvvetlerinin kudreUne mü 
savı bl.r hale gclmeğf ümit cdehUmo· 
cinin çok ştlphcll olduğu fikrini bfl· 
dimıiştır. 

Dos. s.!auyı ı:cnt..krce bit~ 
evine dt:vam c .. ıp oc sır! ıı~ 
susı hn.aolbtı.l,ecı yıU'!r 
sonra Ulırnaırc pullnıı. ıra- f 
re yazmnnın aı- u k ııo ... tai vıı 1 
onsıı l laKkı ed ıwesi l:ı.ı:•rıı '.'.:. 
-Adabı mun~crcte v.ıkı! olsll rl 
vlcdaıı.:ı t..aı J•r .. "lc havale ede 
İnsan. chı >ıt .ı.nındnn b:rin. erıJ 

kendi cvıtıaıııa -basbeJbCrJI 
gücenir 'c hakkıı:ıda ııel"Z ıııl 
söz söyler. Bil.i!ııre igbırılr 
eski mnhnbbct avdet eder. ~si 
na taalluku oımıyan hoyle J§.P 
lerl ve eözlcı ı, gnzeteıcrJc 
ye kimin lıakkı vardu ? ıcırıı 

Midhat CcmtLllc tanı;all ,il 
<Ur. Bız onu \"C ailesini, kendl~ 
den add derdik. Mukaddeıtltıl 
beplc b nl ı;Uc~dirip de ııoil 
yl kus ır etmiş Lse fazilet g 
tir. Aferin ona. . 

Bay musannif, o fuJlcU 
ı.ru:ı:c coe~~ı yerde aade~11 
çıkarak: •"Bu sözler, dedik eli 
do nedir?.. demekle ve al~~ 
yattan bahsetmekle dediİ' 
kendi yapmayor mu? 

Midhat Cem!U, kinuıeıılıl 
ve kltnbmdan bahsctmlyer~~..ııt 
escnn.c dair bir makale yıµ-:-Jl 
lutto..a nem kaparcaaına bU 
kendi eserinin aleyhinde f ~ 
hem ona, hem bana ~e~~ 
§lUlaiyeoen baba lio- ıııU 
aôz söylemek, söyUycnin ııı 
ortaya koyar. 

"• •., ~"iare tiyle evvelce bit -1' 
ada çı~ ve kendi metııln8g'1 
Jarm üstü çizilip -alelll·I 
bana gbnderUcn bir yazıda s8 
lar hakkındaki eserinden d'i,u 
yerck '•.M. Zekiden sonra k 
yapılacnk 1§ kalmıyor,, }>01l 
sözler söylcnınl§U. şımdl \"'~ 
yım da: "Yirmi bef sene c~ 
cızamıan yazmıştım. ( yazcl~ 
keııt.en zlyndo o bilir). 13U gıtı' ~ı.f 
bu aııbnda benim de yapacB .nııı~ 
madığmı anlatmak için ~:,-e 
Bu, benim aleybimdedır,, 

1 
ııı 

na, hem o yazıyı yazana ııı _J 
olayım? ~ 

AlAkadarlarla bcrobcr o ııı i~ 
bilir ki ben, biç blr eseriııl1 1'~ 
ta vsiyelerlo ba:ııtırmadllll- JıJl ~ 
:Maarif Vekilimiz HaaaD ~dl-,,,_ 
lütfen birkaç defa evi.ID~~ ~ 
nAzamlar hakkındaki il" r. 
için kıymct.§inasa.ne ~l>·ııı' ~ 
du. Bu suretle cserlıniD ·ıı.iı-' --~ 
landı. YUce All, GOzel ~ ~ 
demlslndo ve Topka.pı rıY'' ,. 
sinde cııerlmln, kendi ı~ r. 
dığuu aıeı:ıen cöykdı. ıcııS~; 

Bunu söylemekten .rn99ı:ll~ J 
dur: Ben eserimi para k ııı•Y ~ 
çln kendl hesabıma ııastı~d~~~ 
ba§kaamm eserl.Di rakip 8 ciJ 'r)f'~ 
gözden dUşUrmck ve ltCfl bit' _,, 
revaç \·ermek gibi ıuısts ~ fJ 
mal<ıılclcr yazdırayım. ~)'le'~; 
nim eserll'rinıln methe ıı• .:J 
tur • .MevlAııA Ce!Alcddlıı. ~ "'1" .ıl 
söylemiştir: ''Kil.r·i p!ıkl!ll r 1~ 
lıod megtr,,. de'°'"' ~ 

lngiltere · Bulga r 
münasebab 

Bu musannif, evime ~o/P:,I 
ınralıırda bir gün sadraz!Ltıir ıı 4'~ 
kındaki eserinin basıımış ad t , ',/ 
nı önllme koydu. B.ı ne ~ııl>'~ r., 
da. tam benim eS('rimln ~ /. 
lnndığı esnada. nyru ıne".zı1$itl 11 
nln tab'ına mUııaraat ctınc tl~ 

Sof3n, U> ( \.A.) - Röytrr: bini sorduğumda.· "~n rlP1 r 
ı llt ın Sof l ,_, R d 1 sıldıkt.:ııı sonra benim en .. e" 
ng eren ya e ç..,, rn r kur., Bu sebeple ır:inkl d';d~ 

1Un nl<şam Bulgar hariciye nr-ızırı Po· h. 'Il n mecbur oldum. 
pof 1lc yaptığl görUşmo csnnsıı'ıi l t nl r m 'ü dur. rı.ıı 
Bulgııristanda halen mevcut vazlyp• Bana ihd::ı cttı~ı \' < ~ı 

(Denizbank) adı Uzcrlnde geçen 
fırtınalı mUnakıışalarn ve çıkan 
hakinı kararlara ra!;'lllen bu saydı. 
ğunıza benzor adlan duydukça 
Türk dilinin tüyleri ürpermekte 
olduğuna innnmız. Bu tamnmtlc 
yabancı siVPf"idir. Sıfatla ismı a.. 
yırd ooenıiyt'nlerin pc>yda <'ttiği i
tiyattrr. Kaidec~ (Kutlu apartman) 
olur, (Vakıf han) olur. (Toprak 
sokak) olur, lakin (B~rrnm sokak, 
ML'itr hnn, Kayseri apartman) ol• 
ma.z. Böyle dememeli (Bayram so. 
kağı, MIStr ha.nr. Kayseri a.parL 
maıu) demeli. 

l'takkmda tngfliz hllkrunetlnln nokta!. kendi kal yl "C !ti ~ 
.aua.rmı teyid etmiştir. Bu J'ônbnıe 1 nWemin Mahmud Kı:ıll ~ 
hfT ... t el"ö uıttııt:ttr ( n,,,:ınmt ' '' 



r ve Politika: 

Y:.ni profe: 
l sorıerimiz İki muhtekirin depoları 

Bono sahtekarlığı 
davası 

Mübadil bonoları üzerinde sah 
tekarhk yapanların muhakeme. 
sine diin de 1kinci Ağır ceznc.a 
devanı olunmuş, şahitler dinle
nilmiştir. 

~lltJL 
~ Unıvers1tcsı yeni. 
\ı~ iki Profesör ka· 

meyana çıktı Mnznunlardan bazıları tahliye 
talebinde bulunmuşlarsa da l:. •• 
red olunarak diğer ~ahitle .. 
ceJbine k:ı.rnr verilmiştir. ~ p iki gtnç unsurdan 

~';11 blr kafilenlo idil. 
ll e~ nı en §ercfll mc' kL 
' 

0hnası ynluız üstün 
ırı~ ıııensuplannm layık 

llııtal 1 ld.ı alınış ohnalıırm. 
rı...._<h.-ydnğumuz insani 
"""'l'et değildir. Bundan 

ilaha Ustün bir fikrin, 
~erı Şere.fini me.fhumu-
~ "alnrna da memnuniyet 

Cn.ı 
ilıı baJi' crsıtcsı gençtir. i. 
lst%:u lllıından onu bugün 

~ ı.ı~ 1 hl dlyo yad edebllim. 
• bt;Yne r hıenılekctln milli 

r.ı,; rıasd.ı!'ntıeı sahasının tek 
"~tllır~ gibi, UnivcrsL 
,:""\\~ ll~ de nıemlcket, fikrin 

l <ı !la)-, lltı hayntmrn ye~ino 
ı '!\it Yotıız.. 
~n kadrosuna pro-

1 c hak edon yirmi iki 
~~eı~?riyet neslinin ilk 
~ • rfııı teşkil eden un• 

lltot(! 
fıe~l'fertn lı;iıı<le JstikUU 

~!.; llt~ı. l lrrnislnl aşnıı · o. 
~~rıeır: lıu if:ibarladır ki, 

ıtı~1 l'iu ayak bastıklan 
ııa~ · t'ketin genç ne ·ıı ta.. 

~. nu anııın, bir zafcrln i
n~ ~.afl'r fil rin l enllibrfn, 

, ' adanı ' 1 bir 1 olnıanın \'C bık• 
~l'iYet11İllnunesldir.' 
~r!!siıtı de, rinln yetiştirdiği 

ilet er nesıı bh.e kıı.Jltell 
l('I(;~ nümuneler verdiği 

lıı1tı&J in fikir ve ilim saha. 
) ~ .. ){/n~ <la bir miyar '~ 
1ıı.~tor~ ~ır. 
-'ili l:a rler memlekette do
~~-sının, SQn )imli ~ 
btıı., l.,'l tef('J,klir tarr.mm 

e llo e eridir. Ii'ilha1dka 
~~~e I,ı;rıı lirnıl senenin flkl:r 
:.. ~Q-•kbaıo baktı~rmıız za. 

'"'llın· ~ı.ı1'unu 13Ccek bir kudret 
~ llıe.. r. llunıla haklıyız, 

d~ğıJ;.. CUtla iktifa. edecek 
n, da:-, biz daha i,)iyl, da. 
~\~ ti tun sevlyc~i ih-
1'.ıııll da.Jıı k_ .lstiyoru1.. Yeni 

tııl, fılı; lı Uıki afta olsu~ 
.'·~· '11 ll?l, Uinı sahn.<ımda ol· 

fttbetYi, en güzeli, en 
le • ~il ek arzu ile yn.n_ 
~t~I ihtiras ile clolu 

~r"'~t trnuzı mühlmsc. 
~ ~ olan eyler objek

~~ ~ ınuınırm edilirse iti
t~~dn- ki, k\iltUr c,·ı_ 

'1i._ l\ıut . n Ustün bir mevki 
~llı!e liı'de Ynpılruı inkılap. 
0:.':1111 Cetirdiğl buhnınlımn 
t~~ltarar bir gözle mfi
~~ ttı..ır ita Sonra hiç Upheslz 
~~ ~ Ikınma mı hayret

dl.'trnek mecburivett 
~~ . 
~~ ~- g~irdiğl harikuliidc 
~ 71tıı bı lllde )irmi iki genç 
"-~ ll'eı- kürsü sahibi ola. 

it'<! ~elınt. o1mala.n fo. 
bl>laeı.;, olduğu lw'lnr, te-

'1 llclrraea.k blr<>r ômll· 
Dl'ı:ıttsö 

, ~l'alcrlen .. inkılap n:sıı 
11"_~ hunnetıo selam. 
~d:lklr hfü·iyetinl, ilim 
~~ ; Cd<>n inkılapçı ha. 

11 d llaıir Vekili Hıı.'Wl 
l'fııı. e febr11t etmto.yl bir 

Sadri F~TEM 

b,..:". ~=== 
·•l\te • ı· \l tsıte ıler 
~ç~§ Yaptı ı 
~~lthı 6Ömestr tatilinden 
lıtıE:~' Hukuk, 1ktısat 

~~ ~erinden (250) ki· Sa, dun 'Yeşil.köydeki u_ 
tb....~derek ta~-ynre 
f! ~ ve Till'k modeli 
~~ ~lar yapmrşlardır. 

~~eti ebelerin uçu.'}lar. 
ili.. ea~~~knnlılık fev-

~ cli\>e d 
~~~ tı en inerken 
ll~~l CeVizlik cadde -

4~teıı.ı 1 Cvdc oturan 80 
fırı du!!; Cvinin merdi· 
~ \7 ÜŞ, ağır sırrette 
!I ~ldılltah, Balıklı Rum 

~ 
~ eşekk·· 

"eh ur 

Bir ecaebl kitap mtlesseıesı bak ın a 
takibat 1apılı1or e "et lgat rı 

A vrnpa harbinden sonrn mani· 
fatura ticaretine b8.§1ayan ve yük 
sek fiyaUa:rla ve fatımunz olarak 
satrş1arda bulunduğundan dolnyı 
haklarında ihtikar takibatmıı girL 
şilen Barbaroğlunun depolan bu. 
lunmuştur. Bu depolardaki malla
ra vaz'ı}·ed edilmiştir. Mallar, önU• 

mhzdcki hafta içindo Jliynsa) a cı. Et fi) atlarının tesbıti ı.şiyle 
knnlnrak manüatura piyasası ge _ 1 mec;gul olan narh k?m.isyonu, 
nişletilccektir. Barbaroğluna ait 1 dün .top~a~k yenı fıyatları 
ihtikôr dosyası He Beyoğlunda bti- tesbıt ctmıştir. 
vük bir kütüphanenin frank üzerin· Yeni şekle göre; karaman 
den yaptığı ihtikar dosyası fiynt 70, dağlıç 75, kıvırcık 80 kunı
mOrnka.be komisyonunun yarınki sa satılacaktır. Bu narh on beş 
içtimaında görüııillecektir. ' günlüktür. 

Bir hırsız çetesi 
yakalandı 

Zabıta, Hasan, 'fanaş ve Bekir 
adında Uç kişiden mürekkep yn • 
man bir hırsız ~etesi yn.knlamf§, 
diln adliyeye teslim ctmi5Ur. 

Bunlar, Bakırköydc, 12 den faz. 
la ev ve dükkan soynıu lardır. 
Suçlular, sorgularmdn bunlattlan 
ancak dört tanesini soyduklnrmı 
itiraf etııü.5, diğerlerinden ha:ber. 
leri olmadığım söyleml<Jl"rdir. Hep 
si de tevkif olunmuşlardır. 

• tevzıı e 
Otomobil lastiklerinin tevzi ışı.. 

ne ait viliıyctin tasdik edilmek U. 
zere 'l'icnrct VekU!etine gön<lerd.l
ği rapor gehniJitir. Pazartesi gil· 
nünden ilibaren lastik tevzilne 
başlanacaktır. Elde mevcut olan 
lastik miktan 5000 dir. Halbuki 
ihtiyaç 10,000 dir. TC\'Ziat yüzde 
50 nisb<-tinde yapılacaktır. Lastik. 

Haliç şirketin in derdi! 
Haliç vapurlarının vaziyetini tel- semtlere BeYkedilecektir. Aynı za. 

kik etmek ii7,cre. dün Haliç vapur- manda tarifeye direk postalar iliı
lan direktörUniin riyasetinde bir ve edilecektir. 
topalntI yapılmıştır. Toplantıda • , ------------
vapurların vazivcti ve hesapları 1 İ ·ı · ] 1 k 
tetkik edilmiştir: ldarc geçen yıl ngı ız ere satı aca 
olduğu gıöi bu ~,ı da ziynn·etmiş. I zeytinyağı 

l r 
Jelin 2500 ü 1stanbula. diğer 2500 
ü de diğer vilayetlere t('vzı "dile. 
<:ektir. 

Almanyaya gidecek 
tiftikler 

Almanlara s .. t ·~"a~ru yazdı
ğımız 200 bin liralık tiftiğm 
ilk partisi hazırlanmıştır. 
Ayrıca AJmı:.nlara bir mil) .... ı 

Iiralrk tiftik daha verilecektir. 
Bu mallar, Alınanyadan memle. 
ketimire yapılan vagon ve 
lokomotif scvkiyatı bittikten 
sonra. gönderilecektir. 

Köy okulları için 
tecrübe tarlaları tir. Ziyanı kapatmak ve faaliyete 1 . . . . 

devam etmek üzere belediyenin yar !ngılizlere 5 bın ton zeyti~ 
dnn etmesine ve idarenin de vn- 1 yagr satıla.caktır. B..ı husustnk1 Köy okullarının ziraat tecı'il -
ridatmm arttmlması için yeni t.cd· 1 muknvelc ımzalanmıştır. beterine tahsis edilmek üzere 
birler almmasma kaTnr verilmiş _ İzmir ithalG.t ve ihracat bir - yakın bulunan bir sahada lir 
tir. ı likleri umumi katibi Atıf, şeh - tecrübe tarla ''eya bahçesi 

Bu kararlara göre, bugün va • rimize gelerek burada bulunan kula tahsis edile<:-ektir. 
purlann en büyült Takibi olan oto- İngiliz korporasyon heyeti mü. Talebe burada muhtelif ne
bfi81erin kaldı:nlınası icap etmek - messilleri ile temasa geçmiştir. batlarrn ekilme ve yetişme tarz
tedir. Eyübe kadar EminönUnden Bu mallar, Jzmir ve havalisi larını müşahede edecek ve ye. 
25 otobüs işlemektedir. OtobUs • mahsullerinden hazırlanacak - ı tiştirme usullerini tatbikat yap-
ler bu semtten alınarak diğer tır. mak suretiyle öğrenecektir. 

Beden Terbiyesi Mükellefiyeti 

18 - 20 
Bedaı terbiyesi mükellefiyeti ka. 

ounu mudbinco ilk olarak 1B y8§la 
askcrtlk çıığı ara.smda bulunan beden 
terbiyesi mükellctlerlnin geçen yaz 
danbcrl talim TO terbiyeBinde tatbik 
olwwı programdan iyi neticeler alm.. 
maktadır. Öğrendiğimlze göre YU!yeti 
tetkik etten beden terbiyem umum 
mUdüriügil millılm bazı kararlar tme. 
rinJe ôurmaktadır. 

Verilen malOmata göre, önüınUZdckl 
yaz §imdi yalnız 18·20 yaş ara.mıda.. 
kl erKek mükelleflerin gördükleri ta. 
!imlere aynı )'8.§takl tab.81lde balunmı-

- 21-

talim ve terbiye gUnlcrlnde isbab 
vtlcudu meselesidir. Bunun içtıı zabıta 
Ue elcle •ererek mükelleflerin munta
zam devam.lan temin olunacaktır. 

Otobüs kazası 
3968 pt§.ka numaralı kamyon, 

içinde iki ton odun bulunduğu hal_ 
de Dolmaba.hçeden Beşiktnşa doğ. 
ııı giderken vatman Hayrinin ida
resindeki 2038 numaralı Bebek • 
Eminönü tramvayı ile çarpışmış. 
tır. Her iki arabada da hasar va.r. 
dır. 

r 
HAYK IRA 

T Li 
yan z:.zJar d:ı L5Urak edecektir. Bu 
husua ehemmlyctıe tetkik olunmakta. 
dır. 

Diğer taraftan llkmektcp ynş:ndmı 
yani 12 ya§mdan sonra tahsile devıım 
etmlyen ve iş hayntmda bulunan er 
kek ve kız çocuklarm da beden terbi 
yesl .nUkdlefiyeUne tabi tutuJmas 
için ttetkik ve hnzrrlıklar yapılmakta 
dır. 

Beden terb!yesi umum mUdürlUğll. 
nün en fuzla Uzenndo durduğu nol> 
tn 1.>::t!cn terbiyesi çağında bulunan 
blltlln 18.20 Ya§ arasındaki gençlerin 

wç 

~nç kız, tepeden tırnağa tit
redi. Acaba bu mihnet, daha ne 
kadar devam ed~ekti? Her ne 
suretle olursn olsun, bitmiyeock 
miydi? Beş dakika evvel, kendi. 
ni kurtarmak için, bu herifle 
dövüştüğü zaman elbisesinin de, 

Çok heyecanh büyük zabıta, -casusluk ve korku romanı 
lngilizceden çeviren: H. MUN/R 

kendisini ubındıracak bir şekil. lerde çalışan bir adam değildir. 
de açılmış olduğunu farketti. Ve buraya, benim arzumla geL 
Böyle bir haydudun karşnunda mcmiştir. Kendisini hiç tanm.1-
bu hazin kıyafetle uzanmak... yorum. Ben bir casusum öyle 

Valdezin sC>7.leri lbitmemisti. mi? Bu korkunç bir sıfattır. 
- Sen zeki !bir kızsın, diyor- Fakat şimdi. senin karşında, 

du. Fakat 7.allllettiğin kadar 7.C" bir casus olmakla adeta iftihar 
ki değil ... Lotus barında bulun. ediyorum. Evet bir ibakıma en. 
duğumuz zaman. Lomu tanı. susum. Ben, Silveynin yanma 
mrvormuş gibi göründün. Fakat katip olarak, sırf onu polise 
aranıula geçen X8.'J göz işaret. vennek için kafi delil topla
lerini seçmedim nü sanryorsun? mak Uure girdim. 
İhtimal ona mektup bile yamın. Valdez yeniden hırslanmamak 
Her ikiniz de, aynı şefin idaresi için paketini ~ıkardı ve bir si • 
altında çalıştığınızı farze.dccek gara yaktı: 
olsak. bunu yapmak ne kadar - Kendimi tutınağa mecbu
kolaydır. Ve biraz sonra Lornu nım, dedi. Çünkü deli olacaN 
buraya gelmiş görüyoruz. H('le ~ım ... Şimdi söylediğiniz söz
şimdi, !.omun yatak odasının ler, seni öldürmem için kfıiı_ 
kapısı altından içeri soktuğun dır. Beni ibir an içinde mahve
mektup nedir? Cevap ver! Bu debilecek şeyler biliyorsun. IJ. 
dudakların cevap versin! dan başka, beni mühim bir ser. 

Valdez burada birdenbire 
sustu. Çünkü drşurıdan JİDe o 
korkunç giiriiltiller, işitilmeğc 
başlanıışb. 

Valdez kendi kendine: 
- Koca deli!.. Diye söylen

di, ve birdenbire kapıdan dr!jnn 
fırladı. 

XI 
Lorn, boynuna kem.endin ge<: 

mesinden sonra, diğer bir oda. 
ya nakledilmişti. 

Netekim az sonra kmdisıne 
geldiği zaman tamamen başka 
bir muhit içinde olduğunu gör
dü. 

Bu oda, toprak kokuyordu. 

~, UYUk babamız mUlga 
~ tı stcnu alıvaı mcmu· 

'!::ı ~lıtnıdo.n mütcluı.lt 
"erat 

Valdez bu sırada, kızın ağ- vetten mahrum edecek vaziyet
zındaki bezi çıkardı ve eğilerek tesin. Fakat şunu da bil ki, se. 
onun dudaklarından öptü. ni öldürmeden önce, intikamımı 

'Kız nefretle haykmiı: alacağım. 

Duvarlarına ba '·tı. Islaktı. Yt!r 
yer sular SIZiyordu. Burası her 
halde bir mahzen, bir bodrum 
olacaktr. Fakat Lorn, boş dur • 
madı. Vakit kaybetmek zamanı 
olmadığını hissediyordu. Kendi
sini öldürecekleri muhr l•kaktı. 
Ve bu mahır,en, herhalde ond 
mezar olacaktı. 

ıu.ı_ ı dolayıs1yıe g~k 
~~ ~hıc 
~gelmek, gerekse 
~ lıü tazıycttc bulun. 
'lıa Yük kederlmlze l§U· 
~ "e dost.ıarmuza. ayn 
~ h ~UrUıntız mani ol· 
~ llauııta g!lzctcntzın ta· 
~~.:l!l"lz. 
"e .., OUreı Qf'lu Nan 

.. o~· 

- Hayvan! Cesffi, hiç korku eseri göster-
Valdey, onu adeta boğacaktı. meksizin: 
Cessi Jrorkmeyonlu. Tekrar - Sen, benden önce .Mr. Lorn 

etti: ile Msa.bmı görmeye mecbur. 
- Hayvan!... Beni öldürebilir sun. 

sin, fakat hiç bir tJ"Y söylemi· - Ya .• Demek ki sen Lorna 
yeceğiın. güveniyorsun. Herhalde kapı-

- Görürüz... nnı arasından soktuğun mektu. 
- Yalnız ~u 8'1yteydilirim bu aldı. Fakat bu da, seni kur-

ki, sen Mr. Lornu tanımıyor. taram.IY,a~ttr. ÇüajUi Silv.e • 
mm. O eenin tahmjn. .UiiJı · · J;D.,.. 

Bu endişe, ona yaşamak için 
yeni bir arzu aşıladı. Yeni bir 
kuvvet duydu içinde... Kolları. 
nı ve bacaklarmı oynatm~ı 
çalıstr. Fakat bağ'" ydL 

Silveyn. onu elden kaçırnu .. -
mak içtn, her türlü tedbiri al. 
mış bulunuyordu. 
Müşkül bir vaziyet! .. Faka .. 

bundan daha fena olabilirL..:i; 
F.en~ Silvcyµ denen adam { ·, 
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!~-----------...= 
Ta sız bir m 
G EÇENLERDE büyu1• Türk . airi ,\il Şir Ne,iıı içiu, lıir il i,.ıJ 

yapılmış, bayatı, eserleri, tesirleri hakkında nutuhl:ır "'. • ı. 
ııfr;ıll Uir nıcmlekctte büyüklerin :ınılınası, yalnız gl;çmişe 1 • ı 
bir bo~ değildir. Bu fürlii harclretlcrde, gclecc!,1 besleyen bır i .. ı 
de sezilir. 

l"nkat her nedense, b:ızıları, bunu hoş bulmus olmJ}acal 1 r, 
ı,ı ılokunaldı St'l lcr l azdılar. Eğer mesele, s:ıdccc IJır ld .Ju ıı · i 
ola.mk kalsaydı, geçlp gldecc:.dfü. Böyle kalm::ıdJ. O yazı, m •u lc
kctin müne\ \"erlerini, feci bir fikir karıınlığı içinde gostt>rdl. 

1 - Gfıyn en meşhur ınline\'verler, biribirl<:>rinr: 
- Bunun adı r\11 Şiri Ncvn)i midir! Ali Şiıi Ne.uı.i rııidirf 

Yoksa Ali Şlr Ne,ai midir? 
Diye soruyorlarmış. 
2 - Yine bu en meşhur münencrlcr: 
- Siz, bu şairin bir eserini okuclunuz mu? Ansiklopcdıdr ın 

\llr mıf Ve aoo.b:ı. bugüno katlar niçin unutulmuştu? 
Dfyorl:ı.nnış. 

Uizim bilcliğimizc göre, "Ali Şir Ne,·iti" den haberdar bulun
mak l~in, (-Ok derin ve pelc meşhur bir münevver olmağı:ı. da lu, um 
yoktur. Düniin ve bugi.inün her Jiso fnlcbcsl, o büyiık •:tlri t n r . 
Eserlerinden bazı parçalar okumuş, izahlarını yaıımış, Ftizulı i!"' 
mulmycselcrc bdar gitmiştir. Hatta bu yUzdc yüz h:ıldkatfn ''ol..,u:-
luk" sunllerinc bile girdiğini görüyoruz. 

ll<>r Jrutüphaııcde onun muazzam 'lh·ıını ''n.rclır. l'ıldıulan t ~•
nan ltiitüphancdc ise, dcdeJerimbln Ali Şir Nelai'ye JıUl;ümd • r 
fuıdnr itibar ettikl<:>rini gösteren muhteşem bir nüsha, bir <;; ı t 
ahicle"i halinde durmnktn.dır. Eğer b:ı.şkıı hl~ bir eseri olına'klvdı, 
'illdc bir "lUuhnlmmetüUu.ı;nteyn" bile onu, bugünkU gibi sa:rı;-ı ile 
andımıni,:"8 yctc.rdi. "Acem" in sanat mihrabı tanındığı bir de, i do 
bütün bu mane'i snltanatm nüfuzumla.n kurtul:ırıık, Türk diliıı'n o 
il ·tünlüğünü ileri sUmıek, anc:ı.k "All Şir Nc\fii" ll're n:ı.siıı c,I n 
bilyL•,tJıilder<l<>ndir. ı\nslklopedilcr bu türlü büyül;J('rle zcı? ini ;r
lcr. Eğer onu baj;'l'.mda. t.asımJJ·an bir ansiklop~di 'nrsa, onnn bii· 
yiildüğünii idrnlrten mahrum olanlar tarnfından ynzılnııs olduf,'11 i iıı 
bu ökı:ıUzliiğe u~rrnmıştır, der geçeriz. 

lllünev\·er rulıırn, insan zckasmm yarattığı fikir tarihini bllt'ne 
derler. Böyleleri, işe kendi medeniyet sn.luılanndnn, kendi kılıç 
'lınhrnmnnlarmdıın, l•entli zekfi. \'C gönül şereflerinden başlarlar. 

Ali Şir'i bilmeyen şu en meşhur münev'\'crler, aroba klml<>r. 
mi"''! l'oksn. miinevvcrin biz.im idrnklnılıe Slb"1llJ}'lln ba.ska bir farifi 
mi \'nr? nu gibi ehemmiyetli mevzulara dcftrunanl:ı.r, ynnhş ndmı 
tmakt.nrı ~ole çeldnmclidirler. Çünkü tutalım, ki o fıkrayı, bir ya. 

hancı olnımuş bulun un. Bu adam, Türk mUDC'\"\'Cri, h<>m d('! en 
me,hur Türk münc\"\'erİ hakkında ne acı şellcr düşünecC'k! ... 

Tntsız bir mübalağa hc'\'e<ıinr, koskO<'a bir mnne\i cephe ft'dıı 
edllC'mr1. 

Nasıl oluyor dn bir lise çocuğunun etnıfiıca bildiği bir şah i
Yl'i, meııhur miinen·crler için bir Zümriidnnkn, bir es:ıtir ncubMi 
halin .. lmnuluyor? JIAIH\I SÜIIA GEZGiN 

IGONDEN GONEI 

Yemek ve zehirlenmek 
EKARLICIN baslıca derdi ve. 

ya zevki, lokantada yemek 
yemç")t itzynd.ıdır. Ur-rd <Uması şun
dan ki, ne yediğinizi bilmezsiniz ... 
Zevki de, insanların arasına, ii.deta 
bir <'-OCUk gibi olduktan sırada ka• 
tışmaktır. Filhakika lokantada in. 
sanlar, büyük bir sofra ba.~ma o. 
turmu!j, yiyeceğini lezzetle tn.hny
yUI eden çocuklan nndmrlar. 

Loknntada yemenin tatlı bir 
mesguliyt'ti dA, fiyat listesi üzerin· 
de yapılan gizli bir muhasebedir. 
Ehvenc<' görülen rakamlıın zihnen 
biriblrine ekliyerek şöyle otuz bcs, 
kırk kuru-m kadar bir yekfınu top. 
!adınız mı, istediklerinizi emniyet. 
I<' ısmarlayabilirsinız. 

Faknt son zamanlarda bu keyfi 
bozan bir hakikat kendini göster-

ucuna dikilmiş, aynı hain .göz -
lerle Lom'a adeta yiyecekm 
g>bi bakıyordu. 

Fakat ~ilveyı. değişmiş i.. 
Bambaska bir adam olmuştu. 
Lorn havret içindeydi. 

Lornun bu şa<:kmlığmı sez. 
miş olan Silveyn gülerek: 

di Lokantalarm llst"lerindcn 10 
rakamı silindi. 

Besil<"nme binamızın t me>linı 
teşkil eden mfibarck • pilav" bile, 
on iki buçuk! .. Çorba keza! .. Hele 
tatlıya yanrumıaynı. Yedığiniz .} • 
meğin tuzlu taraflarını bitirdi inız 
zaman, zihni he~mız, mC'sda o. 
tuz beşi bulmuşsa, tatlı vc>ya m ) • 
va faslına el attınız mı, ytkün bı -
den elliye çıkıyor ... EkmC'ği, suyu, 
garson harcı iflfıh:-nızı kC'Sİ) or ... 

"Besilenmek, t"dıiei z hirlf'n· 
mektir" diyen alimler görülmüş • 
tür. Sanki bu hüküm, y mck fiyat. 
lannm böyle b.ir mertebeye ) üks • 
leceği tahmin edilE'rek verilm" tir. 

Her yemek }OOikçe, tıblwn n' 
derece zehirkndiv,ime p k kul '< 
asmıyorum ama, he>r hesap Ö.:ı( • 
dikçe, o yedivim .} Pmeğin i im 
"zehir z nbr>nk" olmam ·~ı t 
menni ebnr-k birin i end;ı:ı mdir. 

ntm.mT Mt'Ntr 

fktısat müsteşarı 
şehrimizde 

Pazar ı Pazartes 
16 <'ubat 17 ubat 

4Ulıarı-eıı 19 Zun,ıırt"tn 2-0 
({nınm ır 1 n ınm: l02 

IS.28 G.15 ıs.? G.U 
16.28 ~80 16.23 9.S9 

J8.tS 12.00 18.45 12.00 
20.14 1.82 20.15 ı.sı 
6.l'j 11 3~ 6.14 ıı.so 



• - VAKiT l8 ŞUBAT 1941 

12 adaya 
hDcum 

(Baş tarafı ı incide) 
tfc hasta ölmitş, alb has~:ı 

yaralaıınıı§tır. İngiliz hava kuv 
vetlerine ve bu kuvvetlerin te • 
sisatında hiçbir hasar vukua 
gelmemiştir. 

Afrikada elde edilenler 
Kahire, 15 ( A.A.) - İngiliz 

umumi karargAhımn tebliği: 
Libyada: Bingazinin cenubun

'aki muharebede 103 sahra to. 
pu, ilii hava ağır dafi topu, 20 
hafif hava dafi topu müsadere 
ooilm·ştir. Esirlerin ve iğtinam 
olunan harp malzemesinin sayıl 
masLıa devam oh:nmnktadır. 

Eritrede: Keren mmtaksma 
doğru şimalden ilerliyen kolla • 
nmız tarafından §8.yanı mem. 
nuniyet terakkiler kaydedilmiş
tir. Bizı.at Keren mıntalrasmda, 
dllşman takviye edilmiş olmakla 
beraber, tazyikimh. artmakta.. 
drr. 

Ha.beşistanaa: Yeşil Nil böl -
gesinde, Keisan, Eudan mUda. 
faa kuvvetlerine mensup cilzti
tamlar tarafından işgal edilmiş. 
tir. Diğer tara[tan Asoranm 
cenubu garbisinde bfr İtalyan 
müfrezesi, baskına uğratılarak 
geri pUskürtUlmUş ve büyük 
zayiata uğratılmıştır. 

İtalyan Somalisi:.de: Salı gil -
nü Afmadunun zaptı üzerine, 
cenubi Afrika birlıği kıtaları, 
mühim kısmı kılyan limanını 
işgal etmişlerdir, 

Bu bölgea ... , t(.plar, tanklar 
iğtinam edilmiş \ ~ bir miktar 
esir alınmıştır. Kismapu limanı. 
nında tayf Mı tarafından batırıl 
mi§ bir vapur bulunmuştur. 
Diğer Uç vapur hasara uğra

blmıştır. Fakat : . .ıpurlar ha 
IA batmamıg vaziyettedir. 

İaşe depolan ise ateş a1ı::ış 
bulunmaktadır. Muvaffakıyetle 
tetevvüç eden bu hareket, cenu 
bt Afrika hava kuvvetleri ve 
İngiliz deniz kuvvetleri ile çok 
mkı ~birliği halinde yapılmış. 
tır. 
Atına, U (A.A.) - Yunanlatuıda

kt lngOlz umumt kararga.hmm tebll#f : 
lııgiUz hava kuvveUerin• •«M.J> 

. ~ .:.._ __ ::!:::J e;::::$;;::1:J 
f7Zwmrn - dnıma tahf1o 
tatı llzertne dün bütün r,11D büyük bir 

tkbsat Vekilj1 

ıehrimizde 
lktıııat VekW HUmıU Ç31m, d!ln 

§ebrlm1M gelml§Ur. Hüsnü Çak:rm 
1'tantıu1dıı kalclJğı müddet zartmda 

Dalgır ardan açık~ 
lık ve samimiyet 

l&tl1oruz 
üstad ibnul' emin 
Mahmut KemAlin 

ftkAıcUne bağlı mOe.sscsclerde ~tkik· (BQ.§ tarafı 1 inci.de) 
terde bulunacağı öğrentıml§Ur. Stnııruı. tarnfmdan YunanJstana ya.. 

_ pılacak bir taarruz halinde '.I.'ürld-

R •d - yenln mUdahaleslne lhtlyaç bırak-
ur yenı en bom bar- 1 mıyac:ığını kabul edelim. Bo tak _ 

dıman edildi dirde bile Bulgar dostlarımrzm eL 
Londra, ı .. (A.A.) _Hava ne. ı,:rınde TürJ..1yc~ln hal ve vaziyete 

metinin tebliği . kayıtsız knlacat.'1Ila dair bir tcmJ.. 
Bu gece o:ı:ıbardmıan tayyare - ~tJan var mıdır! Şlmdi'kl hıılde 

lerimlz P.hur mmtakMmdıı.ki snıai Türkiyeye kal'§J hiç bir taarruz 
hedeflerle Almanyanm ~nliga~ fikri yolonoş gibi görünenlerin Yo
bislnde ve Hollandada bulunan dli!i! nanlstruu ortıu'lnn kaldırdıJ;tan son. 
man tayyare meydanlarına hile~ ra. ken'l! ine dön0<-,t>klcr:1nl pek iyi 
~tml§lerdir. hflcn Tilrklyenln vnhtinde t.cdbfr 

Gelsenkirchen'dc bombaların pet almak mecburiyetinde olduğunu 
rol depolarmm bulunduğu sabıı.& anırunaı, için o kadar ince dirayete 
paUadığı görülmüştür. Burada yan lhtı~·aç ':'r mı~! • 
g:nlar çıkanlmI§tır. Dulssergru - Doğru unu soyllyellm. mzım için 
Hport iç limanı ile clvarmdaki he- Bulgarist.nn yava..5 yava.s bir moam. 
defler de muvaffakıyetle bomba • ',!13 halini ~lrror: Çilnldi sağ kula-
lan.ıxı.ıfJ ve buralıı.rda da ynngmlar gnnızla doydoa-ıımozn sol t."-olağı
çıkmıştrr. Bu Harekata iştirak e mrza ~elen se;;ler şUpheyc dliştirU. 
den tayyarelerimir.dcıı yalnız btr ~ vor. Rele ~özlerlmlzh.• gördili:-UmUz 
nesi dönmemiştir. <Jeylcr kulo.klıımnrzla işittiklerimi. 

Ostende .!oklan gece sahil mu zI hlc tutmuyor. Bulgar dostln.n-
hafaza servisine mensup tayyare : mrzdnn açıklık ve samlmlyet isti

ASIM US 

bir mektubu 
- Bay Zeki Pi.kalınla 
Midhat Cemal arasın
da çıkan münakaıa 
dolayısiyle -

(Ba§ tarafı ! incide) 

ler tarafmda.n bombardıman edil • Yornz. 
.ıniştlr. Burada hiçbir tayyare zayi 
etmedik. 

lngiliz para§Ütçülerİrıe 
dair lngilizlerin tebliği 

Londra, 15 (A.A.) - İstllıbarat ne· 
zareu qağldaki tebliği nll§retm.ıştlr· 

Yugoslav .. Alman 
müzakarelerı 

(Baş tara/1 1 incide) 

naçiz bir hAtıra,, vo maliye 'laZU'lan. 
na dair eııerlııJıı UstUne "Mem.Jcke!:ln, 
vtlcudiyle lltilıar ettiği büyük Allın 
l.nUlcmin"'" yazım ve CWnlıuriyet 
ga.zetes1n!le çıkan bir makaleııınde de 
•'Son asır Türk §8lrlert.. namı.ndaki 
eseriuıdcn boJı.sederken ''Ba§kaaı ta· 
rafmdaıı bir mlsUıılıı dah& yazılması· 
na lmkAn olmıyan bu kıymeUi eser,. 
ve .. Mahmud KcmAl, son bir asrm 
yalnız §alrlerl için dc.ğll, bütün tarlhl 
şahalyeUerl ve eaerlcri iı:fn de yegAnc 
merci olan ve bu sebeple memleketın 
en bllyilk müderrllılerf ve lllm adam 
larfyltı llıılversıtc talebeleri.ne varın. 
caya kadar herkea taralmdan kapı· 
!arı aımıan bir §ahalyetUr., tarzında 
mut'i.leaıar yürüten vo - kc?ndi tı\bl· 
rlyle- ":t.-tenırur kaside., tanzim edA.n 
PAkalm, muahharaıı bcnlm için ''Ken· 
dislnl pohpohlayanlnrı gökkro çıkar. 
mak §8.Dllldaıı olan müclll!..... buyur· 

, muştur. Bu halde gerek yukardakl, 
gerek yıllardanberf söylediği bür
metkfuıuıe sözlerle kendi do bent 
"pohpohlayan., Jardandır. lyl amma 
"pohpohlar.. ından dola.yı kendhıl de 
göklere çıkarmış, yahut "Ordulan bo
zan korkımç dı!-;m" le yerlere batır
MJI ieem onu da &öylemeU değil mı? 

Sot: z.amıınlarda ccnubt 1taıyava 
par8§11tıe, tanmml§ askeri Unlformay 
lAbif askerler IDdlrllmI:Ur. Bu asker 
ler bu mmtnkada llmanlnra alt tıaL 
hedefleri tahrip tallmatı verilııılşt1. 
Bu narekAtın neUcelerl hakkında ,ıın 
dl h1ç; bir dckln.ruyon yapılamaz fa 
kat bu aakcrlertn bazısı Ualerlne dtloı 
memı,tJr. 

Gafenko çağırılmadı 
Moskova 15 (A.A.) - D. N. B. 
Moskovadaki Romen mahfill"rl 

Romanyanm Moskova elçisi Gafen: 
konun rapor vermek üzere Blik -
reşe çağınldığı hakkındaki hnbe • 
rin hakikate tevafuk etmediğini 
bildirmektedir. 

Franko -Peten 
sadakatine dair 

2 - Alınan kıtalarmm Bul -
ga.ristan tariki ile geçmesi tak
dirinde Yugoslav hattı hareke. • 
tinin aydınlatılması . Bu husus. 
ta.ki karar, Almanların tutma -
ğa niyetlendikleri istikam• 
bağlı bulunmaktadır. Kat'i su· 
rette şu kanaat mevcuttur ki, 
Almanların Selaniği işg-ali, Yu. 
goslavyanm artık mlistakil bir 
mukavemet arzedemiyecelfi de_ 
mektir. Bu düşilnce, muhakkak 
ki Yugoslav hükumetinin ve SJ!
kerl makamlarmm hattı hare
ketini tanzim eden esn..sJı r.ok .. 
tayı teşkil eylemiştir. 

.Bay Mebm~ Ali Aynl'nin •'kitap· 
tan eksıklertııı •e yanlı§larmı ortaya 
koyduğu ve Midhat Ccm4.1in, makale· 
lcrlne devam etmemesini Aynl'den rt· 
ca ettiği., madde81ne gelince: Buna 
dair Midhat CemıUlıı verd!ğl ceval, 
fazla söze hacet bıralnnanll§tır. Yal
nız §U kadar söyllyeylm kl: Benim 
ricadan aslA bB.bcrfm yoktur. Beni 
bilenler, bilirler ki ben, sayei Hüdada 
böyle ricalara tenezzw edenlerden de· 
(:illm. Benim llmlm, deateklerle du· 
raıı, yıkılmağıı mahktını olan binalar
dan değildir ki ıunun blmayestnf, bu
nun iylle;ııneınealDi rica edeyim, ya· 
hut ettireyim. 

.Bay Ayni, cBCrfmln hangi yanll§m.ı 
gösterdiyı;e yazmnı sahibi, ortaya 
koymalıdır. Koymaz.sa eaerlme ltt1ra 
ediyor demektir. 

Ya.nlış ve eksik maddeJ mevhumam· 
na dair fcabeden slSzil, yine bu ııtıtwı 
!arda evvelce Bay Aynl'ye söyle.mı, 
Um. 

Beııim kimseden ihtira.zım ve yazı· 
Janm hakkında da korkum yoktur kJ 
§unun bunun tar1zmJ ön1emege tenez 
zUl edeyim. nn.n ediyorum: tJte mey 
dan, lsUyen çıksın, !atedlğtnt söyle. 
111.n; ben de hakkın keremine dayana 
rak ne söylemek 11!.r.muıa söylerim. 

Liseler futbol müsabakaları 
Daroşşafaka Vefaya, G. Saray Haf 
paşaya, Hayriye İstanbul lisesine~ 

Erkek liseleri arasında fut
bol maçlarma dün Şeref sta.. 
dmda devam edilmi§tir. 
DAROŞŞAFAKA - VEFA 3.0 

llk maç Darüşşafaka ile Ve
fa arasmda idi. HilsnUnün idare 
ettiği bu maça takımlar aşağı. 
daki kadrolarla çıkmışlardır: 

DarU.,şa.t'aka: Selibattin -
Ali, Vahdet - Macit, Galip, 
Hasan - Şükrü. Nuri, Turhan, 
Murat, Nizam. 

Vefa: Nadir - Rahmi, Bur. 
han - Hayri, Hidayet, Necmi 
- Muzaffer, Necdet, Nazmı, 
Zeki, Mümtaz. 

Birinci devrenin ortalarına 
doğru Nizamdan iyi bir pas a· 
lan Turhan karşısındaki beki d 
atlatarak ilk golil attı. 

Birinci devre bu netice ile 
bitti. İkinci devrenin ilk anlan 
mütevazin bir §ekilde devam e
derken Darüşşafaka.Jr Vahdet 
sakatlanıp çıktı, yerine Murat 
geçti. 

Dariişşaf akalılfu. on kişi ol. 
malarına rağmen Turhanm aya 
ğıyle ikinci ve UçüncU gollerini 
çtkardılar. Az sonra da maç 
3 - O Darli§§afakanm galibi. 
yetiyle sona erdi. 

G. SARAY ·H. PAŞA O - 1 
Günün ikinci maçı şampiyo. 

nanm en mühim maçı idi. Hfu::ıü 
nün idaresindeki bu maça ta-

kımlar aşağıdaki kadfO 
mışlardı : . ,,.,. 
Haydarpaşa: Sa.bJ1 

Süleyman - .tsınet~ 
mal - Bülent, fb ·t. 
dat, Ercümend, JJsli iiJ>iı1 

Galatasaray: M ııt. 
Basri - Sırrı, MahJı1 ~ 
Naim, 1Ihan, şahap, 
met. 

Oyuna Hayd 
bir §ekilde ba§la~!~ 
düncü dakikada JJııı1 

le ilk golü çıkardı1~1 
Haydarpaşalılar al 

kim bir oyun çrkartrı sil 
men birinci devre~ i 
galip olarak bitire'lıt~11 

İkinci devre kaJ"Ş1.Jtıı.t 
larla devam etti. F ::ıdJ 
taraf da gol çrkar-:1 Jc 
ce Haydarpa.şalıla.t il 1 ~e larda attıkları bir ~dl 
dan galip olarak a} 

HAYRİYE • tS'T 
Son maç, haker • 

dnresindeki !stanbU~ O 
maçı idi. Birinci de 
berabere bitti. ~ 

İkinci devrenin ~- 1 
rlye lehine penaltı ~ 
Faruk topu avta a. ~ 
satı da kaçırdı. De. ıeJil 
larma doğru HayTl} f~ 
gol çıkarmağa mu'!aıı ı 
lar ve bpylece saba 
galip olarak ayrıidılıı.t'· 

Yakında kabf 
geliyor 

•uvattaklyeUe neUcelenen fldrtettı 

Mıcumlar yapm111ardır. Top mevztıe
ltne, hareket halinde bulunan aıntlSr

• nakliye kollanna. çadırlara, &8kerf 
binalara, Buz1 Ue Glav &rUmdak1 yol 
llerlııde bulunan ileri hat.la.rd.akl .1.taı · 

ran hazırlıklarfyle Kamşfat köyQnde. 
ld hazırlıklara bombalar atıımı.,tır. 
!l'op mevzllert çok alcaktazı mitralyöz 
atqfne tutuJmU§tur. 

Londra, 15 (A.A.) - Frnnko • 
Musollni ve Franko • Peten mUlA
katlarmı hUlaaatnn tahlil eden 
Taymls gazetesi 6ÖYIO yazmakta· 
dır: 

3 - Yugoslavyanm üçlü pak. 
ta girmesi hakkında Alman ta
lebi. Diplomatik mahfillerdeki 
düşüncelere göre, böyle bir il • 
tihak, mihverin son zamanlar. 
da bli}11k bir rakamla ilfuı et· 
tiği "ebedi dostluk,, siyasetine 
rağmen blitün Yugoslav halkı 
nezdinde hiç de sevilmiyen bir 
keyfiyet olacaktır. 

Belgrad qa:::etcü:rinin 
yazdıkları 

YAKINDA memkketlmlze 10 bin çuval kahve gelecektit• 19'
hAlezı Portaald'de bulunmaktadır. Gelecek bu malların yııs4" 

Eserimin yantıılı&mdan lı&luıeden •~-
bay Musannlt, nasıl olmU§ -sadra ı.atuı.nbula, mOtebakJsl de hm1r ve hev&Jlstne tevzi edllcc kt!r· 

Dlğ r bombardıman tayyarelen:ııiz, 
reta.katıa.rmda avcı tayyareleri tr.ılwı· 
dutu halde !iWWJ kuvveUerin1D ha· 
rekAtma yardım et.ml§lenllr. 

Evvelki gUn Berat mmtakuıııda 

taaı!yette bulunan bombardıman tar 
,ırarelerim!z 200 M:echi tipinde t2:yaıı 
avcı tayyarelertyle kargıla§Dll§l.ırdxr 

Cereyan eden muharebe neUce.ihıde 

Dd dil§Jnan tayyareat alevler lı:!nde 
dU§UrülmOıtOr. Bobmardmuuı tayya. 
l'elerhnlzden llds1 dömnemi§tlr. 

L;ın • lG (A.A.) - M:U.Stakll Frazı 
az sjanurıı:an: 

F;;ı:}lst reJwııno sempatisi olaıı gene 
1'.ncfen dulayı Duı;enin bUyUJc bir hata 
'll!odiğfn· bilmekle beraber .Musoilnl. 
fU l,eyaı;atta bulunmuıtur: 

ltıılyar. halkı, Almanya ne b!rle§tl 
fazla dayanacağı sanılmıyordn. 
Jll aleyhınde derl.n duygulan yoktur 
1tal)a:ı!ar, Almanlard&n nefret etmek 
ta ve korkmaktadırlar. Şimali İtalya· 
•m muıcvlyat.ı, cenubi ltalyaıı.mklıı 
•ıı daha iyidir. 

lagıl>z tayyareleri, Napolldeki bal. 

km ınanP\iyatı llzerirıde btlyUk blr le. 
lllr ~ ıı•mı~Jardır. Napolide sığmak ol 
maclJ~1ndrüı halk bir yere saklanmak 

lcfn kaçı~DU§tır. 
R••rua balkmm Almanlar& karşı o. 

lan r.~!retı. b!lbassa barizdir. Romalı· 
Jar. lr.01 werlD kendlleriııJ bombardı· 
wuın euruyecelderlne kanldirler. 

HAiLE SELASE 
Şimali Afrika turnesini 

bitirdi 
Bartum, 15 (A.A.) - Röyterin Ha· 

lıqlbt.andakl Habef vatanperverleri 
eırdu'IU Lt-zdlııdeld muabiri bildiriyor: 

ln.parator Halle Sclaaie yukan Ha· 
"9tfı:ıuDa.ıı ınuzaf!erane turneslDi lk.. 
mal e:.rı~t!r. SllA.lıb Habc§ çeteleri 
•yab!ltlllUı sonun:ı. yakla§an lmpara. 
torlı.rı.nı selô.mlamıık Uzere birkaç 
p t.c:fn muharebe Mb'ıl!llldan aynl
Jlllf1araır. Bun\arm, atın llnllnde iği. 
ıeıU yerli adet veçbile hükQmd&rm 
~.ııı bptUkleriııJ gördUm. 

İlr;>•,.,.tor yonıcu oıaıı biltün bu 
_,., ... t eanaunda mükemmel bir mu. 
Jııa..._t ıtıetennıştlr. Bl.r müddet 
-..ıaı.ona uaymı, ımm lllyab eltıL 
• gıymfı, bir ellııde ,emalye, diğer 
elbMl8 ~ tutu papaz Glorgia 

Muharip, sabık muharlp ve gay. 
ri muharip olan Uç IAtln milletin -
den, l!l<>n aylar zarf:nda taldbetUği 
ihtiyatkAr siyasetten dolayı en zL 
yade memnun olacak bir vaziyette 
bulunanı şüphesiz ki tııpanyadır. 
Mihverin fstClı:ball nlsbeten pembe 
görUndUğU zamanlarda bile her tUr 
lU harp tahrikatma mukavemet et
mf3 olan Frankonun Musolinlnin 
hezimet altında ezildiği şu sırada 
bUsbUtUn ihtiyatlı da.vranacnğı mu 
hak kaktı. 

At•nA, 16 (A.A.) - MUstakilFran 
su: aJ11nsınm At!na bwıus1 muhabiri 
bfldufyor: 

BUtiln Att.na gazeteleri Yugoslav 
ba§vbltlll ıte hariciye nazırmm Ber!inf' 
yaptıldan ziyaretın ehemml)")Unl te. 
l:arUz ettirmektedirler. Maamatlb ga. 
zetl'lcr bu ziyaret hakkında blçblı 
mUta•ea aerdetmemektedlr. 

Buna ıo.ıkabU Peten • Franko mO· 
IAk~u ,u tarzda ba.§lıklar altında tah 
W edllmektedlr: "Peten ve Fr.ırıkc 

dlln Mcntpelller'de görU§tWer. ''Mu 
anlln1, Franko vnsrtaalle Pctene IBtir
bamdı\ bulunanılı: Grazlyan!, ordUBU 
baldye!1nJ Twıustan geçirmek ııuretı 
le kurtnrmağa çatışıyor .• 

Yunau trtlkbalJ admdakf gazete bu 
ta.lelin rec!dc<llldlğlııl yazma l<tadxr. 

Dlter bu gazete de ~an ya:;ıyor· 
Fr&.nko sahte Sezarm aöylodlkleri. 

n1 dinledi ve ~ngtn valtlerc rağmen 

tek.mert reddetti. 
Dığer gazcteleT BQr Frıuısızlarm 

hare;ı:a.una dair uzun telgra.tıar neşri. 
ne '1ev4l.ID etmektedirler. Bu gazeteler 
HUr Fraıısız kuvveUer1 tarafından 

takviye edUen trıgtllz ordusuııun Trab
l~arp~ kuaııclJğı muva.tfakiycUerle 
m&l"C'f&. Peteıı.ın mevkllni kuvvetlen 
d rJiğın! müttetıkan yazmaktadırlar. 

sevketuı!ftfr. Pap~ her sabah aeya. 
tıat ba§lnn:adan imparntoru bu baçla 
taku!• etm!Dtlr. Köylerin b lkı tmpa 
ratoru görm •· lçln ~ola çıkıyor, kcn. 
d.IBir.P b•rı ve toprnk rnalısullerl ll<ram 
edlynrc..u. 
tmı arı.to:r mağaralardan tnUteşek. 

kl1 o!ı.n muvakkat ııaraylnruıdan bl· 
rinde beLı kabul etti. Kcndlslrıtı Brl 
taoya klrvveUcrlrıin Kercrıe doğı'u 

nerıcc:ıklt-rtnl bildirdiğim zaman çok 
!:evlncl v' İngiliz ırub:ıy ve erlerine 
K. :ıı olnr takdir ve baymnlığını lfa. 
1e ehreJr Habcf askerlcrfnfn lng!llz.. 
lcre t.:.ı!sa.ııe iş birliği yapacaktan tl· 
midin: lz!:ar eyledi. 
Eu.ıı seyahat esnamıda, tmpara 

tor yUrtimck ve adamlarfyle aynı ıart 
lar iı;.lııae yap.mak için ısrar etmiştir. 

Belgrad, 15 ( A.A.) - Havas: 
Belgradda ancak bu sabah 

gazetelerle neşredilmiş olan res
mi tebliğde b:lŞVekil ve hariciye 
nazırının Almanyayı ziyaretleri 
öğrenilmiştir. 

Berghof mUIB.katr, resmt teb. 
hğe göre. iki millet arasında 
mevcut an'anevi dostluk zihni. 
yeti içinde iki memleketi alaka· 
dar eden bar meseleler Uzerin
de cereran eden bir görüşme o. 
tarak gösterilmi§tir, 

Şimdilik elde edilebilen pek 
az malumata göre, bu anlaşma. 
nın ilk teşebbUsU, Berlinde . 
değil, fakat Belgrattan gelmek· 
tedir. Yugoslav harici siyaseti· 
nin mesul zimamdarları, harbin 
Balkanlara sirayeti takdirinde 
Almanynnm Yugoslavya hal:_ 
kmdaki niyetlerini anlamak is • 
temin:erdir. 

Belgrattaki lntibaa göre, Yu· 
goslav devlet adamları, Alınan· 
yadan, Yugoslavyanm kendi et. 
rafında patlamak tehlikesini gös 
teren hadiselere seyirci olarak 
kalmasını mümklln kılacak te. 
minat almış bir vaziyette dön
mektedir. 

MaçckltJ görüşme 
Belgrad, 15 ( A.A.) - D. N. 

B.: 
Ba.5vekil B. Zvetkoviç, bugün 

öğleden sonra başvekil muavini 
ve Hırvat lideri B. Maçek ile 
görüşmelerde bulunmustur. 

ROl:'T:ERİN TAHI.tt.t 
Londra, 15 (A.A) - Röyterln 

diplomatik muhabiri yazıyor: 
Neşredilen zaif resmi tebliğe ba

kılırsa, Hitlcr, diln Bcrchtesgnden 
de Yugoslav devlet adamlan ile 
yaptığı görUsmeJerde btiytlk teralı:• 
kiler kaydetmem1şc benzemekte • 
dlr. Hitlcr ve Von Ribentrop, sa. 
bırlı müzakerecilerdir ve daha kU
çUk ve daha az kuvvetli devletler 
üzerine yapılan devamlı diploma• 
tik tazyikin tesirlerini tec'rllbe ile 
pek iyi bilmektedirler. Esasen gô. 
riL'ill1e yeri olarak Berchtesgadenin 
seçilmesi de oraya giden yabancı 
devlet adamlarını nlkbinli!c sev. 
kedecek bır mahiyet glSstennemck
tcdir. Fal•nt harbcu ve cesur Yu• 
goslav milletinin s .. batkar zihniye. 
ti, tam bir inkıyada yaklaşan her. 
hangi bir şevi dll!Jllnmeğe mUsna
de etınemektcdh·. Esasen Bcrlln· 
den gelen haberler de mUsbet ne. 
tfceler bklenmemsl dilşUncelerlni 
t~yit etmeoktedlr. 

zamlara ait eserimJn gayri matbu as 
lmdan "Son 881r TUrk pirleri,, ne 
na.kleyledlğim- Mahmud Nedim Pa- ........................ ...... 
vanın tercüme! ballDi, bir kıammda _. 
mahez göstermlycrek, hattA Ma.h 
mud Paganm Adanaya gitmesi balı 
Binde nasılsa zilhul ederek 1k1 aatır 
eksik ya.z<Uğımm ta.rkma vara..n;ya 
rak .kcrıd1 cscrl..ne aynen derceylemi;"' 
Ur! 

Yine o musamılf, Blcfil-t Osman 
zeyllııe ·•son a.aır Türk pirleri., nden 
ytız.Jcrce zalm tercüme! halini nak 
lcyledlğlDi kemali t.e§ekkUrle aöyler 
ve tıayat.unuı devamını can•U dilden 
dllerdL O vakit eaerlerlm, yani!§ ve 
eksilt degildi de sonra mı oldu? 

Sahibi sormıı.ymca ben kimsenin c. 
seriııdcki hatalan göstennı,, değilim 
Göste:mek itlyaduıda bulunsaydım el 
bette ben de gösterecek oeyler bulur 
duın. Meaell Süleyman Nnzl! mer
hum, vakUyle "Su1tan Abdtllb.runldın 
hAtırau,. nammı takarak mlzahan 
yazdığı makaleleri .. Utaret,, adlı mcc· 
muaya dercettlnnif, bana da gönder 
aılştL Merhum, bir gün bunu yanım 
da -blyık altmdan gUlcrek- okudu· 
gu sırada •'Tarih, gönW egienceııi o. 
ıamaz. ileride bu yazılan, bakika.ten 
Abdlllhamldin zan ile nakil ve tarihi 
tağllL ederler, deml§Um. A.rad&D yıl
lar geçti, Bay Musannlf bu h~Uratın 
bir kıaınmı '•Midhat PB.§R,, ya ait c· 
ııerine (l) dercetU. 

• •• 
Bay Mwıannif, son dola Wdhat Ce 

mlı.le hitaben yazdığı cev&b o.rasmdo 
kendi hakkında destan yazılığıma ve 
kitabını degu, şa.haını dlllmdcn dil§ÜI'· 
medlğlme dair bir takım sözler var
dır ki cevaptan mUstağıı!dir; takat 
ŞU kadar s5yliycyim ki, §ayet destan 
yazmak dilden dU§Urmcmek vAkl be 
ue muU:ı, kitabından ziyade §llhsın!\ 
kıymet vermişim demek olacak. 

* • * 
MemlekeUn irfanına hizmet için 

\uktetUğim zamanımı, böyle Ad! şey
lere sarfettlğimdcn dolayı -Bay Mu· 
sannıtten ögrcndlğimt.z- §U "korkunç 
t' ·- m,, den kendime de bir lıiase çı 
karmak ıa..zım gelmez ~ı? 

Her eııerlerl kudrete bir numune." Her filmleri 
§e?'ete blr yükseli§ olan ,d 

Femand Gravey - Carc;l Le Lomba 
Dk olarak btlyllk bir :tilınde blrle§tiler. • 

Bugün L a 1 e de göreceksiPI 
(Fran8ızca) 

Skandal K orkııS 
Kevzuunu meşhur bir yıldızın lllks ve esrar dolu hayatıll~ 
bir qkm sarflllmaz cesaretinden alan Parlsiı:ı bar1annd3 

garip bir A§km romıı.nıdır. 

DİKKAT: İki harp .ıunıalı birden: ~ 
1 - TUrkçe Bırltlğ Paramunt Jurnalda en son harp vııJc 
2 - lngUtcre harbe naaıı hazırlanıyor. (Türkçe). 

Ruglio Mat 11 de tcnzlllth matine 

•Rllll-- d' 
-Buaün SOMER Sinemasın 

ALBEBT PBEIEAN'ın 
Ot.NETTE LEOLEr.G ,.e ~DRE BRULE 

METROPOLiTE~ 
(HAYAT GUZELDIR) ti! 

UararetU, baklka.tll ve lbt.trash bllyllk aşk filmlnl ınu~,.,ı""° 
görtlnk Bu fUmcle 1>lr.l rarlıtJn oıırarensız gecelerlnl ve ., 

~Jiillllllllm dolaıtıracaklardır. Bugün ııat l1 de teanzllAt~I 

• '1ını1111111mııı~•oo~ ~~ıımımııııuımım~•glilll'J• 
-

0
-> s_ayta-2SG ___ ~ Bugün SARAY sınemasın" 

General Franko --= WtLLtAM POWELL - MiRNA LOY 
Madride döndü ~ 

ve köpekleri ASTA ,.e mlnlmlnl BABY NlCKlJC Jt• 
Maı!rlt, 15 (A.A.) - General Fran· 

ko, ıle Suııruıer dün ak§am 21,80 da 
otomotllle Madritc dönmll§lcrdlr. 

-
Komünist partisinin 

18 nci kongresi 
l\toı.ko\11, 15 (A..A.) - Sovyetler 

birli 'ti kr,münJst part.l81ııln 18 lnc:ı 

i':o:ıgresı bu ak,aıun Kremllıı .sar.&Ylllda 
aı;ılacaktır. 

~ B i R-AôAM'm'''K"AY'B'ôt oU 1 (ANOTHER THIN ME1"l 

J 1 
' ' ~ 

1 
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' 'H 1 'il 'il~ ' ! L l f .. r ~· 1 " :'•, ı.. 



ICO.«.A Y UlllF 
16.2.941 Pazar 

AMERiKADA 9.00 program ve memleket saat a. 
yan, 9.03 Ajans haberleri, 9.1.f Mllzlk 
.l<la.r§lar ve ba!lt parçalar (Pl.J 9.451 
ıo.oo Ev kaduu - Yemek Ustcai 
12.30 Program ve me.mlPkf'f .,.,, n .. , 
rı. 12.33 MUZ.lk. . 

Yazan : 

:: ~'den1 

ısKender F. Serteııı 
-77-

~ ~'yi yenen Yuauft.n, '-? Yenılmesine ımk~ var 

lııt ~ikodulara be.kıl~ 
.... 0 Cak kazanacak .• 
~halde güreş sonunda ko-

~an yavaş ya\'&ş. Yu
~oJ Yccanlı muhavereyi 
't~ u. 
' lııia biraz sonra: 
~di 1 Neıson gelmedi. dedi. 
""'ll!ı .~ıza inelim de pat • 

'!luıuU h~ olsun. 
:,. ~. 

~: JYECANLI 
ı.... ~iı ~DAKİKALAR 
~~ ~1~on, Yusuftan önce 
~ ... 3Uf 1P oturmuştu. 
~: ~enç kızı görünce gü. .... . 

~e , .. _ 1 • 
"""' Bir;;'•!.an ge dinız!. 
~' ~ once-.. 
~unı d~ sizi yukarıda bek· 
~ lrıi; kıınse bir şey söyle-
'!t:ı . 
'it vn-. 

' :bukf kapıcmt da ves • 
'ıa' tat tnbih etmi~tik. 
~ a atık.. r:a~şahk ... 

.!,.~a M~utmuş olabilirler. 
,."'itki i k ıs Nelsonun karşı. 
tt;;_:fa 9 ~leve oturdu. 
~ btı §öyle bir göz attı: 
..,,ile! ile müthiş kalabalIA 

._~ ~~I a1?ıamki~ , iki misli 
.... ~ l!lı? 

,_. ,. 1 • Ayakta bile duracak ,,.t. &u izdihamın sebebi ne 

~-~be. ~~tı hı ına1nm : Bahsi n_ • · 
......_~·q artması .. Guetelerde
tb...~ular. Ve nihayet iki 
.ı.."'ttt Pehlivanın llOD güreşi. 
~ ~ hararetli olacağı i-

tltiıer ltleraJddan sirke a. 
.... t,, . 
~ a:l Bu gece iş iddiaya 
~~ thalde bu gtltt.Ş ço!t 

beil Olacak. öteki güreş.. 
~ t.exniYet.ek. 
~~an iki tarafa da söz 
~~e- Çalışırken, locanm 
-~~~e bir ta.kun sesler 

.... ~: 
~ ldUtliyelim. Kimse 
le-·~ llÖ 
~dı. Yleııirbn. kapı ıiddet· 

'~aordu: 
... ~ ~ ll'acat mıyız? 
-~dı· eı.on açmamayı doğru .... ,. 
'l'~tron geldiyse?. 

~aır.u lln, Yusutun cebri mu 
~et hi!_!e ka.pıyı açınca eekiz 
~ i~ııeıı uzandı: 
1ı4~~teciler, hk bekle. 

~~lt ~~~\:L:en:: 
-~~ \raı ~1ntz ! yokla gll. 
\> llaut geçtiniz mi! 
~ ~1 • bu tııözlerı duvnftMl hid ....... . J-·-
~... ~ir '''" S1 d6ııın~ urk, Verdiği s&den 
bı.~-~r? ~ . Güreı,memeğe 11e • 
l!ıe~ b ~ilerin ikisi de 
bı,1°"1trı ~· Vakitleri ~in 
v~ksın~reş ıneydanmda 
~ g\lle . 

~ ....._ Al! ~k ili.ve etti: 
it la hiraıı rızası ic;iq, bundan 
,~ler uvdurup ortalı-

Q fni~ Po~';1'1 ! yeter artık 
d.ı::-'1.e• ,.._,1 ar ... ... ;1'· '<:\:l er giiliişerek ayrıl. 

dı. ~ l ocanın kapısmı kapa -

~aftı~ babaın gelse açmam. 
ll! '82.etecilerdeıt be 

- Haydi, hemen ma.tba, • 
gidelim. 

'\.ja.Da haberleri, ıs.o:; ııııu ...... __ • 
:terleri w oyun havalan, 18.26/H.SO 
ltUzlk: Radyo orkeatraaı, 18.00 Prog 

Mister Va!lter, üst kattaki ram ve memleket saat ayan, 18.03 
localarda bir rezalet olduğum: .)ı{Uzik: Radyo caz orkeatraaı, uora. 
-.. ..... tecilerin '·01 ısmalarında· -•- .,._,..,. t .. ·-·tode 18 ..,.. u-n-11. ,...~ ...... " ... ~ ,,_...,.. '· ..... -.u.u.. 
tahmin ederek, peşlerinden koş. ;m.e fasıl, 19.30 .a.ıemıeket saat ayan 
mak istedi, yeti!irnıedi. Za .n 11e Ajana haberleri, 19.4~ MUztk. Çifte 
sirki bırakıp bir yere P"id<.'mez. uıı programmm devamı, 20.15 MU 
dL Derhal l 'a-1 koştu. Yu- aı<: Havatyen parçalar (Pl.) 20.8<! 
sufun locasının kapısmı v -·· ıeonllflD& ITUrk bava kurumunun or 
du... yedmcl yıJdönUmU mtınaaebetıyleJ 

Cevan alamadı. 20.4~ Ml1zlk: Solo ıarkılar ve ta.kaim· 
Bir daha vurd · ve yavaşrr \er, 21.10 Konuşma, 21.30 .Mllzlk Pi· 

seslendi: yano aolol&n, - Nlzım KOJnll Bayur 
- Ben, yabancı değilim .. Val 22.00 MUzik: Ariyalar, <Pt) 22.so 

ker." . Memleket saat ayan. ajana haberleri 
Tercüman derhal kapıyı J.Ç. ve spor servisi, 22.l'>O MUztk: Cuband 

tı: ıPt) 23.25/23.30 Yarmkl program ve 
- Affedersiniz Mister! Ga. -<apam1-

zeteciler çok rahatsız ediyor de l i.2.941 Pazartesi 
Yusuf pehlivan kapıyı kap2.t 
mıı:tı. 

\Talker çok sinirliydi: 
- B:raz önce burada neler 

oldu? dedt. Foto muhabirlerine 
resim cekmek için neden müsa 
ade ettiniz? 

TercUman hiç bir şey gör. 
medi~ni sadece- rrazete muhar. 
rirlerinin baz1 şeyler sordu~· 
nu. kısaca onlara cevap verildı 
ğini söyledi. 

Valker: 
- Kula~mla duydum, dedi. 

Yusufla Mis Nelson yanyana ">. 
tunırken, Nevyork Taymis foto 
muhabiri onların resmini çek. 
miş. Giderken öyle sevinçle ko
§UŞUyorlardı ki.. 

- Gözle kaş arasında <:ekmi" 
olabilirler. Mister! Hi~ birimiz 
bunun farkına varamadık. Gör 
seydik, ştiphesiz ki, müsaade 
etmez, derhal kapıyı suratlan • 
na kapardık. 

Mis Nelson bu sözlerden alm. 
dı ..• 

Valkere sordu: 

~.00 program ve memleket saat a.. 
f&rJ, 8.03 AJaruı haberleri, 8.18 Mtizik 
tiaflt program lPl.J 8.46/9.00 Ev ka 
.ıuu - Konuşma tMuz·un faydnlan) 
l2.30 Program ve memleket saat aya· 
rı, 12..33 Mtizik: GUndUz fa.slı, 12.5'1 
Ajana haberleri, 18.05 Mllzik: GllndUz. 
faslı programının devanu, 13.20/14.:K, 
MUzlk: KaM§Jk program (Pl), 18.00 
Program ve memleket saat ayarJ 
ıt-.03 lıılü.zlk: Radyo caz. orkeatrası, 
tİbrahlm Oz;ür ldaresindeJ, ıs 40 
Mü.zlk: Karışık prkılar. 1915 M.Uzt.. 
lmperio Arjentlno (Pl.) 19.80 Kemi ... 
~et saat ayan ve Ajana tıaber1'""1 

L9.45 MUZik: Radyo toce su lıeyett 
20.15 Radyo gazeteal, 20.•6 Müzik: 
VlyoJonseJ ve piyano sc&DaJ, 21.00 Yl 
'Zlk: Dinleyici istekleri. 21.30 K1>nu, 
ma, 21.46 MUzlk Radyo orke.1•ruı 

22.80 Memleket saat ayan. Ajana M.. 
berleri 22.45 Müzik: Dana mllLlti 
(Pt) 23.25/23.30 Yarınki program ve 
kapanış. 

18.2.941 Salı 
8.00 Program ve memleket sa.at a· 

yan, 8.03 Ajana haberleri, 8.18 Mü.zlk 
Hatif parçalar {Pl.) 8.•619.00 Ev ka· - Yusuf pehlivanla benim 

yanyana fotografmu almaların- dmı - Yemek Listesi, 12.so Program 
da bir mahzur mu, Mister Val· ve memleket saat ayan. 12.33 Mllzik: 
ker? Türkçe plAklar. 12.50 Ajans baberlerl 

Mister Valkcr birdenbire sen · ıs.os MUzik: Türkçe plAklar progra. 
deledi: mmm devamı, 13.20/14 00 Müzik: Ka 

- Hayır. Mis Nel80n ! Bunu rqrk program (Pt) 18.00 program ve 
sadece sizin etrafmrada çıkabil. memleket saat ayan. 18.03 Mtlzik: 
mesi muhtemel olan bir takJm Caztıand <Pl.) 18.SO Konllfllla <Çlft· 

çirkin dedikodularm önline e-e<;. çinin aaaU), 18.46 MOZU<: ~tçinlD 
mek düşüncesi .. le söylemiı:ıtim. saati - köy sazı, 19.00 MUzlk. Plya-
5iz, bu dedikoduları P-"Öze aldık- 00 resltall - Ferdi Ştatzer, 19.30 
tan sonra. bize laf düşmez. Memleket saat ayan ve ajans haber-

Ve kapıyı yavaşça çekerek: lerl, 19.45 Mllzlk: Radyo flWl heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Mllzik 

( Dc1larm 1ıar) Radyo küme heyeti, - KlAsik prog· 

Ben mi Cemilin düğUnüne 
gidecek mişim? Allah yazdıysa 
bozsun. Elimden gelse onu şu 
parmaklanmla boğar, derisini 
yüzer, vücudunu kursunla de. 
lik deşik ederdim! Anlıyor mu 
sunuz. ne demek istediğimi? 
Onun bir daha vüzUnü bile gör
mek lstemiyonım. 

Bu sözleri söylerken ben ~ 
ağzımı açmamış, yalnız yüzüne 
havretle bakmakta devam et· 
miştim. O devam etti: 

- Nasıl? Bu kadar eski ar. 
kadaş olduinımuz h:llde nasıl ol 
du da hirdenbire değiştiğimi mi 
soruyorsunuz? Bunu mu öğren. 
mek istiyorsunuz? 

Ben bir §ey söylcmemistir . 
Fakat ne söylesem muhakkak 
o yine anlatmakta devam ede
cekti. Netekim : 

- Pekala anlatayım! Diye
rek içini dökmete başladı. r...oi< 
eski iki arkada..crt.1k. Daha doğ • 

miyecekti. Sırada dirsek çürüt. 
mektcn, kitaplar il.stünde kafa 
p:ıtlatmaktan başka bir şey bil· 
mezdi. Ve blitün hayatınca d:ı 
b<Me kalacağında şüohe yoktu. 

Mektepten çıkınca ben, Sami 
ve Nihat birer kız bulduk ve i. 
şimizi yoluna koymuş olduk. 
Çünkü kızlar güzel olduktan 
maada 7.engin şeylerdi. Hele 
benimki, bizim gibi erkekler i. 
çin ideal bir şeydi: Bir kere GOk 
güzeldi. İnsanı teshir eden bi. 
güzelliği vardı. Babası ise müt
hiı:ı zengindi. İ<'inoe binlerce iş. 
çinin çahştı~ı bir kaç fabrikası 
vardı. Bir kaç ay sonra evlene. 
cektik ve ben de bütün bu f ab
rikalann umum müdürü ola. 
caktım. Anhvor musunuz, re 
demek istediı!imi? 

~:_. * rusu dost arkadaştık. Cünkü 
~li~ 'Valker . . ondan maada Sami ile Nihatla 

Fakat. gel~elelim Cemile, ay. 
da yüz lira aylıkla bir sa.bun 
fabrikasının muhasel:eciliğini 
yapıyor ve gece gündüz çalışa
rak hayatını yıpratıyordu. Fa. 
kat her şeye ra"!men benimiz 
de arkadaştık. Biribirini hiç u. 
nutmıyan ve çok seven dört ar
kadaş olarak kalmıştık. Birimiz 
hepimiz ve hepimiz birimiz için. 
dik. Hele ben, o zavallı Cemile 
şu dünyada yaşamasını öğret. 
mek için her şeyi yapmağa ha· 
zırdmı. Kendisine: 

'~i antrecı ve sırkm at da çocukluktanberi arkadaşt. . 
~irı tdan u .:.n ~ . dolaşırken, n ilk mekteptenberi... Cemil 
clı: koft1lşrJıal~z::; ~u.ete. daima sınıfın birincisi olmuştu. 
~......,!lig lak ver. Sami, Nihat ve Ben ise hep 
'iııon kontışurk Mi mektepten kaçar. gizlice sigara 
, Un l'eaınini en, ~ 8 içer ve ktzlarm peşine takılır. 
~ t.,.~knıea ol çekseydin! '3ık. Cer.ıil ise durmadan çalışır-
~ "<llll '?Uaufu ur muyum? Hem dı. Sekizden a.şaiı notu yoktu. 

....._Yol'du. n kanpsında o- Daima: "Ben burada uzun müd 
tıt; .... ~.Usut Pelı . det sıra eskitmek istemiyorum. 
~~-~~ıv~!.resi!ll çek-1 Şu mektebi çabucak bitirip ha-

.. '~Ylr. Bi~ ~l mı? . yata atılmak, para kazanma1{ 
......, ·~"enıecti bıraz gerıde istiyorum,, derdi. 

na ka~ Ben de: "Çalışmak mı? Hay 
......, a tercüman gör aptal bay., diyordum. ''Bel' 
~ () ~alde bir ~çliğimde istedi~m gi~i ~
$!Ye nıan· tatsızlık c;ık. lenecek ve sonra da zenı:ın oır 

! Çok ida:.er ~~amıştır. kız bulup evlenece~m. Zengin 
L Oa-_ . 1 ır adam. oluverince de çalışmanın ne de. 
• ~1er foto .• . . . mek olduiunu unutaca~ .• , 
~._ lirk ~t:... rlerıy- P'akat Cemil bana kulak asr-ı

~emdaıı çık· l yordu. O koca kafalı ateD hiç 
bir rnJD. Ya.io-1m3şmı ~-

"Kendine bir kız bu1. Divor. 
dum. Bu seninkisi havat de$11 
Şöyle parası olan güzcl bir kı • 
zm yanında her şeyin güllük 
gülistanlık olduinınu ~örecek
sin... Fakat o, böyle şeylerden 
anlamıvordu. Sabahlevin saat 
eekizde. amelelerle beraber yazı. 
hanesinde kapanıyor. Akc:amm 
ta yedisine kadar habre çalışı • 
yordu. 
Akşam yem~ni yedikten 

sonra, saat dokuzda tekrar işi
nin başına dönüyordu. Her şe. 
ye rağma, fabribDm mUıdiirl1 

ram. 21.30 Konu9ma, 21.•6 Milzik 
Radyo salon orkeatraaı, 22.30 MemJe 
ket saat a;> .r.ı, Ajana haberlen. 22.4 .. 
Mllzık: Radyo aalon orkeatruı prog 
ı.n oın devamı, 23.00 MUzlk: CU 
"lll:i ı Pi) 23.26/23.30 Y&rmld prog. 

. 1 \ 

.~ ..... J41 Çarpmba 
8.00 Program \"f' - ... .,,1,.kf!t rı.at ' 

yan, 8.03 Aj~:-- .... ô Milat" 
Hatıı program (l't) 8.ü/9.00 EY ka 
dmı - Yemek Hatem, 12.30 Program 
ve memleket saat ayan, 12.33 MllaUc 
Ham p.rlular, 12.~ Ajana haberlen 
ıs.o~ MUzlk: Muhteut ttlrkWer, ıa.20 
H.00 Mllalk: Radyo aalon orkealraa• 
18.00 Program ve memteket saat aya
n, ııl.03 lılUzlk: Dana mııa131 (Pl.ı 

18.30 Konutma (Dlf poUll:a bAdi8e 
ıert). 18.46 Çocuk aaau, 19.16 Çocu\l 
ıar için mualkl. 19.30 Memleket aaa• 
uyan ve ajans tıaberlert, 19.•6 MU&lk 
Geçil programı, 20.16 Radyo gazeteal 
20.46 Mü.zlk: Radyo fasıl beyeU, 21.10 
KonU§m&, 21.26 MUzik: Türkçe fil'IJ 
şarkıları, 21.46 MUzlk: Riyaaetlcum. 
lıur ba.Ddoau, 22.30 Memleket saat a 

yan, AJ&D.8 haberleri. 22.•6 Mü.zlk 
Dans müziği lPl. ı 2S.2~/28.30 Ya.mı 

ki program ve kap8.DJ§. 

20.2.94 l Perıembe 
8.00 Program ve memleket eaat a. 

yan, S.03 AJ&DS lıaberlert. 8.18 lılllaı" 
Hatıf parçalar (Pl.J 8.46/9.00 Ev ka 
dmı - Konuşma (Faydab bUgtlerı 

12.30 Program ve memleket saat aya 
n, 12.33 lılUzlk: NO§ell f&rkı ve tür. 
kUler, 12.60 Ajana haberleri, 13.00 
MUzlk: Peşrev ve au aem&ilert, Ul.20 
14.00 Milzik: Karıııık program. (Pl) 
18.00 program ve memleket aat aya 
n, 18.03 Müzik: Radyo c:aa orkestra· 
ın. 18.40 Radyo ince au heyeti, 19.10 
KODUfm& (Karadenia röportajlan) 
19.30 Memleket sa.at ayan " ajan& 
haberleri. 19.45 Mllzlk: KadmJar fUl.I 
heyeti. 20.16 Radyo guet.esl, 20.4a 
MUzik: Şalyap.n tPl.) 21.00 Ullzl!i 
Dinleyici iateklerl. 11.80 Kcıaupıa 

lBıhbat saati), 21.ü .llıfllztk: Radyo 
orkestraaı, 22.80 Memleket eaat aya. 
r;ı, Ajana haberleri, 22.46 Jılllalk: Cu· 
band (PL 1 23.26/23.30 Yarmki prog 
ram •e kap&Dlf. 

21.2.941 Cuma 
8.00 Program, " memleket aat 

ayan, 8.03 Ajana haberleri, 8.18 MIJ 
zlk: Hatl1 program (Pi.) 8.•6/9.00 Ev 
kadını - Yemek liateai, 12.30 Prog. 
ram ve memleket saat ayan, 12.& 

Mllz:lk: Kan§ılı: pr~ ve tllrJı:Wer 
12.50 .Ajau laaberleri. 1&06 Müzik 
Kl\rJflk p.rkı ve tllrkWer programı· 

um devamı, 13.20/H .. OO MUzlk: Kan 
şık program (Pi.) 18.00 Program Vt' 

memleket saat ayan, 13.08 Ullzik 
Radyo (Sviııg) kuarteti, 18.30 Mllzik 
Meydan faslı, 19.30 .Memleket saat 
ayan ve Ajans haberleri, 19.46 Müzik 
Muhtel~ aoll.ııt okuyucular, 20.16 Rad· 
yo gazet.eai, 20.45 Temsil, 
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Tarihte Trablusgarp 
Dayılar · devrı - Arka arkaya öldUrDI 
valiler-Karamanlı suıa.es:nın zu.Umler 

KaAUDl Sultan SWeyman, Yur.ııcı 

A&',.7· 1'ı&bluagarp valial t&yiD t-ttl 
Murad Ağa, evve!A Tacurayı merAez 
ıtUDU e:Ml'ek yerlqU: tıurayı t&Jı;cm 
etU. Tr&onıagarp k&leaindeD ~a;nıat;a 
muvattalc olan Arablar, yava, ya\•&4 
Murad Apom m&lyetinde topıan.ua.. 
ga bafiadılU. Fakat Trabluagarp let· 
oediWwıyordu. upanyoll&r, •ıuradalu 

Arap&ıU"a zulüm ediyorlardı. 
Murao AP, Sultan SUleym!UI& yaz· 

cı.ıaı DIAlktuplarda Trablua ~hrlniD 
muU&k& ft-lbed•lı»eai lAzungeld!gi.n.ı 

bUdlrly.xdu. ED Dibayet, Ka:ıunl, Ce 
:za.ılrde bulUD&Jl TurgUd Rel.ııt latan
buJa ;alırdı. Kaptanı Derya Sınan 

P&f&]l da yaııma verdi: 
- Haydi. ctdiP Trablll8U fetbf!:!t· 

nia.. dedl. 
S1Dwl Pap.nm emrinde yQz yinnl 

parça &adırga vardı. TUrgudun külli 
tilOA ayrı .ld1. 

Kanuni, tıu tıa.rblıı zaferle netk:eleD 
muin& mlltea.lup Trabluagarp ftllll· 
lil&Di Turgud Rei.le vereceguıi vaacıot
mı,U. Onun lçln büyük deniZCl. Tratr 
ıuagartıuı tethlnde blltlln kudret ve 
aıaoarelilli gösterdi. Muvaffak ta o!· 
du. ı..panyollar, uzun müddet muka· 
vemet edemlyerek teslim old'llar. h 
k&t .iiııt.11 Paşa, Turgud Re&ae 07UJI 
oyıı&dı. Trabluagarp valiliğini tekraa 
Murad Ağaya verdi. 

Turgud Reis, bundan çok ınllleeAlr 
oldu. eemıaıne atlayarak açık denb· 
ıere kır.!.Alın1 attL Sonra tekrar dötı~U. 
ıcaııw lyl Edlrne Sahraamda b>.ılup 
y&C11Dı tıatırl&ttı. Kanuni, büytlk l'llr.k 

c1en•scumm late&'inl yerinde bUJa"k 
ODU Trabluag&rp valisi l&yiD .ıtti. 

Turgu:S Rel.a. bu aehri !.ste.ılğt &fl.l 
tahki"1l ederek imar etU. BU~tın :mı· 
mao aJvveUeriDi bu toprakl&.-daD u· 

zak&afUrdL 
l'W'g-.o. )ılalta muıwıaraamda .,.ı.lt 

oJuoca ttltlln emetiDl verdfli ve şaNı! 
enerju' llf' refah Ye a&&del içinde yıl
l&re& loMnl ettlll Trabluagarpte J~ 

mWcll. 
Deı:.:ııe yakm mezarı. uırtare& 2'4.r 

ztyare~ga.ıı oldu. Oradaki ıı•ıaıtıma:ı
lar bAiA onu ziyaret eder, mtl&l111D&D 
olmıya!llar, onun 91stz kahn.m&Dlt\r· 
Larmı takdirle yld ederler. . ; . 

rur.uctun ölOmllndeD aoma Tn'• 
ıuep "P· .. Valiler KesarlJll,. b&lt'M 
geldi. ~w-aya b&klm bulUD&Jl yen•çe· 
nlar, ir-tdikleriDl yapıyor, vailleri ol· 
rer bl...-er öldllrüyorlardı. Kendileri a· 
raalrı:..:lan "Dayı,, lar seçerek on•.aı 

malyetınde yaşamak i.atediler. Tarl!ıtı 
bu devre "Dayılar Devri., denir. 

nit Dn~ ı SUleyman Agadır. Bu a
dam, zu!Um namına aklma El" gellrre 

yap.yıırdu. Araplar .lııt&Dbu.I& liJl.8 
etWer: 

- Elaman .. Bizi bu zalim Da 
ellnde•. ı>urtarınız .• tttye y&lV•rdıkr. 

1ııta.tı:Julaan Tratılusgarbe ıkJ 1ft 
gönderCdL SWeyman Dayıyı ge 
ba.!;1aC:ıl:ır. Gelir gelmez de 
çarkına ıı.atılar. 

Yerıne tt.anıazan Dayı ad:Dda 
ge!mi~tı. Sonradan l.BIAm dilLD1 
Sakızıı .llıfeml§ adlı tıiri, 

anlaşcl:ak kendisiııı Dayı tayı.o e 
Bu .Mcnll§, cidden iyl l,Jler ~ 

Fa'<at !ı.2.la yaşayamadı. 
Yarunda esir bulunan ve kencln.1114 

tedavi t'tnıekte olaıı bir doktor tara 
fıncıan zebırlendi. 

Bwı•ın yerıııe tayin edlJ• 
Oam.ı.n, Trabluagarp ternneeındl 
mi dör•. ta.ne gemi meyd&Da ı• 
derecede muvatfakiyeUer g4!ıllerdL 
çok deııla harpJeriD1 kaMnctL ~ 
b1ru ı:ak.l,yıoce o da dilerlıert ptı& 
ka zulWıı yapmaya baf1adL TMıa 
Diç.-.rUer, c.nun da ,..zaemı ,,..... 
c:ın aya.IWuıWJar. OGDao, -.m& 
cegiıı.l anladı. Kendiaini ablrll& 

Yerine gene Oımwı &dmdıa 
bl.r ~ Yali oldu. Fakat 0..U 
m&k&uua aevkiDi aıamadl 
keoc:liauu kabul etmediler, _,,.... 
letWar, aonra da öldllrdWs. 
yerine &elen Jıluat&f& PehllftD 
valllık ) .. p&r&k yeriıı1 llmrlı .... 
ratÜlla Dayıya bıraktı. 

lbrahim Dayı. yeo1çerlllr 

madck'Qn U:aret olan bu ittifak 
tereye birçok iktuadl ft Ucart 
ba.bf8Ciyordu. 

Trabtuag&rbl, blltllD k9f1118ptl..:19l 
kurtaJ a D J.2Sl bicr1 yıJmd& JlnDI 
gemi !le buraya gelen nU Neca ,_. 
pdır. 

Nectl> Pap, f8bre çıktdrtaa 

Aşkın cilveleri 
vali tayın edlldi&'i haJdnndald fel'IMIM 
">kayune.. Karamanlı BlllU991Ddle 
11 MwıalD intihar etti, kanleP AD,..• 
Maltay" kaçtı ve bOUln 
dağıldı 

olmayı kafasına sokmuş bulu • 
nuyordu. Ben : .. -disine: "Ya
hu, koca J.-.;bak, mlidilr olmak i. 
çin bUyük bir tücc:ann veya 
fabrikatörün kızma balta ıl. 
Bunun biricik çıkar yol oldu. 
ğunu ben söylüvorum san&! 
Eşek gibi çalışmaktan bir fay
da çıkmaz.. Nihayet çok çalış. 
tığını, fakat yine bir eı:ek gibi 
çalıştığım söylemekle iktifa ·• 
decekler!,, diyordum. 

Fakat bütün bu sözlerim, san
ki bir kulağından giriyor. öte. 
kinden çıkıyordu. Hatta kendi 
işıne karıştığım için bana kız. 
dığını bile hissediyordum. Be
nim tavsiyelerimin ne kadar i. 
sabetli olduğunu anlamıyordu. 
Hep aynı balkabağı kalmakb 
ısrar ediyordu. Bir gUn daya_ 
namadım: 

- Seninle bahse girişirim ... 
Yüz lıra bahse girişirim ki öm
ründe bir tek kızla, hatta fakir 
bır kızla bile tanışn> bir iş be. 
ceremiyeceksin ! dedim. 

Cemilin zayıf bir tarafı var • 
dı. Bahse giri~es!ni çok sever
di. Ona: 

- Bahse giri§ir misin? de. 
mek kifiydi. Derhal kabul e. 
der, kaybedeceğine şUpheei ol· 
sa bile bahse ğirişirdi. Bu sefer 
de öyle oldu: 

- Kaç liruma bahııe girişi. 
yorum dedin? 

- Yüz lirasına! Deyince der~ 
hal: 

- Kabul ediyorum! diyerek 
elini uzattı ve elimi BJ)rtJ. I .
nim neşeme payan yoktu. Kay. 
bet.sem de nm yemiyecektim. 
Onun gibi bir arkadaşı mesut 
görmek için yüz lira kaybetıMu 
ne çıkardı. Ona en büyük biz -
meti yapmış olmıyacak mıy. 
dım ! Benim diğerbin olduğu. 
mu söyliyeceksiniz. Hayır, ben 
kendirncJen haaJr11mı dillQDeD 

bir ınsan değilim! Fakat arka 
daşlarnnın iyi mevkiler ~gn 
etmesine büyük ehemmiyet ve 
rırim. Daha doğrusu ehemnu. 
yet verirdim. 

Neyse, aradan daha bır ay 
gec;meden Cemil, beni ziyarete 
geldi. Çok kederli, mahzun gö. 
rUnüyordu. Bir sevdalı hali var
dı zavallıda ... Kendi kendiuıe: 

- Herhalde aşkta talisizli~ 
uğradı! 

Dedim. Ben bu hususlarda 
hiç yanılmam : 

- Neyın var? Diye sordum. 
- Bır şeyim yok! dedi. Bahsi 

kaybettiğim için yüz lirayı ver
meğe geldim. Herhangi bir kı • 
za balta olacağımı evveld~ Jil 
mem icap ederdi. Benim evvel • 
ce olduğu gibi, bundan sonra 
da ancak: "Smıfm birincisi,. 
maktan başka bir meziıetim 
olmıyacak! 

O kadar kederli bir tavırla 
gUldU ki: 

- Neyin var c:.mm? Aşık mı
mn? Demekten kendimi alama. 
dım. 

- Evet, 3şığım ! dedi. Fakat 
hiç bir 7.alllan benim olmasına 
imkan bulunmıyan bir kızı se. 
viyorum. 

- Canım, bu da lif mı? Di1n 
yada yola getirilemiyecek hiç 
bir kız tasavvur olunamaz. 

Cemil devam etti: 
- Ondan kaçan asıl benim. 

ÇUnkü onu rahat bırakmam doğ 
nı olur. DilrUst ve namuslu bir 
adam, başka türlü hareket ede
mez. Meseli şey... bizim Sami -
Din nişanlısına işık olsaydım, 
ne derdin? Kız iyi bir kızcağız 
ve belki beni Samiden çok sevi.. 
yor. Fakat Sami benim eski bir 
arkadaşımdır. Ve benim onun· 
kine dokunmamam l~dır .. 
Doğru değil mi ! 

- Samininki mi dedin! Sen 

Fakat ne yazık. k1 yıllarca "-'•lil 
•den tena idare ,dahill bOQeJ! 
ınlylc Zehlrlemlftl. 1'. &. 

onu seviyorsun, o da eeni 
yor, öyle mi? Ben olsam. o 
dar ince eleyip sık dollnnlıu.1.; 
Kızı elinden almm. 
mı? A.zizim, bu dünyada 
da açıkgöz olmalı! 

- Mektebe gittiğimiz 
manlar. bir k·-e Samlnl:I 
nuştuğu kızı önmüş oldu~ 
c:in beni muallime fitnelemif 
duğunu hatırlıyorum. Tam 
hafta tardı muvakkat a 
tnn. bu yüzden ... Hep omm 
zUnden .•• 

- lyi ya, işte. Şimdi -
fazla incesine bakmadan o 
zı elinden alırsın. Olur 
Niha,•et a~kın kanunlanna 
yP,t etmelidir. 

Cemil. havret icinde Mrdu: 
- Sahi mi söylüyorswı ! 
- Elb0 tte. Ben bö'•'P •evttr 

de hiç şaka etmem. Ve ~ 
minin yerindP olsam. ktzm 
sevdiğine kativen emin ol 
ğum zaman, derhal yerimi 
bırakırdım. 

Cemil biraz ferahl:unm ol 
yanımdan ayrıldı. B~ d~ m 
nundum. Bu suretle Sami r• 
cilik etmenin cezasını çekm.if 
lacaktı . 

.y. •• 

Ertesi f?iln nişanlmu m 
gittim. Bana: 

- Nisan"mtzm bozulm1t 
itiraz etmedi~ini h~.ber al 
deyince şaşırdım : 

- Nasıl? diye sordum. 
- Evet. Cemil bana her 

anlattı. Benim onu sabiden 
diğime kanaat getirdiğin 
benden avnlma;;.a razı ola 
sövlemişsin.. Ben de ı,lmdl 
raf edivonım. Onu hakika 

( Utftm aoyf""Y' t:eu._ıılıll 
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Sinema ve Tiyatrolar ı r u ra w - tıilrkiye ta•barlyetı B. p d ,-4'-~---~-----------·- ,1 
rı

ll,~IHI Şehir Tiyatrosu 

ijl Ilı 
l cpeb~ı Uram kffimmda 

GliııdUz 15,SO dn 
İını Akşnıo ~o.so .... : 

Emilia Galotti 
laUkW Undde.."1 hc·n"~I lmınıında 

GIUtdlız; IS.30 da. ksnnı 'O.l.ıl da: 

Kiralık Odalar 
zıt, I.Alcll, Aksaray, Ş hr<'mı 

v Torkapıya otobll.s t :rıtn olun 
ıtur. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
1 ı Şutlat Cum. BakırJ,;oy !1111..).ıdl 

nemu,.rııd.ı. Ilti trn~ll blrılı'n, O Gt<' 

< F.. Pile5. (3) ı·~rdı•. 

(B:n \tındı) lioowdl (1) ıı• ı-dt' 

--o-

Beyoğlu Halk Sineması 
Bu un ııı:ıtlııt> ı ı de. G••c•" I! C'•·. :: 

im. ı - l ç \hbar• Çnnı~ı ır: 'J'hı 

2 - 1<11ghay Y111u,ı;or. 

lfını•ı Hukuk JIB· 

ta~t l F tlh • F.,v%ıpaş ı caddu;i 
• f l Kö.zım apartman 17 No. da 

Calatnd:ı posUılıanc memuru 
-~ .... .,,, .... l rafından kocam lkametgtLhı 

h.ıl ~adtk özçakar nleyh1nn af'.l• 

to anma da\'asının icra kılım•n 

Tecrühe&i karsumda ı ZiRAA T BANKASI 
100.oOo ı 
KADININ 

it Hayreti 

~i 
1 

Kuruıus tarihı: 1888. - Sennayesı: 100,000,000 Türk Lir.ı.~. 
Şube \'e Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ııcari lıcr rıcvı banka muameleltri. 
Para blriktlrcolere 28JIOO Um Uuamlye Yert5or. 

F~ 

r . . -· 

4 rtıat Bıınıuı.sıncıa Kumt>araıı ve ibtıaraz t.aaarru1 besa:p1ıımıda en e.z 
"ıC.' Urası huluııanlaru senede • dcra çekilecek kur'a Uc &rJağld&llJ 

pltUıa göro lkr&mlyo dnğıtılacsltt:ır. 

• ıtdt..'d J ,000 Uratık •.ooo Ura l 
4 .. Goo .. ı.ooo .. 
4 • 2;u ... ı.ooo • 

•o • ıoo .. •.ooo • 

100 R<ted 60 Uratık 0,000 lira 
120 fO ,. t,800 " 
lllO ı:o s.wo ~ 

OtKKA 1': Hesaplarmda.ld paralar tıır eeno 1çindo 50 11.rade.n &§at• 
<ll!§mıycnıere u:ramlye çıktığı tıı.kctlrdıı % 20 ta.zJ&SfyJo Yertlc0t:kt1r. 
Kur'alar ıscncl1 .. ' c1"fa: 1 EylQl. ı BlriDcikAnun, 1 MArt v& 1 Hazir&ıı 

• ın lf a:><>rm~!'ı oom,Ja rın.nn 
lm: ..................................... llİİI ... , 

Qzçakarm !kamctgllhmın meçhul 
bmr..1ası haseb yle lllı.m suretinin 

ene dıvanhanesino tnllkinc ve 
yeUn on bc'Ş gün mUddcUc gaze. 

ile ilAnma karar vertldlğindcn da· 
Sadıkın on be!f gün zarfında nıez· 

ti' !:UkmU usulen temyiz etmediği 
dlroe lratıyyct kcsbetmlş .sıı.yılncı:ı.· 
~blig Y<'rlnc seçmek tlzero lllln 

llmtur. 

uk1m Zf'hra tarafmdan aynı mahal 
ynı ıkamett;tLhda mukim koca.sı 

yuı t.ıcyhlne açmış olduğu bo§<Ul

d&vıuıından M.al<'yhln lkame4;'A.bı 
l.ul oldu~ndan dava arzuhali 

ıu11ıaıııu:me <!.IYanhanesino talik vo ga· 
t ile o 110.nı.ıt icra edildiği halde 
on gün müddete geçtiğinden mah· 

e r,lınU olan !:/ı/941 saat 15 de 
meyu gclme3i veya bir ı;ckil 

d rmı>ııi, aksi takdirde mahkeme· 
gıy'lt-cn drvam edileceği davetiye 

ba!ıa m:ı kıılm olmnk fizcrc iıtuı 
(34931) 

k seviyorum. Çılgmcnsma sc
yorum. Senin alicenaplığına 

1 teşekkiir edeceğimi bile_ 
ıyonım. 

- Fa~at.. seni.. dıyc sbze 

Daha 
ıcnç 'e 
daha ı.-e\Jmlı 
gorünmcnıu 
yarayan kat'ı 
BIH. TECRCBE Hl" (;(lZhL 
Pudnı fılemirıclı.: TECRt!BEYt, 
yeni cazip \c son YAPlNlZ 1 

bir k~ l .. ClLDl c;CzELLEŞTl. 1 

HEN ~y:ırıı hayret 'e 'em bir 
unsur, ";:m<li ipekli de,(~n geçi· 
rilmis en ince bır puür ıı. ile mit.. 
dckkik&.Jlc bir tat7..da brı'ıtml
nuştır J,i bu sa~ c'Cle cıldc bir par. 
laklık \e yeni bir hayat '.erir. Es
mer \C çirkin bir ten. gençliğin 
tabii rl'r.klerılc güzcll~şir. razla 
olarak terkibindeki ~ayanı hayret 
bir un ur olan "Krema köpüğü·• 
imtiyazlı usulü saye-;indc iki nli:>- ı 
li fazla zaman sabit du:ı:•-. 

HAKfKATEN FEVKALADE 
BlR TEKLiF yüzünün bir tara
fını "Krema köpü~ü" havi Toka.. 
lon pudra ilr \'C diğ~r ı.arafını da 
herhangi bir pudra ile ımdralayı
:uz. Şayet ''Krema köpüğü" havi 
pudra il" pudraladığımz taraf di.. 
ğcr tarafa nazaran dnha taze, da- ı 
ha genç 'c daha cazip görünmü. 
ror-:ıa n!dığınız Tokalo11 purbt ı· 
nınparaı::ını iadt> ederiz. TOKA. 
LON pudrasının fo,·kaiade rağ
bet bula!i ~eni 10 rc~i Yardır. 

lstanbul Hava mmtaka Depo Amirliğinden: 

ı - BUyilkd rcdl' yapUnlacalt lx-to!l lsk' e in,a.ıı.tı işi açık cksillmeyc 
konmuştur. 

2 - Ar.ık ckslıtm !!IJ/:!, 91 ı Salı gUnJ ıı.ıst H d\l llU,rükdcrc Ha,·a yuı. 
ları binasında toplanacak hava satm alma komisyonunda ynpılacakltr. 

3 İsleklllcrln bu işe nld k('şiflt>rle kroki \e şnrt.namcyl görmek üzere 
h r gün Yeşilköy Ham mıntak L el po llmlrll;;'iılc ve münakasaya gıre<:ckle· 
ı in (589) liradan ibaret muvakkat tcmlntı.tıarını Dakırköy mal mUdUrlUğUnc 
yatırmam \'C makbuz 'e Vt"sikalarilc birlikte mezkur günde ve bclll yerde 
toplanacak olan kom!syona mllracaatlnrı. (l0i'i) 

1 Kirallk kat ve odalar 
t\nliar.:t (.;addesının en muteber yerinde ıevkatMe mıı:aretii. 

havadar ve aydınlık bır kat kirnhkttr. Ayni binada aynca kıralık 
odalar da vardrr. 

Vaktt G3zete~ı I<i:.r ''~""·'"!' miiracaaL 

Sahibi : ASIM OS Basıldığı :rer: VAKiT Matbaası 
Umum nPŞJ'fyat1 tdArf> eden: ~fik Akmd Ret>mmJ 

r-7stanbul Levazım amirliğinden verilen ı L harıci askeri kıtaatı ııanıarı 

KAYIPLAR 
I 

adım. Fakat durdum. Söy -
ediklerimin Sami hakkında c.1-
luğunu, ıbeni alakadar ebnedi. , 
!\ili söylemek istiyorum. Fakat 

• vclf.:t' Nllf ıR memuıluğundan aldı-1 
fmr. nUfnı cllztı~mımı :r.ayı ettim. Yc
nlsir.t ı.;ıknracn~ıırnfan skl.ı!lnln hUk· 1 
rr.U .l okll r 1 

Beher kilosuna tahmin edıleıı flyat.t 6 ktı~ 25 sanUm olan S.000 toıı 

arpa pazarlıkla satın alınacaktır. Yüzer tondan aşağı olmamak Uare ayn 
ayn taliplere de ihale edı!ctılllr. DökUrıı halinde Ankara Te civar l.8ta3yon. 
la.rda teslim alınır. Hepsinin ka.t'l teminatı 21.250 lira, 100 ton için Q38 llrL 
dır. Enll! Ye prtnamesl 960 ımruı;a kom!Syondan alınır. Taliplerin her ı:i}n 
Ankara J~T. l\mtrllğl ıınttn eınuı konıfsyonuna ~lmeleri. (18i5) (771) 

lf. "'' lf. 
Bclıcr kilosuna 4,:i kurt. tı) ut WJııı.ın cdll<'n 1500 ton bnlyc ~manı ı>a· 

zarlık.la sa.tm alınacaktır. İhıı.lesi 1 '!12/ 941 Salı gtlnU ıımıı.t 14 d~ Ankarnda 
Lv. Amirliği satın nlnı;ı koın!fyonunJa yapıln.cııktır. Be~ yüzer t.>n~an aşağı 
olmamak üzere ve ıhaledcn ıtlb.:ıren ikl nyda Ankara veyıı Eskiııehlr lsw· 
yonlıırmda vıı.gonl:ırd:ı l•·slım ~artı'e ayn nyn bayil('rdc.n alıtuı.tilJr. 1500 
tonun kntı teminatı 92.50 lıra, CıOO tonun •kati tC'mi.oatı 3375 liradır. Talip. 

un hiç bir faydası olamıya-
ğrnı kestirerek çıkıp gittim. ..... 

çabuk 

Derhal oraya koştum: 
- Bay Cemil burada mı? 
ye sordum. 
- Hangi Bay Cemil? 
- Canım Bay Cemil Birmci ! 
- Ha! Yeni direktörden r.ıi 

11•!D!M~iyorsunuz? Kim geldiği -
soyliyelim?. 
mımı verdim. Tam on ht·~ 
ıka bekledim. "'nlı~or mu. 
uz, on beş dakika! ~ıhayet. 

-Iirektörün oda~:n.ı ~n · 

Oo • sen mısın? DıyP b ııı 
dl karsıladı. Gt'I g 1 o-

d m tutmaga ç,ılı aı ak. 
- Seı · tam b r saattir arryo

~1uh3kkak gormcm ic .. p 
t rdu. ~c ninle gbrillen•k bir 

m z v.ıı ! Bıliyoı'f'un ya ... 
- Evtl, anladım, de> iı. Cu· 

ou kadar aceleye ıı lüzum 
ı. K ybcttığın yüır. lıruyı 

bır gun de ödcyebilırdın .. 
Anlıvor musunuz. az•ziın? 

k ·bir de bahse girüıtiğim 
IJrayı vermek mccburiyC'tin

kaldım. lştc bir arkada!jn i_ 
etmenin manası budur. 
ı bır d" onun düğününe 
gıtmcmi mı ıstiyorsunu-.;? 

m('rasimine bil~iik · ·r 
pnıı.aıunıyetle g ı d c r i m ... A. 

diJ~ününe asla!., 
Nnklecle:rı: Mu~dı Enun 

1 l'j.M ko~ Ilı 1112'1 dn~ıımltı l:•'<'t"P 
t.Jı•tım• t < a,' . fS4!J3i) 

&:: .. 4:;. • !'o il Zira ıt ı: ~ ı ı 

dır.uru :- yl ettim. Yen ıııl ı;ık..ırJ.c....ı 

~ımc ır. 'wı ıun htiJ.mU voktur. ı 
\ hın"t liırcırı<' r (3 IUS3) 

• f:· *' 
G ~ "!'! aldıf,ıın nlllu~ Ktı~dım 

ne Çatakıı askeri le şubcsınden aldı· 

~ r l. ;ık t •zl.erC'mi :rnyl C'ttlm. 
Yenisini a c ~ımdan skısınin hUlc· 

rnn y •ı•t r 
( lh:ıll lnlı i..ıır l ,ır hlart'si ıınkll-'nt 
... ııbt ,,Jnd!' S ı X l P \ ı•lllltlll Satılmı~ 

uı.;lu lluso·~lıı. (S1U89) 

•p .... •ım•----·-· ·-· 
Ahmet Akko\ un' 

, ... K.ıı ır 1 n .lrıın ı.f I'" u "'o • 
"'\Z ... ,, ti t AA'1't DtrcUr .. "'"' ı: 

li-rı .. '" rıııı 1 ,.,. t , ' 

lerln beli! vakitte kumbyona gclnıcl •ri, (941) (1100) 

Kc.,lf bcdclı 364 Hl..ı urn 42 kunı:;ı 013.ll mUlcahhid ruıın ve .besabma iki 
ıru nt ı, tpalı zarfla ckP ltml'vc k\lnmu,.tur. 1htıl<'sl 3/3/!ıH Paza.rtcsl gUnU 

f' at 15 d Corıı. .. ı ı 1 ri <. :•• ıl •ı •. ı• • '' •n ı. \"Upılncnktır. Jlk temi· 
nntı 1 ,31S l!ruclır l<c ı ' .ı. "' • , mıısyondan nlınır. Tallp· 
lı:'lin k ınunl vcs 1 nrt. ll u n. ttluı•ıı.ırını Uı il ıatınd ıı bir s:ı.nt C'VVC'l 
komisyona "• rm ı ı ı ı 1153) 

Hlılıkes ıJ tiUtlll l.'U • yol lJl!l:l.SI pıızarlıkl.ı ckıııltm<'ye konmu.ştur 

!halesi 241:.! 041 ı•azartcsı gunU aut 35 de Balıkcsirdo askeri satm alma 
komisyonur.J:ı yupılacaktır. K<> ıf hrdell 21,616 lim 32 kuruş, Ul{ teminatı 
1622 llrndıı. t>ltı.n \'C r nnı şartn. n C'si Ankara, 1ııtanbul ı .. v. Amlrllkleri s~ 
tın alnın komlsyvııl rm ı da l'Orlllcbllir Tnliplcr!n lxlli \'akitte koml!ı} onıı 
gcmdl'ı. ( l!l:i9 - Jl55) 

.v. .. {(. 
~ hLr ı.ııo ı 42 .h.Jı.ışı....c ıow ton sabun toptan \Cyı.ı. 100 tondan aşağı 

olmamak uz~re 11'\irt avrı taliplerden almm k fizcro pazarlıkla cluıiltmeye 
konmu.5tur. 1l1 l~ııt l!l 2 ıın Çlırıp.."llba gUnU saat J5 de lzmlr IJv. Amirliği 

\lın utma koınüıyonund:ı yr.pılııcnktıı. Hepsinin tahmin tutan 420,000 lira 
t.ak•ın Ur edecek fiyat tlu-ıindcn katı teminat alınacaktır. Ş:ıruıamesl l<o
ınl~yondı gorUIOr. 1'oUpkrln kanuni \•cslkalnrilc lx-lli vnldttc koınlsyoruı 

gdmelcrl. (196:l ll5!lı 

~ ""· . 
\ .,ıJ ı ızzlı mt 'adın pazarlı tln ekMltme~rı nızaıarında yazılı ,un, nat ve mahallerdeki ruıkcı1 satın nlm:.. 

a rıılS\"on:llrınJa y .pıl 1c tklır. Tııllpl ı n bC'lı vakıllt'rd0 alt olduğu komisyonlarda bulunmntarı Şartnameleri ko· 
mıs1on1 ıınd 01 ur. 

( '" ~· "liklurı 

L'n :wo ton 

Y rl ~000 IHI l 
Yerli 1500 .. 

' l ulıt rı 

IJirıı 

37 ouo 
a.o3:?,2J 

beb 11 

bd1 r. 

fı•ııııııa lı 

l.lm 
:i~:;n 

JJO kuruş.ı 
1200 kunış.) 

ii- ... * 

lh:ılı• gım. aat , ,. ın:th.llJı. 

J.:r;ı:urunı. 

Çorlu 
ı.::onyu. 

26/2;1JU ıo 

ı ıı .• " 11 

21 n " l'l 

( 1!161 11:17) 

Alla 1ıla l azıu ın ' dır, k.ıp:ı..lı ".ar!la ehsıltmclerl hiuılarınd 

ıılmn ~:oıı lsyonl rıncla \'ıpıl ıcuk~ır. Tıı.llpl r!n kanuni vcı.ıkalariy!e 

L\ v ı n.t olduğu komı,.yon v~rm6lcrl. Şartn::ınıeleri ıwmı yonlarmdn 

.} ılı ı,Un, s:uıl v.. m:ıhall rdcki asker1 ııatır 
trklU mektuplarını ihale saatinden bır saat 
J!lİ~llhlr. 

C.nııı 

Sade ya ı 

Sade yağı 
Sığır t. 

N1 kabı 

Mıtakrı Tutarı 

Lira 
a:l 'fon 52.800 
ı.. 40.500 

1(1(, 150.0I).') 
30.<h:ıJ Adet 14.100 : 17 62:, 

Te"'ıı:.atı 

ı..:ra 

-«0"') 
:r;ı~ 

,~ .... , .... _ ... 

lJııılc gun. s ı,ı t \'c mahal. 

~&ı2/1Ml 

3/3/ .. 
.!!X1 2 , 

2 /2/ " 

1-.ı lzmit. 
15 lzrnlt. 

ır; Edime sanayt Jl·~:w. 
li Samııun • 

(1025 - ll'll ). 

Tınuk ::>U}"U ıle mamul bir ~k 

Çapa marka 
~ebzc \C hubub:ıt hoınprimesilc 24 S<latlık 

KAI.ORINllI TKM1N EDEBILlR Jı n~ 
Her büyült bakkaliye mağazasında bulunı.rr. 

~--~~~~~~~~~~~~~-~-

, 
fHI#, 

""'"'. 
~~---==:::.. 

T. ış Bankası 
1941 küçük 

Tasarruf Hesabları 

iKRAMiYE PLANI 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 Liralık - :OOo·-ıP 
8 • 1000 - 30()().- .. 

2 
" 

750 - 1500·- .. 

' .. 500 - 2000.- ıl 
8 .. 250 - 2oOO·- .. 
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Maarif Vekilliğinin 
lise birinci, ikinci sınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır, . ·" 


