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İngiltere için 

Ameril<ada 
ünyanın n üyük 

oınbard man 
ta yaresı ıapıh or 

Birkaç aya kadar 
lngiltereye tayyare 
akını başlıyacak 

Va~inyton, l8 ( A.A.) - in -
gilterc için Amerikada yapıl
makta olan yeni tayyare tı plerı 

arasında Dou~las 19 ısmı veı i_ 
kn cok büyi.:J- bir bombaıdımau 
taY) ı e:s' bt luıunnktadır ki bu -
n.ı. Hıtlenv baş bo!fısı denilmek
tedir. 

Bu yenı tayyaı c en bUyük 
İngiliz bombardıman tayyarelc _ 
rinın iki misli büyüklüğünde o -
lup dünvamn asker naklinde de 
kullanılab lecPk m muazzam tay 
~arcsiclir. (Devamı 4 unnidc) 

Bulı;ar b<>~anaınrsindcıı Alınanlnr, 
mı, ,ot ... .:ı iııı.;Utcrf' mi btifndt• 
t•ch-cd.;tir? 

Uıı.lkunlnrdu harıı ı-;ulıa ınıu ı;t
nblenwmw )alnız iki fomfıu \c 
il ılkaııhınıı clt•i;il. 1t:ı.ly nd.111 ba Irn 
ınuhurip dt•\ lctJerlıı de m<•ııhuıtl. 
ru•dir. Arn:ınıtluktn \ unıırılılarl:ı 

b.1 a. ç~umıyuıı italynııbr lcendile
ı lne AJnıan~ amn Bulgu ıistaıı li.L.t·
nndr•n taarruz c•drrck l arc1ım et· 

1nc~htcr Spitfir 

Bulgar Hari
ciye Nazzıı 

Ankara anlaşması 
hakkında 

eyanatta 
bu ndu 

''Anlaşma iki memleket 
arasınc:la ''İ dostluk mü
n t{.bctlerine yeni bir 
delil teşkil edecektir.,, 
Sof)u, 18 ( \ •. \.) - Bulgnr n. 

jaıı..sı bıldiriyor· 
Bulg.ır vt: Türk hükümcUeri ta. 

rafmdan mü.'iterck beynnnaıncnin 
ımzası miınasebetiyle hariciye nn
zın Popof matbuata ~u beyanattn 
bulunmuştur: 

•• - Türki:yo cumhurl)cl hükfı
m ti ile Bulgar hUkfınwtinin dos
tane ve samimi bir noktainazar tf'
ntisindrn sonra malfun olnn be • 
yruınnmr~i bugün neyetmck lıu • 

(Devamı 4 üncüde) 

E 

Aııkaı·tt, 18 ( A.A.) - Basve
kli.lcttcn tebliğ olunmuştur:"' 

Afrikada bir ltalyan 1ı, av a mcydanmın bombardmwnı ''11rr 
de Kaproni tipindeki tayıJareler yanıyor,, 

1 - Ebedi Şef Atatürk için y ... 
pılması mukarrer anrt-.ırnbir pro 
jesinin müsabakası hakkında 
bugüne kadar yapılmış olan tet
kikat ve teşebbüsat neticesinde 
vaziyeti hazıra dolayısiylc usu. 
lü dairesinde beynelmilel bir 
müsabakruıın yapılması imkan 
dahilinde görülcmcdığindcn yer 
h ve c _:ı.ebi mühendis, mimar 
ve heykcltraşlar arasında ser. 

Londranın 
salahiye li 

mahfi lerin e 
Türk -Bulgar anlaşması 
hakkında ne deniyor 

best bir mUsaba.'m yapılma.sınn Loıuba, 18 ( A.1t.) - Röytcr 
karar verilmişt\r. ajansı bildiriyor: 

2 - Yapılacak abide ve müş- J..ondranm salahiyettar rnah-
tcrnfüıtının immat proriramı, fıllerindc Türk • Bulgar itiüıfı 
müsabaka talinıatnanwsi ve in- hakkında aşağıdeıki mütalca yü 
ııaat ) t'rinin haritası, sondaj rütülmektedir: 
p!a•ılan ve sair evı·akı fcnniycsi Türk - Bulgar beyannamesini 
ıhı.ar roilmış olup ;böyle mü. hakiki çehresiyle görmek için 
him i~aut vücuda g.::lirmiş ol • Türklerin bidayette Balkan bir
uu 1;! ruu vesaiklc isbat edenle- !iği vücuda getirmek ümidiyle 
ı e mczJ ur C'vrak meccanen ve - müzakerata girişmiş olduklanm 
ı-1 r. tıhattuı ttirınek icap eder. 

3 - Alılka.darlanıı v~ılml - Bu mümlcerclcr Balkan dev. 
rım bir ar-zuhalle birlikte: Baı-1. !etleri arasındaki birliğin bir 
v~kalct~ rnüteşe~lv.anıt - k.~- nazi taaITUzuna ve Romanyanm 
bır kom~~nu reıslıgın~ -: gon maruz kaldığı akibete karşı en 
der.mel~~ ıc,:ıJ? ~er ... v~on~S)On 1 IJ':;k•'mmel bir te.minat teskil c
c.'ılıyctını kaf~ gordugu kımsc. deet.o• fıkrini daiına ileri~ sür
k~: en kısa bır zaman ~ıf ında mliş olan Büyük Bıitanyanın 
muSa!baka C\Takını teşkil eden tam tasvibine iktiran etmi:rtir 
dosyanın bir nüshasını gönde. . . "' • 
recektir. Ehliyeti kafi görülmi- .Alm~nlann ~ız bı:. surette 
ye>nlcrin vesaiki iade olunur. Bulga;ıs~~ dahılı:ıe. nüfuz .. et-

·1 _ Müsabaka 1•11_1941 ta. melerı g~?ı bazı ha.dı~lcr sın-at 
ı Uıindc lıitaın bulacağından mü- çe bu m~zakeralı g~de b~rak
sabıkların teklif projelerini 0 ~ış ve ~'Uphe. yok k.ı bu. mısaka 
tarihe kadar komisyona gön bıd~yct!.e .vcrı~ek istenılen kıy 
dermiş olmaları mesruttur. • mcti ~m~ı~ mıkvasta azaltmış-_________ !ii_____ tır. Şımdıkı şartlar altında Bul-

r garistanın müstakil bir bitaı-a.f
"-\ lığı idame edebileceği ve ser-• • d 't ı lxstçe intihap hakkını muhafa· o r es e za cyliyebilcceği çok şüphelidir 

ı Bulgaristan müstakil bir yol 

h 
,... takip ctmedik<:e ise beyanatın 

e Y eJ an. Türkiye için pratik mn:ıas:. az-1 dır. (Devamı 4 wıcud ,/ 

6 O O ev in vaziyeti 
tehhkede 

Göı de::,-. ıs (I!ı{SUsiJ - Göı 
deste uzun bir müddet evvel 
ba~la.rmş buluncı.n heyelan son 
günlerde korktınç bir vaziyete 
girmiş bulunuyor. 

600 ev heyelanın tehdidi al
tındadır. Bwılann derhal tah _ 
!iye edilmesi lazundır. Alaka
lar makamlara yeniden mil· 
ı acaat olunmuştur. 

y E 
.. 
1 

Zabıta romanlariyle 
meşhur 

Gaston löru'nun 
en kuv etli eseri 
Esrar ve macera dolu 

bu zabıta romanını 
yarından itibaren rraze· 
temizde neşre balıyoruz 

abe ·standa 
İtalyanlar bazı müh:m 

karakolları tahliye 
ettiler 

J(ahıre, 18 (A.A.) - Yakı 
şarkta.ki İngiliz umumi kararga 
hmm tebliği: 

Habeşistanda: Habeş v<ılan 
perverlerinin faaliyctlcn nrt· <'t'. 

sinde Italyanlnr Gojjam bO !!t' -
sinde Dangelayı ve diğer mu · 

him knrakolları tahlıyc etm · _ 
lerdir. 

Diğer butiin cephelerde 'azı 
yet değişmemiştir. 

Aramızdiln 
kay.uolan ardan: 

e ra h.ddin 

General Muhıttin Akyüz 
(Yıızcsı 5 ncldc) 

Günlerin peşinden: 

Türk-Bulgar 
il ırın1 anlaşn1ası 
Ajanslar b"ı· ıki gün i 'nde 

mihver devletlerinin Sovyetler 
ıle Jnponya arasında bir vıldı 
ı ım anla~ması hazırladıgını 
haber vermişlerdi. Hakikate 
bt>klendiği gibi blı yıldırım an
laRması oldu. Yalnız Sov1 E>tl<' 
ile Jnponlar arasında ·de~ 
Tilrkler ile Bulgarlar nra::;md 
oldu. 

ı c sini bcl.lhorbr. Tıirl< - Bul- 3 
•ar bcyuıı~C.'si İt:ı.1.) ıılnnn bu Ü· 

midini bo-.a çıknrocaktır. Yun, nhı
tnn iu:crine ~eni 1nnrruz.lnr ~clmı·
mesi in~'iliz1erln bu dC'\ letc urılını 

kadar fazla çalı· 
müsaade edildi 

saate 
şılmasına 

üçüncü Sultan 
ehmed n 

Sünne · dUyünü 

Eski biı· Tiirk darbı meselı • 
ne> göre. ''İyi iş altı ayda <:Ikaı 
buru 'l'ürk • İııgiliz anlaşma 
sınd le<Tiibe etmiştik. Bu • t 

altı ay süren müzakerelerd 
&>nra gerçekten orta~a cok J} 

bir eser meyd!lna gchıişt 
~imdi bir de yıldıran anlaşma~ 
vaptık. Bunwıla beraber bu an
la~ma müzakerelerinin allı a} 
dcğıl, hatta altı gün sürmeme. 
sine rağmen yine meydana ge 
len ererin çok güzel olduğu .. '1 ı 
görüyoruz. 

lll('<'huriyetini hafiflcte('(•ği ic,:iıı bu • 
uol-tadnn \uıuıılılar r,ihi iııg-ill.ı:- .tııkaı<ı, Jı{ (!lmmsı} - Is_ 
l<'r do miiı.tcfit olacaktır. Alman- , ta.nbul beledıyl.>sme bağlı sular 
lara ~elince, orı!:ır Bull.anları harıı- i~aresiyle elek~·ik •. tra~vay V<' 
.-,iz oll\l'nlt ı ~al edl•mh eOl'J,lerini j tuncl ışletmekrı ıdaresırur.ı ıs 
:uılıyncaldar, hundun d~l:l~ ı hn~li yerlerinde giinde üç saate l\:adaı· 
sıkılncatilardır; falrn.t diğf'r fol'UI- fazla mesai ) apılmasımı., 1,0:)1 -
t n ho~"llzlunla \ c S<'liınlkte ı,c•ıı· dinasyon he~~lincc karar vc.:ril_ 
eli alc•ylıl<'rine bitm<'Z tükenml z l c• mi~tir. 
ni bir c·t·ı ıu te ekkül C'tmi~ t'Ol'ii.i- Bu fazla mesaiye aıt ücretler 
ni dü imeı ek ıııut(~s<'lli olacaklar kanununa göre verilecchtiı. 
drr. D ğt>r taraftan devh:t dcnur 

yollariylc Jimanlaı idarc.:;ı. · n
hisarlar, darphane ve damr,a 
matbaası, her nevi iplik ve do. 
kuma fabrika ve imalutlıande -
rivle Sümer Bnnka bağlı bilü. 
mum fabrikalarda ve maarif 
matbaasında yapılmakt l olan 
lİG saate kadar fazla mesaivc 
ait üe;retlerin iş kanununa gfu•e 
verıln.esı de knrarla.c:mıstıı. 

Uçüncü l.turad za
manında elli iki gün 
devam eden bu muhte
şem düğün yakında 

VAKiT sütunlarında 
ncşrolunacaktır. 

DE:'mek ki in.san murad eder_ 
~ f) i İf: altı ayda olduğu kadar 
altı saatte de ohbilirmiş. lyihk 
dcnılC'n · ·~ manda değil, iy 
ni\' fü <l n ' iyi azimden ge 
lııın . Ha w Kunıçotyı 
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• f Radyo üazelesı 1 ;ği ile ka,..olaşmokta<hr. Soneler. 
denberi Çin ile yaptığı muharebe
de> aynd r. 

B . .. M i................ ırıncı ec ıs ················· 

nasıl ve nelerle· uğraştı? 1 
1 Hc1dısa er arasında 

!Her tUriü taarru lgar 
ğu 

Almanya esasen müşkül vaziyet
tP olan Janonyndan büvtik faali 
yet beklemcmf"ktedir.Japonlar Sov 
ycUerle arılnşmadan ise girişemi
yeceğini sövlPdiğinden Almanlar 
SovyeUeri Japonlarla anlaşmaya 
tc>şvik ctmekt('dirler. 

................•.................................•............•......... ,; dan ıçtınab 
B:ı.Jkanl ır vazıyou b yııclmilel 

siyasetin ön planmda iken Türki
ye ile Bulgaristan arasında imza
lanan dostluk c"yannmesi bliyÜk 
bir alakn il kar ıl. "nnştır. 

içki yasağı teklifın.n geçirdiğı safhalar Ankarada imzalnn:J.!1 Jı~ 
Bulgar beyannamesının 

- Ha, h6.tınmıı. getirdiniz: .L>ellıln tatbikatta ne u1acak '! ~o 
Bu imza ile n ticC'lcnen müzakc· Bazı kımsc bu sebebi bir Japon 

reler bir k ç aj danb0 ri devam et- bahanesi olarak kabul ediyorlar. 
m kte idi. Çünkü Sovyet Rusya olmasa bile 

Hilkinr timizcCI alman örfi ida- Japonya. Amerika ile karşı kal'§ı
rc ve :c!i.:Y r tedbirlerin Bulgaris- ya kalnmaı. 
tandn rahatsızlık do<Yurduğunu an- Almanların tl'!şcbbUsU muvaffak 
lamı tık. En doğru har ket karşı olmustur. Moskovada Japon _ 
karşıva g 1ıp konu ııınktı. Fsa"en Sovyet ticaret müzakereleri başla· 
Türk harici si.rasctinln ş·arı da bu- mıştır. Bir yrldmm anlaşmnsmdan 
dur. Bu ananC've sadık kalarak bahsolunuyorl!la da buna imkiin gö. 
Bulgıı.n tana taka'rriip ettik ve a- rülemez. SovyeUer Asyn nizamı 
iman t0dbirkrin onlara mUtevec- mesclesind,. mihverin değil Birle
<'ih :>lmad·-..,nı sö,_ lrı1ilt .. Harp Bal- şik Amerika ve lngilterenin eep
kanlarn ~ kla r•ordu. Bul~arlar he>slnde bulunuyor ve işbirliği yap
sulh istiyorlardı. Biz de sulha ta· • mryorlarsa da mfistakbel btr ni
raftarrlık. fnknt lı".lrp bııl'l<ıtrSa da 7.am aleyhtarlığı siyaseti takip e. 
çekinmiyccrktlk. Her iki taraf da diyorlar. Japonlar Sovyctlcri bun
sulha tarafta?' olrlu~ dhr>t!e nca-. dan vazgeçirmeğe çal·şmakta ve 
ba muvazi bir portlka takibi mUm- A iman vayı vasıta olarak kullan
ktin df'ğıl mivdi? Bulgar ve Türk maktadır. 
devlet adamlan bunu Rrtıcıhrdılar 
ve iki tııraf arasında tl'm bir gö. 
rüş birli":'1 ha.sII ol1u. Bu göriiş 
birlI~ dün imzalanan 1'1"vnnname 
ile de formüle edildi. İki devlet 
hariciye nazırları da bu beyanna
tnl.'nin imzalanmas·nı T"liitl'vl!lzı bir 
eser olarak gösteriyorlar. Hıı.lbu. 
ki bu bevnnname karsılıkh emni
~ eU arttırması bakrmındnn büyük 
nıanı.>vi kıvnı<'ti haizdir. 

Uz.ak Şark meselesi 
Gelen Jıa.bc>rler uznk şark mese

lesini siyaset dünvasmın birinci 
pl8.nrnda ,::'Östermektedir. 

Uzak şal"kta Japonva evvelıi. ln
glltere ile ikinci derecede Birleşik 
Amerika vr nihnv<'t Srı"""tler Bir 

Kanada başvekilinin 
beyanatı 

Zalerde 'ftplle 
et ıroram 

Avrupada açlık 
Almanyanrn işgal ettiği bütlln 

memlekUerde açlık değilse bile 
gittikçe büyüven bir IDJie bubarru 
başlamıştır. Almanlar bu vaziyeti 
İngiliz ablukasına atfetmekte ve 
işgal altındaki araz.ide bir açlık 
çıkarsa 1ngilb:lel' mesuldür de
mektedirler. Halbulti Almanya 
evvelce biltiln Avrupayı bcsliye
cek stoklan oldugunu söylemişler. 
di. İngilizler ise işgal altında bu
lunan memleketlerdeki gıda stok
larını Almanya almış ve bunları 
Almanyayn. nakletmiştir. Bir Çok 
yerlerde halk Almanya hesabına 
mahsul yetiştirmek için çalıştınl
maktadır. Eğer gıda maddesi dışa· 
rrdan gelirse Almanlar bunlara da 
elkoyacaklardır. Halifaks bunu eski 
cumhurreisl Huver'e uzun uzun 
izah etmiştir. 
lşga lallmdaki memleketlerin hü

kfmıetleri yapılacak iUıalfı.tın Al • 
manynya gideceği kanaatini bildlr
mişlerd.ir. 

Ottava, 18 (A.A.) - Dün Kanada Netice olarak şunu söyliyebiliriz 
avam kamarasında harbin mühL.ıı ı:ıa. •• ki srhhl maddeler hariç olmak üze
dlsc>lerlnl gozdcn geçiren ba.'vek!I re İngiltere ablukayı gevvetmck 
Makenzı Kiıır;, deml§Ur kl: niyetinde değildir. 

Sene=ıtn en mUhim htıd!Aesl, dem!>?.· H h . 
rat memlekeUcrln tccavü.ze kar,ı lroy· ava arplerı 
malan IÇin onlara faal yardımdıa zru. 
umumlyeslııln göstereceği seri lnk!· 
numumlyestnın gösterdiği scrl in\J· 
şattır. 

Amerlkanm mütemadiyen a.rta.ıı 

kudretJ mlltecavt.z mWeUerln tepeıdn· 
de, dil§Dıek nzerc olan bir çiğ ~'Jf 
duruyor. Zaferden kaUyen §Uphe et
miyorum. Fakat öyle zannediyorum ld 
bizi zafere götUrccek yoı. bir çokla· 
rmm tasavvur ettiğinden çok dsha 
çetin, çok daha uzun ve mUthl§ ola· 
caktır. . 

Sabri Toprağın mezarı 
ziyaret edildi 

Sicilyadaki Alman tayyal"Cleri 
son günlerde Maltaya taarruzları 

• zayıfla§tırmışlardır. Lıöyada da 
faaliyet gösterdıltleri 'Ve Bingazi· 
yi bombaladıkları haber veriliyor. 
İngilizler Slcilyndaki meydanları 
ve bilhassa Katanyayı bombalamı:ı;
lardrr. Alman tayyarclerlnln Si
cilyadan uçtu.klan muhakkaktır. 

İngilizlerin son defa taarruz et-
. tikleri üç meydanın Alman tayya
relerinin uçtuktan mevdanlar ol· 
duğu muhakkaktır. 0nrki adadaki 
meydanlara, hava birliklerine de 
taamız edilmektedir. Artık bu 
adalardaki İtalyan hava birlikleri
nin felce uğratıldıkları aıılaşıJ
maktadır. 

Ali ŞtikrU Bey içki yasağında .t:rta
tiyan meselesi mevzuu bahis olıuJU\'t. 
cağını ve bunu vaktiyle ileriye ıı'jt• 

mUşlenıe de §imdi bir §CY :ity,nılye_ 

ceklorinl söyledikten sonra devam e· 
derek dedi kı: 

- Bir de buyurdular ki me'':"''"h 
siası bu kanunu tatbike müsait değil
dir; yCml bu kanunu uı.tbık ett•rn:dt 
için kA!! derecede inzibat yaı:am'\Z. 
Şimdi bunu söyllyen Maliye Vekllı 

Beyefendi rUsumun tczyidinl talep e
diyor. Halbuki bence bu kanunun ta:.. 
biki için ne kadar lnz!bat kuvveU ll'l. 
zımsa rUsum artırıldığı zaman bı.:sulll 
tabii olan kaçakçılığın men'i ic;ln de o 
kadar lllzımdır. 

Bu kanunun tatbik kabiliyeti bal
kın rubu.n:ı, balkın ananesine tuvafu· 
kundadır. BWrııtniz, içimizde l~klyç 

müptelA olan hiç kimse yoktur 1<1, 
•'Allah bclAanu vcraln; nereden ~lı§
tım!" dememi§ olsun. Bunu sö.,•lf>ten 
1300 yıllık IUyadm temadisidir. Bu ı. 

tiyaUa blzlm hallmnızın ruh~ bry:e 
bir kanuni hauna mUsallUr. .Mi.lal 
söyliyeyim: 

tstanbulla irtibatını kesen &lıKcs!. 
ri ve ha\•allaindo, bUkQmet nUfu:ru ıı· 

zerinden kalkıp da hıılk kendi işiııl 

bir dereceye kadar kendi idareye baş· 
ladığı zaman bunu menetml11leıdi 

Buna kB.r§ı isyan çıkmamıotır. (:>oğ

ru sesleri) Cnkat halkın elindeki !az. 
la parayı ve atılı.hı al, gör, nasıl kıy .. nı 
eder. Bununla lsUnıuı etmi§tir. Bu iU. 
barla tat.bık 1' bllıycU varı.ur. 

KANUNA RiAYET ETM1YEN 
l\L'\Lİl".t~ \ 'EIUUNJ JJll..E ı·oı.ıstı 

HABElt VKRintl\I ! 
Bu kanunun hasb1 nlgehbinı da 

vardır: BUtUn millet! Buna r.ayet et
miyenJeri, bendeniz bile görsem, clcı
hal polise haber veririm. tat.erse ah!l• 
Udcn, isterse memurinden olsun; batt.A 
maliye vcllklnl bllc!-

Ferit Bey (llrlallye Vcklll) - Si% 
onu göremezsiniz; ben aksini ı;rırn

rllm. (GWUşmeler). 
AU ŞUkrü Bey (d<!vamla.) - Perl 

meselesi değil; binaenaleyh bu 1,ın 
zabıta memurlan çoktur. 

Blı- de bağcılık cihetine, yar.! ıktı. 
sadl nokt.aama geçWer. Bugtın nıaat· 
teessüf bağlarımızın kesrcUc m.wcut 
olduğu yerler elimizde değildir. 1cı:;al· 
lab, bu yerler tabii bizimdir, bizim e
Umlze geçccektlr. (İnJallah yak:nda 
sesleri) Bu itibarla bağcılarm huku. 
lrunu muhafaza mWeUn bukuku.'.lU da 
muhafazadır. 

Bugtln görUyonrunuz kf. memleke. 
Un ve blltiln dünyanın geçirme·,,e 'Jl· 
duğu bUyük lnkıltl.pta birçok cıuaz· 

um teşcbbUBatı maliyeyi.. bllkOmet 
millete vcrmlyOl', bugtln §lmendlfe,.. 
ter, kömllr ocaklan falan, hep~ n.u. 
lileştlrlllyor, Biz de bunu mUllleıtıre· 
bUlrlz; hükOmeUn yahut mllletin ıwn 
trolu altında, bir sendika halinde, bir 
~lrkct halhde mllirt.:ıhıdllcrin U~mle
rlnden .laplrto tstihııal edilir ve inraç 
edllir. Bunu ben ona kal'§t bir m~ele 

Doktor Mazhar Bey (Aydın) 
- Batı dllnkü ııayunada -

olmak üzere telA.kld etmedim; ~nim 
elimde UzUm gibi mahsulüm oıaun, 
ondan her veçhlle '·tıtade eden.n. C• 
zUmden mutlaka rakı yapmak, ı1arap 
yapmak, lllzım değildir. 

:ı.~erit Bey - Pekmez va.rı 
Ali Şükrü Bey (Devamıaı - Semra 

bunun için zaten Uk Jdeclls-1 Meb'u
&anda bir kanun mUzakere et.. • ·~tı. 

Harlçt.en ispirto i~ali.nJ mcnediy - .. ı. 
O kanunu tat"ik edecek olurs:ık ~ 
müstabaillt'rlnl memnun edee'lk tlı 
ııey yaparız: 

Bu~Unkü vn.zlyeU maliyetimiz ••fe 
barlyle Ferit Beyetcndlnln rakamı 
pek büyük, 10 milyon lira · · 
ğimlzf zaıı~cd'yordum. ·re~cr 'lir mi!. 
yon Ura imi§! E\'Velce 200 bin lira 
gündelik sarfiyatım·- oldl".;'llDu &':\•le 

n1lşlerdl. GUnde 200 bin Ura yaııw la 
bir senede k~v:X:dllecek olan btr n.D• 
yon lira hiçtir. 

lÇKt R ESM.I BVTçı!: AÇIOL'\ll 
KA!'ATMIŞ OLSArJL-

Sonra y1ne buyurdular kl bll•çenln 
açığı yirmi milyon liradır. E!e.:tdilt'r, 
eğer bu lspı~t.J veya iı;kl resmi 1>:-. ;f!
nln açı~ı kapatmrş ~·~"ydı, ·ıelobed 

değil, bu aene i'çlıi razı 6turdUuı •• \n. 
cak ;rfn•lde birini kapatablllyor. ":n. 
liye nazm Beyefendi 20 milyon 'rayı, 

daha doğrusu 19 milyon lirayı nr.red!'D 
bulacaksa JOtten bir milyon lirayı da 
oradan bulsunlar; memleketin .""'·•!Ilı· 

nu, Blhhatinl muhafaza buyursunlıır. 
Ferit Bey "Nereden bulaca~ı:s ?,, 

tclmlhlne oturduğu yerde: .. _ lçml· 
yenlerden! ... telmihi ile mukabele etti. 

Ali Şllkril Bey, geçen bahsi buııun
la hatırlamış oldu: 

Ne demeli? 
(Maamafih) unutulmaya layık 

kelimelerden biridir. (Bununla be. 
rahcr) bunun vn...:t'esini pek güzel 
görüp duruyor. (Maamafih} deme· 
meli, (bununla beraber) demell 

Yüksek ziraat enstitüsü or-
man fakültesi tarafından eski 
Ziraat vekili merhum Sabri 
Toprağın ölümUnün yıldönilmü 
münasebetiyle dün bir ihtifal 
t.ertip edilmiştir. 

- Doğru .• diye söylendi. Kur- r-------.. ----------------, tamıalı.. 

Bir kaç admı atmışlar, kapıya S EL Ç U K L A B S A B AY 1 N D A N • 
Fakülte profesör ve talebeleri 

merhumun asri mezarlıktaki 
kabrini ziyaret etmişlerdir. 

Burada fakülte dekanı Maz.. 
har Diker, Sabri Toprağın ha. 
yatı ve hizmetleri hakkında hi· 
tabede bulunmuş ve enstitü na
mına mezarına bir çelenk kon • 
muştur. 

Köy okulları inşaatı 
Çatalca, Şile, Silivri ve Yalo

va kazalarında inşa edilmekte 
olan yeni köy okullarının müm
kün olduğu kadar süratle ta_ 
mamlanmalanna çalışılmakta. 
dır. 
Yapılmakt.a olan okulların 

miktan 30 dan fazladır. Bunla -
nn bir kısmı 23 nisanda diğer
leri 19 mayıs ve 29 teşrinievvel 
de mernsımlc açılacaklardır. 

Okulların hazırlanma durumu 
nu kontrol etmek üzere Maarü 
müdür muavini İzzet Koçuk ve 
mimarları dün teftişe çıkmışlar 
dır. 

Ni~anlısının annesini 
vuranın mt hnkemesi 
Geçen sene. hır gece yansı, 

k ndisindcn ayrılan Haliçfene. 
ı ndekı ııi anlısı Ayşenin evine 
arho olarcı.lc giden ve kızın an 

ı esını yaralayan, komşuların· 
dan Nazifi de öldüren gemıcı 
Hüseyinin ikinci ağır ceza.da 

örülen muhakC>mesi son safha
ma gelmiş, dün müddeiumumi 

muavini mütnleasmı okuyarak 
maznunun 448 inci maddeye gö 
re 18 sene hapsini istemiştir. 
\luhakeme karar verilmek ii7.c. 
r kalmıştır. 

Yaklaşmışlardı. Muhafızlardan biri 

koşa_ra~is~=sizi görmek istiyol".. Ankara Kalesine 
dec:lt 

- Kim bunlar •• 
- Glyasettin sultan göndermiş. 
Kumandannı da, gardiyanın da 

yüzlerinde birer Umit ışığı parladı: 
- Her haldt3 Melike için ola

cak_ 
Diye dOşiindülcr. 
Gelenler. Sadettin Köpek tara

fından yola çıkarılan askerlerdi. 
Kumandana bir mektup uzatWar. 
Bu mektupt.n da iki r.skerin arzu
larına muhalefet edilmemesi em
rediliyordu. 

Kumandan sordu: 
- Ne yapmak istiyomınu! 
- Celfı.Icttinin girdiği yeri öğ· 

rcnmc>k istiyoruz. 
Gardiyan telft.şla: 

• - Gelin, benimle gelin, size 
göstereyim .. dedi. 

Kumandnn sordu: 
- Ne yapaca.ksmız? 
- Biz vazifemizi biliyoruz. 
İhtiyar her iki.:ıini kolların.dan 

tutanık çekt: 
- fşte burası.. ı 
- Peki.. haydi sen buralarda 

dolaşmn işine git .. 
- Baş Ustilne .. 
Gardiyaıı: 
- Yalnız a<'clc ediniz, dedi. Me-

likeye bir fenalık yapmadan yeti
şin., Yoksa fş iştc:>n geçecek .. 

Aske>rlı.>rden biri: 
- Defol buradan diyorum s:ı· 

na .. diye bağırdı. Bir kelime daha 
~ö"lPrsen işkembeni deşerim .. 

Kale kumandanı, muhnfrzlar ve 
ihtivar gardiyan höccrcnin önüne 
geldkileıi vakit, Celalettlni kan
lar içinde yere eerilm~ bti<Wer. 
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Gardiyan memnundu. Fakat Me
likenin halinl görmek için içeri 
koştu. 

Kale kumandanı bir inilti duy
du. İçeri girdiği vakit gardiyanı 
yere kapanmış buldu. Melike Adi· 
liye upuzun. ve can.sız bir halde 
uzanmıştı. Gardiyan hıçkınyordu. 

İki asker kumandanı bir taı-a• 
fa çektiler: 

- Emir böyle idi, dedi. 
Cclfılettlni işaret ederek: 
- İzini kaybediniz .• dedi. 
- Ya Melikeyi?. 
- Ona da bir mezar yaptırıp 

gömünüz .• 
:r. ~ .\': 

Giyascttin, &dettin Köpck'in 
sözlerine o kadar kanıyordu, ki •. 
onun her söylediği yapılıyor ve hil 
kümdn.r, bütün ka:rarlannı onunla 
istişare ettikten tatbik ediyordu. 
Selçuk tabu tahammuı edilmez iş
kencelerin membaı oluyordu. Har
zemlilerden canlarını kurtara.bilen
ler Elcezircye yerleşmişlerdi. Bun
larm arasında hükumete sadık, 
Selçuklann menfaati için çall§Dlış 
bir çok kimseler vardır. 

Giyasettin ba.basma dalına yal'" 
dım etmiş bu krymetlClıi feda et
mekle kalmamış, Köpek'in tC§viki 
ile ne kadar kıymetli uvu.z varsa. 
birer bire?" boğdurmuş, yahut öl
dürmüştü. 

Bir zaman geldi, ki Giyasettin, 
alclı başında hükumet adamının 

kalmadığını gördU. Günlerini ziya. 
!etlerde, içki llemlerine geçiriyor, 
yurdun imarına bakmıyordu. 

Bu halin bir felüet olacağmı 
düfiilndilğügün, kendisini bunca ci
nayetlere sevkeden ndamm da Kö
pek olduğunu anlamakta gecik • 
mcdi. 

Giyasettin, bir gece kıyafetini 
deği,?tirdi. Bir köylü elbiseııi ile bil 
~met merkezinden çıktı. Köylere 
ngradı. KöyUUerle konuştu. 

Bir köyde ihtiyarlar ona dert 
yandılar: 

- Tarlamızı bile iç rahatlığı ile 
süremiyoruz. Eslti günlerin tadı 
kalmadı. 

- Ne var, neden korkuyorsu
nuz? 

- Neden ko'rkmıynlnn.. Aklı 
başında kim kaldı:. Zalim bir hü
kümdar ve zalim bir Köpek, iste
diklerini yapıyorlar. Köylerden 
genç kızlan toplayıp Giyasettin 
sarayını dolduruyorlar. Eğer bir 
harp olursa kimse eline sil8.h al • 
mıyacak. 

Giyasettin bir kaç köyde aynı 
dertleri dinledikten 80nra hüku
met merkezine döndü ve ilk iş ola
rak Sadettin Köpeğin idamını em
retti. 

Sonra, tahta geçmc:u.11 mütea.. 
kip zulümle kovduğu IIarzemlicri 
clcezireden davet etti. Bun<'a me
§akkat çckmi5, kan dökmüş olan 
Harzemliler düşınanlıklannı ale-

bir arkada.oımız ayyll§]anıı \'er~ği manın ameli kıymetı . 
parayı b:z mi vereceğiz? dedı.:er. diplomatik mubarriI1. i ~ 

O halde frengi haat.abanclerını \uil.. dan telakki edildiği gıb, 
dıralım. lO ba§ka sndası). Btr r.dıulJ karşılıklı bir ademi teeB 'fil! 
keyfi için frengi olmU§, o halde ?:ıc?ı, mi ibarettir? Yoksa ir d 
neden onun tedavlai tçm para vı:re· ve Bulgaristan böyle _b.bir• 
ylmf. Halbuki cemiyet. kendi iıza:ıın- rasyon yapmakla ~~rı ~ 
dan bir kısmının !rengi yüzii.•\Of:.L karşı olduğu gibi, d.ıg~I' ,d 
mahva mahkum oldu[;unu biliyor, onu devletlerine de şn.ınıl. de 
kurtarmak ıı:tn ona muavencıt !yor. tecavüz siyaseti uzerın et 
(Alkl§lar) Zavallı birtakım a...an.. mış olduklarını mı i}atl 
ı.taşıanmızı kurtarmak için blrnz d:ı... Jerdir? te 
ha fazla para verirsek ne olur? Bu nokta üzerinde ti. 

Doktor Mazhar Bey (Aydın) - Z&.· edenler bu beyannanıede . 
ten bol'CUmu.zdur. ~ 

A PAJCl'l.MAN YAPTIRA..'lfLAK - Eğer Alman o~~ıı 
KDILER1' gün Bulgaristan aras 

3
tfl" 

Ali ŞUkrü Bey (devamla.) - .3u ra· çerek Yunanistana tJlıcıl~ 
kam üzerinde biraz durmak Jatfyrı- derse Türkiye bitaraf 
rum. Maliye hazinesine bir milyon ıı- tır.,, , 
ra girecek?. Manasını cıkaranls.r 

l.statistik yapmadım; fakat bir ar. . .... nt1aıı2 
kada§nnm söylediği tabll doğrudur. Bize göre, bey.....-jç 
.1ı1 1 k tte 120 mUyo kll '·-• metninde "taarruzd!Ul ·rlil 

em e e 0 0 m~ru ..... • tabirinin başına ''her. tU 
aarfolunuyormuş. 120 mllyon kilonlll! 
Rum ve Ermenilerin cebine veroıg: limesinin ilave ediJıniŞ . ...,rıs 

bundan ba.~ka cümle ı1,ı .... ,_ 
~!: ederim._ "İki meml;ket biribiri~ 

Relik Bey (Konya) _ Apartmıan tarzında bir kayıt ~ul fll 
7aptmyortar. Türkiye ile Bulgarıst.a.Jl 51 

.Ali Şükrü Bey (devamla) _ P..ica ettikleri ademi teca~'ıetif 
ederim. Bu bir milyon ue kabili kr tinin · şümulünü genıŞt f.: 
yas mıdır? Değil midir? Fevzi ııa,n kayıt ile her iki devle •. ! 4 
Hazrutlerl geçenlerdo bir mUoaso:..eue biritirlerine karşı def~ 
dem41lerdi kl: •-retti§ için En:.ıTuma devletlere karşı da bel' 
gttUğim zaman E.zurumluların •ıert hem de her türlü ve edjlder' 
gelenleri, memlekette Jıırot ı.atımaıı tecavüzü tasvip etın 
harpten evvelki zamıuıa na.za:-:uı lkı f ade edilmiş olur. 

mlsU olduğun usöylemişlerdi; o vUA· Bununla beraber ~ .. ~ı)" 
yette bir çok nUfua zayi olduğu ııaı- nin hükmü yalnız 'fıvd .... 1 
do... Ta.hklkat icra ettim; gördüm k!, 8 eı>r 
Uç tane Rum bunu yapıp aa~:ı·ır! Bulgaristan arasında alpıı; 
Zannederim ki 1pranoe zadelerl.!ı F.T• cavüz derecesinde ~ ebe 
meniataıı için istikraz yaptığını gör. yine dikkate değer bıt j\IJ!l~rt 
dUnU.Z. yeti haizdir. Zira ~" 

Refik Bey (Konya) _ Apğt Y'ıka· Bulgaristanın nzasI11
3 

n Yunanlataıı da böyle yUkstıl\11. yarak toprakların darı ıP,, 
.A.11 Ştlkril Bey (devamla) _ Y.uıa· geçtiği ve YunanistaJlS. rl~ 

ıılatam yillulelteıı bizim verdiğlnıiz pıı.- ettiği takdirinde Bul~ ja 
ralardır. Mall7e bir milyon ııra koı.a. manların hareke~lerınede ~ 
ııacak diye birçok tnııanın büMle uğ. etmiyecckler, Türkle~ ,cet"'_d 
ramam patıuma olarak blze açık gar hudutlarını ge:fI%11Y 
ça dUım.anıık e<1eıı lurl.sUya.ıı;<ı.rnı ccı· fakat Alman ordusu .

9 
bine JAakaJ on ml,lY.qn lira glreee;Jr tandan geçip de yunanı 

Doktor Mazhar Bey (Aydın) - A• dutlanna girdikten sof1f" 
ferin, şuıcnı Bey, Aferin! ve Yunan orduları ile 

(Daha var) şa.cak demektir • 
~~~~~~~~~~============::.:~ 

late teşkilatında 
maaılar 

Ankara 18 (H111WJI) - İB§e ~··ı· 

ltl.t kanununa .;öre mllst •rı:ı 

avını tiOO, umum ın1ldUr ~:o, !ıyan 

mürakabc müdU.J 400, ons m.' lJ:-1erl 
400, §Ube müdürl"n 300, la,,e ı blrıi~i 
heyeti raportörü ~C'l. "'~"···~ • r at- -
lılık servisleri şefleri 300, servis şef. 
Itri 260, büro pfieri 210, memu-lal' 
üıe 70 ten 170 liraya kadar maa§ a. 
lacaklardır. 

nen izhar ettiler. Bu, Giyaseltinln 
harp etmeııine sebep oldu. Fakat 
bu harplerdeki muvaffakıyetler, 
Selçuk hiikimıetinin dahili vaziye
tini düzeltcmlyordu. Yer yer is
yanlar oluyor, halk hoşnutsuzluğu. 
nu 17.har ediycrdu. 

Giyaaettin, Konyada duramıya -
cağmı anlayınca Kubadlye earayı
na çekildi. Sevgili kanlarını da o
raya .götilrmtlştU. 

Selçuk tahtını altüst etmek için 
ne zamandır fırsat bekliyen Mo
ğolar. tam vaktini blulmuşlcıttlı. 
Erzuruma hücum ederek ~ehri zap. 
tettiler. Ahalislni kılıçtan geçirdi
ler. 

Bu haber, Kayseriye geldiği va.
kit halk Kubadiye sarayının ctra
fmda toplandı: 

- Düşmandan intikam alalım .. 
diye bağırdılar. 

Halk kaynaşıyordu. 
- Bunca çektiklerimiz yctmi· 

yormuş gibi şimdi de düşman a
yaklan altında çiğneniyonız. Er -
zunımu k•lrçtan geçirenler ynrm 
buraya gelecekler. Düşmanlarımızı 
hudutlarnnızdan kovmalıyız .. 

Giyasettin halkın şfldiyetinl hak
lı buluyordu. Fakat elinden bir eey 
gelmi,ordu. Gelecek sene düşman
la bliyük bir harp yap:ıcağnu ilfuı 
etti. 

Giyasettin, bu harbe mecburdu. 
S 11riye Eyubilerinden, Gllrcft ve 
Ermeni müttefiklerinden toplad·ğı 
kuvvetleri kendi kuvvetleri ile bir· 
leştirdi. Selçuk ordusu, Erzunıma 
yapılan zulmün intikamını alacakb. 

Fakat talih, Selçuk tahtına küs
müştü. Felaket, hızını alm·ştı. Onu 
kimse durdutmaya çıkmadı. Oylc 
oldu ki Selçuk ordusu hareket et
meden, Moğollar Selçuk toprakla· 
rına yürümüşlerdi. 

(Devamı var) 

İzin aıı• 
nıratmıa••' . 

Yüzde doksan 1 
bayan öğretdl 

Maa~:f heyeti sı1!11İ~_., 
fından mtulan istatıstı erit' 
re, izin alan öğretmenl tf' 
de 97 sinin bayan öğr8 
duğu tesbit edilmiştir. 

!?.inler üç günle ikİ s.1 
dadır. jJit! 

Hastalık dolayısiyle ';.jj 
öğretmenlerin sayısı :;:;..4 
dır. Evlenme, nakil de 
izin alan öğretmenler 
ikidır.~ 

Atmaayıt• 
sa tJ lacı• ,~ 

2 milyon liralı•~ ı·~t 
tevziatı y::.:-ıb1 

21 milYon liralık ti~t 
mn.sı hUkümleril dahilin!ı~)""" 
yaya satılacak son 2 :ııw 

!ık malın ihracat tacirleri er' 
tevziı işini görüşmek :,, 
ticaret odasında bir iç ı:ı-1' ~.; 
mışbr. İçtimada. aıfıka ıııJ ~ 
tacirleri ve birlikler uıııu J.lf'~ 
bi de hazır bulunmuı;W!~r. "'ı 
yaya, barsak, deri. peıPe)~ 
balmumu, paçavra, ve 
tılacağı öğrecilmi5tir. 

~ 
ısı! 

Kürtajdan rna;dil 
doktor tahliye 

Tünelde, kadın d.oJ\~~ 
Ali, Anjel adında bır ~oC 
lıraya kürtaj yapartık 1 
düşürmek suçi.ınd:ı0 il 
verilmiş ve hem ıcend15 ' 
kurtaj yapbğı kad~ııd 
sulh ceza mahkerne i! 
gularını müteakip te~lt 
mu !ardır. 

Evrak dordüncü 5; 
ldmliğine verilmiş ve ıııd 
kımi maznwılar bakle ~ 
kikabn gayri mevkuf 1' il 
vamına karar verere 
rmda tahliye kararı 
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Selıir Haberleri 
~ 

Belediye kooperatifi
nin yağları bozuk değil 

Teftiş heyetı reısı bu husustaki 
neşriyata cevap veriyor 

Jen miktarların formüle mu\'a 
fık olup olmadığını tahlil eden. 
kimyageri de vardır. Bu kimya
ger, yağları kontrol ettikten 
sonra satısa müsaade eder. 

Belediye kooperatifinın sat
mıs olduğu yağların bozuk oL 
duğu hakkında bazı ~az.eteler 
tara.f ından yapılan neşriyat be • 
lediye tefti!2 heyeti \'e koopera
tif müdürlüğü tarafından tet-
kik edilmiştir. lmalatlıanede ayrıca koopera-

Bu mesele etı·aiında teftiş tifin mesu.1 bir müdürü vardır. 
heyeti ve kooperatif müdürü Bu da uanumi kontrol ve ida
Bay Samih kendisiyle goruşen revi tanzim eder. Bütün bu mu. 
bir muharririmize şunları söy _ rakebe kapalı tenekelerin for· 
lemi.'?!ir: mille uygunluğunu temin için 

"- Bu yağların formlilü sıh yapılmaJ. .. "tadır. Perakendeciler 
hiye vekaletince kabul ve tas. taı:!lfından açılıp karıştırılmı~ 
dik edilmistir. Kapalı tenekeler ya~laı: varsa. bunun me6Ulı~~ı 
iistünde bu formül mevcuttur .. 1 t~bıatı):~c ka~·ışt.ıranla~ r~ır. Sıhhate muzır olmadığı bu ve-· FAI katı netıce gerek ımalatha
kfiletin tasdikiyle sabittir. Lna- ı ne ve gerekse .. satı.s depoların. 
lit daima Srhhive Vekaletinin 1 dan ahnacak _numu!M"lerle tebey 
tasdik ettiği fonnüle uygun ola. yün etmektedır. 
rak yapılmaktadır. Yukarıda hülasaten verdiğim 

Bu husus müteaddit tahlil ı. bu izahatle belediye kooperati • 
porlariyle sabittir. İmalathane- fi yağları hakkında yapılan 
nin temizliğine ve işçilerin sıh- yanlış neşriyatın istinat ettiği 
hi dunımlarına nezaret eden ve aydmlanmasr icap eden nok
doktor olduğu gibi. yağların taları aydınl:ıttığrm kanaatin· 
iptidai maddelerini ve imal edi. l deyim.,, 

iki işçi Umumi Meclisin 
dünkü toplantısı 

Kısa 
HA 
BER 
LER 

• Emniyet altıncı şube memurları 
dun de şehirde yaptıkları koo.troıllar 

sonunda 28 §Oför ile 6 fırıncw• c~
landırmJJlardır. 

• Gümrtilc ve muhafaza memı:rl'lıl. 
dUn. Tahtakale<le lı:ebapçı hıtnmaa 

Seyfettin, Mehmet V'O Cemal a~.:l:ı 
üç CTOln knçakçISJm suç UstUnde ya. 
kalayaralt adliyeye verml.§lerd!r. 

• Dllnkll ıhracatm yc.kUnu 3il0 'ıhı 

liradır. llutad mallar satılmıştır. 

.. Dün mmtaka ticaret mi.ıdürlilğüu· 
de te.c:ekkül eden bir komisyon, to:>c· 
kP. te\'ziatı isiyle rne.'h:,"'Ul olmu ,·ur. 
Büttin ihUynç 280 bin kilodur. J.l.!ltu• 
ki memleketimize son 7.amanlar.'.! 
getirilmiş bulunan tenek~ levha mıJ. 
tan 28 bin kilodur. 

! Girip dlfb•üçe: 

Yeni bir 
ısık 

Ankarada. Türkiye ile Bulga. 
ristanın karşılıklı teminatını 
perçinleyen bir beyanname im. 
zalandı. 

Dün gecedenberi, dünyanın 
dört köşesinde başka ba.c;ka tef
sirlere uğrayan bu vesika, la
yık olduğu ehemmiyetle tetkik 
edilmedikçe. aıılayışta değişik. 
lik pek tabiidir. 

Tecavüzün, bizden uzak bir 
hareket olduğunu, hiç kimse in. 
kir edemez. Türkiye, ahdlerine 
sadıktır. Andlara giyen her söz. 
her ciimlc. büyük bir dikkatle 

• Tramvay, Tlinel, ve tı;Icktm:. ıia. ölçülerek yazılmıştır. 
rolerlnin vnzif(? ve tcşkflO.tıarını ;;t· ~etekim harbi Akdenıw ya· 

van 1talvan tecavüzü karsısİn -
da <lR. yine bu andın bir mad. 
desiy!P, biz. harbin dışında kal. 

toren yenı bir talimatname bn::ır!·.• 
mıl'tıı. TallmatruımP. Şehir nıccHsl.:.ılı 

nnUmüzdekı toplantısında gö .. a,ııı!.'
cnktır. 

Hava Kurumuna 
mrştık. 
Ywıanlı müttefiklerimizın uğ· 

radrkları hücum ise, bire a;h
den hic bir mecburiyet yükle. 
miyordu. Bu haksızlığın karsı. 

Teberruda bu:... ~1 !aştığı sille de meydandadır 
manifatuarcılarla Türkiyeııin tecavüz fikirlerin· 

• • • den nC' kadar uzak bir devlet 
ıplıkçıler I olduğuna bunlardan daha sağ-

.. • lam şahitler bulunamaz. 
Türl .. Hava Kuru~una teber. 1 3!z. sa~dan. soldan ~len ses. 

nı~ l?ul?Jl~n . ~anif~t~ra.cılar. lcr(· değil, kendi icimfain sada . 
l~ ıplikçılcrın ısımlerını nesre. ı:;ma kulak veririz. Tehlikeyi. 
dıyoruz: ~ . . . . bizim anlayışıınızl<ı ölçer, bu 

lsak Koen Lı!llıted şırketı anlayı"jın Pmı ctti~i silahlarla çe· 
1000, Va:hram bıradcrler. ~· ll'riz. 

1 Mustafa ve Ş<:v~et Salıhoglu Ankaın aıılasma::ı. ikide bir-
300, Yordan Pılıdıs 300, Yaser de kapkara olarak ~österilen 
Abrnmanel 297, Yas;f !afer Balkan ufukları için veni biı 
250, İkbal İ~bul şı~ketı ~· lf;Jktır. -

fedakarlık etmeden bir uz\ .. ş. 
maya varıldı. Bunun aı kııo.ında 
bütiin Balknnhlnrı kucak."' a. 
eak b~kn ve daha geniş C lli 
de bir anlaruna da saklı o .... b · 
lir. 

Zaman ve muh,t miı"aıt o. 
lunca, hep birden haıel:çtc ,.,c. 
çerek Balkan birhği doğac .... ;tır. 

Şimdilik bu yeni 1.şığm a tm· 
d::ı. gördüğümüz ılk vürc < if"
rahlatıcı şey. Türkiyenrn !ıcr. 
hangi bir tecavüz kan·i~ ında 
bir tek düşmanla C'arpı ınak 
imkanına kavuşmasıdır. 

Bulgaristan hudutları. Bul. 
garlar tarafından bizim i<;in 
bir tehlike mmtakası h:ılin<- ko
nulmı~ arak "" Türk hudutları 
da Bulgar vatanı için endiı::eh 
bir akın merkezi olmıyaeaktn. 

"Emnivet sahaları,. l, ı kib• 
ısc. cok ~apraşık bir tab:rdir. 
Bu. zamana. mekana. akıE. ı.:ı•i
kametlerine. akan ku\'\'e:tl' rın 
yekununa göte, renk ''e ıı ... na 
değiştirebilir. 

Bu gibi şeyleri ıse, an ak dıp. 
lomatlar ve askerlcı tartı;;r ar. 
Sevinilecek nokta, bu ill'' ... .-ma. 
nın iki devleti de boouna mas
raflardan, yersiz heyecanlardan 
ve sinir gerginliğinden kvrtar
nıasıdır. Anlaşmanın bu ci >St. 
hık havasına sebep olması bile 
bir kazançtır. Bu türlü ha'\'3. 
iar icinde, afyonlu ın·•ddı:'lere 
yer kalmaz. Uzun barışlar. an· 
ca.k açık yürek ve- açık sözler 
üstüne kurulan anla..<ımalardan 
doğar. 

Son vesıka.da bu ruhun hakim 
olduğunu seW.iğiınız icindir, ki 
onu Balkan ufuklarında yeni 
bir ışrk diye alkı~lryoruz. 

Ha1ckı Siıha GEZGiN Mehmet Zckı ve Hayrı Tera?.ı iki taraf da taahhütlerinden 

250, Yak.o Armira 250, Kamil- -============================K endilerini a zarlaya n 
fabrikatörü yaraladılar 

Dün sabah Fatihte, Çırcır 
mahallesinde 15 numaralı tri
Jrotaj fabrikası sahibi Kemal 
Adil, Abid ve Sabit adında iki 
işçinin iyi <,:.alısmadıklarmı ile. 
ri sürerek kendilerini azarla. 
mıştır. 

Belediyenin m a sra f 
bütçesi kabul edildi 
1stnnbul umµmi meclisi dün 

yas Hiristidis 250. M.ihal Niko 
Jndis 250. Asadtır Ifaragözlü 
250, Robert Russo 250. Alinı 
Uğur ve Mustafa Güven 250, 
La.zara Franko mahdumları 
200. Ahmet Ata Kösroğlu 200 
Mehmet Murat.oğlu 200 lira. 

1 GONDEN GONE 1 

Patronlarının bıı hareketin
den muğber olan Abid ve Sabit 
kendisiyle münakaşaya başlamuı 
ve münakasa biraz sonra bir 
boğuşma halini almı~lır. 

Ka\'ga esnasında ikı ı~i pat
ronu 'bir hayli dövdilkten sonta 
ağır surette yaralamışlardır. 

Kemal Adil Cer.rahpa.cıa has. 
tanesine kaldırılmıs. i~iler ya _ 
kalanmıştır. 

250 öğretmen zam 
görecek 

Orta tedrisatta bu sene zam 
görecek 250 öğretmenin teftiş
lerine başlanmıştır. 
Şehrimiz orta tedıisat mües

seselerini tefti~ edecek olan u. 
mumi müfettişler Bay Cevadm 
başkıyılığı altında toplanarak 
çalışma programlannr tesbit 
etmisler ve tcfti~l('rine ba.c;la. 
mışlardır. 
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Soför ~!aks, arandığı hald-0 
bulunamadı. Meşhur otomobil 
de meydanda yoktu. 

Lorn: 
- Herhalde korkudan kaçmış 

olacak, dedi. Fakat kafeste iki 
ku.5 var ya .. kafi!. 

Cessi teşekkür edi)ordu. Yu. 
muşak bir sesle: 

- Benim de bu işı tek başı • 
ma görebileceğime itimat edi
şim, doğrusu şayanı hayrettir! 

Lornun saadetine payan yok
tu : 

- Sen dünyanın en cesur kı. 
-:--;::::::::::=::~=:I zısın, diyordu. Fakat artık b.'lb 

sı burada keselim. Güzel sözler 
ıinin zevkini, gittik'i'? lezzetle. 
nen bir tatlı gibi daha müsait 
günlerde tadamaz mıyız? Şim -
di ... 

- Evet anlıyorum. Şimdi der 
hal yapılması lazrm gelen işler
le meşgul olacaksın. Fakat se. 
nin Klivliye trenle geldiğin ak. 
şam. niçin arkanda olduğumun 
sebebini de öğrenmek istemez 
misin? 

- Söyle! 

- Ben daha ileriki istasyon -
da inecektim. Fakat Maks h~ 
ümit etmediğim halde Klivli is
tasyonunda karşmıa çıktı. lhti. 
mal onların kendilerine göre 
bir planı vardı. Ben de senin 
nereye gittiğini öğrenmek l\ZC'. 
re derhal fırladnrı. 

- Demek ibenim aynı trende 
oldu~ '9i~un? 

- Evet. Trene binerken ıgör
milştüm. Simeı iki vagon ap • ,.,mm. 

(iğleden sonra ikinci reis Necip 
ScrdengeQdinin başkanlığında 
toplanmıştır. 

Tramvay. tiincl, elektrik ida • 
relerinin masraf ve millhak büt. 
çeleri ve idarenin ücretli me
murlara peşin maaş verilmesi 
teklifini tetkik etmi.s, alfı.kadar 
cmcümene havale etmiştir. 

Müteakiben ıbelediye masJ'af 
bütçesi de kabul edilmiştir. Bun 
dan başka yabani av domuzla
rıııdan alm~ak nakliye ücreti 
ve mezbaha resmi hakkında 
mülkiye ve iktısat encümeni 

Elinin damarları kesildi 
Altıılbakkalda 26 numarada 

oturan AJi adında birisi, dün ('· 
vinin camını tamir ederken pen
cere kITılrnıs ve Alinin eline isa 
lbet e<lenık damarlannı k(EJilio:;_ 
tir. 

Yarasından fazla kan kaybe_ 
den Ali, baygın bir halde Bey · 
oğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

mazbataları müzakere edilmiş. 1 1 
tirEncümene havale edilmiştir. _ BallıılYlerladl 
Meclis cuma günü tekrar topla. ._ __________ _ 

nacaktır. 

Yemiş soyarken 
Taksimde Vald~eşmesi soka. 

ğında 63 numarada oturan Me. 
liha yemiş soyarken elindeki 
ekmek bıçağı düşmüş, ayağına 
saplanmıştır. 

Meliha Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Türkiyede Tiyatro 
Muallim ve muharrir Kemal Eı:-;m 

Bara {Tllrldyede 'nyalro) mev~ım 
Uzerindc, Tepebqında Beyoğlu t ·1lke~ 
-.i .salonunda yann saat 17 bu~•ıl't" 
bir konferans verecektir. 

Bu vadide salAhiyeti mlleelleu:. olan 
Kemal Eminin konferansından ıı.1.ifıt.. 

de edilmesi tavsiyeaindeyiz. 

r------------------------------HAYKIRAN KURUKAFA 
Çok heyecan il büyük zabıta, casusluk ve korku roman 

l ngiliz ceden çeviren: H. MUNIR -
- O haJde neden? .. 
8ir Robcrl foeri gimıi~ti. 

Sir Robert bu sefer, t.anıa. 
men yeni bir sürprizle geliyor. 
du. Yanında bulunan uzun boy· 
lu, kıranta bir zatı göstererek: 

- Size. profesör Makkahı 
getirdim. dedi. Kendisi İskoçya· 
nm ve binaenaleyh dünyanın en 
büyük alimlerindendir. Dün, 
telgraf çektiğim zat 'buydu. 
Makkabın Londrada olduğunu 

biliyordum. Tam .zamanında ye. 
tişti. Profesör Makka.b !bilhassa 
telsiz tetkikatiyle m~dür. 

Bu sebeple, Silveynin meşhur 
l&boratuvarmı görmek kendisi _ 
ni pek çok alikadar eden bir 
hadise oldu. Bu esnada, polis
ler. bizim kaf estcki iki kuşu da, 
merke7.e götürdüler. İcap eden 
muamele bit.er bitmez derhal 
adliyeye teslim edilecekler. 

Profesör M:akkab güler bir 
yüzle: 

- Göriil.mesi liznngelen her 
8CYi gördüm. dedi. DoğruswlU 
isterseniz, cidden harikulade 
şeylerdir. Bu fırsatı bana kazan 
dmlığı i~in Sir Roberte ne ka
dar teşekkür etsem azdır. An. 
lataynn~ Bu Silveyn denen a. 
damın elde ettiği muvaff akryet, 
telsiz sahasında çalJIUl bir çok 
"im \te fen adamftınrmı sene-

lerdcnberi gayesi olmuştur. Bu 
işin teknik taraflarrn.ı anlat
mağa çalışarak zihninizi karış • 
trnnak istemem. Yaln.;z şunu 
sö~·liyeyim ki, milletimiz ve bU. 
tün dünya, siz ikiniz sa~inde 
büyük bir felaketten kurtul
muştur. Bunu size borçluyuz. 
Eğer Silveynin faaliyetine mani 
olunamasaydı, akla gelmedik 
fecaatler doğacaktı ... 

Profesör Maldcaıb bir saniye 
durdu. Bir sigara yaktı. Sonra 
ağtr ağır sözüne devam etti: 

- Bu adamın yaptığı şudur: 
Binanın alt katındaki liboratu. 
varmdan, - yine zihninizi ka • 
rıştmnamak için feıınf bir ta· 
bir söylemiyeceğim - bir şua 
n~rediyordu. Evet, radyo istas 
yon1armdan inrinin dalga uzun
luklan iizeıinden bir ölüm şuaı 
neşrine muvaffak obuştu ki. 
bu ~ua. muayyen şartlar dahi • 
tinde, insan hayatı için mü~ 
bir tehlike teşkil ederdi... Anla. 
dığnna göre. bu ihtira, esas i
tilb3riyie Portekizli adamın e
seridir. Onun aldma gelmiştir. 
Esasen bütün ihtiralar. evvela 
gclişigii7.el zihne doğar; klfi 
derecede vazrh değildir. Ve son 
ra, dalıa büyük dillilerin yar. 
dnniyle o fikir ilerletilir, istifa. 
<1e edilebilecek m- hale ~ir. 

Söylemek ve susmak 
Tanıdıklarla <'ene çalmak un

k8:111 olmadığı zamanlar, kendile· 
l'ine ya hir selam verir ~e<'er, ,:1 a
h ut iki cift Jilkıl'dı esnasında bir 
''cvl'f' bir de "havır.. diyerek 
c;fü:i.i kısa kf'serdim. 

Fnknt C'-etH' çalmak. kiıf'a af;
ntmakta ne yam&n ustalar var 
m~ !... Oün, işlerimin en ch·clvll 
zamanında, c.lhalinin dın-madan 
mpkik dokuduğu soka.klantn.17.dan 
birinde bir tantdlğn rastladım ki. 
bugüne kadar hiç eşine rastla
madığım bir geyezelik kıskacıyla 
bl'ni kıskıvrak tuttu. 

O halimle konuşmağa mecbur 
kn~dığnn on clRkika içindf', on 
\'rlhk ömrlim gitti diyebilirim. 

tik ı:.'iJrdüğü anda birdenbir(': 
- Ooo; m1:1şalln, dedi. Sf'n 

· ı.;ittik~f' ı;cn<'lesiyorsun ! Bu nC' 
taravet, bu ne canlılık? 

- 'F-v<'t. dedim. Tc> t'kkiiı 
d~m. 

- Evet. deyip geçmiyelim. 
Havnt bC'rkesi ilPriw• doğnı sii-

Sonra, bu şatonun garip bir hi
kayesi var galiba! 

Lom. SÖ7.e atılarak: 
- Ben size anlatavım, dedi. 

Ve "Haykıran kunı kafa .. hu -
rafesini başından sonuna kadar 
anlattı. 

Profesör Makkab güldü: 

- Bunun aslı esası yoktur 
ve olamaz. Siı.e göıiinen haya • 
!~ de tamamen Sil\·eynin biı 1 
ıcadıdır. ÇUnkü sizi asabiyete 
düşünnek istivordu. Bundan 
sonra da hücum edecekti. So. 
nunda da hücum etti değil mi? 
Gayet tabii.. Bir hayalet hadi -
sesi karşısında ürkütülen bir 
adama saldırmak herhalde da . 
ha kolaydır. O ~tülerin ho. 
parlörle büyütülmüş ve tama. 
men kendi icadı olan bir takım 
korkunç şamatalardan ibaret 
olduğunu tahmin edebilirsiniz 
sanırmı. 

- Fakat gördüğüm hayalet, 
panI panl yanıyordu. 

Makkab, bunun cevabını kı
saca verdi: 

- O parlayan fosfordur ev -
ladmı. Yemekten sonra bina,, 
bir dolaşabın. ~ söyledikleri. 
mi isbat edeceğim. 

Profesör Makkab. söyiedikle. 
rinin hepsinin doğru olduğunu 
isbat etti. 
İsbat edilmiyt-n bir ısey kal

madı. Hatta Lorn \'e güzel 
Cessinin binbir tehlikeli rnace -
ra arasından kaynaşrnağa im. 
kin bulmuş kalplerinin derin 
sevgisi bile. bir kaç gün sonra 
yapılan nişan töreniyle parlak 
bir şekilde iebat edildi. 

-S O N-
1 

ı tikler. scnı geride alıkoyuyor. 
Hem blitün dinı;liği, laZC'Hği W' 

cncrjislylC' ... 
Bu defa da "hayır!" kelimesı 

ni telü.ffuz edeyim; belki kurtı.
lunım, dedim ... Ne gezer? .. 

Çalçene t.ınıdık, onun aa tı.ı 

kulpunu buldu. 
- Tevazu göstenne: dcıd . 

"Hayır" ne demek? Sen h .gtıı 
kil balinle, değme zamane dl'li. 
kanlılarma taş <:ıkartrrsm billa 
hl. Hem sann bir şey söyliyeyir 
mi? Sen köse misin Allah ask· 
na':. Hiç sakalm çıktığını gör 
medim! .• 
Boş bulundum: 

Öyledir, dedim. Srk tır~ 
olurum. 

Rf'n micıin bunu söyleyen! Bu 
(Lütfen soyta\·ı çet'tmıı .. ı 

Yırmı yı l evvelkı Yakıt 1 
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T ebeddüller 
Antant gazetesinin beyanına • r. 

Şt'brcmlnı Cemil Pıl§a. Poli.ı:; rrıuu .? • 

umumisi Nurettin. Dahiliye h•!.'lu 
mU!ınvırl Nahit \'e heyeti t.:fttı;ıyt 

müdUrtl Fethi bı.>yler tebdil ·,, r1' 
!erdir. 

19.2.1941 
8.03 \jaaı .. 1 ıı. ı:; (,'oc11klar 
&.ı8 Hafif lı;ln maılkl 

program 19.SO Ajıınıı 
8.41) \"t>IDl'k 19.46 Geçit 

Llıo~l programı 

ı~.83 Şarkılar 20. ır; :Rad~·o 
12.60 Ajan" «;azete8ı 

J s.o;; Tilrklllfır "..! .43 ı··asıı llt>l ett 
lS.20 Orkı·~tr.ı ~ı.ıo Konn.,ma 
ı8.00 'ProJtr:Ull 21 .2S 'J'tlrl<çe ftln 
18.03 MUzlk: şarkılıırı 

Damı mılı.i~ı t "45 H n nııet:uını 
18.SO Konn"m:ı hu r han dOflu 

DtM pollt1kıı 22.30 Ajamı 
bidlııel••rl 22.45 l>aıı" 

1 ltf 5 C,. loruk "'1lt 11 miiz.lj'i 

'ii! Çar.şamb .iı- erşemb - 19 .Şubat 120 .:.ubat > 
~ 
el :Uuhar. 22 j ~uh, '· :ı:s ,_ 

K:ı,.ım: 101 hH"N"U: 105 

''ak.İUl'I \ 11"'1tı l'.r.anı \ "~'ı ~U&nl 

ıuneşln 
;,32 ı .oı i.511 ı.oı 

doğ!l':'l 

Ölll" 13.28 7.U ıs.2ıs i.40 
lklndl 16.%:> 9.HS 16.26 "·~ 
Akpııı Hl • .J7 ı t.oo 11:1.48 l!.IO 
Yat.ın 20.n ı.aı ~.19 Lll 
lmuk B.12 Jl.25 6.10 tLIS 



4. - Y.dll JI llJBU JIQ 

.ARNAVUTI.UKTA 

italyan 
kıtaları 
Yani bir hat 

kurmıya çalışıyor 
l 1 inci İtalyan fırkası 

dağıldı 
U .... U (AA.) - B.B.C.: 
Db akpM blJdlrUd1i'Uıe gare on 

lıir'.ııd tta:y&D ordumn~ CJa,tıl.mss: 
a.rfne Yıman!dar flmdl Tepede!AD • 

Daura mmt&Jauımdakl blttUn ~· 
- 1l&klm olıauf balımmaktaclırlar. 
~ ;peni :tılr müdafaa tıattJ 

tldmal& çallfı)orlar. 
Ymıaııhlln' ~ taamDılanDa ~ 

dlGe dnam etm~kte .. bficu1n 'lllıo

ılDe b8cmn ~ ltalJalan. ~ 
a,ıat veıı!hmektedtrler. 

.& ...... 18 (AA.) - 11.IMl Yumm 
.... tıeblltt: 
~ Ywmnldarm d'l'ıpn•nct:uı 

,...ı memler almalu11e aet:t~~ 

...... JDQllawbeler •ılm•lifllm. 100 

.. aldık. Ta~ cepllede 
na • IMlden •tat mufttf:ald,..tte 
~etti. 

-. il (AA.) - tta~ 'l1"da 

9s -- kaısrglJmnn ıa manıu. 
)1 w.1111: 

Tlm cepbMlaıle tl tnd ..- rom-
.. = ~ d8ııl blltlııll caıa mı! ..... 

-"' ..... ,.ew. D"s -awr _,... 111Nmlf w 
ll&tlanmm Jftlnden OJD••........,... 
- • ~ k' , .... dlfoece-
-.. aa~~ MtllD 
... ~ .. __ ..,.., lı:ıtalaran"1d9 

1J1*1111 edııNlı ...,.... müfi ı ....... 
al ................ , ..... mltratJ& 
........ abrlfllardlr. 

in~~k -~tb_ı!ab 
anlapna•ını 

Nasıl tefsir 
ediyorlar? 

LoacJra, 1S (A.A.) - İngiliz 
matbuab: 

Mihver propaganda servisleri 
Bulgaristanla Türkiye arasmdaki 
paktm imzası dolayısile Tflrltiye
Din Almanya ile ha~ y&Jlll\l§ ve iB 
tillya kapılan 8ÇDUI olduğunu zan. 
neWımeğe c;alışıyorlar, Bu tefsi • 
re burada inanan azdır. Umumi • 
yet itibarile matbuat paktın mu· 
taddimeıtindeJd hükümleri bilbas. 
sa kayıt ve ifaret etmektedir. 

Mukaddimede "Diğer memleket
lerle yapılan taahbüdata zarar ver 
memek prtile,. cthnlesi mevcuttur 
ve Tilrklyenin lngilteroye karşı 
ad:rbne dostluğundan zerre ka • 
dar inhiraf edeceğini ta.hm.ine im· 
kb Yereeelt biç bir sebep mevcut 
değildir. 

Deyli Ekspres gazoteeiniıı ya • 
bucı sütunlar geti Çartz Foley 
töyle diyor: 
Anlaşılmamış olmak tehlikeai 

Tliridyenin cc:üte edeceği yegine 
ciibet idi. fakat İııgilteredeki doet
Jan Jcarpsrııda böyle bir teY mev. 
eut değildl Türkiye boğularm llliU

hafızı olmakta iberdemavdır. ~ 
dan başka dün ak§am Türkiyenin 
taa.hhUUerine sadakati baklanda 
en yUbek bir kaynaktan alman 
mfitalea tudUT': 

Tllrldyeyo dalma itimadımız oı
IDDf ve olacaktır. Zira Türkiye 
yaptığı taahhntlerin Büyük Brltan.
ya ile akdettiği :resmi taahhütlere 
aykm olmasmı kabul et:mlyecek -
Ur. 

Deyti Meyi gazeteei TnrJdyenin 
ahdi vecibelerinin yalnız bofula
ra taanMc ettijtni ve Rusya ile bir 
&n''f!D•ya dayaııchfmı hatırlat -
makta, fakat diğer cihett.eD Ttirit
klyenıa hayat! menfaatleri tehdit 

•· ta, ıa (AA.) - ft87tel' • a1tma dftttnğfi takdirde muharebe 
ı ... Arnafttluk hada ..... ,... .... 
_..... .lıüdlriJw: 
~ ... ....... ...... ...-ı 

ı1tlırlladl c1nuD etmektıedlr. ra1rus 
._......, emle!reemda lılır .akGDet 

... cıllnaltUr· 
J>GD 1111um. san ıiddeQI .... u.,t 

...._ elm'fÖT'· TtmpMe•, flmmbl 
_,. mmtaJr_., w Dllftıll ftdt· -- -..w tılda tutaşwlar. Dlll 
....,.. Dnell W5' * "!' Marm 
,.,c;ııı bücum neticende bir tıalyu 
miti 1 1ı11 mattGP edlbnfftlr. Arala· 
...... abeJ1aı' da .......... 'bir .adar 
..... 8JauluftJr. 

o.tnmta ~ l'tllJJa mı· 
lıa!ıl1 taanuslan ...... illa .. 
llQlaua pGlkltttmmnwt .. . 

Daba emubta. Tnan'*r. ~ 
~ ft ıa.ara mmta..._ M· 
Mm bl&ID da&lan ....... bulll
..,...sar. 

tasma .. '!'UDa 11aY& ınmr. .... 
.... ...._ T9pedele clftl'IDda ...,. 

,. '* faaUJWt ~ ..... 
._ tQNUıerl l~ 1m1 bir 

1°1 ... 11attı tılfldl etm 1 .. -· 
C11m911 llUMat •tmlftlr· 

.....,. ...... b&1mlere ..,.... .,_. 

J n ... ,,. ....,.. -

.... llJ9da takYQw adllmtfHr, PUar 

..... - ....... lılr 1'tal7aa bomt.'9 ..,, .... ··•Ol •• -- prlı&. ............. ~ .... ,, .... ..,.,.... 
-..ımm1aı• ... tanue Mır .... 
_.... .. pe&-.w.-roa...,.,. 
auztcs. 

edeceftni bUdtnnil bahmduğunu 
ka,.teylemektedir. 

DeJU Telgraf gueteab:ıln dipla. 
matlk muhabiri, Tflrk - Bulgar 
deklA.ruyonundaa, Almanlar Bul -
gaıtıltu 10bıyla PmaU Yaaen...._ 
na doğm ilerlfyerek Ded~ ve 
AelAnlk lilıl eerinıloeyt mevzil~ 
al Jipl ettfklert takdirde Tllrklerln 
ltıı bJ"Cllfl WHeW!lm gdıanla • 
...,..... h•utladedir • 
Diğer taraftan Deylj TeJgraf 

pseteBi bapnıhlesinde, Alman 
lıltilMI takdlriade Tratyanm bir 
yddJnm ıwtıme misait aıul ol
IMdlfmı '" Bingui mmtakymm 
aptmdanberi daha eerbellt bir ha.. 
le l9lmit olu İDlilil hava lwnet
leriııbı Yuıwmt&na kudretli bir 
pkllde yardım etmek üzere bulun· 
chılunu bydeylemektedir. AUna
nm Vavel'le 80n mll.zakereleri, lJb. 
yada pek parlak neticeler vemıi§ 
olan denls, hava ve kara Jş bera 
berIJl,iııin Baltan nıuharebesinde 
de bir roloymyacaimı d.Uşllmneğe 
imüıa vermektedir. 

Muharrir yumma şöyle devam 
edlJor: 
TaahhlWeriııe .sadık olan Tnrki

ye. llalyuı taarrusw:ıa bqı Yu • 
nanJataımı mndafaasma. gfrlfmig o
lan lnglltereye elinde olan her yar 
dnm yapmakta de-n.m edecektir • 

TUrkiye tdyuetJnin geni§ mik -
yasta Rm poltibınnm teelrfne ma
rua bulımduğunu gikden uzak tut· 
JDU1•k muvatık olur. Ttı.rk boğa&____________ 1annm aerbeatiıııi Sovyetleri pek 

Amiral Darlan Pariate ziyade •"kadar eden bir prensip. 
tir. Ve a'lll Alm:uı - Rus anlaş--

1Wü. 11 ( A..AJ - D. N. B.: 
Amiral Dadan, bugUn ~ 

.,.. Partae gelmiş ~ fenala· 
de büyük elçi B. De BrJnoıı ile 
görtltmtltWr. 
Uımmdyetle iyi haller alaa 

ıuh!illerdm öğrenildifine g6-
N, amiral Darlan, Pariaeki L 
bmeti emaemda Laft1 ile de 
bıl..-ıır. 

malarmdıı Boğulan Almanyanm 
kcetrolt1 altma koyan ve Sovyet
ler tarafından da kabul edilen ıın. 
ktımler me' cat oldufu.nu zannet
tlrebllecek en JdlçUk bir emare da
hi memıt değildir. 

Bul pzeteler bla pütm .. Bul
prlatana Alman amman" um bq
langıcmdan evvel ıeve.tı1 edilen 
ve taarrma karii bir Balkan. cep. 
helll tefkfl11lmldlle başlaııml§ olan =========== i&itlmelere nihayet ~ .kay .,. ·= dedb'orfar. - Bnt, cliye hqladr Ve Tayma yasıyor: 

~ içinde tırq" demtilee.ek Bu görilfmelere Tllrkiye btik6. • 
lılr maharetle sakal, ustura, per- meti tarafmdan, milttefild Tttrki-
dah w 'b6tb bwılarla a1ikalı yeye en kati bir itlmadı olan lngi.
şeyler nmm• ne blliyona saydı Uz hlikümetin.ln tam malfımat ve 
döldll. Ben "evet" dedft~e. o, muvafakati altında Jıaftalan:a ev. 
''net de)'fp ~etım.. diye vel bqlanml§tır. Hadiseler mil&& -
itkencesine devam ediyor; "ha- kerelerin önüne ~ ve Türltl
Yll'n decDitm zaman: ''Nic;in?,, ye ya mllakerelerin keaUmeai ve 
df7e l0l'U70r wı eevahmI versem yahut ba kadar geç kaldığı .için ar. 
•. 'ftnltMfllll ele yine kendi balı tık pek cllzi ID8DMI oluı bir anlq.. 
ediyordu. mamn imzam çıklarmdan birini in-

"lDftt" ile "hayır" m bu ka. I tih&p mecburiyeti 'karluımda bu • 
clar cezaamı çektiğim bir gUnll lunmqtur. 
llabrhyamıyonım. • Bununla beraber Türkler, Bul -

Bani ''S6ylemek gümq ille, garlardan muhtemel mütea.mslara 
_..,ak altındır,. demiljler. Doğ- iltihak yani T\htiyeye gerekeee 
n bir llftır. GümU. kıymeti Y&o Bulgaristan& kartr Almanyaya yar 
rilen • akçeeini plyaeya 81b'e- dua etmlyecekleri hakkında vait a.. "* ltuaftıG temin etmeğe ~- llDIDJf olmaamı diplomatik bir mu
.ttana. enttt altmmı --hele vaffakıyet olarak telikki edebiliJ'. 
ı.,.. ... g6çds gevezeler kar· ler. Türkiye ile Büyüt Britanya 

tr ebedlıen kipte uJda- arasındaki anlqma mahfmtur. Tür 
yıp ....._ ~l"JDıM yekdJr. kty~ her türlü yeni taarruza karşı 

atKMft M0NtR kale olarak kalmaktadır .. 

El konan vilayetlerde arpa Jaoonya Türk-

allm fiyatı teshil edildi Hi~~i';!~~na gekı~.1 Ankara, 18 (Hususi) - HU. hlr, Beyşehir, Cihanbeyli, Çum. h •• d ulgar 7 1 
kfunetçe muhtelif vilAyetlerde ra, Ereğli, Ilgın, Kadmhanı, Ka ' ucum e erse M 
el konan arpalarnı alım fiyatı raman, Karapınar, Seydişehir acar 
şöyle olacaktır; 1 kazalariyle Çankırı merkez ka- Amerı'ka L-cil". 

Eskişehir, Kütahya, Afyon, zasiyle BozöyU.k kazasında \le Taranu 
Burdur, Denizli, Niğde, Kayse - , Samsun şehrinde ~ 1lrpe. 7, d ..ıtllll .. 
ri, Kır§ehir. Yozgat. Çorum, bey-az arpa 6,75, sıyah ve çakır onanması 
.Ankara, Amasya, Sıvas, Diyar. arpa. 6,50, yulaf 7.25 kuruşa 

bakır, Isparta, Urfa, Mardin vi- aımacaktır. harekete geçecek 
18.yetleriyle Tokat, F-A"baa. Zi. İstanbul §dıriyle kualarmda 
le kazalarmda ekstra arpa 6,25 ve İzmir şehrinde arpa ekstra H ll dal 1 da 
kuruş, beyaz arpa 6, siyah • 7,50, beyaz arpa 7,25, çakır ve o an ı ar 
çakır arpa 5, 75, yulaf 6,50, siyah arpa 7, yulaf 7, 75 .ku.""Up kendilerini müdafaa 
Konya merkez kazasiyle Akse· ı alınacaktır. edecekler 

Balgarlıtıadılıt 
lagllls ıellrlaln 

beyuata: 
Bulgariatanın harbe gir
mesini mucib herhangi 

bir teşebbüsü 
dütünmüyoruz 

Sofya, 18 (A. A.) - İngiltere 
elçi.si Rendel, Bulgar guetecileri • 
ne yaptığı beyanat üzerine Röy • 
te:: ajansı muha.birinln 80rdıtğu 
sunUı:ıro ccvaı..::n lngilterenin Bul. 
garistana karşı takip ettiği siyase. 
ti anlatarak demiştir ki: 
"- İngilterenin siyaseti. Bul

garistanm bttaraflığm1 ve iatı"klfili. 
ni idame ve lıarbin Bulgar top • 
raklarma sirayetine mini olmağı 
istihdaf etmekte11r. İngiliz hüd
meti. Bulgaristan De komfU)an a
numıda sıkı dostluk münasebetle
rinbı bıkişafmı memnuniyetle kar. 
plıyacaktır, Bulgaristanm bitaraf. 
lığını fhlAl veya harbe girmeeini 
mudp olacak herlıangt bir tcşeb. 
bOatı Jrat'lyyen dftşilnmtlyoruz. Fr 
ğer Bulgarlstan bttaraflığnn kay
beder ve harp, Bulgar topraklanna 
intikal eyJenıe bu münh88tl'8.D ve 
doğrudan doğruya Alınan teıehbn. 
sibıden doiacaktır. Sofyadaki ln.. 
giliz elçiliğinin lralmaıu veya git • 
mes.i Almanyanm hareketine bağ
lıdır.,. 

Amaika hariciye 
müııtqarı Vela diyor ki: 

Al•np 
l§gal altındaki halkı 

doyurmağa mecburdur 
v.,..ao.. ıa <AA.> - Hartcl,.e 

mftBteta.n V eı., AJman)'&DID lgal aı
tmda hılımen topraklarm iqeıll hak• 
kmda demı,ttr ki: 

Bum blltua ....u;,.tl .Alamlya-
7& racidlr. Hariciye nezaroU, Belçilr&. 
ya yardim tçtn Boo•eı 00

.1J1 )'eıd tıecr1I. 

be ~ ileri atlnMk tllu1Dde de
ttJd&r • .Almallya. hukukudfmıl kaide
leri mucibtDoe, ifp1 altında bulun '1 

topraklar uıkmm :laf8lliD1 tembı atı
mekJe mükelleftir • 

rraAda 
Harpte 60 bin bina 

harap obnut 
ftltm, 11 (AA.) - :l(ftneJreMt W 

sın Berhoıt dtm Jyo De nep-ed!Jen 
Jılr nutuk 118ylemiftlr. 
Nazır bu nutkunda#• demilUr. 
- Harp harekll.tı unumd& 60 bin 

biDa barap olmuf, :ıso bina da buara 
uğramqtır. 

MağJQp obD11f w taklrlepıi§ olaD 
Fransa harpten teftllot eden blltb 
baarlan t&mJr ~- Bu' 
mmla IM!raber 4"let bu bmaJarm tek-
1'81' topuna yardim :lçiD muhtelif U. 
nunl&r Defntıni§ b11hmm•ktlıdır. 

t:eplledı llalaa 
cırt ıtaıra 

Nazumııı yerine mü.te
tarlar tayin edildi 

aoa.. I&. (AA.) - Stefaal a,jaımn

dall: 
HaıtiD deYama mQddetince vuife 

görmek Uzere cephede bulunan ., azJl'" 

lanD :rertne dört )'9111 mtWepr tayin 
edflmlttlr. Yelli me.teprlar fımlardlr' 

Amerika 
limanlarındaki 

Nevyeq. 11 (A.A.) - "P.lııl,. ga. 
zet.ealniD sahibi İnger80l, PuUUt va· 
ziyeU hakkında yazdığı btr malcal~ 
diyor ki: 

Ege!' Japon tilosu Hola.nda H1ndi8-
tanma ka?'§l harekete geçene, Ame-

27 1talyan gemisi rtka c:ımanmuı da Japonya.ya ka,,a 

aabn alınacak b&rekete geçecektir. su bAdtaeler. e· 
.Nev)'ork. 18 (A.A.) - Nevyork ter olacakaa, pek yakmdır, halt& D&f• 

Herald Tribwı gazetesinin Vqing. ta lçhde bekleneblllr •• 
tondaki muhabirine göN bir A.meri· I N~ 11 (AA.) - Herald Trt. 
kan gunıpu Amerika llmanlarmda • bQn gueteslniD V&§ington muhabiri 
hareketai.s ka:an 27 1talyan 'V&puru· bildiriyor: . 
nun satın almmuı için müzakereye 1 Vqbıgtmıda biç §Uphe edilmiyor iti. 
giri§lni§tir. Bu vapurlar araamda 2::ı şayet Japonya Hollanda Hlndlat&nma 
bin 2~ tonluk Blanco Kano vapuru taarruz edecek olursa bu memleket 
da vardır. Kıym~ti takriben 10 mil• aon Jmnetlne kadar mukaft!Det ede
yon dolara baliğ olan bu vapurların cekt!r. Hollandalılar, Japon dlkt&tllr 
devri ikraz ve kira kanun ı.ylha.aı ltlgttntl kabul etmt,eoeklertnl ,. ;ı,_ 

mucibince İDgiltereye verilecek A.me. ponyaıım kendi §&rl!armı kabul eWr. 
r!kan vapulllarmm adedini flmdlden mek tqebbO.sODe k&l'p koyacaklanm 

artlJ'lllll ola.caktrr. bt1dlrmiflerdtl'. 

Bir haftalık vapur 
kayıbı 

Londra 18 (A.A.) - Bahriye DUll.• 

reUnln ttcaret npuru za,ıatı hakkın
daki baltalık raponında 9 17ubat fa. 
tak vakti biten batta arfmdakl ayı. 
ata dair fU rakamlar verllmektdr: 

.İngiliz vapuru: Ceman 19.804 tmıuk 
9 Y&pur, 

Müttefik vapurlar: Ceman 10.442 
tonluk f vapur. 

Bitaraf vapur: Batan ~-

Londranın salahi
yetli mahfillerinde 

(BD§ tarf!.fı 1 incide) 
Jııltisa.kerat devam ettJği müddet 

sarfmda Tllrkiye Bllynk Brltanya.. 
ya kup tam bir dtırtıatl ile hare. 
ket etmış ve Btlynt Brlt:nya hlkfı
met:lnl mtızalı:eratm terakki satha· 
larmdan haberdar etml!Jttr. 

Amerika ba'1dYe ııeBa!'lltinln Def· 
rettıtt rakamlara g6nı pçen eene 
Hollanda Hindlatanma ailt.h, cephane 
ve harp ınaııınm ihracs tıı;;bı kıymeti 
82 milyon clolar tutan ruhaatiyeler 
vermift.lr. Bunun dört milyon dolarlı· 
ğı daha ~ JUmmuenelde t.elıllm 
edllmtftll'. 

Popofun beyanatı 
(Baf tarafı 1 Mcide) 

81l81lDda mutabık kalmJI obnalaım
dan dolayı kendimi blllıa.-a bahti
yar addediyorum. 
Kuhtevuı itibariyle ne kadar 

nıüt.evuı olwa oı.un bu beyan.na· 
me birçok beynelmilel muahedele. 
rfn imtihana Wıl tutuldufu bu ka. 
l'llllr'~ 'l'Oıtiye lle BaJ. 
garistan arumdaki doetluk mua
beaesinl takviye ederek iki mem· 
letetiıı su.Uıpener iradelerine ve 
karplıklı menfaatlere t.tinat edeD 
dostluk milıuuıebetlerlne yeni bir 
delil teekil edecektir.,. 

Protokol mucibince, Tl1rklye E b k b b 
=r:u:mı::.S:eed~=: ~ n UyO om ar-
~v::~ ıa:nh!::1: dıman tayyareleri 
ketbıJ kabul etmeğe amade olnwtı. (R .... tarafı 1 ~.:.a-) tmı fUphem bir surette pter . '"""'Y WI(,._ 
mittir. Filhakika mezkQr tayyare 129 

Almanlar, pakta alt tarallitm askeri bütün tecbir.atı ile nak· 
Sofyada Ankaradaıı evvel ilAıı e. ledebilecek ve yeniden benzin 
dilmesbıdeıı istifade ederek ken· almağa ihtiyaç hissetmeksizin 
dl propagandalarmda hakikate uy. 7,500 millik bir mes:ı.fe katede. 
mıyan buı telmihlerde hulunmut. bilecektir. 
1ar Te bu paktı:ı Tllrldycnin zayıf- Bu tayyarenin meydana geti
lamasını ve Almanla?'a göre Bal- rilmesi için 500 kadar müh , • 
kanlarda harpcu gayeler takibe • dis dört scrieden fazla çalış.ııı •• 
den Britan,a alyuetJnin aukutunu tır. 
taammun ettJli lddiasmda bulun. Amerikada imal edilen <liğer 
mQ§lardır. bir tayyare tipi de ln~ltereden 
~ delillere :iatinat eden Al· Avrupanm herhangi bir aıokta· 

maıılar bu paktı kendi siyasetleri sına dört ton bomba taşıyabilc· 
iç1D bir muva.f.fakıyet eeeri olarak oek kabiliyette büvük bir bom. 
göstermektedirler. bardıman tayya.residir. 

Hal bu iae, fU llOkt&Jı tebu'U& et- . Bu tip tayyarelerden biri İn· 
UreUm ld. b(ty(lk ritbell 1ag01s gc- gilt.ereye gitmek üzere yola c;ık. 
nelkurmay aubeylan TUrk makama. mŞ.ır. Di~er altı tamısi de ~ 
We JaPIDlf oldaJrlan müzakereler ber lime ha.zır bir haldedir. 
lkl taret ~ de tam memnuniyeti Buffalo şehri İngiliz hava 
mucip bir netlceJ'9 Tardlkta 80DI'& kuvvetlerine emsalsiz avc: tay· 
Kaldnye d&mıO,lerdlr. yareleri imal etmek için azami 

Be,.aat bakkmtJ9 dalı& etraııı ma- randımanla çalrşaıı birinci A. 
ıamata mtıarmı fU noktayı Jfmdkkn merikan şehridir. 
le8blt etmek kabildir ld Bu1prüıta.ıı Bu aehrln harbin 80lluna ka • 
bük6meU hlc bir aakert hareket yap· dar başlıca. vazifesi lngiltereve 
malt DlJetiDde olmadrlJıu temba etml§ on binlerce tayyare ,etiştirmek
ve llu .....Ue ygnaplet,aa VuQoetlnde ten ibaret OlacattJr. 

biç bir dej1§1kllk olmaml§tır. Bir kaç aya kadar diğer şe • 
Tllrldyeye geUDce eter BuJpNtan birler de Buff aloya yetişecek 

kendi memlekettnhı AJman.1a tantm- ve Atlanük denizinin öbür ta· 
dan lırtl1A edllmeatne mtlaade edeeek rafma gönderilecek avcı ve 
oıura Tllrki'9 bıa pakti ber w.ldt bombardmıan tayyareleri haki -
iptal edeblleeek me'Ytdcle 1ıa1ımm•• ki bir felile halinde akıp gide. 
tadır. oektir. 

takdlrtnde ortaYll 
pzlar meııelcslnl 
etmekt.e ve yaln.JZ 

meaeJeslnl ta~ 

nun imY.ası, 
tara mani n1ı11~:c 
cek milhim bir 

Nafia mo.tepn &yandan Pio Colet· 
ti, MalQıe müstefan: Ptetro LMlia, 
lılWI tertıiye müaUpn: llmUlo Bode
ro, Mübadele ve dövta mıı.tqan: Sal· 
vator GaW-

l apanyada birnahiye 
ortadan kayboldu 

.. ............... .. 
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Tine K&rtrganlD mllldm buarat -.ıu. 
le ptirdiği ~tir. 
Leogıoao eyaleU •hlH!lde TNYi;ja· 

.no nahiymt tamamlle orta.dan kaybol · 
mU§tur. H" uatta birçok e9'l.er 71' 
kdmqtır • 

Santander'de çıJıan yangın llflıDJil

rWııı0!7tar. tttatye. lııeds ~ta 
olan eD1r 
dır. 
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Gördü<;Jü fevkalade raObet ozennB 
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..........____-----~----------------------~ is.anbu: adFy s: 
Sirkeci gümrük binaama 

taşınmıyacak 
OtAYUIUF 
AMERıKADA J 

Yalan ı~Kender F. Sertellı 
Diln öğle üzeri çıkan g3.zete' 

lerden birisinde, şimdi Yenil')()S
tane binasının Ust katında pek 
sıkışık bir vaziyette bulunan 

'l1 -80-
~~~ bu sözti söyler söy
~~ d h erın arkasına çe -
~it: aı~ a sonra da locaya çı. 
~ı~-eu h katta esen havanın 
~at \'ı>-. ~ında Mis Nelsona 

İstanbul adliyesinın, nisbeten 

·~it..~"" uıtşt.i. 

tııi'ilk: .. verdiği hUkU.ııleri en 
,,~'i ve unekkitler biJc kolay 
....," tenıez, derler. Ne doğru 
t 1'1is ~ 
~ fer!18;'n bunları duyunca, 
'l..ttk h arnıştı. 
~ t CŞinci dakika. 

detıend· ~kı-ar hamlelerini şid
~ l'ııa~tıyor .. 
~ ııı.uh~;ıa. eski soğukkanlıh
~.11 gUıe kaza ederek, ve ara 
'l:ı re : 
Sada~Y ... 

' M:arıyıe boğuşmasına de 
l _~~Yordu • 
"ll<!ad • 

~lıll ~· glireşi seyreden Nel 
~r1ıı. 1 koparcasına ~rpı • 
Cureş 
~ e ~i bir saatte., fazla 
~~Cl r1recek. yani tam alt
~llleıse ak1kada, ikisinden biri 
v~U • galip hükmen ilan 
~ ıtlker'h 
~ aı er türlü tertibatı vak 
o.~.şıı· 

~~Jer b.1 rnUştereklere iştirak 
~ t~ ır ~e~e evvelkinden çok 
~ ca dola ıdi. Ortada milyon. 
bu~ _ ~ dönUyordu. Zavallı 
11 Uıı bu az_n.nacak olursa -
t~ ~ ~ılyonların içinden 
""l't!lt hak hın dolar "bahsi mUş 
~.ı. kı,, olarak para ala. 

al'!ı ~ i · rı..... İdi. ~n _Yaptığı mukavele 
~ıe eline rç1 Yusufun bu gü. 
birrk S>ebu geçecek paraJar bir 
~~et \lanı için muazzam 
!ıtı ~t biti den;tekti. Fakat bu 
lı.ı ~ nı rnıkyasımıza göre 
~ı. ' Amerikalılara göre 

t~ 8.ltiJraı 
li··ıJ~ ha ar geçtikçe sinirleri 
~de ot hsı ınU~rckçiler ye
~ ~!lta uraınıyordu. Acaba 
l11, <lııerctnaca.k? SuaJinden baş-

ı e dolaşan bir söz yok. 

~ı;i:i bir hamle .. 
liiı ~ rıbu hanılesi. 

.~r b~~11el'dd e birdenbire gürüL 
....._ :"9 a ı· 

' l!ıı ~k .. kendini kurtar!., 
~ ıı.ras gJ-ışrnaıar Cak taraftar
~ ~ın ınd? Yapılıyordu. 
~ blt'de!~ıp gelmesini istiyen-
~~Uşlerd;~e neden heyecana 

~nı~llltu. 1 "y f ··~t... b" 

k daha geniş olan Sirkeci gümrUk 
Nevyorkta çalışan TUr işçile. binasına taşmacac?ına v·e bövle. 
rinin: 

_ Yaşa Yusuf! ce ayrı ayrı yerlerde bulunan 
_ Yaşa Koca Arslan! hulı'uk mahkemeleri ile ceza 
Sesleri yükseliyordu. mahkemelerinin bir binada top. 
Yusuf hasmını inlete inlete, lanabileceğine dair bir ~'3ZJ var 

bağırta bağırta., nihayet bir dr.DUn bu mevzu etrafında ken 
(Amerikan kıskacı) ile yenmiş. disini gören g-azetecilere mfid· 
ti. Yusuf un gösterdiği bu mu· deiumumi Hikmet Onat demiş • 

tir ki: 
va!fakıyeti, bahiste kaybeder. "- Adliyenin Sirkeci gürn. 
Amerikalılar bile şiddetle ve rük binasına ta~ım•ca~ı katiyen 
takdirle alkışlıyordu. vııtan ve u;.ıdurmadır. 

Mis Nelson, Yusufun galibi· 1 b. 
yetini görünce, birden. küçük Böy e ır şey hiç bir zaman 
dilini r;tarcasma bağırdı: mevzuubahsolmamıştır. Şimdi· 

lik yerimizden memnunuz. 
- te bir kahraman! .. Aşk. Dün yanımda, adlive teftiş 

olsun Yusufa •• 
Tercüman da söyliyecek söz heyeti reisi oldur{u halde, Sir-

buJamıyordu. Mis Nelson Yusu. keci gümrük binasına gittim 
Lakin maksat bınavı deı'Yil. ka. 

fu o kadar çok alkışlamıştı ki, çak~ıhk mahkeme~inin faaliye. 
bir aralık tercüman. gen; kızın . . 
heyecanını teskin için ellerini tinı tetkık etmekti.., 
tutmağa mecbur oJmu.,crtu. Kızılaydan zimmet1e-

Valker, siyah tahtaya: rine para geçiren 
''Hakem heyeti, tam bir mıı iki memur 

vaffakıyctle ve bir Amerikan 
kıskacı ile YU8U/un galip geldi. Kız-lay merkezi umıunisi muhn 

sebe veznesinde milstahdenı iki ğini ilan eder.,, d 
Cümlesini yazdı. Siyah tahta memurun vezne evrakı üzerin e 

yükseldi. Herkes bu ilanı oku. ta.hrif ve sahte senet tnnzlml su. 
b retile bir mi!~tar paravı zimmetle· 

yunca, tekrar alkış tufanı aş. rine geçirdikleri tetkik neticesi an. 
lamıştı. Sirk binası yıkılacak l:ışılması üzerine Cumhurfvet mtid
gibi sarsılıyordu. dei umumillğine tevdi edilmiş ve 

O gilne kadar Amerikada hiç her iki mem•ır da tevkif edilerek 
bir pehlivan bu derece alkışlan· hakhrmda takibata bruıılanmıştır. 
mamıştı. Seyirciler: Rıh d d l k 

- Yusuf u görmek isteriz. tım a o aşır en 
Diye bağırıyordu. denize c1i;ştü 
Koca Yusuf, hasmını yendik· Dün Salıpazarmda bir kaza 

ten sonra, ayağa kalkarak, ken. olmuş, rıhtımda dolaşan Mus. 
disini alkışlayan Amerikalılara tafa adında birisi. birdenbire a· 
teşekkür etmişti. Yusuf durdu. ya?h kavarak denize dfüımü~tür. 
ğu meydanda, basacak yer bu· Mustafa. dale-alarla bir havli 
lamıyordu. Meydan bir anda çarpıştıktan sonra yetiı,erı ka-
binlerce tütUn ve sigara paket· yıkcılar tarafından baygın bir 
lerivle dolmuştu. · halde kurtanlmış. Amerikan 

Halbuki Yusuf sigara içmez.. hastanesine kaldrnlmrştır. 

di. Keten kuma§ saklayar. 
Halk heyecanmı tutamıyordu. 

Cebinden eline geçen nesi var. ticarethane katibi 
sa Yusufa atıyordu. Aşirefendi caddesinde 12 nu. 

Bu arada localqrdan bir .ÇQk maralı mağaza.da kumaş ticareti 
~lenklcr gönderiliyor. Yusuf yapan Annanak Şckercivar.ın 
halkm bu coşkun tczahilrntı 'kar vanmda katip bulunan Avram 
şısında, ne söyliyeceğini bilmi • Hamparsuvan ndında birisi, pi· 
yordlL yasadan 86 top keten kum• • 

Cak için hazırlanan bütiln toplayarak, bilahıra fazla fivat· 
çelenkler de Koca Yusufa bedi· la satmak Uzere evine sakla. 
ye edilmişti. mıştır. 

Amerikada - denebilir ki - Ancak. iş haber alınarak A. 
o güne kadar bu derece heve. ram Hamparsunyan adliyeye ve 
canlı bir güreş olmamış, bu ka. rilmiş, kumaşlr da miisadere 
dar heyecanlı bir gece geçme· olunarak muhafaza altına alın· 
mişti. fTJp1mm1 w1r) mrştır. 

Gn. Muh 
Muhittin (efendi), 'Mubfttın (bey) 

MuhJtUn tJ>&§&J, General .Hwut~ın. 

Muhittin Akyüz ... 
Harbiye mektebınde talebe, Harbi· 

yede muallim, hllrriyet yolunda mU. 

cahld, Anadoluda .l!lürgtiıı, 31 Ma:tt.a 
Asiler elinde, Beyoğlu mutAsarrırı, A. 

sir mutruıamf ve kumanoanı, Tab-an. 
da, Kahircde bOyük elçi, HUyUk M!llot 

Meclisinde ~a.. .. · 
Karanhk bir gece, OskUdard:ıyız; 

gece yarısından eonra uzaklarda ııır

kaç tlhek patla<.ı, karanlığın canfcs 
ıeıini yırtu. 

O zaman hiç alışmadığımız bu e& 

.er bizi UrkUttU, yataklardan fırlaJık 
Bir noktadan paUıyazı ilk tu!ck 

ganki bir parola imi§? Bir kaç dcıki. 

.<a geçU geçmedi, tUfek ço.tırdılan 

UakUdarm bütün ufuklarını sardı ve 
anrstı, ne oluyoruz? ne oluyor? •:lm. 
senin bir şey bildiği yok, herkes kor
ku ve çarpıntı içinde. 

Ortada thtilıU. isyan ı.lk.ırdılan do 
aşmıya be.şladı. 

Sabahın soluk ayd.mlıklan bo.f11.dı 

.ürncaehmet aervlli'derinln (Jsk'ı !an 
b3.§tıın başa saran alyab kollan \1"8.o 

sıodan korkunç b1r uğuıtu. ııankı btr 
:lenlz taşmış gibi, sanki bir kurt sü 
rtısU boşanml§ g1bL. 

Fakat muntazam lbenkll bir o,"nıl. 
tu. Bir kafile Sultanahmet mey.:l •.nrrı · 
da §erlat i.cıUycn arkadaolanna ıı,idl· 

yorlıırmış. Saf, sadedi!, ve her za~nıu. 
kahraman ve balla kan Anadolu yav• 
rusu.- gidiyorlardı; takat nereye gtt. 
Uklerinl biliyorlar mıydı ? nu11 ole 
hain dUşUo~ye oyuncak olduk'armı 
biUyorıar mıydı? ŞUphesiz. ha)'U'; ta. 
kat bu Ul gidişte bile bir 1.1:".!zıun 

mubata.za ediyorlardı, tem.iz bir uıti 
zam. Sıralanml§lar, adımlar sert, ~ 
lar gökte. 

lytce ııatırlıyorum, bu ucu bucaıı 

bulunmıyan akmın önüne bir ooll.I 
gcçmt~. O gilnün bir poll81. .. HJç b!r 
tşc yaramıyan meçini çekmi§, tıtrenc 
tılr gurur, bir çalımla yürüyor bu Ya· 

ıan kalesi, ne olduğı.mu bUmiy:ı-roıt, 
rıe yaptığını bllmlyel't\k bu adamın ar 
itasından akıp gidiyordu. 

Bu Donkitıot bozmur pollat Hareket 
urdU8U bir kaç gtln içinde yakal&dı v 
tstnnbulda astı. 

Ertesi sabah lstanbula geçmek için 

iskele meydanmda vapur bekli}' >r."E, 
lekele meydanı, bir m&Jıoer, artık but' 
tarııfta. dikenli bir kargaplık var. 
gözlere ve yüreklere batıyor, bln!P.l'Cf' 

ali~ havaya kalktı, birden patladı, ne 
korkunç bir çatırdı idi bu? Dire~!er 
arasındaki telgraf telleri hep ttiruf'n 
crldl. ktvnldı. tıallandı .• 

1stanbulda neler 6ÖrdUm? ne~cr 
geçti? bu yapraklar Biynh ve kım••7:ı, 
damla damla Türkün kalbine ıı.k'nı:ı 
birer yara. 

Yazan: Sadri Ayda~an 

lşte o gün Mubittln tbcy) ıcbprı.I. 

nün Oatata cihetini tutmuş, l.ltıhui. 

-bayır ihtil!l dlyemiyeceg-un, çtu . .kiı 
bu kellmecıe uıvt bir kıymet var- !.tı · 

yanı V\! isyancılan önlemek latcmış. 

Bir mitralyözün ne işler yaptığ•:u o 
günün tarihi biZe söylUyor, yarm ço 
cuklanmıza da söyliyecek. 

Fakat şaşkın bir set gıbl sajtd'lD 

eoldan, arkadan önden gelen, t ı;ııın 
vo ctaima kabaran genı~ bir lsynn..-ı, 

korkunç isyan dalgalarının orthbm·b 
yap~ alnız kalmış. 

Bıllyoruz, &.siler bu hürriyet hevke 
linin elini kolunu bağladılar, m!'.ral 
yozüniln yanına yatırdııar. 

*** 
1325 ortalarında Beyoğlu mutasnr· 

rıfı... Kendisi ile ilk defa Vnlde nra 
athanesınde gotUştUm: 

- lieyotlu mut.nsarnfhğı ... H'.&!'y~ 
ıcr kaj ı.ağı._ lstıyorum kl bura in es
ki. örümcekli kimselerle karşıı"! ·rw. 
yayım, benl.mle gel buraya, beııt~r 

çalı~lım._ 

UK ~i eski mutasarrı!larm lı lklra 
takımllı.rmı, knlemlerlnl tllAn a.-tt:r. 
mak oldu, bunlara el sUrmek lstc ' er'!i 
Ba§ka bir koltuk aldırdı, maııtı.}'! e• 

ğl§tirtti. .. 
Biliyoruz ki .Muhf++fn (bey) ~ııue 

evvel Anadoluda ııUrglindU. Sli·~·u.· 

dcıı evvel onu .Mektebi Harbiyede ~u· 
amm görüyoruz, Ebedi şu AtatC ·ın 

de hOCMI-

.MUhittin (bey) lJl .Beyoğlu "'" , • .,. 
sarrı!lığı ıdarc taıiblmlzin yapra!Jd. 
rında birer gW demeti,• r . 80 yıl " U 
Beyoğlunda bıraktığı temla ~0.tıra 

h!'ı.IA bUyük caddelerin gürWtWU ac 
muında Utredlğl hissedilir. lıım!ııı 

ı;öyleylnlz, hatırl:yanlar, htırmeUo e
ğlllrlcr. 

Kudretin, §clkattn, neza'lrt'tln ht!Y· 

keU. Asker ünl!orm&Biyla tunç Mr A. 
bide, stvU elblııe ile en §ık bir cPntll· 
men. Glydlğlnl bu kadar yakı§tıl"n&k 
çok ince blr l!&D'attir. 
Kılıcm eline na~ıl yakışbğnu ~ as· 

kerllk hayatmda Aslrdo, 31 .Ma ... lao 
yanmda, Anadolu savaşmda". göııter. 
dl, bunları yazmrya kal'-ınak y,, •i ttin 
AkyUztln Mkort kudretine b1r lt!ca. 
vUzdtlr, ruhunu Uıcitlr. 

Fakat kalemine gelince bir kııc sa· 
trr yazacağnn: 

Muhittin Akyüzün el Y8Z151 gGrO.l· 
mlye, üzerinde işlenmiyc, kokltl'1r•rya 
lA.yık bir bed1adır. Eski hattat•:ı·m:ı
zm yazılarında kendilerine mfth-.ı" 

birer UslQp, birer şlvP. var, M·ıhittln 
Akyüztın yaZtlan iddia edl'e · ki, 
o kıymeUI yaZt san'atkllrlanmtr.r cm. 

------------------------------------------------re e İle h usu muı.uış ır 
ııa \'u11n tlSnıını bir anda ye_ 1 

rı:.~ı Uş v~ sırtına, bir dağ 
C:u,..,._.de.,rılir b" .. km .. şt .. \' ·~ın gı ı ço u u. 

il._h• llaııfun son dakikalan .. 
·~-tılıy0rct Wk hesaplı oynadığı 
"'U\1\- u. 
h et ve · 

~·~ a1t ltı 1 •:radesme bu dere. 
\'adanı 0 an yeryüzünde bir 

~Usur vaı;;a. o da Yusuftu. 
~ "';~ bi Pehlıvan bu iddialı gü· 
ıtv~ r ::tn b"l . . 
ı.:"ltııerni .1 c muvazenesmı 
~~lard ştı. 

llıı ~al'ttırn ~ oturanlardan bir 
~t· ~· li"rk aElhın aşağıya sark· 

h ıt l.'t!iy l'S Cakın vaziyetini 
,.,. 1:1 r • Ol'du 
·~ıı ~aralık ,.. • 

C ğıl~ b' oga sesini andı. 
ı.. ilk inı1 ,. ır ses duyuldu .. 

.. '\ll!k Orclu. .... ·a<.'a . 
4: ~bi e~: 1 ~tınis bir et parça. 

\' lltlyor~ıkre eziliyor, pesti • 

~tl!a\J ne ~ İc 
~t 'lın·~t Unde ) ye müra-

Oil.C'ak bı:· ne de ihtilaf çı. 
~ı' ~~Illrn1°k"~: . 

i ·411et1k enuı oyunlanylc, 
~l>cıtdu. İ.k~ OyUniyle yenmek 
l'~ kolun 1 bacaP.ırun arasın. 
(~ tu tı çık.ırmış ve Cakı 
b,l' •l!tlkaı:ı Yer<' yatınnıştı. Bu 
~ ~~'Uııdu kıskacı) çok yaman 
~ <t.UsjUncC". Pehiıvan bu kıska
tııt- ~ır~l:ıilirdrı:ı.vatı bile tehlike
cıll. {Ilı apış • Zıra, hasmmm 
'l>ı ~lt al'acl nrasmdan geçiyor • 
l~ ~dele~ te~asuı aletlerinin 

\»% Slnır11 bı. esı muhakkaktı. 
~a.{: f, artık 1

• Vaziyete düşüren 
~ltt aııq tı 113l.ediği anda kıs. 

t!1t:'tü c;e~ak suretiyle Cakı 
\ "la p.;:_·ırl"bilecekti 
~ t • ... ..... (' · ı . 

arın şçı er ve Amerikan 
t. t COk • • \ t 1"c ~bts" ıyı bılen seyirci-

~ \'atı, ha un dıye, Yusuf 
bu v nunı b•r dıkikadan 1· lliha ~ı)~tte tuttuktan 

~-r~ ~d1ni:ie~ 1fs..1:1 iradesinin 
:'Ct ~ın taıı . u du~ bir anda, 

;ı 8tkıırtnı:ın ettiği gibi kıs
sıl"ttıst" ak ~etiyle has • 

~ 0ltntışt :u çev1rrneğc muvaf 
~·~Uf u. • 
~ili '.'lt~tarlan sirkin kub
ll~· l"ca8ırta alkışa ba~la-

llracıa 6etn-· 
., ..... "ıler arasında, 

Kocası ona: 
- Unutmadın ya bu akşam 

muhasebe müdilrilmüz Bay Ha.san 
akşam yemeğine bize gelecek son. 
ra da sene sonu hesaplan il"in be· 
reber geç vakte kadar çalışacağız. 

Deyince, karısı kaşlarını knld:r· 
dı: 

- ~·asıl olur diye cevap verdi. 
Ben bu akşam Fazlletlert1 davetli
yim.. İki masa. briç ynpacaklrır
mrş, ikinci marn için bir k1şi ek
sikleri varmış. Ben ona söz ver 
<iim. Bu akşam evde yokum. 

Kocası: 

- Fakat bunu daha evvelden 
biliyordun diye h;ddetli, hiddetli 
sövlendı. Hem Faziletlerin aylıkh 
briç partöncri davet eder gibi 
sabahleyin telefonu açıp seni ak· 
şam için çağırması ayn bir saygı. 
s·zlık. 

- Fazilet benim Damdösyon
dan arkadaşımdır. Aramızda teşri. 
fata lOzum yoktur. 
· - Fakat Bay Hasan .... 

Genç kadm oll'uzlarını silkti: 
- Siz gece yansına kadar ça

lışacaksmız. Ben de evde patlıya· 
cat1ım. Size güzel bir Eofra hazır
lataY'm. Sonra da rahat, rahat işi
nize bakarsınız. Benim evde olma. 
yışnn daha iyi. 

- Fakat muhasebe mildUrü 
ka~ı beni kabule tenezztıl et· 
medi diye dilşünür. 

Genç kadm omuzlarını "sanki 
umurumda imiş .. demek ister gibi 
silkti vrı sonrn: 

- Rica C'delim. Jhna ders ver
mf'ğe kıılkıı;ma d"di, bu nk~ı:ım Fa
zilete söz verdim ve gideceğim. 

Necmiye bir şC'yi aklına ko~;unca 
onn mani olmak milmkUnmUvdU. 
Hemen gi\inmişti. Siyah güzel el
bisesinin Ustüne çift rönarmı al
mrştı. Ve hiç sUnhf"siz koluna dn 
kocas"llm ona hPdlve etti~ kıy· 
m11ttar bileziği takarak çıkıp git· 
misti. 

Şimdi saat bir buçuğa geliyordu. 

Cemil. ticarethanesinin muhasebe 
müdürüyle akşam yemeğini ye. 
miş, heı.aplara çalışmış Bay Hasan 
gideli en aşağı b!r buçuk saat ol
muştu. Fakat Necmiye ortalarda 
yoktu. 

Şimdi yazrhanesinde bir aşağı 
bir yukan dolaşırkrn Cemil bin 
tUrlfi şeyler düşünüyordu. 

Acaba briç nıi hlllıl dıwam edi
yordu. Yoksa kansı bir kazaya mı 
uğramıştı. Her halde otomobili al· 
m·stı. Otomobili o kadar ihtiyntsız 
kullanıyordu ki ... Ya başına bir ka
za geldivse ..• 

Telefona kadnr gitti. Faziletlerin 
evini aramak istedi. Faknt eğer 
Necmiye oradan çıktıysa bcnl1z 
yataklarına yatmış olan ins:ınlnrı 
bu sagtte rahatsız etmeği mnnnsız 
buldu. Odadan sofayn, sofadan an
treye oradan köşkün bahçesinE> 
çıktı. 

Hava ılıktt .. Hafif bir çiçek ko
kusu duyuluyordu.. Mehtap vardı 
ve uzakta kurbağalar bnğırıyordu. 

Cemil bahçe kaprsına gitti. De
mir parmaklığı açtı. Ş'şliden doğ· 
ru gelen bir otomobilin fenerlarini 
gördü. Motörün sesini tanır gibi 
oldu. 

Riraz sonra yanılmadığmı anla· 
dı. Araba kendi arabaları idi. 

İçeri girerlerken: 
- Hain dedi. o kadar geciktin 

ki bir kazaya uğradın zannettim. 
Seni araınağn çıkt-ın. 

- Çocuk musun n yol .. Briç bu! 
Çok uznn sürdü. 
Nermıye çabuk. çabuk ve sinir

li, sin'rll konu.,uyordu. 
- Çok merak ettim. Sana tele

fon etmek istedim. 
Salonun kaprsma yaklaşmış olan 

genç kadm birdenbire geri döndü: 
- Sakın telefon etmedin ya! •. 
- Neye teliış ettin .. 
- Yoo .. tel8.ş etmedim. Fakat 

ne bileyim ben ... ayıp olurdu gibi 
geldi banıl ... d<>ğil mi? 
Kocasınm gözlerinin içine bak· 

mamak için yine arkasını çevir-

Platin bilezik 
mlşti. 

Sağ kolunu uzattı, kapı tokma
ğını tutarken Cemil .karıs·nın bile
ğinde platin bileziği görmedi ve en· 
dişe ile: 

- Bileziğin nerede! 
Diye bağırdı. 
- B'leziğim mi? .• 
Genç kadın gayri ihtiyari bir ha· 

reketle her iki kolu UstUnden el
lerini ~ezdirdi: 

- Bileziğim ... 
- Onu nerede bıraktın? 
GC'nç kadmm yüzH sapsarı ke

silm1şti, Bu bilezik bir servetti. 
Cemil de sararm~tı: 
- Sövle bileziği nerede çıkar

dın? dedi. 
- Nerede mi?. Fakat nerede 

olacak elbet de Faziletlerde ... Bir 
ara elimi yıked"Ill. O zaman Fazi
letin lavabosu üzerinde bnıılmıış 
olacağını ... 

Genç kadm ~ok h~h konuşuyor. 
du. Cemıı de "Ammadn çabuk, ça. 
buk konuşııvor .. dive düşündll. 

- O halde şimdi Faziletlere te· 
lC'fon edelim ve onlara soralım. 

Yazı odasına doğru giden koca· 
sınının yolunu kesti : 

- Havır .. hayır olına,; .. 
- Neden? 
- Fazilet kendi.<;inden şüphe-

lenni~mi 7.anneder .• 
Kocası birdenbire onun kollarını 

lnttu: 
- B:ına b:ık Necmiye dedi Sen 

yalan SÖYiüyorsun SPn bu akşam 
l>Rna vaıan ~ö ·lüvorsun. 
Gen~ kadm: 
- Ay, av ... bmık kolhmnı di

ye hız'-ındı. canmı acıtıvorsun. 
- NP.rPden gPlivorsun? 
- Bırak kolları:nı... çtldrrd·n 

tnı? 

- Bilezi~ nerede çıkardrn ko
lunnan bana do~ruyu sövle. 

Genç karim birdenbire koc:ı!'tnm 
göı!sUne kapandı ve hıçkırmağa 
başladı ... 

- Ne oluyorsun!.. 
On senelik kan koca !diler_ C«r 

mil ona karşı kalb:ndeki sevginin 
sonsuz bir şefkatle karışık olduğu. 
nu bütün vuzuhlle hissetti .. 

Onun beline kolunu doladı. Onu 
kenardaki koltuğa kadar götilrdü. 
Genç kadın hıçkırıyor ve hıçkırık
ları arasında şu sözleri söylUyor 
du: 

- Sana bu akşam her bakikaU 
söyliyeceğim.. Evet ben yalan 
söyledim.. Ben gece bu saate 
kadar Faziletlerde değ'ldim. On. 
lıırdan erken çıktını. Çok erken 
çıktım. Ve ... 

Cemil ayakta duruyordu. Elleri 
iki ~'nn-ndan aşağıya doğru sar
kıyordu: 

- Devam et ••• diye inledi... 
Genç kadın hep hıçkırıyordu. 
- Devam et!.. devam et! .. 
Genç kadın yerinden fırladı. 
- Hayır!.. havır!... devam ede

mem sövliyemem. 
- E\·et söylivemezs'n.. ÇünkU 

bu akşam aşıkınm evinden geliyor· 
sun. 

- Yalan! ... Yalan Cemil ... Na
SYl oluvor da bana .. bu sözleri söy. 
lilyorsıın 

- O halde bu gece nerede idin. 
Bilezi"ini kimin odasında bırak
t·n.. Kimin vanmda onu kolundan 
çıkardın. Sö»ıc nereden geliyor· 
sun. 

Genç kadın bağıra bağıra nğlı. 
yor vf' konuşmuyordu. Cemil: 

- HP.r ı;ıeyi anladım. dedi.. 
Ve oda kapısına do;;nı gitti. 
- Nereye E:i'ii,·oMun. 
Nere ·e Mtt i.:Yini belki C'~'!lH de 

bllm·,.ordn. F'kat gitmC'k UT" k 
ıa~mak bu evden bu kadından kaç 
mak istivordu ve ... 

- Cemil nereye gidiyorsun?. - ... 
- Dur gitme. gitme sana hep. 

sini söyliyeceğim. Heps'ni l!!öyllyc· 
ceğim. Arkasından yetişmişti. o. 
nun omuzlanna sarılmıştı. YUzü 
nU arka.sına dayam·ştı ve konuş
mağa ba§ladı .. 

(Devamı. 6 ıncıda) 
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•• uz 
şliodilrecck bir nefasette, !!~ -~a 'ak 
bir başkalıktadır. kelimeler on!.lr. ka.. 
leminden kAğıda küme ktim.. 1:'1::2. 
demet cıemet çiçek şeklinde dNti.ll· 
mUştUr, mevzuun rikkatine .'tire bu 
çlçcKJer menek§e yapraklana r, ıld· 
detıne göre tutuşmuş olrer gW. 

Yazılarda insanların ruhun.ı • •. ,.. 
yanlar. bu cıcek demetıennd n 1'1'.1-
lılddln Akyüz\tn ne engin l:'i r ı 1<fl 
ve kudret cıcnlzi olduğunu .uıla. tu 
gtlç!Uk çekmezler... Sonra J,rn .. nla 
hudutsuz tazeliği, yeniliği, aıce.kt· ... ı.. 
Bazen yUrekde nurlu güllstaolr.r ~ • 
rn tır, bazen ruhu lliı.hl bir ate'"~ ) d• 

kar .•. 
~ ~. 

Aslrdo neler yaptı? Neler ya .. attı! 
Ve nasıl sevildi? Bunları hep .şit~ıt. 
dinledik. En temiz icraatı o.rclSD':d:ı. 

orada in.sanlara çok istirnp ~ •tiren 
sebcbSiZ aoanctcrl, batıl ltlyı:ı•ııtrı. 

işkencctcri köktiııdcn kaldırma" var
dır ki bu yalı.ız içerileri yeşU J:ıhç.e

lcr1e stlalU Aıılr çöllerinde de~l. ur• 
bana değil, hrıtttı. beşeriy~te ~yük 

11ızmctıcre1endlr. 

Beyoğlunda iken kabine 1(!g-ır.t. 

partl dUştU, .Muhiddin (bey ı 1 hemen 
As!rc tayın ettiler, gi'.lya aua.acaıt,. 

lardı. Bazı yüksek mahfiller gttcıe

ınesinl tekili ettiler, burada keı,ch.Jıno 
ba§ka vazifeler gösterdiler. Muhiddin 
(bey) : 

- Bc.n askerim, 
Dedı ve a.oı·hal vapura bindi İskeu· 

deriycde iken de telgraf çektiler 
toröda bekle •• ) dediler. Dinlemedi. 
gitti, Aslıi dinlendirdi ve urbana uı,.. 
kU dinletti. 

$: • "' 

Ben başka bir idare Amiri tmunm. 
ayaklarmı yBZJ masasının Ustünc uza. 
tır. koltuğa yaslanır, karyolada yatar 
G'ibl. bu vaziyette. bu aclp ~kilde 

aevlet işlerini çevirirdi. Bir :P•n ansı. 
zın telefonlar canlandı, esrarlı 1(1\..il~ 

malar, emirler, araşt.Irmnlar bir biJ1Dt 
kovalıyor, Jandarma yanıma geldi. 
manalı mnnnlı yüzüme baktı : 

- TcJlcri bağladım. dlnleyiıılz, bir 
şeyler oluyor 

Dcdl. 

Birden caddelere yayıldı. 

- Babıillyi basmışlar-
BUtün dUkl"A..-ılıır kapanmıya, talk 

soltnklıırs saparak kaçışmıya -.a§ıadl 
kapanan kepenklerin kulak )'I!".an 
scalerl._ 

Amirin odasına koştum, cinler top 
oynıyor, odacı "Bi-kı.:ı §BŞkm söy!3Ildi: 

- Telefonla bir oeyler konuıtu. 

bavulunu aldı gitti.~ 
Hakikat, bavulunu aldı ve 'arlae 

kaçtı. 

" "' . 
Bir sUn Bakırcılarda Ali <ra.,) 

harabeler.nin <>nünden dalgın calgm 
geçiyordum, mUtehasslr olduğ'.ım l.ıtr 

Sc.!l : 

- Sa.drcddin. 
DöndUm: Muhiddin (pil§&), yanmda 

iki yavru: 
- Biz gidiyoruz, Alla.ha ım.arla· 

dık. 

Ellerınc sarıldım. Kalbimden kopan 
ı::uıoct ve muvaffakıyet temennııert 

duaaklunmın nmsmda kaldı, .ukıldun, 
hoş artık buna lllzum varnuydı? O 
bu gidişle mesuttu, gidince de muvafk 
faktı. 

B!r daha göremedi:ır 
• * • 

Bu nııtı generali şımdi kaıoınae saıı.-
lıyan toprak göklere karıu kabarsa 
yeıi var ... 

Bu düşünceler beynimi tırmalryOJ', 

kendi kendime ilerliyorum, ~ 
kimsesiz kurşuni bir ak§Rm, btr aon
bahar akşamı... Çıplak dalların ara. 
sında solult ışık kırmtılan._ Gtlncş 

gokte kanlı bir gtıı_. Ayaklanmm aı.. 
tında kumlar acr acı çıtırdıyor_ 

BUyük ?ıavuzı.n önUne •elmlşlm. 

mermer heykellerden birine Jayan· 
dım, suyun Ustündekl nilUferler, ot· 
lar, yapraklar çUrUmiye başlamış, u
fılk bir iki böcek yosunlarla beraber 
sUruklcnmiyc çalışıyor... Cansız bir 
rtızgt'ır dallara dokundukça san, mrr, 
al yapraklar dökUIUyor, ö!U ynoraıc. 
lar ... So 'mh:ırın ölUsünU süsleme. e 
çnlıtıır gibl, her, taraftan bir çUrQk 

okusu yUkscliyor, acı bir koku. iWlm 

kokusu ... 
Başucumda bir ispinoz ÇJrfımdı, 

ıurdu, öttU ve artık gittikçe golgcle. 
~en, l'smcrlr , n Kuytuluklarda !tay
ıoldu, bu KU ne sö30 ledi bana? ne o

l"Udu? yılrf"' me ne ağ' adı, blllr ır.hi• 
uz? 

Nolsan budur cihanda hayatın ne. 
Ucesı. 

Evet ncUccı bu. fakat iş o neticeden 
mccı bu kubbede tatlı bir ses bıraka.. 
ıılmektc, Muhittin Akytiz gibi. 

Vatan yollnrmda yerin altı Ue tıs· 

tunu bir tutabilmekte, Muhittin Ak· 
yUır. gibi... 

17/11/1940 C&ğaloğlu 

SADRl Al'DO~~ 



Platin bilezik 
( lJ ~ tarafı :ı ir.c "de} 

g(1n oraya gittim. Karşımda 
, bedbaht bir adam gördüm. 

büklüm bir şey.. Saçları bem
dişleri dökük zayıf ve ök
n bir adam... Onu lanryama.-

dakika auatular. So~ Ce
lml:nn Jrarnnnın belinden sa 

OGU yatırmak için yat.ak 0-

ctitOnlll. Llmbayı yaktık 
n bU.yilk bir hayretle ve 
plltin bileziğin ~organın 
pırıldadığını g rdil ı r. 

ac 1 ile d rkt>n b le-
ma almağı unutmu tu. 

ün r 

bıl zık... Bılt'%ik 
k babam.. C mil .. 

n kötll b r evlatmı m ! 

J or, b m lıyor, h m 
m boynuna sarılarak o 
nn• pil oriu . 

J •. 

m dreainl v r 
nda ıyl bir od 

otomobille gı ı 
S d doktora 

Soğuk algınlıkları her 
türlü hastalıklara yol 

açabilir. Fakat bir kaşP 

(HABER) in yabancı dil 
derslerini takip edecekler 

~ n ır trri1 QJ <dl<® Gri pin 

Grıp ll6tllannın .. mu 
Dhı, ba , r ~ır, u<.111 , '"'ın 

ın hq1 ın 
bıon •tı l 
r Hararl. 

sal cvcaında knt.J tlc tı.; r 
ve günde Uç tnn ye k 
alınabilir. 

LUzumunda ... nd l 
rind n sakımnız ,. h ı 

kutuları L'lrıırla i t ) ın.z 

Kadıkol lt:na lUı ınurluğııııcbuı · 
9-10/23 Ta.,m. 
Hır borçtan dolayı lı cız ubllı } cd

di eminde bulunan n uht l fUJciı.ıs c • 
yanm paraya çe\Tilm ine Is ı ıT v _ 
rllmlş ve sabş gUnU de 21:i/2ı {111 Cu 
ma gUnU saat 12 13 ta~ ın cdi 1mış 

tir. MezkOr gtin \'e saatle flleni mü
zayede ıruretllc Kadıkoy l •az r y<'wın

de satıla~ ve dellalıyc reamlnln ait. 
cıya aft olduğu JJAn olunur. (34970) 

İstanbul AKll3" On lklnd Hı.1i'uk 
Mabkemeıllnden: 

940/1147 
KUddci: Pelekscm, BüyUkada Ç'tnar 
caddesinde 82 numaradn 
llUdeialeyh: Yorgi ün k, Büyillnd 
Albayrak sokak 20 Numarada M. 
Müddei Peleksi tarafından mlltlc'Pi 

aleyh Yorgi 'Onek aleybina açılan 

940/1H7 No.lı bo§a!lma dava.ama alt 
arzuhal sureti nıUddelall'yhc tcbl:g 
edilmek ilzere yazılı adresine gönd~ 

rilmlpe de mumalleybbı mezk.Qr Ura• 
metc&Jamı Wtk ne ... u ...._\de 11'
tığinın bcyaııile ıade kılınması üzerine 
Hukuk usulll muhakeme! Ti kanunu. 
nun Hl, 142, H3 ve 183 Uncu m'\ :ide 
~11ne tevfikan iade kılınan dava ar
zuhall ile tahkikat gUnllnU göst r" 
davetiye varalua.ısının mahkeme dl\lt.ll• 

Mne.ldne uılmum v 940 1147 DU. 

marada kayrtb ifbu davaya müdd ;a.. 

leybiıı (16) g11ıl lçln<k' ce\l\P verm 
sine karar verilm v bcrmucibi ka 
rar arzuhal De da\•etiye varakası mah
keme divanhanesine aaıl:nı oma 
mumall yh Yorgl Unck e yu IU"da y • 
zılJ müddet zartmda davaya cenp 
vererek tahkikat için tayin kılıı• ~ 

24/8/941 Pazarteal gilnU saat <9) d 

tLA. 
Antalya Erkek Mu llım m ktebln 

den 1337-38 d rs J ia n zu" fi 

duğu.rra dair tzmır Jıf.uall m m<' 
binden almı nl J ığum diplomamı k .. 
zaeu zayl E:tUro ~ nlal i çıkarta<.:;a. 

ğımdaa eaklain n h mu olmıyacagıru 
ll!n ed rlm. 

ıı;. Vl'ly•I (lı.krt'tn) 1ok...ı (~t•ı •ı 

Smema ve f ı,aıro,ar 

l mll!I"~ Şehır T ıyotroıu ,11 
ft>p1~-:,:r;..~ ıuıımmdll 

' '"eıaleler 
fili y AZAN H art Rua •11111 

• 
l tlkl61 ( 'Jld4leot "' ................. .... 

tııindlb. H dt·· ( ()( ( K ı >\ 1 !lıi l 
.\k,a.Q :u • 

Kiralık Odalar 
)azI' .uu 

uı ve Tor pıya 

muştur. 

- o- --

ş uremi 
ı,ın ulun 

RQfit Raa Tiyatr~su 

2 5 O şer kuruşluk yabancı 
dil dersleri yalnız kendilerıne 8 O kuruş 

11~.Ht;;U ga.u.;&4! .. ırılıı ( \ nlıa rl(:ı ılll ck:ı t•ı.,.lııl..ri) ulı ba~~mdau 
l:;tilu.dc ederek ı:crt•k l 11bı11 1(" 1 dı llne l ~ ııl ba .. lıyacalu:ı.r, gerek bu den;
lcıi takip edecekler l~hı cnıı;al&IL bır ~ ıudıuwı olan "90 denıte kırıdi kı•n
dfru.w Haber metodu" c!M'ıiıu tıı\ el~«" tıdiJonı;,r_ 

Kiıtüphant.'Ullz. nıevcutlarmw ııek a1.ahııı;- olma.-.ına r.agıııen bu wu· 
kı'lllmt'J eııerl pa~ı:ı. dcut'-Cek kadar ktirUk bir ~~k Haber olmyu 
cularııuı temin etıni,Jc karar \l•rıııı .. tır. 

90 Drstc kendi lıcııd;.nı.: ln~ılızcc 

r'raıısız~a 

ılV Jınanca 

a.dlarh le \ c Haber lOOWdU,l la netjnıclllmlıı ubw b u lltral~Tiıı lwr biri 

aJOO • !*00 ıouyfıı. hıtaea.k huclrude toıılaıımı"tır l e her birinin ın.ıtad ı.a
tış ti,Julı e.iJtli olarak :Jo kwuıttur. ı .. ıe Haber okuyu<'tllan bu 2ü0 ku. 

ru1ıluk ı·sçrdcıı haoglıdııl lst.erlersc bunu klıtüplıaııt•ıol79en 80 kunı~ 
udlııebilee~ı.ıcrdir. 

Bu fırsat.tan laWadc etwck lı;li,Jcrılcriıı cu-.ıularını lerlııc gctlrcbı l· 
uıemlı. ı~·ln u ~.,. gbnı barocktJerlni rica cde.ri:t.: 

ı - 20 lltlnclkAnun - 20 Şubat 19U lll'aSlllıJa sarJı adresleriyle bır
Jıkte Sl'kscn kuru1;1un yarısını kütUphan<'mize ödıycrek "(l<,mnst.z.,a, Al
manca, wgillzcc) dillcrlnd n ıınngi kitabı l.stcdiklcrlnl blldirmc!llcr \O 

bil' slparlş fişi almalıdırlar. (20 Şubattan sonra sıpari~ kabul edilemez.) 
2 - Bu satııı Haber oh'Uyucuıarın:ı. milnhıısxrdtr. Bundan dolayı 

ikinci !.lan tarihinde slparlşlerl alabilm~lcri lç:ln ı Şubat lOU - 1 Mart 

1941 truihled arasmda Haber gazetesinde nt -redıl~clt ulan w1ponlnrı 
da. sipariş fişleriyle birlikte gctirmcüdırlcr. 

Edirne Daimi Encümeninden: 
1 . Eksiltmeye konulan iş: Edirnc<.I ür,; ş<'rcfoli canıil kar~ısm ~o· 

kullu h ımıunınm tamiratı. Keşif tutarı ( 11407) lira {52) kuruııtur. 
2 Eksiltmo §Drtnamcsi ve buna mütcferri diğer evrıı.k \'llAy t ı:l:ılmI 

cncilmenlnde görlllebilir. 

3 - EksUtmo 25/2/941 larıhın• rasUayıı.n Salı gUnU snal 15 ı.l E !im 
hUkOmot konağında daimi encümen odasında kapalı zarf usulile yııpılacnktJr. 

4 Eksiltmeye girebilmek için tal!plerin 855 lira 56 kuru1;1, muwkkat 
teminat vermesi ve ihale gününden en az S gün evvel Edime valilil•'lne mil· 
racaatlc ibraz edecekleri yeni sene vesikalarına. göre cncilmen re;.sllğlxıdı:n 
ehliyet \'esikası almalan ve 940 yılınıı alt Ticaret Odası vc.slkası güst rm • 
leri §8.rltrr. 

5 - 1ateklik!rln teklif mektuplnnnı !. Uncu maddede yazılı saatt •n bır 
saat evveline kadar encümen reisJ1ğinC1 makbuz mukabiUndc \~ntıclcrJ 
lAzımdır. 

Postada olan geçikmclcr kabul edilmez. lS!IO) 

lstanbul Yüksek lhtısad ve Ticaret Mektebi 
Mez.unları Cemiyeti idare Heyetinden: 

N•amnameıaln 9 UDCU maddelll muclblnoe OemiyetlmiııdD yıllık alelade 
QP~bli"t0..WA....-WMl6lltt ~--~Wclıl -.,orıu 
Halkevi salonunda yapılacağından muhtert.'m ıızanm tesrıfJ rica olunur. 

RUZN.UO:: 
ı - İdare w mllraka.bc bey'cU rı rapoı laTmın okunmaat 
3 ldare ve mllrakabe hey'cUerinin ibrasr. 
3 - Yeni idare ve mUrak&be hey'eUeri Azası ile yedek banın ınt !l ı. 
4 Teklif "" dilekler. 

21 şubat (Juma. llalurkKf ~itti ad· 
Slnrma111. H ~ohat Paııartl .. ı. Be-. k. 
lq li İl't'I ~lnP~cla. 
A!ollk l \ZOJ. (KtJmt'41 S l'•·r,tt 

,,,,_ __ ._ __ , 941 ıKRAMiYELERI~ 

---<>-
Beyoğlu Halk 

ı - Kaaırıru K nıanı 

! - Den ır. '" kadın. 

T. iş Bankası 
9 41 küçük 
Taaarruf Heıabl-ın 

IKRAMtYE PLANI 

l t l :.'000 L.ir Uk 2000.-ı.tru 

:S • 1000 - 80QO.-. 
~ .. 5c; • - 1600.- • 
• ~ - 2000.-. 
q • Jlı • - 2000.- " 

i:. ıuo - noo.- • 
"O rıo - COOO.- • 

aoo ~ ~ -eooo- .. 
Kefi<Seı.er: f Şubat. 2 Maya. 1 AfU,1-
toe. 8 lklncJtepin tarihlel'lnde J&pdJr 

lN g<'nç kız 8 !,1in zarfında bu d · 
re et: cazip bir tarzda güzelle§tf. O 
nun buna nasıl muvafiıı.k olduğunu w 
hu· kadının nasıl muvaffak ol!l'>'le
C\:ğlni iz h eden su mektubunu oku· 
yur:uz: 

••g 10 gun evvel çektirdiğını b r 
fotoğrafımla bugtın çektirdlğfm fo· 
w ı .ıfını arasındaki şayanı hayre~ ı1 -
{; sll,ll.,~ görünco lnananuyorum. Al· 
nımda, gözlerimin \'e ağzımın etrafın· 
da buruşukluklar ve <'lzgilerlnı var· 
dL Teninı art ve çirkin idi. BucOıı t 

---~ ..... ,- ......... 
rw:;~Jukl rını tamam n zail olm"t 
tur. Adeta doetlanm gıpta nuarlarlle 
bakıyorlar. Hepsine cilt umuru olan 
pembe renkteki TOKALON krem!nt 
gece ve beyaz renkteki TOKALON 
krcmlnl de gündüz kullanmaJanm tay 
111ye ettim. Onlardan bir çolrlan ,.... 
velA bu ııözlerlmle alay etti T Fıı J\t 

PARAntADEG 

tecrübesini yapıp memmuıtyd garanti vermlye kadar -' 
aemereslni görllnce onlar da beııinı g. • Ht-men bugt1a bar Ud 

ı ~dılar.,, r r tüp veya birer vuo _.. 
Cilt un11uru olan pembe renkt · "gtın kadar muntazaman 

'l'OKALON kreminde Viyana Uru 1 Şayet neticeabıden m~ 
v •sftceJnJn me§hur bir profeaGrU t.• ır. Uıeniz, aldJ#tmz yere 
..,fmdan kcıfedllcn ve kıymeW gımç ve p&rayı geri aJmız. 

rı;tanbu Levazım Amirliğınden ver&1111 L harıci askeri kıtub illnaarı 
Betıer kilosuna tahıuın edilen fiyatı 6 lwruf ZO antim «*il 

azarlıkla satın &Wıacakur. YU&er tond&D llflll't olmamak 
llplere de ıhale edtıebUlr. Döktım ballDde Ankara ft c .. ~ 

liiNM teslim alınır H paln1n katı temJDaıı 21.260 lira, 100 toD içlll 
ıı r. · ı ~,. şa.rtuamui 960 kW'Uf8. kollli870Dd&D aımır. Taüpıeıla 

ı " :\mlrlıfi saun alma koml.ayoauna gelmelerL (1876> 

• • • 
H tı ı l ı ı..n tuhru n dıl n C yatı 196 hra 00 kunı olaı> ıOO 

fiy dilmiş blok hallndl• kıWr.y .?1 2Si11 mrt .. ı n • saat H de 

M.M.V. aatm alma komisyonunda pauı; .ıa ııııtw ıllı:nacaktJl'. 

bcJU vakitte komisyona gelmol ri. Katı temiDatı 29,(75 lll'adlr· 
tı960 .. "" .. 

16,80~ lira 74 kuruş .Ke§ifll Bursa aakerı liaeainm lnfaal ., 
k palı zartla ekalltmeye konmuştur lbaleıd 27/21941 Pe,.embe 
15 de Buraada askerlik daireainde aatm alma komi8yonunda ~ 
tlk teminatı 1260 Ura '3 kur'llflur. ı.teklllerm kanuni v 
m ktuplarını ıhalc saat nd n bir aaat cvv 1 kom19yona vermeleri. J 

••• 
Bcht!r kilo una tahnıuı edilen tlyatı 6.6 kuru, olaD 2000 toıl 

lı Ja 11&tın alınacaktır. lbaleıd 24/2/941 Puarteal gODQ aaat H d8 
Lv Amirlifi atın alma kom!ayonUDda J&pdac&lrtır. 100 tondlUI 
mamak prtile ayrı ayrı taliplerden almabllir. 2000 tonun kati 
ı~.600 Ura lira, 100 tonun kaU tom1Datı 173 Uradlr. Yulaılar _.., 
Ankara ve civar iatuyoııl&rd& ve vagonlarda tellllm alınacaktır· 
katı t mmaUarile belli vakitte komlayona plmeleri. (1967 . . " 

Bch r adedine talınun e"ılen fiyatı 6 lira olan 1000 adet. te'I 
ıakel ti pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmlıı tutan 6000 lir& 
ıı adır. lhalc 1 25/2 941 S 1r gUnU ııaat 14 de Ankara i..v. ~ 

n a komisJonunda yapıla.cakur. Nllmune ve p.rtnameal ko 
l.ır Talip! rin belli vakitte komisyona ıelmelerl. • 1968 

~ . 
1-100 ıl 2800 l<lQ buğday pazarlıkla kırdmlacs.ktır. 

cuma gt nU saat 14 de K.ıra'da askeri aatm alma komJ.sy uunda 
br. Evaa! \' rtnaıueal komıayoada görWUr. latekıüerbı beW 
tembıaUarU komı yona gelmeı n 1 n 


