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Gümrük ve-/ nhisarlar Veki
linin gazetemize he_qanalz 

~ lk d 1 Yeni sigaraI~~ ... ~ .. T~~·ı 
rı~ nU Un an i~ı·acabmıız - Yeni g:iml 

8QladlQlmlZ mana 1 ruk kanunları - Hahcı· i 
İ larla yapılan tema~ t 

~ Yazan: Asım Us '--·~--·-·-··-----·--· 
~onaı sosyaliı.m inkılabının 
lfııier et YlldünümU mimase betilc 
~ )cnı bir nutuk sö~Jedi. Uu 
~ dikkatt celbeden tarafı b:ı 
' ~erikanm lngiltereyc yar. 
~lele ltaıyanm yardım ihti~ acı 
~ :rindo AJmanyanın \ azlyc-
~~llllatnu~ olmasıdır. 
~ lta/e kadar İtalyan gazete
~ g" rıın ordusunun mağlfıbiyc· 
lll ıU:.l'ilyorlar, fakat bunu bir tür· 'li t edemiyorlardı. Hitlerin 
'lla 1ttr!',e.r !'leyden en el Ualysnla
~ a ~ret edemedikleri bu 
~ tl kabul eden bir vesika tc
~ır.:11Cblllr. Yalnız İtalyanın 
~iiı/ett rnih\ er devletlerinin 

11~ Yetı demek olmadığını an-
~ ecı:~.llJUer AJmanyanm yar
.....: bir eginJ, hem de bu yardımın 
~lııt; ~eli aranmaksızın yapıla· inhisarlar vekili Raif Karadeniz 
~Jcnıı"tır. (Yazısı 4 üncüde) 

~ .. .\'Yoruz ki Führer'ln bu sö
>ıı. etın efkii.n urnumlyesinı mc
llıir~ ese bile asla memnun et
>'\ ltıu lr. Şu itibarla ki Alman. 
'd~ Yayı kendi yanına müttefik 
etlı lllırıt n ona yardım etmek 
~il ~li'ıkfs ondan :rardım ~ör· 
Ilı.; 1'ı :linı.ıe idi. Heİc yanhm et
>"'1u...._ eebntfveti hasıl ol-ıa bite bu 
' ,-"ili -lllJt ..._,~ ırıukabllinde lılc bir kare,. ~l\leıı 
hı~lll h 0 wden yapmak icap cde-
~t atırına getlnncmisti. Zira 
!~ 11\lınanyanın niçin harp et
... ~~ etmek lazım gcldik~e 
~ inıI<a hudutları içinde yaşa· 
i:.'ht nsızhğından bahscdl)or. 
:'"llıa ~ba~na lhtl) acı bulundu. 

MAREŞAL 

PETEN 
40 kişiden mürekkep 

Mi li ınkılap 

komitesı 

kurdu 

z 

158 
me 

r 
usu 

Harici siyaset 
hakkında 

HükOmetten istr
zahta bulunmıya 
karar verdıler 

ıJofya, 81 (A.A.) - lçlcrinue ta· 
nınmış demokratlardan Steinoff bulu· 
nan Hi nafiz Bulgar ı.1 l"busu ve sol· 
cenah mebuslar yakında hUk!ınıcte 

sormak nıyeUndc bulunduklan blr su· 
al listesi hazırlamışlardır. 

Syal llttcsindo aşağıdaki hususlar 
hakkında hük!ımetten vaziyet sonıl· 

maktadır: 

ı - Kral Borlsln Berchteagaden 
ziyareti ve HiUer ile yapbğı görüşme. 

2 - Bulgarlstanm lstil-JAI ve nUrr!· 
yetinin tchlfücdc olup olmadığı ve 
Bulgaristandan yabancı kıtaat geçi 
ıilmesinl ve memleketin yabancı ıruv
vetter tnrafmdan işgalini men lı;:in ııe 
gibi tedbirler alındığı, 

(Devamı 4 füıcüdo) 
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Afri1r,ada as:~cri harekatın devam ctti<ii uerleri 

Gn. Metaksas 
dün gömüldü 

------~--........ - ..... 

ı Albay Donavan 
dün geldi 

Yunanlılar 
Yeniden 1200 

esir aldılar 
İtalyanlar T epedeleni 

tahliye ettiler mi? 
~de .0 Hiiyor. Rôyle hudutları 
~~ 8-~a.'iarnaı. imkfınsızlıi;'I ile ha· 
ı;'deıı ~1 aramak mel'buriyctl yil-
~ llrbc ginnl~ olıın bir mcm
~lotıhaıya gibi .Alulcnizdc im· 
..;."'!"ıeıc tılc hulyalnn be llyen bir 
.. ~~ınete hiç bir karş-ılık ara
::ı.~lli>ı-hem de bir ifüim \ ' C di
li&~ içinde bulunduğu bir za
~ \·a 

1 
kanından, canından, her 

~ h 1' rklarmdan fedakarlık ede
~~ etmesi her halde ü,rij. 

\'l ı, 81 (A.A.) - ı.I!Jlı konseyden 
sonra, Mareşal Peten bir mllll inkılfı.p 
komitesi teşkil etmiştir. Bu komite 
her şeyden evvel bir tetkik komitesi 
olacaktır. Mareşal bu komiteye milte· 
fekklrlerdcn ve faal bayat adamla· 

Atimı, 81 ( A.A.) - Atina a. 
1 jansı bildiriyor: 

• "'q, do ~r ~y olmasa grret.dfr. 
~da l;l'usq llitlerin yarllmı hu· 
'~ kJ ifade 1 Almanların tt:ıı
~,l<ında yaptıkları hesapta al

t ~ oldukJa.rmı ilandan başka 
ıt.._Y d~ğlldir. 
~~ıda kaldığına göre Jfitr 
~ ~" ismlmlekl kltabmda 
~ ::_ilin umumi harpt~kl siya. 
ı,S .:ı edorkcn Tiirklye ile 
ı...t: ~~· fakı misal göstermlş
'"t ,._ ~1?_1dye gtbl zayıf müttefik
~ ~ilj'Pte Almanyanın kanını 
"~· il ilkler J'OlünU yaph.,, de
~ •lhold bizim bildiğimiz o 
~>'\ Osnıanh imparatorluğu Al· 
ı~ ç~anmı emmek şöyle dur .. 
)'~ ICa kalede, Sina çöllerinde, 
'-'lllıii fkaslarda sadf'Ce onun 
ta.~ barırıetnıek için milyonlar
~ ~e Itır feda ettt Harbin neti
ı;">'et ~Patııtorlu~'Un tasfi~·esl ile 
~, llldo. Umumi Jıarııte Tür-
~llıı'-'t oıl~~akmı hu 5ckllde bir 

rmdan 40 kişi tayin etmiştir. Bunla· 
rın ekserisi eski muharlplerden olup 
muhtel!! siyasi ve içUnıal zümrelere 
mensup bulunmaktadırlar. Yeni ko· 
mite Azası milli ve içtimai bir nıza· 
mm kurulması için zıınırl olıın iş bir
liğinin prensiplerini ortaya koymak 
gayesiyle senclerdenbcrl çalışmış kJm· 
sclerdir. Koınitc>nln vazifesi vl!Ayet 
\erde, bUtün şehirlerde ve köylerde 
vücuda ~Urllecelt mllli teşekküllerin 
şeflerini hükQmet mümesslllert Ue 
birl!ktc seçmekten ibaret olacaktır 
Bu, mahalll mcsullyctıer mcııele91 an· 
cak derin bir imana bağlılıkla nalle· 
dilebilecek bir meseledir. 

Balkanlarda bir tetkik scynhat! va· 
pan Amerika Cumhurrelsl Huzv0 ltln 
mUmcssrn Albay Donavan dün ~ıılA· 
nlkten tııyyare ile şehrimize f'elmlf 
ve Ak§am Ankara trenine baf.lanac 
busust vagonla Ankaraya gitmişllr. 

lngiltere ve Romanyava ısmar
lanan bandajlar gelmezse 

Günün muayyen saatlerinde 
tramvaylar işlemiyecek 

~ fıfnı ı:usıi llo takdir eden Hlt· 
lfM_lte.g:ı tnağllıp ttaıvava yardım 
~~tirle ~ız 'e karşılıksız bir fc. 
~ 'lladcden siizlerimle haki- ~ 
°'bıı~mi olduğuna biz nasıl ~ 
tıııt 7.. 

~~~tin nutkunda ~öze .;arpan 
~ t " " rıokfa Amerikallln tn~n
lııı"ı) ._) 11Pacağı ~ ardımııı. b!'lkl 

alf':\ hinıfo harbe ~mıesi 
( Dn·amı 4 üncüde) 

~~-------

. ~~~~Y~lde lı 
~._an Hulusınm çok 5 
.. ~el bir hikayesi i 

'···· - .Bf>ıtlncl Sayfaı:nızda -ı ·· ....... ..._ _____ _ 
(Yazısı 2 jncide) 

Yunan orduları bru;;kuman· 
danlığı tarafından 30 ikincika • 
nun ak.~mı neşredilen 96 nu
maralı resmi tebliğ: 
Muvaffakıyetli neticeler ve. 

ren mevzii harekat yapılmış
tır. Bazı düşman mevzileri iş • 
gal edilmiş ve 200 e yakın esir 
alınmıştır. Bunların arasında 
7 zabit vardır. 

Dahili emniyet nezareti tara
fından 30 ikincikanun akşamı 
neşredilen tebliğde memleket 
dahilinde sükünet hüküm sür. 
düğü bildirilmktedir. 

Vilayetin lmuratiı varı cckilm:s 
bir halde 

Atino, SJ ( A.A.) - General 
Metaksas öğleden sonra Akro • 
pol karşısındaki mntfent1"(' rö -
mülmüştür. Cenaze mE'ı a min -
de kral, yeni başveki1 . hükilm..ıt 
azası, yüksek devlet memurla • 
rı, kordiplomatik, Yunanistan. 
daki Jngiliz hava kuvvetleri ve 
"8'Rfdımcı kuvvetler kumandanı 
hazır bulunmuştur. 

(Devamı 4 ihıciide) 

c S T N EHM Dl 
T 060 U 

Yazan: il. u. 
Söke ve Kuşadası'nın İtalyanlar tarafın

dan tahliyesi hakkında hazırladığımız tefrika
nın bazı noksanları bulunduğu anlaşıldığınJan 
neşrini tehire zaruret hasıl olmuştur. Onun ye
rine Osmanlı tarihinde en uzun süren ve en 
masraflı, en ihtişamlı bir düğün ol=ın Üçüncü 
Sultan Mehmedin sünnet düğUnünü nakil ve 
tasvir eden pek kıymetli bir eseri h~rkaç güne 
kadar tefrikaya başlıyacağız. En küçük tefer
ruatına kadar hakiki bir tarih olduğu halde 
romanlaTda bile görülemiyecek kadar fevka
ladelikler arzeden bu düğün ayni zamanda 
milletimizin geçmişteki medeni ve içtimai ha
yatını da canlandıracaktır. 
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İngiliz kıtaları 
Deıneden 60 
kilomelıe 

ileride 
Afrikada diğer bütün 

cephelerde 

llarekAt lagtuııer 
ıe11ıı e l•llffal 

8lllJOr 
('Yazısı .6 ~) 

Günlerin peşinden: 

Darısı F ransızlarm 
başına 

Romanyada Almaa ınarkı 
tedavülden kaldmldı. Gar.ete. 
lerde bu havadisi okuyunca 
kendi kendimize: "Darıtn ı.~ n
-ızla rın ın , 
ı ('r ıUrıd.t o ı 
'hnrp maı kı,, dt n 
p:ı.r~ınoan elaman 
bili yoJı1%. 
Alınan maliye nazin sadece 

harben işgal edilen memleket.. 
lcrde tedavül etmek üzere bir 
nevi "Harp markr,, basmıştır. 
İşgal ordu!anna bu marktan 
bol bol gönderiyor. Alman ~ 
kerleri de kıymetçe idi k&ğıt. 
tan farkı olmıyan bu paralan 
bol bol sarf ediyor. öyle ki me
seli Pariste bir Alman su'b:ıyt 
küçük bir alış veriş paytığr 
diikkana, yahut mağazaya u,. 
beş frank verecek yerde ytts 
franklık bir mark uzatıyor, al. 
dığt eşya bedelini bu suretıe 
ödedikten başka geriye dokaall 
beş, dok.san altı frank alıyor. 

On un için hileli bir mlli5ade • 
reye vasıta olan bu harp mar. 
kından bıkıp usanan P'ranaıa 
berberleri dükkanlarma şöyle 
bir levha asmışlar: 
"Bıı dükkanda misafirler be

dava traş edilir!., 
Bu levhalar asıldıktan llOll. 

ra berberler Alman subaylarım 
artık bedava traş ediyorlar, fa
kat hiç olmazsa üste para ver. 
mek mecburiyetinden kurtuhı
vorlarmış! 
w Bu vaziyete göre, Roman. 
yada Alman markının teda~ 
den kalkbğım duyan J'ran~ 
lann da ' 1clarısı bizim bat• 
za! .. diyeceklerinde §ilphe oh1r 
mu? 

Htı8an Ku~ 
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Bge mıatakasıada'ingil~~re .~e Romanyaya ısmarlanan bandajlar g~lm9ZS9 

tiörülmemiş kar fırtı- Gunun muagge!'- saa_tlerınde 
1ası hOkOm sürüyor1 tramvaylar ışlemıgecek. 
lzmir, 31 (A.A.) - Ege l"'~m 

akasında görülmemi~ bir kar 
atması hUkUm sürmektedir. 
Denizlide. gelen Jıabcrler 

ar fırtınasının bu mmtakada 
öylerle münakalenin kesilme _ 

me sebebiyet verdiğini blldir
ıelrtedir. 

Dinarla Karakuyu arasında 
l1'tm& tipi ve kar şiddetle de . 
am. eylemektedir. Yollar iki 

metreden beş metreye kadar 
kar ta.bakalariyle örtUlmüştür. 

Demiryolu da dört metreye 
yakın karla örtüldUf;rU, B:ıladrz· 
la Keçiburlu arasında köyler:c 
muvasala kesilmiştir. 

Karakuyudan beklenilmekte 
olan tren gelmemiştir. Temizle. 
me ekipleri, yolu açtıktan son
ra yolda kalan tren dün akşam 
gelebilmiştir. 

Har:ciyede tayin 
ve ertiler 

24 saatten fazla Bursah tüccarların 

ADknru, 81 (Hususi) - Kop1:• 1ıag 
elçlllğl UçUncU kAlipliğlnc Hawhurg 
başkonsolosluğu kan~ları Nc>cmottln, 
Hamburg mua\ln konsoloslu~nu La 

hay elç!llğt ikinci ktı.Ubi Rıza derece· 
lcrlylc tayin edllmlşlerdlr. 
Be~ct dereceye ter!! edenler: 
Bcrlin bl\yllk elçiliği mUsteşan Nu· 

rettin. Okutan öğretmenler 
cezalandırılacaklar 

.Resmi ortaokul ve lise öğretmenle· 
ıDden husus! okullarda nıı.ve de"IS a· 
ı.Dl&r, esasen 6devll olduktan resmi 

Llarla munzam öğretmenlik dcrwı· 
ettikleri okullardaki dcrslcrlnln 

1 - :Remıl ortaokul .,. llae utret· 
"\linJerinden hlç blrl, buswd meı..:.ep· 

rdıe deruhte edecekleri denılerle bir 
ide haıtalık ders aayılaD yekt\unu 
altada 24 o geçecek tekilde bir öt
tmenliğe inha edllmlyecektlr. Bu 

;aumda olanlar ne vekil olarak lp 
lflatlmlacaklar ne de fabriyeD t•· 
iacaklardır. 

J - 11.k tayin edildikleri uman, 
lUlll ortaolml ve liselerle hU.91111 o
llllardaki dcralerlnln ha!talık uyı.eı 

il geçml.yen öğretmenlerden, okul· 
zda kendlsine ful& ders Yerilmesi 
llayıal.}!e bu .mJktarı geçirenler, bu· 
111 okullardaki der.ıılerinden azami 
Midi apn kıanımı, herhangi blr t.eb-

bekl1:mcden derhal btr&kmalıdll'-

1 - Hususi okul mUdUrleri kendi 
ntıarında llAve dersi olan NIPİll or
IOkul ve lise öğretmenlerlnln her lJd 

ldald demerlnln baltalık aayuı
M 9 geçmemem bUSUBUDdakl ka· 
bUkUmlerine ri&yeı.tzllkten birin· 

der\.-cede mesuldQrJer. SözU gec:en 
DdOrler, öğretmenlerin kendi okul· 

Hava Kurumuna 
teberrüleri 

Bursa, Sl (A.A.) - Evvelki gU:ı 

burada yapılan bir toplantıda Ri!at 
Pekiş TUrk bava kunımuna 1000, 
Mehmet Sabit TUtunar, Mehmet 'fil· 
tUncü, 'Mehmet Huzmcn, Mı.s•qfn 

Toptancı ve Ferruh Eker bf>. er vtı.z, 

Ku.ııtata Kavala 400, Klzım KoY'mcu 
SOO, Abclul TUter 2~0. Arif Kurto~ıu. 
Mustafa Akkoç ikişer yUz, H<ıyrive 

pek~ yüı lira teberrü cylcmı,ıero'ilr. 

VAKDlra 
a bone 
olun~z 

Altıncı dereceye terft edenler: 
So!ya elçlllğl başkll.Ubl Ekreıu Ro· 

m:.ı. bUyUk elçiliği başkt\tibl Nurettin, 
ÜskUp konsolosu Sa!frt, Anvcnı kon· 
coıosu Felhl. 

Yedinci dereceye terfı edenler: 
ı.•erkezdcn Şazi, BUlend Upkhgil, 

Re,.nt Rl:nt, Cemil, Settar, ŞaKir, 

Muharrem, Nurettin, Rıfkı, Tevfik, 
Cemal. 

S;:ıklz,ncl dereceye terfi edenler: 
B..ıenos Ayrr:s elçill(i ikinci ktl.Uhl 

ldrl , B:ıc:ıp"' • tc clçillği ikinci kA.tlbi 
Pertev, At n elçiliği ikinci ı,tı.Ubt ls 

ınail lJf}aklıgtl, merkezden Abdullah 
ömEr. 

Dokuzuncu dereceye terfi edenler: 
Mcrkczoen Salih, Aı1f, Cemal, l''cv 

zt, lbsan. Tahran üçUncU kı'l.~!M Se 
mib, Stokholm UçUncU klıtlbi $lrıasl. 

. . 
Afgan iktisat vezırı şehr~mızde 

BirJ-.tıÇ qündcnberi Ankarada b-ıilu.nan Afoan lktısat Veziri 
Abdülmecid Han. dıln 6!1bah şehrimize aelmfotir. Vezir buradan 
memleketine döneccl:tir. l'ezirin Park Otelde alcltrdıiinmz bir 
re.mıini koyu:voruz. (Vezirin ~;alımdaki AfQau scfiridir.) 

Tek bllet 
yakında 

ihdas edıhyor 
Istanbul tramvay ve elektrik 

idareleri umwn müdürü Hulki 
ile şırketler komiseri Mustafa 
Arifin Ankaraya giderek tram. 
vay işleri etrafında Nafıa Ve
ka.eti ılc temaslarda bulunaca • 
ğı yazılmı~tı. 

Nafia uıüste~an Bay Hüsnü· 
nün bugün şehrimize gelmesi 
dolayısiyle bu seyahatten vaz. 
geçilerek burada görüşillecek 
ve tramvaylarda tek bilet me
selesi de halledilecektir. 

Aktarmalı tek bilet usulü ka. 
bul edildikten sonra Şişli - Fa. 
ti' veya lstanbulun tramvay 
vasıtası işliyen her hangi bir 
semtine gitmek isteyen yolcu, 
bir biletle tramvay değiştirerek 
seyahatine devam edecektir. 

Aktarmalı biletler muayyen 
bir saat için muteber olacak ve 
bu müddetin hitamında biletin 
aktarma hükmü kaybolacaktır. 
Bu hususta tetkiklere devam 
edilmektedir. 

1stanbulun tramvay ihtiyacı -
nı önlemek ve fazla tramvay 
sefere Cllkarmak için !n.giltereye 
500 bandaj ve Romanyaya da, 
800 bandaj ısmarlanmıştır. 

Bandajlaı· geldiği takdird., 
vaziyet daha normal bir seyre 
girecektir. Bugünkü vaziyette 
arabalar beş defa torna edil. 
mektedir. 
Yapılan hesaplara göre, 11 a.. 

raba beş defa, 38 araba dört 
defa, 60 araba üç defa, 69 a
raba iki defa torna edilmiştir. 

Bugün tramvay idaresinin e
linde 156 motoris ve 90 romork 
mevcuttur. Geçen sene Beyoğlu 
hattına 92 araba iş!erken, bu 
fil 57 araba işlemektedir. 

T.rnmvay yolcufan "' yapılan' 
hesaplara göre, pazar ve cumar 
tesiden maada en fazla pazar • 
tesi günleri artmaktadır. 

Son pazartesi günü , 233.538 
yolcu t~ınmıştır. Salı ve çar. 
~mba günleri yolcu azalmak· 
tadır. 

Bilhassa bugün kadm yolcu -
lara az tesadüf edilmektedir. 

İQgiltereye ısmarlanmış olan 

As~slanların 
doçentlik ı mtihanı 

imtihana vaktinde gire· 
miyen asistanlar hakla

rını kaybedecekler 
Üniversite asistanlıın için hazır

lanan talimatname Maarif Vekllli
~i tarafından rektörlüğe gönder il· 
miştlr. Talimatname dunden itib::ı
ren tatbik mevkiinc konmuştur. 

Yeni talimatname hUklimlerino 
göre n.slstanlar h::.riçteki işlerini hı· 
rakarak blitfln mesailerini üniver
siteye hasredeceklerdir. 

Üniversite fakUltelerinde muh
tellf de~ doçentlikleri açık bulun· 
duğundan VPkRlct asistanlar ara
sında bir imtihnn e.çılmas-uı bildir
miştir. Bu imtihnna asistanlardan 
bnşka dı6arıdan arzu edenl<'l" de 
iştirak edebileceklerdir. Asistan -
lam imtihana hazırlanmak li7.ere 
ik1 ay mühlet verllmiı:;tir. İmtihan 
martta yapılacaktır. İmtihanı ka.
nn!.mıyan asistanlann doc0 nt olma 
hakları da kaybo!acaktrr. Bu vazi· 
yet kendilerine tebliğ f'~ilmiı,tlr. 

Tebliğ keyfiyeti ıuııtistanlar ara
sında tel!ş uyandırmıştır. Çilnkü 
asistanlar Univerııitede ~f'rek ken· 
di ve gerekse askere gldc>n arkıı
daşlar"llm vazifelerini rlenıhte Pt
tiklerinden oldukça yilklil bir vazi. 
yettcdirler. 

İmtihana çalışmak için ''akitleri 
pek a.z kalmaktadrr. Bu durumun 
dikkate alrnarak imtihan milddctf
nin uzatılmasını ve kendilerine 
izin verilmesini rektörlükten iste
mişlerdir. Vaziyet vekllete yazıla. 
caktır. 

yay ve havat teller gelmiştir. 
Bandaj meselesinin sureti ka. 

tiyede halledilmesine çalışılmak 
tadır. Buna imkan olmadığı 
takdirde arabalarm seferl~ri 
tahdit edilecektir. 

Buna göre, tramvaylar sa-
bahlan saat 6 dan l0,30 - 11 
e kadar. öğleden sonra da 
15,30 ~ .21,30 z.a..kadar işliye. 
cektir. 

Bundan başka aynca ikinci 
bir eekil de, muayyen saatlerde 
tramvay arabası tahrik etmek. 
tir. Bunlar, şehrin tramvay se
f eı:lerinin kısmen olsun uzun. l 
ca müddet devamını temin için 
C.Uşünülen tedbirler arasında
dır. 

~dald lllı.ve derzlerlnln ha!talık 
Q!larmJ, aynı öğretmenlerin mensup 
Iduklan resmi ortaokul ve liBe direk· 
jrlflklerine bildl.rcceklerdir. RMmı1 

rtaokuJ ve llse mUdUrleri de, husu.s1 
lUUarda llAve der• deruhte eden öt
,amenlerin, her lk1 okuldakl. del'lle· -~--~====-----------~-==-~-=-=-==-======================================== 

ID haftalık ayılan yekiıunun 24 11 
p geçmediğini huSUBI okul mUıtUr 

ııtDe cıevap olarak yazacaklardır. Bu 
tntmenıerln gerek reamt, gerek hu· 
.a oku!lardakl derslerlnln mikdarm· 

wkubulacak detl§lkl1kler, değlfik· 
lbl vukubulduğll okul mQdUrlOkle· 
iDden df>rbal diğer okul mlldUrlUkle
\De bildlrecekUr. 

4 - Reaml ve husua! olnlDamaJd 
inler1ntn baltalık sayılan ye~unu 
l il ıeçen öğretmenlerden bu durum· 
ıfftDl aaldadıklan anlqılanlann bu· 
..a okullardaki ödevlerine tamanmı 
Xl verııecekUr. 

~omanyadaki 
isyanda 

180 11111 i ldi 444 
11111 1araıaadı 

Şimdiye kadar 2500 
kiti tevkif edildi 

&mil§ ve 444 kl§i yaralanmııur. 
Ordu:ıun zayiatı 14 ölU ve 48 yara· 

}dan ibarettir. Slvlllerden 32 klDl öl· 
ve bir o kadan da yaralanml§tlr. 

AIAeddin Keykubat saatlerce 
öyle kendinden geçmiş ynttıktan 
sonra yavaş yavaş kIIntldayarak 
gözlerlni açtı: 

- Melike .• diye mırıldandı. 
En müthiş ıztıra.bı arasında vu.s· 

latm ateşi ile kıvranan hükümdar, 
derin bir sükün ve dJnleıuneden 
sonra da.ha yUzUnU göremediği 
aevgillslni anıyo'Tdu. 
Yanında yalnız Emir Şemseddin 

ile cerrah Fa.su vardı. Her ikisinin 
yllzUnde bir inşirah bellrdL 

Faall başını kapıdan uzatıp hU
ktlmdarın kesbi 8.fiyet ettiğini bil
dirdl 

Biraz evvel ağlaşan halk, ani bir 
neıe ile çalkanm·ş, ve dalgalanan 
aevlnç, blltun Malatya 3ehrini kap. 
lamıı.;tı. 

Rir kaç saat içinde neler söy-
ll)nmemişti 

- Hükümdar öldü ... 
Diyenler vardı, 
- Mellke gerl gidecek. 
Diyenler oluyordu, 
- Açlık, kıtlık başlıyacak.. di

ye eeamete yoranlar bulunuyordu .. 
Şimdi bunların hepsi unutul

muştu. 

Eğleniyorlar, §arkılar söylüyor
lar ve, .sarayın etrafından dolaşıp 
Melikenin yüzünü görmeğe uğraşı· 
yorlardı. 

AlAeddin Emlri biraz daba yanı
na çağırdı: 

- Melike nas·ı ? •. dedi. 
- Çok iyi sultanım.. Memnun 

ve rahat,. 
-- Benim raluı.tsızlığım için bir 

şey s6y1Uyor mu'? •• 
- Haber vermedik eultanmı .. 
- Çok iyi Emir •• Sana teşekkür 

ederim. Beni memnun ettin .• 
Faail'e d5ndü: 
- Beni sen kurtardın Fasil, 

dedi. İkinci defa dünyaya geldim .• 
Sarayda bulunan erkfını hükömet 
gelsinler içeri .. 

Biraz sonra hUkUmdarm etrafını 
sarmışlardı. 

AlAcddin: 
- Benim kurtuluşuma sevinen 

ler Fasil'e hürmet etsinler .. dedi. 
O &11nden sonra FasU, devrin en 

SELÇU LAR SAR AYINDA N 

Ankara Kalesine 
Büyük Tarihi Harp, Sevda ve intikam roman. 

.._ No. 3 Yazan: NJY AZI AHME1 - 4' 
btiyUk vo eşsiz hekinJ olmı..ştu. . . . . . . 

Bir hafta sonra Alaeddinln bir 
rahatsızlığı ltnlmamı,.t•. Herkes 
neşe içinde düğünü bekliyordu. E
mir Şemsettin durup dinlenmeden 
hnzrrlıklnrı yn.pıyordu. 

Alfıeddine, Şnmdan gelen hedi
yeler kendisinin gönderdiitlerindrn 
daha çok parlaktı. Altın ve gü ilş· 
le işlenmiş yedi kasır, mticovher
lcrle tezyin edilerek esterlerle ge
tirilm:fjtir. B:ı~tanba§a sUslcnen 
şehir so?mklarında hokkabaz: ve o
yuncular, tUrlU oyunlar gösteriyor, 
halkı eğlendiriyordu. 
DüğUn bir hafta geceli gündilzlli 

biltUn her;meti ile sürdü. S;:ıkizinci 
günü .AlAwddin Şamdan gelen mi· 
snflr Umerayı tertip etti ~i bezme 
davet elti lltiintlrı.nnı esirgemi
yor, hiç klmseye göstermediği bir 
ı;anıimiyet gösteriyordu: 

- Memleketinizden epey gün -
ler uz:ık kald nız. Buna benim ra
hatsızlığım sebep oldu:";'\lndan çok 
üzüldüm ... 
Şam ümerası, duydukları sözlere 

adeta inn.namıyorlardı. BUvük Sel· 
çuk imparatoru Aliıeddin l{C'yku -
bıı.dm bu illifctlnn ve hlimU knbu
ıu, eri ·1mesi çok güç bir saadet
ti. Hepfi yerlere kadar kapanarak 
Alaeddinin sadethe, şt'vltctlne ve 
kudretine dua ediyorlardı. 

Ala "delin, o g ce Hclll:e Adili· 
yen·n höc · i vizaline dahil ola
cn.l·tı. 

Saray rlı: içinde yanıyordu. Bu 
l ıklcr, k zıl r,üneş da;;lann ardın
da ka~ bolm:!dan ynnmnvn ba'lla
mı~tı. Göl~e'cr kovul::ı.'jtıkça onla· 
rrn ayd'Jlhkl:ırı ço~::ılıyordu. 

Sarayı dolduran sim endamlı kız-

lar, blrer perl km gibi dolaşt:k~. 
saray, bi'r masal Aleminin dekorla
nnı andınyordu. 

Hükümdar, Melikenin höcresine 
girdiği vakit onu ayakta buldu. Ar
kalarından kapanan kapı. gün a· 
ğarmcıı.ya kadar en kUçUk bir çı
tırdı duymadı. 

Zevk ve safay:ı dalan halk, o 
kadar d~ğişik ve bıkkınt: vermiyen 
bir f,Jn.rt içinde eğleniyorlardı, ki ..• 
Sekizinci günün bittiğini duyanlar 
inanmıyorlardı: 

- Biz hep gündüz içinde yaşa
dık.. Gece görmedik kL. diyor
lardı. 

* • * 
Keykubat, evlendikten sonra 

Şnm Umcrasma hedi7elerini verdi. 
Onlar,ı mutantn.n bir alayla yola 
çıkardıktan sonra evvela Xayseri
ycyc, oradan da kL~ı geçirmek ü
zere Anta.lyaya geldi. 

GÖK BABA lLE MAHPERi 

AlAeddinin ilk kansı Mahperi, 
kocaa nn. çok §lddetle bağlı leli. Çtl
gmca seviyordu. Fakat bu sevgisi
nin mukabele görmediğinden §iki· 
yetçl idi. Gilnlerce ağlıyor, hU· 
kliı;ndarın kalbini yalnız kendi kal
bine, ba.kışlannı yalnız kendi yllzti
ne hasretmesini istiyordu. Onun 
eğlenmelerine, her gün bir cariye 
Ue zevk etmesine razı idi. Fakat 
sarayda nüfuzuna sekte vuracak, 
kendi unvanmn ortak olacak birini 
çc':emlyordu. Ortakları yok değil
di. Yalnız Melike Adillyeden çeki
niyordu. Alaeddinln ona daha çok 
itib:ır gösterdiğini seziyordu. 

G5k Babanın Al!eddin Ue Jı:onu, 
ması, Konyanm her tarafına yayıl-

m·ştı. Mahperi sultan da duymuş.. 
tu. Oğlu Giyasettln ile onu gizlice 
saraya çağırttı. 

Gök Babasaraya girmek istemi
yordu . 

- Ben saraylı olanları seve
rim.. Ama onlarla sarayın dL~ında 
knu~urum .. İçeri giremem .. 

KüçUk Giyasett!n yalvardı: 
- Mutlaka. geliniz.. Hem niçin 

çekiniyorsunuz? 
- Beni kim istiyor.. Ben bir 

sultanla konuşurum .• O da burada 
değil.. 

- Gene bir sultanla kontqJa· 
caksmız Gök Baba .• 

Gök Ba.ba kahkahalarla gUldU: 
- Küçük, dedi ben her sözO 

çok kolay anlarım. Fakat senin söz 
lerlnden bir şey anlamıyorum. Bıı· 
na bir şey soracabanız burada so-
nın .•. 

Giyascttin azmettiği §eyi yap
mak istlyen ve her §eye rab'mOn 
buna muvaffak olmak için çırpman 
bir tabiata sahipti: 

- Annem seninle konu5mak ıs
tiyor r r~t Baba .. dedi. Onun lç'n 
mutlaka gelmen 18.znn.. Annem 
Mahperi sultan çağ-rıyor 8eni.. Hü 
kümdnr Alıi.eddin Keykubadın karı
sı olduğunu bilirsin elbet. .. 

Gök Baba hiç dilşünmecü. 
GlildU. 
- Çok iyi etti beni çağırmak· 

la, dedi. Haydi yürüyelim.. Blzi 
kimsenin görmemesi IAzmı değil 
mi?. 

- Annem de öyle söylemlşU .. 
- Anlıyorum, ki annen çok a-

kıllı.. Ben kadınları sevmem. On
lal", her türlü kötUlliğün membaı
dırlar kilçllk, anladm mı? .. Bu sö
zümü unutma .• 

- Ama içlerinde iyileri de yok 
mu Gök Baba?. 

- Yok küçük, yok.. tyUerı de 
bir gün kötü oluyor. Demek iyi 
iken de kötUlükleri var, ama sak· 
lryorlar. Hiç beklemediğiniz bir za
man, o kötUJUkleri aır:tır.. lgte o 
zaman fnsan her §eye llnet ede-r. 

Giyuettln.ln kolundan tuttu: 
( Dmıamı mr) 

-
Tarihten: 

Zaman aynası 
neler gös erıyor 
Burada okuyacağınız sntırlal"l· 

1917 yılı 23 birlncit.eşrin günü çl' 
kan Vakıt gazetesinden lktib2.S e 
diyorum: 

Berlin - 21 (Resmi) ı O - ~ 
tcşrinit:ıvvel gecesi bir zepllu flJO' 
su lngiltereyc hliyilk bir muvıı.f!•· 
k·yetle hUcum etmiştir. Londra. 
Mançester, Birmingnm. NoUng&JJ!• 
Derbl, Londestuf, Hol, Geym19• 

Norviç, MupPlııon milessesatı Sl' 
naiyesino 26,000 kilogramlık bOU:" 
ba atılmır;tır. Bu hUcumların ıeııı• 
ratı tahribiye ve ihrakiyesi her u· 
rafta müşahede edil.mJştir. 

Kabili sevh kumandanı yUZbd 
Baron Brandelfels kahraman 11111' .. 
rettebatı ile birlfkte dördU Londı'IV 
ya olmak üzere lngiltercye on dÖt" 
dUncü hücumunu icra etmiş b11lll' 
nu.ror.,. 

* • * 
Kopenhag, - 21 Nasyonal 1'f• 

dent gazeteıılnin istihbarma naJS• 
.. an bir kafilei sefalne refakat fY 

derken Alman sefainf h?.rbh·esf ta• 
rafından garkedilen iki İngiliz ~; 
nido muhribinin 190 kiııive bal1f' 
olan mUrcttebatmdan ancn.k on kW 
kurtulmuştur. 

* * * 
Viyana, 22 - f taıvan aabnei 

lıa rbin de : Fla vnştac! •da karakoıı.· 
nmrzdıın biri bir teşebbüs netıce
<ıinde İtalvanlardan bir zabit ve 40 
nefer esir getirmiştir. 

*** 
Berlin, 21 (M.) - Doyçe T~' 

Cavtung gaz~tesi "Osmanlı muttr 
ffkimiz ve biz,. sernamesi aıt:ııd• 
neşrettiği başmakaleden: 

"MülkUnli bizzat müdafaa ed" 
bilen ve ga\'et ,·ahinı ahval ve O" 
rait tahtında mUttefild AlmaJI~ 
ile berren ve bahren böyle bir bit" 
Uhan veren Tilrkiye, mUlkUne il" 
tc::liği gibi sahip olmak hususuııdl 
n8.kabili nczi' bir hakka maUktlt• 
Bu itibarla ''l'ürkl:;e boğazla.J'I,• 
mes::!lesine dahi beynelmJlel bit 
mesele olmaktan çıkmış naı:aıl .il' 
bakmak lazım geliyor . ., 

Zaman ne yanılmaz bir aynaciJ("I 
Milletler bu aynada kendilerini Ô~ 
d_ukları gibi görseler, her hald~.~ 
nhin "klSfU., damgıuııını vurdulır' 
muz hadiseleri tekerrür etme%di. 

N.~ 
=====~~ 

Bir çacuüa teca--vüz eden kayıkçı 
i ki buçuk aene hapse 

mahkfun oldu 
Kaaımpaşada kayıkçılık yapaıı JJ~ 

tııfa adında birisi, bir mUddet e~ 
bir ak§am Uzerl 16 yaşmda Ali ~ 
:2a bir çocuğu gezdirmek ıızere ~ 
dalma alın!§, fakat Clball açık1Sflll'. 
gelince çocuğu denize atmakla ~ 
ederek ırzına geçml§tır. 

Bill\h3ra çocı.:ğun §lklyetl ozerısı' 
yakalanarak lklnct ağırcus uıab~ 
mealne verilen Musta!ıuım dUn ırıua' 
knmcııl blUrllml§, 2 sene ' ay ,_9" 
ceza.CJma mahkQm olunmu§tur . .____,/ 

1.2.941 
8.03 Ajans 
8.18 Hafit 

prograın 

8.4:i Ev kadını 
IS.83 Türl<çe 

p!Aklur 
18.50 A j:ıns 
1 !l.05 Tilrlu,;e 

u11kl::lr 
ııı.20 Handrı 
15.03 Operetler 
15.!lO Konııer 
18.0S ()a:r. Or-

k~trııaı 

18.40 MtldlC 
l 9.00 J<onU.-
19.13 Hallı 

türldlleıl 
19.SO Ajans ~ 
19~ Fasıl~ 
20.11 Hadyo 

pzetetl 
20.43 Şarkıı.t 
21.IJ KonptOt 
21.80 OrkMtl'9 
2%.8() Ajans 
22.50 Daruı 

m~ 

:E Cumaıte. 

> 1 Şul.,at 
:ııı: --
~ .ıluharrcm ı ı lUuharıd" 
~ ltasım: 86 Kasım: f1 _.,,.., 

Vakitler Vıuıutl Ez..-ınl \'a1111t 
_,, 

Gllne§la 
8.JZ 

do~şu 1.48 8..11 

Oğlc 13.27 7.02 18.28 
lldndl 16.01 9.48 10.09 
Ak!J&lll 18.25 12.CO 18.26 
Yat3ı 19.Ci'7 1.84 
lmsa:&: 6.30 12.06 



1i~oe~: 
~eni ve eski 

davası ... '!::. - 11111htollf yerleriııd~ 
..... ~rüzgarı $1)or. Ra· ...... "'laJ dcreb(•yllk itikatJa.. 
~Ülfer, Fa§hn1 "Uünyayı 
~ lii ve llabramaal&nn,, gözüy. 

·~ Şehir Haberleri 

Vilô.iJette dün bir 
toplantı yapıldı 

~ iddia e«lıyor. 
-.... .. hamlede 1789 dan 
~ki laayatma a\·<let f•tti, 70 bin 
"'-~ llleM.ep hoca8ı Fransa'.\ ı ıs· · 
'tı.. llllMlea çlkanldı \e yerle· 
""--=::e lttayl'UJ 78 bin ımpaz 

Şehrin muhtelif semtlerine yeniden 
canavar dUdOkleri ·konacak 

Evvelki gün ye.pılan paaif kornn- j verjlmi.. ve onümüzdclri çarşamba 
ma ve gece l§ıklan söııdilrme tec· • günü valinin riyaseünde bir top • 
rllbelerlnin neticeleri hakkında gö 1 lantı ~·&pılanlt raporun okunma -
rüşmek üzere 50 raportörün itti· 1 tlma karar verilml!ıtir. ~ .. bir ta.rafında harp kor

'lllt .._ '-'ited.lr. Harbhı rcalf. 
' -•llı.n realizmden ue.ı:rct 
'lttıti.•"· Mirtect "'jlmh•r realite 
1- ...... "-ıae,ı, ve hulyab bir dün 
fttt ~ ikanıe otml·k lçln 
-:;:-. Ba müşahedenin doğ· 
~ .__ -...ı tarihi de sehodct 
~.---lamı rooıaııtlz.mc hu·
te ~ı ~lgm ihtiraslar halio
' llkl&rı zamanlar tarilıi şart· 
~J'a attığı 7&Mll'cilere uy· S:: l'oba bo shri akıllı hir 
~ili Ol'ijlnal görii5üudcn ibaret 
~1lSanla.r real•te,·c bakacak 
"~ ka, 'etll, lnıa~lı oldukla· 
~ her ı<r.) 1 oldui:'U gibi gör
"lll ~t ~·ılcrlf'r. Fakat bo· 
ti ,._~e ol:: 1.'r, tnoı n cemiyo
~ İP'":.~.e bakma ~ N>sar<>t f'd..,_ 
'~l~ o kadar krndi arı;u. 

'- ~et.dır. 
~~ll'l'anııa lhtililllnln reali· 
~-.ıtttrz milleti uzun mrnan 
' baltammtu cd.-medl. Bil· 
s-.aoı1on muharebelerinin 
~ ~p olan maddi \'C ma.
~ o kadar zayıftı ki ~ a
~ .... lda bir lnılyaya. bir anane
--. ._ llladye muhtaçtı. Roman· 

......,. gt!tlrdi. 

~Una aaanelel't', şO\alye 
~ ~· ep.otfk manzaralara dô· 
't .:Yleee ''lika buldu. Bug~. 
tıı.. ela haq harp ve rejim şart· 
-. .....__ ~lara "endi bulyaJan. 
ttlh~ arzusuna \'ermektedir. 
~ iattnde dtbıya yeni bir 
-.;.._~m kapmmclu içeri 
'I ~· Anaaeye a\·det beşe
...... bir ~ sıkmtmmm bir lşa-

~~ dtmı-m iç sıkmtmı 
~-........ bqladıp gttndenberl 
~· Nitekim ba memnunl
~ hlP taraftan "'modernlst" 
- ' ı.., ort&ya attığı gibi ~im· 
-....--;.. llıde "'modem! ,, cereyana 
..,_~ bnlt gibi tamamen ge. 
~ ~ dnlerln hasretine do· 
~ ' .. llodernJHt" sanatın kıuJro· 
~e "Mukadd~ anane'' 
4-~ bip mlbrap önünd~ "ee
'9 "-- ı..::.bl ' 'aziyet alanlar ay-
~ ludır. 

S da içinde büyük bir iç 
~ ~rr. Raldl'n memnun 
~. Rttyah bir alem vahut 
~~ ~ mazinin tahatturu re
.._.--~ bir can sıkıntısından 

tey dl'ğildlr. 

" * •• 4"'-: adontısı ya hayatıann· 
S •11a olınıyan lruıanlar ara
~ llra1et lnldnıttnl arthrarak 

... ~~· 
~ .. ~ ~ı herhangi bir 
.a~ ~nıa klrah:ranlar ~ 
'~ ı:eldlkç~ "Mokad
' ~" ~ln ateşinden bahset· 
~ ~yet!nl h188ederler. 

~ \ile eck-Jhu ki biz<ll" hali bu
... ........._ l'lttnln temsil ettiği sos. 

ra!tile dün ' 'ilayette bir toplantı 1 Diğer taraftan şehrin muhtelif 
yap lmışur. Toplantıda her rapo- semtlerine konan canavar dlldlik· 
nın okuıınuısı uzun silreccğinden lerinin Wi mlktaroa se.'!leri Jşitil
bu raporların teUı:ik rdilert>k umu· ı mediğinden bu düdilklerin arttml· 
mf bir rnpor hazırlanmaııına kRnLr mA1'ına karar verilmiştir . 

İstanbul gümrüklerinde 
2270 çuval kahve var 

Halen lstanbul gümrüklerinde azuına ait olduğu niçin iUıal edil· 
2210 cuval kahve mevcut olduğu mediği merak uyandırmıştır. Bun
tcsbit edllmiştir, Bunlardan evvel. dan başka, İstanbul glimıilıklerine 
cc me,·cut 800 çuval kahvenin ba· yeniden 861, ve 609 çuvallık iki 
zıları için iUıal bcyııname~d veril- ı parti daha gelmişUr. Bu kahvelor
diği halde hcnUz gUmrüklerden le beraber, lstanbul gümrllklel'i 
çıkanlmadığı görillmliştur. Bu kab- kahve antreposunda lrahve miktarı 
veler, çay ı:c kahvP fUıruat birliği 2270 çuval olmalttadn·. 

Merdivenden düşüp 
ağır yaralanan 

marangoz 
Uzunı;a.rş1da, 61 numarada m'lran· 

gozluk yapan Agobun çırağı Klrkor 
oğlu Keork dUn çıktığı merdivenden 
kazara düşmUf, atır suretti' }'Arala· 

narak Şl§ll çocuk haııtahanesine kn!· 
wnlmıştır. 

Bir balıkçı yolda ~ 
giderken öldü 

Be;roğlunda Altınbakkalda oturan 
ve balıkçılık yapan Mlrtat dün yolda 
giderken birdenbire yere 111varlanma, 
ve hıutahaneye kıı ldınlrrken 70lda 61· 
mllştür. 

Mlrtaduı ölliı:nU filpbeli •örUlmllf, 
adliye doktoruna muayene etUnlmeaf· 
ne karar verilmiştir. 

Jitı esuiye kanunuaaa bayatmlaı: 

için yalnu hukuki deifl llOeyal 111-
tlnat noktalan olarak lnırduia 
esaslardır. Bu CM11lar y.t Tlrk 
~yetesinln kazanmış old11iu bl· 
tün lnlalipçı \lltiifları muhafaza 
etmektir. Hukuk ahli.k, ahlak ytlk
sck bir hayat tellkkllllne dayaarr. 

Tllrldyedfl lamani prtlardan ev· 
vel maneli ve ruhi prtlarla inin· 
libı korumak bir zarurettir. 

Blr•a.._ 
Az daha katil olacakta 
Do.n Galatada, blr kadlnm az kal· 

ım katil olabileceği bir vaka cereyaıı 
et.mJf, etrattakJlertn yeUımesi il.serf• 
ne hldiae her hangi bir fena neticeye 
varmadan önlenmlfUr. Yaka ıudur: 

Galatada, Arap Camllnde oturan 
Ahmet. Ç&YU§ imılnde btrlıll, bir mUd· 
det evvel, akrabalarmdan Ahmet kısı 
Hayrl,.e Anılandan 6dUnç para alnuJ, 
aradan bir hayli zaman ~· 
ragmen iade elmemlftir. 

Hayriye Anılan müteaddit mUraca· 
atıarma menli cevap almuı Uzer.ne 
mU.bet bU' netice alamayınca, mab• 

luıme,e mtlracaat •t:mlf, Ahmet Ça· 
V\lfU dava etmi§tsr. Dunqımanm da 
phlt" eenet olma.dJluıdan 1Ukut et· 
meai liserlne, hırsım ala.mıyaıı genç 
kadın dUn evdeki ekmek bıçağını koy· 
Dun& .oktuğu J'lbt ııoluğu Ahmet Ça· 
'nlfUD rt'lıide almJt Te psdetU bir UY 
p.daD llODI'& blçatmr çekerek Ahmet 
Çavutun tızeriDe atıımıatır. 

Ancak, Ahmet ÇaTU§un var ku.,.. 
nU)"le kaçmam Ye ~tlfenlerln de 

·mld•beJeal il• kadmm ellDdeki blçak 
alllUDJf ve gUçltlkle teskin olunarak 
pou.e teslim edllmlfUr. 
Kadın bakkmda hem aillb çekme, 

bem de yaralamaya tqebbUıı suçun· 
dan takibata gtrtfllmı,Ur. 

Abana nahiyeai halkı
nın ukerlerimize 

hediyeai 
tllf!bohı, (8-111 MubUlrlmimdeu -

Abana nahiyut balkı, cephede vatan 
mtldaıtaası lçtn geceli, gündtızlU bek· 
ıemekte bulunan kahnunan ukerlerl· 

1nkılip ,'Mfı He bUtttn a.rthl 
kudretinin yem bir merhalesinl ya. 
şıyan Tttrldyede Petea varl tefek· 
kUrU canlandıracak bir Milat, bir 
fikir cereyanı her şeyM.n evvtıl 
eürlimdilr. Vataa~ın vazifesi 
Tüı'ıö mlletinhı lnkılipçı Tlrlı: ..__ 
tıtP,Slnl derhılf'~ktir. mize < ~> adet pamuklu mıntan •e 

Hacı l'ağh, akem, kafertH, çar- (HOOl parça d& ytın çora.p ve eldl'ND 
şafh mu"'kadd~ ananenin maauını hediye etmt~Ur. Bu buauataJd yardı· 
anla.'llak ,.c onnn !lllp<-rlnde pmnı 1nr mm benli% bqlangıcında bulunan ha· 
ran havatı tanımak mllmldln de- llliyetll balkımızm bu yardım busu· 
ğlldir, En 7.ehlrll yılanlarm en ~- ııundaki büyük, heyecanlı, birbiri neo 
zel çlçeklc.rin göl~eoıılnde ~•ir· ı yarq e<k'r tarzda teaahUr eden ytl~· 
nı nl(:ln unntmahdır. sek alAkumı takdirle kar§ılamall' bır 

SADRI ERTEM borçtur. 
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Hususi okuı 
mekteplerinden 

Taksitlerini vermiyenlr.r 
hakkında tatbik 

edilecek kararlar 
Hususı okullarda okuyan talebeh!t· 

den nkudukl:ırı okullara taksit borcu 
olanlara, Lısc \"e Ortaokullar Tali· 
matnamesınin 79 uncu madde111ne tev· 
!ilcan, bu borçlarını ödemedikçe, r.&kfl 

tasdlknameııi \'C diplom11 verilme· 
mektedir. Ancak, bazı huımsı o'tul ı 

darelcrinın bu hususta bazı }'anlı§ 

lıklarda bulunduklı:ı.rı, talebe \'<'lllerl· 
n!n haklı §ikAyctlcrlnc yol ıır,;tılllan 

görülmehtedir. Mııar1! VeltAI tinlII Ut ı 
mlmlne göre bundan sonra bu ı;ılkfl· 

yetlcre mani olmak UT.ere ~u csa larıı 

dlltkat edilecek tir. 1 
ı - Taks!Ucr ynlllı \"-1 yatwı ta 

\ebelerden, peşin olarak alınır. Ytlhk 1 
ücret, bu maddeye tcvtıkan, Uç tak· 
ıitte alınabileceği gibi, okul idareleri 
l8tcrlerse, bütUn ta?ebelerc aynı mua· 
mP.le tatbik edilmek şarUyle ay ııv dı:ı 

alınab!Ur. 

2 - üç ayda bir ,·erilen takıılU, 
taksit verme zamanının Jıululllndcn 

en çok 10 gUn, ay ay verilen taksiti 
en çok be§ gUn içinde ödemtyen tnle· 
benin okula devamına mUaaııdP •dil· 
mcz. 

Takaitlerlnl vaktinde ödemlyen ta· 
lcbcleri okulda ıılrkoyan okul idart>le· 
rı, bu talebelere nakil taıdiknıımesı 
ve diploma vermekle mUkell>üUr 

4 - Tahsil UcreUerinl tamamen ö· 
demiş olan talebelerden ders yılı son· 
lnnnda bUtllnlemeye ve engele kalan· 
Jar, mliteaklp denı yılında aynı o
kullara devanı etmezlerse, geçlrdlklt 
ri imtihanlar bir evvelki ders yılula 
ait bulunduğu için, kendilerinden ye· 
tııden tak!it ve Ucret l.stenmlyeccktlr. 

1ki çocuk havagazından 
zehirlendi 

Evvelki gece de, Tarlat:a§mdllki ha· 
vagazı ile zehirlenme vakaaına benzer 
bir gaz kazası olmu§, iki ka.rde§ ae
hirlenerek baygın bir halde hastaha · 
aeye kaldmlmlflardır. 
Yapılan tahkikattan aıılBfıldıfraa 

göre bu kaza da a ... n blr1n$1 ıtbl 
fllyle cereyan etmııUr: 

Yıldız caddeııtnde 16 numaralı evin 
al tmdaki dilkklnm önl1nden, toprağın 
altmdan geçen havagazı bonıau hen\lz 
anl8f1lamayan bir ııebeple paU&mtf Ye 
lntl§&I' eden gazler topraklan blr men 
feıı bularak dUkktuım içine dolmuttur. 

DtlkkAnda büglyaa Torik Dura&m 
oflu 16 Y&fmd& A.ndoa Dural Ue kar 
defi 12 ya§mda Dlmitri Dural UJ'U• 
maktadır:ar. Çıkan gazlerl saaUerce , 
tenef!U. eden iki kardeıten bUyUIU 
bir afırlık ve mldeal.niıı bulannıaamı 

hi&lederek kalkmıı ve qi anlayarak 
kendialni gUçlllkle kapıya atmlf. ke
penkleri açarak bağırıp ç~aya 

'ba§laml§ ve Akabinde de yere yığıla· 
rak kendinden geçml§Ur. 

Yetışen bekr,l ve polisler fkl kardeşi 
baygın bir halde Şi§li Etfal bast&ba· 
ne.sine kaldırml§lardır. Kaza ve me· 
aullert etratmda tahkikata baflanmJt· 
tir. 

latanbul gümrüklerinin 
varidatı 

Bu ay İstanbul gümrü.kleri va.. 
ridatmda, geçen aya nazaran te
reffü kaydedilmiştir. Bu ayın va
rlda t yekfınu 2 milyon 600 bin ıı. 
ra olarak tesbit edilmiştir. Bu 
mebliğnı vasati 500 bin llraat, Bu
ra yolu ile gelen eşyanın getirdiği 
varidattır. 
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llrlp lllfladlkçe: 

Alarm içinde istanbu 
ı<aranlığa alı~mak, hiç kolay değil. Mesel&, geçmişte "

ZW1C.'1 bir stajımız olduğu halde. dün gece, sokakların kano
Iığmı yeniden yadırgadık. 

·rramvaylar, ;ine mahşer dehlizlerınc doııdü. OtomoGll 
l<1tlığı i!e karşılast1'k. &ıknklardcı cvle.ıin0 koşanların telAgmı 
gördük. 

"Alarm" vaktiyle yalnız dövüş meydar.tlarına mahsus 'bir 
~ydi. Borular ~mlar, trampet.eler dövünür, atlar kişner, ili. 
hi nlaı· ~akırdar; herkes, ran pazarının kurulduğunu anlardı. 
Bugiiııkj medeniyet, ''top )'eniın harp'' düsturiyle, bUllll haa
ta yataklarına, çocuk beşiklerine. ve titrek ihtiyarların yasla. 
ı11p diişündiiklet'i O<'ak ba.)lnnn:ı kadar getirdi. Şimdi si~ 
lci yiğıtlerle birlikte bütün bır vatan halkı bu ıztırap ve hel" 
canı , bu tehlikeyi çekiyor. 

Yarınkiler. bu uğursuz karar hakkında ne diyeceklert 
DcdelerSni nasıl muhnkeme edecekler? Bilmiyoruz! Fakat umu
yoruz, ki bizim geçırdiğimiz şu iğrenç tecrübeler, onlara den 
olacak ve harbi daha inı;anca yapmanın yolunu aratacaktır. 

Dünkü alarm, işte böyle, ciru>~yet.e benziyen bir harbe, 
kahbe bir baskına, alçak bir saldırışa kaI'§ı idi. 

Canavar diidükJeri öter ötmez, şehrin nabızlarında tehlike 
vuru~lannı duymaktan geıen bir §Uur ve idrak uyanıklığı 
haşladı. Belki bazı yerlerde sığ:naklara çekiliş istenildi~ kadar 
mu.ııtazam olmamıştrr. Fakat bunu, bir disiplin eksikliğinden 
ziyade, korku}a ve telaşa kllr§ı bir inzibatsızlık saymalıyıs. 
hışallah olmaz; ama yann eğer, şu canavar dtld:ikleri, g-erç:eıt 
bir hücumu bildirmek için öteı·lerse, halkın pervasızlı~ daha 
kuvvetle hissedilecektir. 

lçimi7.de bir damar var, ki çağın silanlarınd.ı goı ülen 
bunca a.şağılıklara, arkad:m vurucuılıklara rağmen - saklan. 
ma.ğı hıllil bir küçüklük sayıyor. Kahraman nıhlan incitmeden. 
korunmağı bir vazife haline k<·ymamız gerek. 

Dün gecenin karanlığında eğer bu türlü sabırsızlıklar gö
rülmüşse, işte yukarıda anlatmağa çalıştığım rııh 111 1:-1 ... bağış., 
lanrnalıdır. Yalnız bir §eYe aklım ermedi: 

AJinn veTilmeden, sokaklar karanhktı. Dükkanlar karan
lıktı, evler karanlıktı. Bunun hikmeti nedir? 

"AJirma ha%1rlık" ın, bence bir de "müddet., bakmımdaıi 
ehemmiyeti vardır. Bu cihetin de gömen µz?.k tı:lulmamas 
lbımgelir sanıyorum. 

Sonra, allrm bitince, neden ışıklar tekrar yanm~dı? Bu.. 
nun da sebebi aydınlık değil. Belki yanlış görüyorum: belki 
but malOmata sahip olmadan, bunun sırrına da erılemez. Fa
kat bari maddi karanlıklarla beraber. m:ınevi karanlıkkır içindıt 
de kalmıyalDD. 

HAKKI ~ÜHA GEZGiN 

1 GONDEN GON;ı 
"BiyAn,, deme~nn; 

"Bayan,, deyin! 
B UGUNKU yumıla., ''Ne 

demeli" 8Utunumuza 
bir naz.ire yapmak istemiyo
rum ! O Biltun, bazan bizim 
hatalarmuzı da çıkaracak bir 
ehliyet kUnrilsUdür. Otedenbe
ri, benim gibi bir çoklarının 
da sinirine dokunduğuna ~P
he olmıyan §U .. Bayan., keli
mesinin, her ağıma değişen 
tellffuzuna dokuna.cağını. 

Bu 7.arif ünvanı, bir çok 
kimseler hi.li garip bir tarzda 
kullanıyor. Farisi ve Arabi 
kelimeler ve kaidelerle dolu 
olan eekl osmanlıcanın tesiri 
altında ka.ldıklarmdan mıdır, 
bilmem, kısaca "'Bayan,, diye. 
celderi yerde "ba,, ya, zihinle· 
rinde tecvidli bir med koya. 
rak, .,,..bıi.lf., "bili,. , (M
kir) hatta ''bldem,, terkib ,,.e 
kelimelerinde görüldüğü gibi. 
uzunca bir ''00.yan.. halinde 
telif!uz ediyorlar. 

Öyle ki, ''Bayan,. kelimesinin 
telaffuzu. halk arasında , her 
birinin ta.h&il ve telAkki nevini 

açığa vuran bir işaret oluyor. 
Kelimenin birinci hcce.:dni 

U?.atarak "Bayin,. diye teW. 
fuz ediyorsa; ''muhakkak, di 
yorsunuz, bu adam, uzun a.. 
man okuduğu sarf ve na.hv'bı 
tesirinden kendini kurtarama 
mış eskı moda bir adamdır .. , 

Eski usul kavaid okumu.§ al. 
mak, bir kusur teşkil etmea. 
Fakat yeri olmadığı halde, bQo 
nwı üzerinde durmak biraz A 
lünç değil mi? 

Eskiden sivil tak!>e, hocalr 
rm istihza ettiği bir hata ı._ 
!ermiş... Arab :a cümlelerdell 
çoğunun okumasını becere
mez; mesela "Nur.un all 
nlır,. gıbi bir cümleyi, eekt 
yazılara göre: ''Ne var ali ne 
\'ar?,. diye okurmuş. 

Bunn mukabil hocalar da. 
''altmış altı kuruş., u. arabca 
bir cümle imiş gibi ''Elteme
şelleti gare\'eıJ,. diye teli.ffus 
edermiş. 

re herkes bu teklifi kabul etti. / 

Bunun gibi, bizim kısacdr., 
keskin ve güzel ''bayan., nnUI 
da, feraceli, yaşmaklı bir 
''BiyAn,, olmasın! 

HIKMDT MÜNiB ~ ~ reni bir mf'denlyetln 
lıt ~ Olla giire adapte te......._,"-lan flldr ,.e kalem erba· 
... .,.. · Pı.n.ız rejimi, onun an
~~ bizim bünyemizle ta.. 

- Fakat mesele bwıunla kal· 
mamış. Sabahleyin ev halkı, 
ş;:to sahibi katilin odaamrn ki. 
litli kapısını kırarak içeri gir. 
dikleri zaman nuıl bir manza· 
ra karşısında kalmIJJlar biliyor 
musunuz? Şato sahibi ortada 
yoktur ve onun yatağında bir 
kurukafa yatıyor... Zenci hiz
metçiyi öldüren adam ortadan 
kaybolmuş. O günden bugüne 
kadar da h~ bir izine t.eeadüf 
edilememiş. Yatağında görillen 
kunikafa, bir ~inin kunıka. 
fası imiş. Öyle rivayet ediyor _ 
lar ki, gCıya o gece ıteyt&n gel· 
miş. ve katili alarak götilrm.Uş, 
yerine de, bir istiıhza allmeti o. 
!arak öldürdüğü inaamn kafa. 
sını koymU§ ... 

HAYKIRAN KURUKAFA 
Bir müddet sonra, herkes yatak -------------
odasına çekildi. =ı 

ıv Yirmi yll evvelkı~I 
~ ~t haHndedlr. 

t l\i" _l'eJlnaler ve ldeolojill"r ne 
... ,~ mukaddes anane \'O 

~~&\'det ideolojisi do bbJm 
~~eı teJdlr. "Mukaddes an
.... .....: llıMft:ttndMı baslar, süre 
~-..~-~erinde renklenir, er
~ ~e g6bekleşlr \ 'C bir 
ıa....~-. se1'mbk resmfiıllslnl 
~ .._ ldfı ta..,.atmı fellaya bile 

~~e dönüıı,, tezi caziptir. 
~ ... ~ ~tlardan yorulanlar 
'-...~ .._~• \"erlşUr. Mola yü. 
. ~· --.... hele yorgun için 

~ ..... :::::lar bilirim ki mukad-
4'~ 'h~ - hasreti içindedirler. 
~"-ti;: lllllletl; de\"let halin
'-t ; bl-. P llMlaz kıldığı za· 
ıııı..' ~~de fttnkçf' konuşur
~~ nasıl bir sey olduğu· 
~ nasıl kılındığını tın
~ f.anile heriu'Jf'e söy-

~ ~lar hayal olan bu mazl-
1.ık_~ ldlrfar. Çtinkü hallerin
~~ ... ~ ~eltkllrler. Türk mll· 
-..._ '9, .. ~ blrllit, t.ek varlığı 
~ ~ ~ budur. Türk tarihinin 

~ -~~- t)artlannm stlzftle -.... "°" merhale tefld· 

Sir Robert eordu: 
- Pekili, bu kunlkataya ne 

olmuş şimdi'! Hemalde parça. 
la.mışlardır. 

- Ne söylüyol'9Ulluz efen· 
dim, bu kunıkafa, bill mevcut 
muş ve dokunuldiığu zaman 
haykmyor:m~. 

- Haykınyor ınu? 
- Evet... Rivay• göre öy • 

le. Hem doğrwnmu iaterlelJ.iz 
benim de buna inanacaimı ge. 
liyor. Evet, kunılmfa baylnn. 
yor. Tıpkı bir mtJrap iclnde 

Çok heyecanh büyük zabıta, casusluk ve korku romanı 
llldilizceder. Çeviren: H. MUNJF.-

.,.;,u;ıaı. oır insanın haykır.111 
gibi... Ancak, aes daha kuvvet· 
li geliyor. Ve o, bir defa haykır 
dı mı, arkasından ölilm muhak· 
kaktır. Bizim evimizin doksan 
bel yaşmda bir dekonı vardı . 

KOC&SI onu tashih etti: 
- Doksan altı. 
- Her ne hal ise... Bu dok • 

san &ltı yaşındaki mahut şato. 
nun bundan evvelki sahibini te
davi etmekteymiş. O. yemin e -
dıerek söverdi. Bu adam, kuru· 
kafanm haykmşını işitir işit. 
mez ölmtif .. 

- Demek ki kurukafa, hala 
'3toda bulunuyor? 

- öyle olduğu anlaşı!ıyoı. 
ÇUnkU bwm dok88.llhk doktor, 
kendi gör.leriyle gördüğün il söy. 
ledi. Onun akabinde de, bir a\' 
eanaamda dUferek öldü. 

Lorn, 8ir Roberte hitaben: 
- Ne dersiniz? 
Sir Robert bir sigara yaktı: 
- Bende merak uyandı. G&-

mek ~ buna Vari.ager 

cevap verdi: 
- Bana kalll'8a, gönnenize 

imkan yoktur. Çürikü. şatonun 
bugünkü sahibi çok garip bir 
adammış. Tuhaf tabiatlan var
mış. Her şeyden evvel, ba.cak • 
lan götürümmUş. Hiç kimsey. 
le. görüşmez, zi)'afet vermez. 
mış. 

Lorn sordu: 
- Yalnız. başına mı yaşı· 

yor? 
Lonıur. maksadı , kafasından 

bir türlü silemediği genç kızm. 
bu şatoyla müna.cıebetini öfren· 
mekti. 

Varinger cevap verdi: 
- Şato sahibinin ya.nmda, 

pek gii7,el bir kız bulunduğun. 
dan 'bahsediliyor. 

- Sakm hastabakıe.Jm obna _ 
sm? 

- Belki de... (Sonra birden -
bire mevzuu değiştirerek) birer 
l'iski - 80da içelim m? Ne der. 
lriniz? 

Sir R.olbel1: hqta olmak üae 

Saat on bir olmuşıu. Lorn 
çarçabuk soyunarak, lavanta çi· u.ttıı 
~ kokulu yatağa girdi. Ha vagazı ücretlerine 

Lom, daima, başı yastığa de. zam 
ğer değmez, kolaylıkla uyuya- Kadıköy Havagazı §lrkett ŞebN" 
bilen bir adamdır . 

manetlne g5nderdlğt bir muhtırada 
Fa.kat bu gere, vaziyet baş. havagazmm metre mikAbma yU.z pa 

kaydı. Içersinde bir hayalet zu- ra daha zamla yedi buçuk kunıp lb 
hur edeeeği zannedilen bir oda.. Jflğtnr ıstemiştlr. Şirket, kömtır w 
da kolay kolay uyunur mu? malzeme fiyatı ile i§ç!llk Ucretlnhl 

Fakat Lornun beklediği ha- artmnkta olduğunu beyan etml.§. bu 
yalet, ne kunıkafalar, ne de e8. :r.am müstacelen kabul edllme7.lle flr 
ki sililışorlarm hortlakları de. ketin tenviratr tatil edeceğlnl bUdlr
ğildi, O, şatonun kötürüm oldu. zıtl.§tlr . 
ğu söylenen sahibi ile beraber 
bulunan ge~ ktzın hayaletini 
bekliyordu ... 

Nihayet uykuya daldı. Fakat 
hlla. genç krzm hayali zihnin -
den silinmemişti. RUyasında 
yine o genç kızı gördU. Kız, 
Lomun girmek Ü7.ere otduğu 
kocaman bir kapının önünde 
duruyordu. Ellerinden birini yu. 
kan kaldırmı§b. Bu esna.da., er 
na bir ihtarda ibulunuyor gibiy. 
di ... Lom, onun dudaklannın 
knnddadığnu gördü. Dudaklar, 
bir tek kelime tallffuz etti. 
Ve bu kelime ili idi: Oliim! 

I~ ven') 

Kereste tüccarı serbest 
bırakılmıyor 

Kereste ihUkArında BUÇlU n _. 
kuf kereste taciri Mihal hakkmııla 

tahkikat bltirllmlş, dosyam lkiııct u 
llye ceza mahkemesine veriJm1ftlr. 

Mlhal tahliye isteğinde buluımnll 

ise de talebi reddolunmuştur. 

Temyiz Azalığı 
Ankara, 31 (BusWJI) - Açık Ol9I 

100 Ura aall m&a§lı temyta ••ı .... 
terfian Burea blktml Mustafa. 80 in 
mll&f)ı Bunıa hlk1mllğlne ICırkluel' 

Mldml Tall.lln ta)'iG edUmffUr. 

a 



- V AKn' 1 ft1JIA1' !Hl 

50 ihti ~ar dosgası1ş~~~~~!7::'Gilmrük ve lnh:saılar Vekillnin ıHıtıerı~ nutkund 
•uaJralJe llO•llJ'ODDDDD P811rf811 Londra ..wüyettar malUlUmoc» bU· g • b t nladıgımız mana 
1 111 tOp'&at!llıtd& f8 lltll 8ıll1818JI ::!'."°o.!.°'.:;. u= ... ::"...: aze emıze eyana 1 (B .. ,_,. ı ~ 

80 kUometn Derde Apollonla va r'·'!eo •• --& 
Mhil yolu boyunca Uert hareJcet:0"1De Bir haf tadanberl tehrimlıde bu- tlml1 bir f8kilde bulumanaa ~· C. tlmallnln ayandırdıil -~ mtırakabe bOroau, §ehi."Oekl 

_oıuu.,. devam etmekteclir. Me 
, teJlr1D ber tarafmaa Jıtlk&rıa 
eu etmektedtı ler. Jı"lyat a'itıra 

DUro9wıuıı pazarteli ı'Uıkl' hıtı 

da tetkik ed.lmek Uzer• 160 'btl 
b&dlRıalDJ.D d01yuı lıuuıanraıo 

oe&-r taraftan, lhUkAr yı1.p~!tltın 

edllen fU klmaelu, mlld totıu 
_.wıgı V'l!rllmtıür: 

Tlble1 paaajmda 8 numarada A ho• 
Alı.>er, J(lzde 17 kAr Ue aatması 

16111 plllert yüzde yUz Uı •t 

Bqlktqta Kl:lyiçlııde Mumcu hale 

110kaltnda H num&rada r.n..cı 

ytn. Beflktaşta Haaurm cıtıtd"· 

An1erıkada 
•.tıerıa aatllaaa 

e4emmııat 
wırjımedı 

ı.ondra, il (A.A..) - DeyU tir 
m Nevyork muhabiri ıunla· 

,yum&ktadJr: 
Jlltler, BirJe§ik Amerika devle~ 

aleyhiDdeki tebc:UUerile Ame
psikolojlaıni hl~ de anlama. 
ıııbat eunı,Ur • .f:i'ilbakikı Hit· 
aawa böyle hiddet alAmet· 

eöstennif ise Amerikan mu. 
• Almanyaıun mailöbiyet.iııJ 

iola elinden ıelen ber ıeyi 
'91Mk hususunda.ki azim ve ka

bir kat daha kuvvetlendir-
• Hitler. bu büyUJr mille& 

derecede bir devlet mua· 
görmeji .ennedljW unu· 

gibı gôrUıunektedir. HiUeriD 
et buauaunda l&l'fettJği ı•Y· 
· art.ık eaki allkayı uyandır 

d:ı muhakkaktır, ~kU bu 
nutku hJç bir radyo kumpap
nerşetmek lüzumunu biuet • 

tir. Colomblya radyoeu nut· 
ayıacıı kaydetmJt fakat neıret

tir. Halbuki, HlUeriD en e
•mlvetU bul pyJer 8llylemeat 
lllUıınalbıe mebııi radyo program.la.

icap eden deiioikliklıri yap
tııere bul tertibat alm11uı bu· 

ayordu. Fakat B. HfUer ehem. 
W hiQ bir '9Y 116yleaıemitt1r. 

.._.. Nuyonal Breadcut.tıuı rad
Jma fuılarla nutlnlll bir hu· 

.-1111ıu venaekle iktifa •tmJtUr. 
1111Pn.ın,,,. .. ki bu kumpanyada nut· 

tam metnin1n dlnleyicilerinl --Lr etmlyeoeiinf takdir et -
tir. 
ftJOdı. 11 (A.A.) - Nevyork 

ymia ve NeV)"lrll Heralct ıue
rt. B. Wtlerln nutku hakkın· 
mUtalealannı blldlrlrkea, bu 

tkun Am~rlka Birlelfk devletle
hattı hareketlnJ daha ziyade 
tlett.lrecel\nl bildirmekte • 

Vilki 
Polonya bqvekiliı le 

görUgtü 
&••il& il (4.A.) - Pat A.jauı 

slnue &.ktrlkli tll'DI -.bibi Baaaıı 

Karl&h Y\' ayni yerde fırıncı Hll}.ıyta 
Çaka.r. Ekmeklik wılarmJ, ml'.Jl ko· 
ruııma kanununa muhal1t oJ&nJc pi· 
yuad& satm!fl&rdır. 
Kumkapıda fi numarada eey,ar sa· 

ucı 11ar<iiroa ve Taht&kaleda k&fıtÇJ 
kAgıt ihtikArınd&ıı. 

llA8APLAJUN &ONTJIOLU 

Kaaaplarn: kontroıuna devam edil· 
mektedlr. Düıı de buı porak~uried 

kaaaplar, taaıa flyaUa et aatarlarkııa 
yalcal&Dml§lardır. Bunlar, eUeri, tnp· 
tancılard&ıı pahalıya aldJkl&rtDJ tlerl 
ırilrrnllştcrdir. Bunun tı.aerlne r.vat 
rntlr&katw bUro.u bU toptancı kuap 
ıan dinl"lmltlel'dlr. 

A11erıka Banr~ya 
Nazırının be van atı: 

J ki üç aya katltıT 

Vahim bir 
buhran husu
le gelecek 

devam etmektedir. 1 lwıa.ıı &ı.lm.ril& ve Uıhiaarlat Vui- bfılılw. Bil eadl1 .. ~~ 1941 sa~ 
Kenya cepbealnde tqUı. lc:t~'•" li Raif Karadenlz, dün de bUttln GUmrUk tef)dllt kanunu Btlytlk 1eae o --.. 1ohmdald lf...-

balen lıloyale civarındadır. Jtalyaıuar, i;Ün tetkiklerine devam •:mit, u· Millet mecllıdne takdim olunmwt. dıılU olahlUr. DAmek ki AJmall 
burada muka.vemet etmektedir. şama Ankaraya dönmtlftUr. tu. Kuma, encUmenlerden ıeçnıttı, UaJ laarblyat ~erlb 

Vekil; bareketlnden evvel '* hUtge enctlmentnln rwımanıethıe r.elmeılclea evvel harbi ........... 
llablre, 11 (A.A.) - tqwz •ımu mulıarrlrlmize ıu beyanatta bulun· alnunıttır. Bu yu dewest tatillr- lobi fiillerinde olu btittbl 

mı kararglbınm teblltt: m.qtur: den eneı. ba tanunu.ı meclisten n lnıllaamaldu Mtka oue 
BtltUn cephelerde barekAt, llb'•tae - Bir batfaduberl lltanbaJda.. _.,...., tahmln olunur. KAnunda il bnaattne \'UDUllardlr. 

olarak lnklf&fta devam etmekte&. yun. Buradald tetkklleriml bugfln eau. formaUtelerde kolaylıktır. l~la Bitler AmeılkaldanB 
Lcmdra, aı (A.A.) - Londranm" biUrdim, bu tetldler, bUDda.n .,... OtbmtlJdercle teblt ....-ı4!llll r:trmeabd blemelr mabedlle 

llhlyettar mahtlllerlnde 8udaDdakl vel verllmlt olan direktiflerin tat- GUmrtlklerde tekaUt mee~lesi L1ba oldala kadar telıldll edkl 
lngtllz uerı b&reket!nJD tlm•lde dt'· bikatı ve vek&letlmJsf) balJJ lstan· diye bir şey ~. Yalnıs, trad~ h. söytemflkle berabeT "zte' 
vam etUtt blldlrtlmektedlr. Bundu buldakl da.lrelerC tlserlnde -•-,,._ , _ _._ nıerika harbe drene blltlll _. 
ka•'-• rda UM.il....- ~ 8ı;~ c;dmla vardır. 'Atı da. L 
.._..... Ago t ve Banııtu ııa .. ıerlDe tur. Tetldklertmm net:icMblden uaJan lller dolaYJlfledlr. Bu &et" P9 afmdhıl mDdafaa edeeektSr .. 
yapuan tazyik bareketlııe de dOYaa• memnunum. la ~k·-· kAvftvdhlde. memur·., ~erelr bDttln Avrupa mDle 
edilmektedir. tııgtllz kıt&J&n lt4:yan Bu aeu. bam lebepler dola::vml- Yatı P antınde tutulmalrta~r fıtr .r.ttn Veni dft1t""!I al~ltlnde 
eomaltai huduttan tc;!nde butunmaııt.ı le blras gec açılmq olu Ege ta· Evvel! ~ memurlar. IOll'l'll ,.., l,Ureeellnf an1atmaİE 
dır. DO§man bU mmtakada ruıa mu tün piyaa.arnda inhisarlar idarem kadl"O vufyettne sere ,., .. ~rlert •· t'bat )'Ohma gidiyor. Mlhvet 
ıcaveıııet g61termemektedtr. ınilrettep olan aıUctar dMillnde crkta lnralalmalrta:iır. Tmtttlftk J')tJert Amerf''"-'fl tn~tty~ 

Nalrobl, 31 (A.A.) - Nlgerla mUbayaat yapmaktadır, Bun,,atı kanwn; :--uclhit>ı-. kanuni had~I ·~tmaktan men 1e1n l11ttıta 
kıtaları Kenyanm sahll tDtntaka· ıoııra llamlara, K&radflıtiz va l&rlc doldt•rıt.nlar, aı:•1tta brrak•1d•kl""T "Sktı d~DndUler, ba devted 
smdan İtalyan Somallalne airerek tDtUıı pl~da yine ınUretter tAlrdfrde tendflli'ttnilen t"'hO•'·' {'ODJ'S ne tehdit ettiler:"" b......_ .. _. .... 
dU31ftanın işgal ettlft Klambonl k&- olun 'Dtlktarlar dabil!ııde mlbayaat balrkmı kuanmaktad'Y'lar. Bu Y-2 t-oman-.:te mabatlamna alrtl 
yUnO tahrip etmltlerdlr. '1&P&ca!ız. hadMııe !'""'nflm'" lr""""' .., .... ~ 1'·. ••tfttVI veTdL A.merlbhlar 
Krtalanmızm muvu.alatmdaıı Egede fnhJaarlarm mtibaayatm. ratılsn nJlbtııtftD pne memurlıtr lhldea , .. ,. bir be.MU ~ 

evveJ bUtt1n dtl'1ft&D askerleri ~Y dan bqka yine inh.ll8nn sermaye- 11o. thtivac halinde, tekrar kadro- "'0 '1"1"ftfd eenheslne ,.&ktattalal'· 
den çekilmişti. 'il Ue kurulmuş olan Türk tlltlln li· ya ab .. •1"<'1'-'"rdl1'. M Rltlertn Am'"rffı""" .A""'1el 

Kabb'e, il (A..\.) - Myter a- '!lltet de tfearf mahfyettı- ttıtUn mil· Rab tt'"f!ftr1'..f1~ .._ ,.,_. r• tf"Mff 11+--ııal. ta"mJa ..lll~Pııl 
jaııamm orta tark lruwetlert umu· 'ıayaatJ yanmaktadır. Bu aurf.Ue latanbulda1d tetldklertm _,.. Mır ki aynı teAh1 19naca.fft11

1 

mi. ka-rarglhı neadlnde bulunan ~ge plyaaıurnda bu~nttn ıartlan mnda bazı hah tacirleri Ue de d .. Ameı1kan Jal'dtn>"'" dtt"• 
buaUlf muhabiri B. Gordoa Yuna ve fcaplan içinde tQtnn mU.t•b. rUttttm. Bunlar, vetlletfmdfln ten im vermeJeırtne Hbep o1 
bildlrtyor: •lıtm konıyacak 1ekDde mtıı.. dilflrine kolaylık ~e.terllm81hıl 18· nt...., ,.._~...,n Rttlerfn: "'r.~ 

KU-''"' bir "'-'"k'"' llırı• .. 1 olan vaatta bulunu ......... • i-ımKa iı·-1Mı r.f-,.y bllttt" /. .,.... ._., v- - ... ~. - tedller. Bu kolayllk!arm 161ttrtl-
Derne, TobruktaD tam bir batta Yeni 9fgaral&raa11 mesf lçtn aıerlıese emır vert1mı.- pa keadhıf mMafM edH 
IOIU'a df1'm0ftllr. Derne, lkt veya YenJ alpnJuımızdan yenj har- ttr. denaes, lk~11manlann fit'™!. _.... 
11~ tun •llren tali derecede ehem- !Qall ve yeni tark neıritert mUtılm Antre~ taUm•taanell muclbhı ... .,.. ,. ...... ""' eebrf'tl •er~ı·fl" 
miyett bab bası bareklttan IOlll'll 'lir ra~te m .. har oL-nuttur. Şf!ll· oe, mesell trandu hah ıtetfrtınf• ;..•riıM~ ha•lte met-har e.,..eJs 

Vtl.}ington, 81 (A.A.) - My imparatorluk kuvveUert taratmdu il to"tu olarak 1&trlaıı veni hat'. bir tacirin beyanname vennMf ti '""~ .. •-1 p!hlarmı da ff• 
ter: ltgal edtlm1ttlr. ınan alpralan btr teertıbe 11t•bl- S11Dd'f'I'. B.-ve.ıwne ftrildt1'tea .,,11• "'in hu ha'dkattn d~ tdmcllcld 

Almanya hava prtlannı 
tetkik ediyor 

Amerika bahriye rıuın al. İngiliz ve Avustralya Jrrt&atı lSn· vet!nde Kamet tipindedir. Bulllan ra mal ithal edflmektedtr. Tacir la!tbnMI ~e y.m ~""'Y. 
bay Knox, bugün ya.ptıf1 beya- ce ileri mevzileri teı•l etm.Jfler bl· oerüende olanlr da pfyuaJa !;!- halı denklertm ~rmeden bnal'ıta· "'1fn ~""1nl •etıNlmr. 
ııatta demi§tlr ki: llhıre kat! ttatvan mukavemetine 'ta!'D'l•1r kabil olacUbr. me ftl'ftlfl''rte belki de sarara trtre- VIJm Bitler Balku1ar 

Almanlarm iyi bir bava dev. son vermitlerdJr. Deraı garnlao • 11,S ııamı Ue aorlaa huıelllmt oeJrlerinl nert stımıelrtedtrlf't'. Bun ne M-maa ettt"1 va"* PGlllAll 
resi bulmak ve IDjUtereyi imla nunun 10.000 kiefdea mllretkep ol- ~N'ardaa flktvetıer 'ftld ohn119 du Mvle, h•h taclrfert. bfr m~mu. ld A"'9ıua ıuıJterlerfnln waf'ld 
ya teşebbüs etmek ÜU:fe uzun dUğu buDJ&rm da c;otunun QÇtJiJ tu_ lnhfDrJare& 1ban l@Jetı D• !'UM11ZU1l nezatetf &}tmd& dAt'klP!"f ftlaba+•9 to ... Jallllllf OJda'hıntl 
vaadeU bıva prtlanın tetkik annedllmektedlr. Dernede bol mlk bat :v&Pllm1'tlr. Ytmt btr '1Jrhete alt1~u """~ bfıvtıname .erecek- te.en Mr ffac1e tanı lmlllall~r:: 
etmekte olduklarına da.fı' Aıııe- tarda lceceJr BU vardır. rnuttaıt olmad""lft. Dt•er harct•t~ lel'dir. Bu hal, (Halı transit se~ "İn~ harada ela bir~ 
rika h~ etinde ınal<t. Demede dalnıt tatllıllmlar yok- <tlgaralar da mlah tdtlmiı9tfr. (Klty beet mahaDI) kanunu meriyet mev- lftAll hltene Alman orchna 
mat vardır. • da burada ttalyanlu dlfer aa· lfl) si•ralan. llQ v''het mttatee- Jrifn'! gtıtneen adar d8YUD ede· 9!lla ~ ... meallnde bir 

Albay Knoz. btulu ayan mec- bil ~ı.eıerlnde ıimdiye kadar yap oıa. 'bfltb yurtta terbest •tzlmak- celrtlr.,. ttlly1Mnffıttr. Fabt ...tnf' " 
lisinin hariciye encümen.iade ~lan mttdataadan d&ba lfcldeW tadır. harhe ~re,. Mttttn A"""1'9 
eöylemtot.Jr. Amerika babriyJ bir mUdafaada bulunduktan ıan • Dtler tarattaa. 'bir Qara k&lt- '15 B · b ·~~ ona bJ'!P harp e4 
namn ~okruilere ymhm 1i. nedllmektedlr. ltaıyan topçusu ln- dl sıkıntım mlVIUU hahia delildir. uıgar me USU !thtt mttertn &lk-.n'ar "•tr 
yii·a&mın k&bulüntl latemif. (çok gflb ınevzflerlnl obtıa yatznurun• Fakat slpra Utlıdı lflnde her Dl· ıTa bnktn boJuraa neler ya~ 
vahim bir buhran) bUQJ.e ~le- tutmqtur. · tJmaU nuar ldlkkate alnuıl bul• (Boa Uırafı 1 6ftoiM) Uıdl~nl l~f'i dererıcd~ ,-m.,1'1~ 
celine iearet etıııhJ ve -~ tncnts ileri banket! devam et. nuvonıa. Bu buauata lktmat vekl. a - Ruveltm Amap&ya ~· temıf!ktedlr. ASI?d 
ld Ud nokta u.nae ena&:aienin 41koe ...a de 0ı a.llbe&e Ulalı oı. Jeti Re de temutanfa. habaııclu1r. ti -... atımemıll Alba7 ocı...u'la 

di'·ı.- . . maktadır. Artık !ng1Uz Jnıvvetıert- Sigara ltl~dı tthal edememek ve ae ~ G ı M k naz.arı ... tiru çekmift.lr: '1fn lhıtlnde ye~att blr ~I yok· mevcut 1toldarm11 da klfl gel- • - Amlp&IUD OeDUbu fUJdaindt anera eta s 
1 - Alınan hava kuvvet'.~ri, tur. Bu mmtaka tepeler n yarlar- mene İzmit ltlJrt fabrtlruı bize UUD 11Gnoek lılr barp oı1rm.- " 41· 

tabiyelerinl değjgtlrmiflerdir. In ta ~-- ..a... •- 1 gtlia maneviyat'I!ı kırmak 
1
_ w9t1qıtda5•udan ıngtUs tuv- sigara Jr..lf!dı vermek tmHnmı u. ev B&JJraD •mlek•twlDSD tıu aaartıe nKmU dU 

çin Londrlda ya-••Jdan hedef • vetıerl bqhca yolardu latlfade e. -::rlam"tır. lll'Ullı.am..a tallkMIM 11arp 9q1 :. U 
...,. dtYorlar. AlkolJI loldleıle mlNdele prlıltum .. 9Ull19t al4ıas. 

ala bomba.rdrmanlardan vuıe · Deme fJe Blnguf aTUmdakl As a!koDO lqldlerl lıbaaye ede. ı - ao..,.t !larid7e ~ a 
çıerek timdi endüstri mmtakala. mmtab.da a'&lmklr blr dtlfmanm ret ı~ bilnvemlzde tahribat muml kWlıl W'iD JlulpNtam 
nm bombardnnana befla.nu.- dlledilt takdirde mukavemet p vapan al'roltft lc:ktlere k&l'f1 ac:tı • _.,.u. 
!ardır. terebQeeeft bir ooJc yerler var - hnll mllcadele bfr 1enecf~nberi Ultede aow,.u.r B&rUllala 4na 

2 - lngtılaler, Alman deniz dır. denm edtvor. eunu ..,vleyeblllrtnl ,.. bit.ant .... ,.... lıGJGlr .... 
faaliyetini dun!urmak Uzere 1'ı. BUt.i1ıı bu sebepler dolayıatle frı- ki bu lşde munffttlr otunmuıtv. ı.t oldulU Bu1pl1.ltaam loYyfıt yar 
mamJyle memnuniyet verici bir gills Uert hareketinin alırlafnıuı- Buna artaJl lstfhtüten anlamak amıqa, IUlbua mub&fan• w auın 
katfle uaulUnll beııtla bularn&· m beklemek llmndır. m0m1{Qndilr. ll'Uhakfka. J. ıtollO f~ nataaJa Jralk&a ,.,_ ada•• ,.m· 
mııtardır. kilerin fstJhl&Jd u:e'"""' buna mu· deD bU' ban.be ....... -- ....... •-

Albay Knox, müzakereli Jjr Bava kavvetlerlnta f..UyeU 1t!\bl1 fiyat1•n lnd4rf1ft"f~ sa"• tı.. Y• -m•- ..,._...,, 
llUllıun Avnıpaya lstfkrar Kahire. 31 ( A.A. ~ - İngiliz klnlan ~'lbhn~ nlAn · .. altrollU :ret blrutiM sOWDlldlll lab edilme~· 
temin edecefinl zanneylemenin bava kuvvetleri teblıği: ,,.,,.n""""' •••'""'~lrf •ri1M"'"1' tdr. 
bir çılgmlık olacağmı tıöyledik· İngiliz hava kuvvetleri, bilhu Llk&r tmaılu buaulUllda. bl:r ._ Yakmd9 b~U. ,..,..._. bu 
ten llOD!'8 deıni§tlr ki: 18 Barce tayyare meydanr.u kmt.ımız yoktur Bu bnallt tein il- t.uab. SofJada bQJQll "" aWla .. 

hedef ittihu etmiı ve bu tay. mn gelen mal~f!mew ~ bula- ~· 
Alınan tayyare ima.lltmd& yare meydanı, lngilb bombar - ıtuyorus. Bundan dolayı bnaJlta •t.ttnotı. bu tat..uıl•_.bmm ook ._ ... 

eon bir !ki ay içinde bir 811k1l.. dmıan tayyareleri tarafından .,.~"' etm.-Irtevil. ,.u OlduiUDU beJu •tmil " mra 
net deVl'Mi m~ede ecfümiı bir çok defa taarruza uframıt. Tm: lhraeatmus ae ~f Bulprtsıanm " parı&mmeo.unun 
ve bu. mttddet içmde hgUia ·ıe tır. Deme ile Blngazi arasında- HalO.ıuırrdaki vas'veıt ,-olavtar ue ~ b&kkmda ,apdacü mcı.-
Amerıkan fabrikalan Alman· ki MU yolda bulurıan bu tay. tus lhraeatı C)Ok mlm~:J'alı:at bet be,.nat ....sı lılr ....._.,.ıs 

(Boa tarafı l · 

Aflkora. 31 ( A.A.) -
mı. general Metaksunı 
ceı.&19 meruiminin ya 
bugUn. bütün TtlrJdyede 
binalar, Yunanjstanın ~ 
tln.k içjn, bayraklarını 
al&.metJ olarak yan edl»JI""'" 
dir. 

Londra, 31 ( A.A.) -
general Metakeuın Atizıadl 
pılmakta olan milli cerıue 
ruimi dol&yıaiyle Lon 
bUtun nıemt daireler, be 
mu matem iprett ot.,u 
ya indtrmlflerdir. 

lnJflterede devlet N191 
bqkuı lçln ikinci defa rJ 
mareta1 l'OIWl ölUmUnde 
nklar yarıya indirUmi,ıt. 

lardan fazla tayyare yapmıftır. yare meydanı fiddetll aurett.e •rfne istl•"'~"'lltnnm u.P'~adtk. tD- hala bul'IUUD&ktadlr. 

Alman tayyare imalttmdaki bu 1 bombalanmtftır. lıfar tuzııJt•'M •.me t-•'"!-1 "'™ ~ Atilla. s ( A &fırlayıı Almanların mev~Jt Hangarlara ve tayyare mey- 1.-ııtP~t&~'T. BÜ hnal!t'Tl'IJZla, .. Yunan harbi Atin& eo~akıa;,!Ja_-
bUtibı t:ıyyarelerl eeklyecek ye. danı etrafındaki binalara tam ~ek mpmıe,•t t,.~n gerekse ıııo..ı"'"° iki taratma. mral&nım1 dil 
Dl btr tayyare tipt bulmak için 1 t .. a.betıer kaldeditmlftlr. C. 42 ltf fhnır'lt • ...,_ lbnn ~hn:ı ırto1dar- (Btlll ltmlfı 1 itlolde) ken halkm arasından. 
UırJtaiıce ll'Qtmııalar yapma- tipinde bir d~an tayyareei. n a~nıw. ' Londrt1, 31 (A.A.) - ltal· Metaıaıuın ta.tutu. Ymıd 
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Siyam • Franıız miltare-
keai imzalandı 

TokJo. 11 (A.A.) - Din Say
~n açıklarmda bir Japon harp p
mialııde tmaalsnıuı J'ramıs - Si
yam mOtarekeafnl bir sulh koafe· 
ranaı takip edecektir. 

TolrYoda n91redilen ~ bir 
tebliğde deniliyor ki: 

8aygon &Qlklanııda. bir Japon 
harp pmiatne Japon murahhul&· 
rmm da lttiraklle Franaa ile Si
yam araıımda aktedUen mütareke 
koııferanm neticeainde bir muta • 
reb anlafD188ı yaprlnnıtır. lkl mem 
leket murabhaalarile Japon mu • 
rabhulan bu arılqmayı tml&la • 

n.b Nega • N~lli yolu üzerin rlnin vazlyrli ıudur: edllmiı vulyete dftfD'emek l. ve demir yafd!nyordu. 
f 

BUytlk gtbmi1k kan'l1ltnnm pro- in phanin bi k tı .. _ .... u General ' 1 ~-,_ .. _ -~"I 
de kl n bir k8prUye ı>ike htıcu. iesl hazırlanmUJ. tasdik l~ln vekl- ç ce r çı m -ırlW ~e~ ııuu 
mu yapmış ve bomhalannı bu lettrnlzle v.Uler hevetbae arae. eden bu mmtakumı terketme- ae ~ruiml muzaffer bir 
k~rO Uzerine atmt~lardır. dlhnlştlr. Bunda ..Oınrllk komlııvon rıln daha ihtiyatlı bir hareket rin cenue meruün1 olD1 

Movale mmtakasmda diğer culan tçtn de avn ınaddttler var- o1acaPu nuan dikkate al. Bu~ blltUıı Yunaniltan 
bir filo. ltalyan topçusu ve pl • drr. Bu maddeler ~mır kaaıte- malan muhtemeldir. ölflye qlam&ktadJr. 
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urtı".U •ıtpmıs ve yerde duran ,,.,nt~fl hir eeer olm"'""" ,,. .... t altau t.ebenG edllmlftlr. diyordu. 
dört Caprioni tayyaresini m!t. - ----------..-------------.:.._ _______ _, 
n.lvl5z ateşine tutmu~tur. 

Bntun hu harekAttan bir av 
cı tayyaremlz mlletema olmak BUGUN 

============! Uz~re diğer bfitUn tayyareleri
miz salimen dlSnmU§tUr. 
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ıur. A.mmlıu etk&n umumt,..ı Po
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ea btıytlk ,ardnııaı ıt19tarmek karu'ID· 

da mllttdl1rttr. 8 
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,l'ilk~ Cak yenilse de 
~ ~\>a ~ alacaktı. Yusuf
~~ Cak ilire§ecek değildi. 
~ ~'Yusufu yer.eceğine 
~ 0 ı.. Yor ve bu hususta 
~ &&dar güveniyordu ki. 

dan oturan Cakm arkadaş 
Ut f:~ Nevyorkun vaktiyle fS· t o sırada kimse i. 
lifa :;en pehlivanlardan 

..... !lir afı§arak: 
da\'a ıaına.nıar yine böyle 
"'ana Ortaya atılmıştı, dedi, 
ku\'\> ınuvaffakıyet temin 

.? Su et nıidir, oyun mu
. baii ~k . eski zamandrı.n· 

~t. }.{:~ış bir mesele de _ 
tlııit Oldıs~ kuvvetin galebe -

,?tu,..,._ -ugunu söyler ... Kimi 
v aık"·'lll. •. 
li~ bu eski ve tecrübeli 

..... 8iı 80rdu: 
' ~ ne. fikirdesiniz? 

ı!ıı~1 ?_.Bunu açıkçn söy
~ 1 gu_!~n~ olur. Fakat, 

>itıı, ki \ degılsıniz. itiraf e • 
. biını n bir çok ~leri 
~ ~etlik yüzürJJen kay 
· ~ aıa11 bi la benden altı kilo 

On r Zenci ile güreş
elc un .. milli oyunlannı 

. YU~den - çUnkü 
. lltr gu~ıyorduk - yenil

Mna ~Jantin köylüsü 
}'~.t<syıe bir oyun yUzUn. 

h ~ı. Bun!ar kuvvetçe 
~ at~dııf. ve zayıf idiler. 
..... ~eıt· . 

ı ı ama, onlar kendi o-
~ ~ ta~bik ederken, sen de 
tı? etikan oyunlarını yap· 

'\'akit 
0 kadar buıamanuştım. On. 

ki .. be:aharetı~ oynuyor
tatbik' Aınen kan oyun -
~ e vakit ve imkiıı 'o ·\(unı. 

tt:de onlar senden çok 
~ \'e kabiliyetli insan • 

~~le-k. 'l"ll!: •.:: ıllve etti: 
~ b~ 8Özlerime danlına! 
· l\ll\>\oe ~ kafa ~e!e!~i
~ l. §Uphesiz kı, birın· 
~elir. Kuvyetlerin a. 
~ mUsavi gelmesi 

• ~nra irade sahibi ol
~ \re h kanlılığını kaybet

~-~ınm en zayıf t ·• 
~ ~"l'ı:n ~edip daima orala
ın~a: lizımdır. O, iste
~~ () endi adetlerine gö. 

karşısındakinin de rnuvaffa.kı· 
yet şartlarını ve sebeplerini 
araştırması lAzımdır. O, bun. 
lann hiç bırini nazarı dikkate 
almıyor. 

- Şu halde yenilecek demek 
ir.tiyorsunuz öyle mi? 

- Evet. Y uzde yüz. .. 
* • * 

Koridordan locaya girdikleri 
zaman, Ywrufla Mis Nelson i
şaretle konuşuyorlardı . 

lkisi neşeliydi .. 
Valker locaya girince, Yusuf, 

başım halka doğru çevirdi. 
- Bu numaralar ne zaman 

bitecek? 
Tercliman cevap verdi: 
- Daha üç çeyrek vaktimiz 

var ... 
Yusuf bundan sonra Valkere 

döndü: 
- Ey, anlat bakn!Jm, pat. 

ron ! Hasmımız neler söy!Uyor? 
Valker yerine oturd•ı: 
- Kendinden cok emin. Har

rynin nasıl yenildiğini !ordu. 
Ben d~ anlattım. 

- Görmek istiyorsa, onıJ. da, 
gösteririz. Mamaafih, Allah bl..i. 
yük söyletmesin.. Her şey gti -
reş saatlnrie, gUreş meydanrntlrı 
belli olur. Şimdiden bir şey söy 
lcnemez. 

Nelson: 
- Niçin b<>yle ümitsiz konu. 

şuyorsunuz? 
Diyerek güldü. 
Yusuf hiç de ümitsiz değildi. 

Fakat bu bahis Ur-erinde fazla 
durmak, çene yormak istemıyor 
du. 

- Meydanda oynıya.n at can. 
bazlarını göstererek: 

- Şunlara bakın, dedi. Ko. 
nuşmakta.n bir şey göremıyo
ruz. Ne hünerler, ne marifetler 
yapıyorlar herifçikler ... 

Valker: 
- Ben seni buraya, Cakı gös 

termek için getirdim. Artık işi. 
miz bitmiştir. Siz oturJcak mı· l 
smrz? 

Diye sordu. 
Yulluf: 
- Bu oyunluı sonuna kadar 

tevredeceftnı. 
Deyince, Mister Valker aya_ 

ğa kalktı: 
- O halde bana müsaade ... 

(:ok yorğunum. Ayni şeyleri 
her akşam iistüste seyretmek 
tahammülünü gösteremiyece
ğim. 

(Devamı var) 

ilan 
Ga-zetede şöyle bir illn ~ 

dı: 
''Yarından itibaren mallarımı 

o kadar ucuza sata.cağım ki. 
muhterem müşterilerime fiyat
lan söylemeğe utanıyorum.,, 

Ertesi gün diikkana giden 
müşteriler almak istedikleri 
mallann fiyatlanru öğrendiklc -
ri zaman, dükkancınm hakika -
tfm çok yüzsüz bir utangaç ( !) 
olduğunu anladılar. Ve bir §eY 
almadan çıktılar. 

--oı----

Günde bir yumurta 
- Nihayet tavuğumun l'e>..r 

gün bir yumurta yumurtlama
sını temin edebildim. Fakat gı. 
da.Sına çok masraf etmem icap 
ediyor. 

- Peki tavuğa her gün ne 
veriyorsunuz? 

- Mutad yiyeceğinden maa. 
da iki yumurta çalkayıp v~ri
yonım. 

---10~--

Çocuğun int~kamı 

9>cuk babasından bir dayak 
yemişti. Annesine sordu: 

- Anne? Tufanda bUtUn fe • 
na adamlar boğulmuştu değil 
mi? 

- Evet. 
- Bir daha ne zaman tufan 

olPcak? 

Gece yarısından 
sonra 

Bekci - Geoeleuin trürillffl et
menin 11Mu.k olduaunu bilmiuor 
mu8Un? Ceza 'OO'receksin! 
Adın ne ba7.:avım? 
ôteki - Durmıuı icer! 
Re.kci - Babamn adı 1 
ôteki (k•::arak) - Fa1:at 

babam oürültü ctmivordu ki! 

. Se~larını tatbik ede -
~ ~ . onun oyunlarına 

'bn~ ıçın aza.mi dikkatini 
l'le e "e~ hasmını kendi o

~tıı! ~lup etmeğe çalı. 
Ilı ~tı.: .. 0~ uswm, ben pek 
1 Otı e ghım, insan has -
}'le }" kafa.siyle. sonra kuv 
tjh.:etlerı d rd" n--· . 

_e_eş_e_r __ da_ki_ka_hk_hik_,a-=-ye_ıe_r 1 
;'"'~te :" e 1• .ı;x;ı.ım ı· Susurluk istasyonundan, ilçlincli 
ı.: ~ ılk ve son kıude mevkic, on dokuz yirmi yaşlarında 
~lltı kanunun fevkınde kadar, çakır çakır bir delikanlı ile, 

ı:ktur. 0}'unlar, göz kırk be§ elli yaşlarında kadar, ku
~k· başka bir İŞ<' ya• ma.~ kas.ketll, avcı poturlu bir köy
~ ı, kabl ıyetli bir peh- ıu bindiler. 

--~~~ın bu muna.raları- Mevsim kıştı. DUnya.nın en bOı: 
''ku~çınden gülmeli ve e. ve hazin onlanndıuı biri olan Su· 

atlthı det,, gıbi sarsılmaz surluk o\•a.sı Uzerinde, yer yer e
~~ lb.Ura Ururnen, başka si- rlmi§ bir kar tabakasından kalan 
~~ caat etmemelidir. binlerce buz çiçeği gözUkUyor; bu 
~ k güreş psikolojisi çiçekler, bir takım ka.rdan otlar, 
M~o d On.ferans verir gibi yahut topraktan aynlamıyan bo
ı.~r V U. dur bir nevi beyu nebatlar hissini 
......_ l'ltıj d' alker, Cakın wun veri}or; sert bir ayaz, blltUn insa.n 
~nledikten sonra: ve hayvan kulaklarını öne dllfll· 
-~kıyeUer dilerL .. , rtıyordu. 
~ · ~ ederseniz misa- ÜçUncil mevki her zaman olduğu 
, ~:- tna gideyim. gibi kala.balıktı. Sömestr tatilini 
~~u geçirmek için 1stanbuldan gelen 
bi~ lli ... eriııiz çok aempa.. bir kaç talebe, Soma linyitlerinde 

,,. çalışan Uç be, kişi, ~öteye sinmiş 
't ~ldanırken, Valker, ve iki çocuklu bir kadm, Akhisar· 

lt~ ~-!_!'isinin de ellerini 1ı bir tüccar, beı altı köylU: bulA-
.... ~ aynldı. sa, san tahta möbleli bir vagonun 
~ ~ a?kaau:daki kori - uykwıuz ve hazin yolcuları .• 

~ ıı..:. 111rara yakarak dUşün Çakır delikanlı sıralardan birine 
~ştı benUz ilişml.§U ki, mevkiin bir u-
~ i Y~ufun tercümanı cundan öteki ucuna, ve sanld, blr 

......_ (\.~aı~ek Ur.ere koridora telin değil de insan ainlrlerinin 
~ erle karşılaştı. naklettiği bir haber gibi, hat poll-

' da Çok hararetli mUba- •inin vagonları dola§tığı i§itildi. 
~etalınıştınız, Mister! 1 Yolculardan biri: 

~ı;arıe ~ B~ mlihim bir - ~Boş verln ~· dedi. PoH-
·1}~0r et'dı. Kendir.e çok aln dort kulağı ~ok ~a ... O da ee
'llltb\i ~e Harryntn na.sd nin, benim gibi biri ... 

hır türıu ak1 ğ - Ya niçin dolaşıyor be kar-
~· ına 11 

- deşim? Bir .pol~in '~gonlan sı~ı 
Yle gönned•w· i . sıkı kontrolü hıç de iyi ııey değil-
aöylen :.gı . çı~, dir hani ... 

~bi dinıi sozı_:.n b!r B:ıı;ka biri: 
~ e~. ~et. Yor, deg~l mı? 1 - Belki de bir hırsrzlık olacak, 
~ diııtıyor · ıi'1pkı bır ma· dedi; :insanın gözündeki sürmeyi 
~·~ k~1 büyUu.kg~yedka- çalıyorlar bu zamanda ... Ne tarafa 
"'ildi bu iti ıtıma un hcmşeri sen? .. 

~ . nıadım ıif ı - ı - Kırkağaca ... 
~1'?.. Bi . Fa.kat birdenbire bir şey oldu; 
~~ tbıce \ pe~livanm, yolculo.r biribiri ilzcrinr'!en vago
~ ~ etın endıne gU- nun kapsma dorru eğildiler: 

et, böyl .ez ıni? ı - Polis .. Polis! .. 
e ıcap eder ama, Kranta bir mepııır, alelicele, ve 

dağbaşı istıuıyonlarmdan tren va
gonlarına girmek içUı açık bir ka
ııı bulan bir ayaz lr.adar ftert, tah
ta sıraların arasında )ilrlldU; çakır 
delikanlmm önUnde durdu: 

- Hah, dedi; iki saattir seni 
arıyorum be henışerim.--. Klmsiıı 
bakalım sen?. 

Polis delikanlıya sorduğu halde, 
onunla içeri girmekle beraber bq
ka bir sırada oturan kum&§ kas
ketli köylU ileri atıldı: 

- İbrahim; dedi. İbrahim Sıla .. 
Polis: 
- Soı:ı sus arkadaş; dedi; ona 

aoruyoruz blz! .• 
Buna rağnll n köylll durmadı. Bl

Wds daha fazla izahat verdi: 
- Hastadır, dedi Onun için 

sövlilyorum. İsmi İbra.hini Sıla; 
Bursanm Podra köyünden... lfte 
hUvll•etl ... 

Polis hafifçe gülen çakır dell· 
kanlıyı şöyle bir sUzdU; ve kendi 
kendine, bir tesbih mırıltısı içinde 
va.~onu geçti; öteki vagonlara yU
l'lidü. 

Bu sıralarda İbrahim Sılanın me
nejeri olduğu anlaşılan köylU: 

- Tuhaf şey. dedi. Bandırma
danberi de polisler peşimizde .•. 
Neymiş? .. Bu kıyafet köylü kıya· 
feti değilmiş! .. 

Talebelerden biri İbrahim Sılayı 
Iıaret ederek: 

- Galiba, dedi; bir gilrcU ola
cak! 

- Hoppala ... Yok be hemşerlm. 
Hal~ Bursalı ... dedik a; Bunıanm 
Podra köyi\nden .. Ama. ne yanalım 
fakirlik ... üsten de soğuk. lnan
mıyan varsa çıksın Susurluk ova
ema be! 

Bir ba.,Icaıııı : 
- Hemşerim. diye t!ordu; nedir 

bu deli'ltanlının hastalığı? .. 
- Ha, şimdi değişti iş... Sıtma 

kard~im: sıtma ... Bir de .... 
Yava~a kulaP.ma c'o1ru eğildi: 
- B;raz kaçık, dedL 
- Neden? .. 

- Ne za.maruüınberi a8c;ıl1~! 
edivor!mnut1 

- tlc avdanberi! 
- 8()8 'erı•isini~ var mı' 
- Hrm tlP tam mı iic tane! 

ideal zevce 
Uçilz hemşireleri o köyde 

herkes beğenirdi. Fakat onlan 
bir1bırlerinden ayırd etmek çok 
mrdu. ?.engince fakat biraz ha.
sia olan bir köylü bunlardan bi
riyle evlenıneğe karar verir .. 
Fakat bir türlü içlerinden biri
ni seçemez. Nihayet nişanlısını 
tesbit edebilmesi için aile reisi 
kendiıini davet etti. Yemekte 
oturuyorlardı. Henüz adamca
ğız bir karar verememişti. Ni -
hayet sıra kaşar peynirine gel
di. Kızlardan biri çatal bıçağı 
eline alıp kaşarm kabuğunu kes 
ti ve sonra yemeğe başladı. 1-
kindsi ise bıçakla kqerl?ı ka -
buğunu kazımakla iktifa etti. 
OçUncUsU ise buna lüzum gö~ 
meden k&Şeri kabuğu ile bera • 
ber ağzına attı. 

Hasla köylll, derhal ayağa 
kalktı. işte evleneceğim kuı 
budur! dedi. 

o 
Nedamet 

Bir idam mahldlmu 10n ye
meğini yjyordu. Adet olduğu 
üzere bütün istediklerini yeri
-ne gettnnhf otduldarmdarı eot
rası çok 7.engindi. Gilnahlannı 
çıkartmak üzere gelmif olan 
rahibin sözUnU keserek mahkfun 
şu ~).;ilde nedamd izhar etti: 

- Eğer biltUn hayatımda 
böyle yemek yemiş olsavdım, 
emin olun şimdi burada bulun
mazdım ! 

•• •• •• 
u~uncu 

- Hiç!. Daima öleceğini zanne
diyor. Ama, s:tmadan adam ölmUş 
mu h\ç? •• 

- Hı... Nereye gidiyorsunuz 
böyle? .. 

- Akhisara ~diyoruz. Akhisa
rm Mermere köyüne. •• 

- İkiniz de mi?.. 
- İkimiz dP.... On lln avlıkla 

Mermere köyiinde çobanlık için ki
rn ladnn onu. •• 

Bu dakikaya kadar. başı iki el
leri arruıında, yahut, Bahkeslrin 
yobaz ve ekimsiz tepelerini seyre-
den İbrahim Sıla: · 

- Yok, dedi; bir de yiyeceği
mi verecek! 

- Evet; ayda on lira, yiyeceğl 
de ağıldan!. 

Yolcular. tahta sıralardan birer 
birer eğllerek İbrahim Sılaya bak
tılar. Dellkanlmm gözleri çakır ça. 
krr parl-yor; ve ara. sıra güldüfil 
görü!Uyordu. Menejer köylll: 

- Yok, dedi; öyle durduğuna 
bakmayın siz! Hele Balık esiri bir 
geçelim .. Saat beşe bir gelsin! .. 

- Ne oluyor hetn§erim; aaraaı 
mı var? .. 

- Yok be hemşerim. Srt.n:a de
dik a. .. Beladır ha; beli bir has
talık ..• 
Konuşmalar burada kesildl ~ 

ten Balıkesirden sonra UçUncU 
mevki yo'culan, Susurluk ifltaayo
nundnn binen çoban köylüleri bir
denbire unutmuşlardı. Fakat Kırk
ağaç lııtasyonuna doğru, saat be§ 
ıularında. bütün gözler. birdenbl're 
yine İbrahim Sılaya çevrildi. Tal&
bclerdcn biri: 

- Arkadaş, dedi. On lira çok az 
yahu! .. Gel buraya da konu§&lnn 
hele ... Cigara içer mlsin ? .. 

İbrahim Sıla yerinden kalkb: 
- or. etti; biraz durun be kar

deşim ..• 
Oturduğu yerde elerini dJsleri

ne dayam·ştı. Durgun ve beyaz bir 
su Uzeıind:?n ayazlı bir rtlzglr geç
mil kaüar derlsi diken dikeııdl. Ya-

~ - VAKiT J ŞUBAT 1941 

- Ya! 
- Yoksa siz hurafelere ina· 

nır nıısımz? 

(Ve tabii ascı "° 1101 nlirü~ıdü. 
liiinn il{it•r"P 7il::wm tmk. ) 

Keatirmesi 
Bir arkadaşını ziyarete git. 

mişti. Na!ıl olduğunu sorduğu 
basta arkadaşı: 

- Çok fenayım!. dedi. Midem 
bir şey kabul etmiyor. Kuvve • 
tim kalmadı. Gözlerim zayıfla · 
dı. Başım dönliror. Dizlerim 
titriyor. Geceleri uyuyamıyo
rum. lçim yanıyor. lşte beni 
ec.ranlara bütün bunları anlatır ... 
em . 

- Ya.hu ben bunlann hepsini 
aklımda nasıl tutarım. Seni so. 
raıılara kestirme cevap "öldü,. 
desem ne çıkar. Senin söyledik
lerinin hUJpo:ı.ap' bu dePil mi? 

Unutulmıyacak şey 

:ı 

- Bu $Oirane manzarada in. 
~an 1ıer aevi tınııfur delit"l mi1 

- Evet... ama bana 1/'lz lira 
b<>reun olduiiunu da unutmazsın 
ua! 

mevkide 

Yalan 
- Hayır, bayım, direktör d. 

şarı çıktı. 

- Garip şey! H erhalde baş
sız çıkmış olacak! ÇilnkU biraz 
evvel pencerede yUzilnli gor
miiştüm. 

----101----

N ümune: imtisal koC'a 
- B~ninı kocam ne rakı, ne 

sigara ıçer. Oyun oynamaz ve 
gereleri soka.Ya çıkmaz. 

- Ya .. kendisini s iz mi böy 
le yola getırdlniz, yoksa eski· 
den mi bu kadar mızmızmış ! 

----<>---
Görmek istiyormu! 

- Neden sevd iğiniz kadının 
yüzüne tuzruhu döktünüz? Ba· 
kırı kadıncağızı köt etmişsiniz! 

- Doğru söylüyorsunuz. bay 
reis! Fakat kendisi artık beni 
görmek istemediğm• E:öy!~mişti. 
B~.ı de .•• 

--o-

Anket 
Geçenlerde bir çocuk mecmu

ası okuyucuları arasında bir an 
ket açmıştı: "Anasmı ve baba. 
smı öldilrmilş olan bir çocuğa 
ne isim verilmelidir? .. Tabit ve
rilen cevaplar arasında baba k-. 
tili. canavar, kanlı katil. insan 
kılığında bir canavar, gibi isim 
ve sıfatlar vardı. 

Fakat bunların arasında taf. 
le bir cevap ta vardı: ''Babalı 
nı ve anasını öldilrmUş olan ~ 
cuğa verile<'ek isim sadece 
''yetim.. olabilir.,, Fakat mUki 
fatı tabii bu ~.ocuk kazanmamıc 
tı. 

Sabrı .tükenmı§ 
Çok sabırlı bir adamdı. Her 

gün kansı yeni bir şey istiyor 
hepsini isafa çalışıyordu. Bu
gün de kadın içini çekerek: 

- Ah ... 6U Anknrayı bir kere 
görsem.. Sonra ölsem de r. m 
yemem. 
Kocası derhal tren tarifesinı 

eline aldı: 
- Oh, nihayet artık ııon eırr.. 

lini de yerine getirecC' {im! lı rı. 
karaya. ilk tren bu ak~a m ~a ·:f 
19 da kalkıyor! 

Onları da hesa~~ 
katıyormuş 

Kasap - Bu fiyata a'd1 ~. ız 
etten on para bile kar etmiyo· 
rum. Zarar bile ettiğime ycmın 
eC:crim. 

Mü-.teri - Ca.mn herkes böı. 
le söyler. Peki kazanmasanız 
nasıl yaşarsınız? 

Yazan: Kenan Hulusi Kasap - Yalnız paket kağı. 
dı ile biraz da ipten kaz:ınıyo-

hut, yo.praklnrı soyulmuş bir ağaca I rum. 
benzem~ti. Delikanlı, blitUn için-

TQ§Van eti deki uzuvlarla beraber birdenbire 
boşalmrş; yalnız kemiklertni:ı O ze
rinde kağıt bir deıi kalmış gib!y· 
dl. En doğrusu buzdan bir kirpiye 
dönmll§tU. Eğer bu dakikalarda 
yolculardan biri elini dokundura
cak olsaydı, bu inean kirpi birden
bire büzülecek; tahta sıraların ara
smda yuvar yuvar yuvarlanarak. 
vagon kapılarından Kırkağaç ova· 
sma doğru kopup kaybolacaktı. 
Fakat aynı dakikalar, kollar-nı ile
ri geri oynatmaya başladı; bir de
fa esnedi: 

- Geçiyor, dedi; neredeyse 
timdi biter!. 

Bir asker. yent bir hastalığı tee
hla eder gibi: 

- Sıtma, dedi. 
Oçiincii mevki yolcuları birer bi-

rer konuştular: 
- Sıtma ..• 
- Sıtma. .. 
İbrahim Sıla uzun müd et ko

nuışmuş ve bir çok şeyler söylemiş 
bir adıım hali ile: 

- Eh, etti: yeter artık.. Biz 
gurbet adamry:rz. Olur ki ufaklık 

bulunur bizde... Varın adaşımla 
konuşun siz ... 

Bir sa~l.ı:e, bir şey demekle de
memek ara.smda mütereddit dur
du: 

- Hem. dedi; bugüne, yanna 
öleceğim ben! .• 

- Yokbe bemıerim; sıtma öl· 
dUrmez inPan• ... 

Fakat İbrahim Sıla bunu duv
mamrştı; yahut duymuştu. B ili 
olmadı. Oturduğu yerde beyaz yUn 
eldivenlerini giydi. Omuzlarmı tek
nr kmtJ; ve tahta bir vücut üze
rinde yalmz bir baş; c;akırlığı si
linmiş Ud gözle, henüz yıkanmııı 
ve daha kurumamış beyaz. bem· 
beyaz bir ten ve deri kaldı. 

Akhlaarda ise İbrahim 8ılan:n 
bıcliğini kimae görmedi. 

- Garson, eğer bu tavşan 
eti ise ben sokaklarda eşek di
ye do!tı.§ınm ! 

- Öyleyse, bana inanmız ba
~·ım, hakikaten tav§an etidir. 

Sebebi 
- BUtUn hayatımda ağzım.

dan yalan çıkmamıştır benim, 
anlıyor musun? 

- Elbette çıkmaz! Sen hep 
burundan konuşursun! 

Ne yapmq? 

Yabancı - Sahiden bu l8SIZ 
yerde otuz sene yaşadınız mı?. 
F kat burada neyle meşgul ola 
bildiğin:zi merak e:!iyorum! 

Yerli - Hiç bir şeyie. Zaten 
bunun için burada kaldım ya! 

Neden ölmÜ§ 
- Karın neden öldü! 
- Zannedersem çabuk büytl· 

ıneden ..• 
- Ne demek istediğini aı::la

m.ı.dım. 
- Gençli{;ıimizde benden beş 

yaş kilçUk olduğunu söylerdL 
Öldükten sonra nüfusuna bak. 
tım benden tam on yaş fazlar 
dı .•• 

-ô--

Halıza 

Psikoloji hocası (kendi kell'" 
d·ne) - Garip şey! Kendısine 
iki aydanteri hafızasını kuv· 
vetlcndirmesi için ders verdi. 
ğim talebe ders paralarını ver. 
meyi unuttu. Şimdi beTJ dP adı 
nı hatırlayamıyorum bir tilrlil! 
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Lis.,la 
m 

eybol 
rı 

ve B yoğlu Hlllkev
lc ı eri arasında. voley

dcvam cd1lm1Dtlr. 
.!.l fiıill.c' inde!j ilk maç San'· 

• le 1 Lınbul lısrsi arasm· 

L 'j ll• 

15 5. 

.uç G.ı1:ıtıı .:ıray ile Kaba· 
.nda yap.lmı~ 'e Galatas:ıray 

lv 1 ,,. .ıp g-clmi~Ur. 

L ... ntl Hn.kcv ttde birinci mllsa· 
ba ;.:ı cıa T c r.- t ı !.'lı:-rl arasında 

yap·lmış, ll>- l, 10-2 Vefi\ galip gel· 
m• tir. 

lkmcl müsab!ıkayı Pcrtevniyru • 
ş,şu Terakki liseleri yapmı:l:ır, çok 
heyecanlı olan bu müsabakayı 15--11, 
15-12,1~ Pertevnlyıı.l lraz:ınrnl§tır. 

1 tanı.mı f ~l> 1 • nı ndnn: 
2. 2. 94.1 t rllundc ynpılacak lik 

maç lan. 
l'cnerbatıçe tudı: 
kat 12 Fenerba çe - Galııta

sa11ay (B) hnkem Bülent Turanlı, 
yan hakeml~ri NJ.ııt, ikret. 

Saat 14 Beykoz - Sulcyma.niye 
hakem Feridun Kılıç, ~an hakem
leri Ne§et, Sadık. 

(HABER) in yabancı dil 
derslerini takip edecekleri 

~ ü ır li1lil UIJ _d <e 
2 5 O şer kuruşluk yabancı 

dil dersleri yalnız kendilerine 8 O kuruş 
HABER ı;azetaıııtn (YaN.ncı dil ekı.er&l.5lcrl) .oe b~lanı.:ısmclan 

fsWade ederek gCl'f'.k yabancı dillere yool lıaşlryacııkb.r, gtll'ek bu denı
Jert taJdp <ıdoockler Jı:ln emsnlsiz bir yardımcı olan "90 derııto ke:ıdJ ken
dlnl.zo Haber metodu" eserini 1a\'Slye ediyoruz. 

Kiltüphnnemlı: mm;cutlarınm pek ar.alınış olll13ıJma rağmen bu mU
ltemmel men parasız denecek kadar ldiçük bir bodelJo Haber olruyu. 
ctılarma temin ctmllO karar ,-e.rmı~Ur. 

90 Drstc kcnd1 kendine lngi..U.zoe 

90 " " ,, Fransızca 
DO " ,. .. AJmn.nca 

adlarlylo ,·o Haber metoduyla. n~rodllmi:J olan bo c!ensierfn her biri 
800 • DOO sayfa tutacak ha.clmı.Ie toplannu tır \"O her blrlnln mutad ea.. 
tı:ı; fiyatı clltll olarıık 2.W kuru~tur. lşto Haber olmyueulan bu 250 ku
ruşluk eserden hangisini irrterlerso bunu kütüphıuıcml7den SO ~ 
edlncbllcceklı>rıUr. 

nu ftrsa.t1au l llfadc etmek lsttyenle-rin an:nlarmı ycrlne ı;tıtlrebU
memlz ltln !Jll 5artlarn göre harl'el>tlcrlnl rica ederiz: 

ı - 20 lklnclkl\.nun • 20 Şubat 1941 arasında sarih adresleriyle bir· 
likto acksc:n kunı:ıun yansını kUtUpha.nemize 8diyerck •(Fransızca, Al· 
manca, lngllizce) dillerinden hangi kitabı lstedlklcrfnl blldlrmclller vo 
bir s!parl§ tl.şl almalıdırlar. (20 Şubattan sonra sipariş kabul edilemez.) 

2 - Bu sab§ Haber okuyucularına mlinh:ısırdır. Bundan dolayı 

ikinci nıı.n tarihinde slparl~lerl alabilmeleri tı;tn 1 Şubat 1941 - 1 Mart 
1941 tarihleri anuıında Haber gazetesinde nc~redllecek olan k>ıponlan 
da sipariş fi§leriyle birlikte geUrmelldirler. 

\'AKIT K1JTUPllA.NJ1=5l 

Saat 16 Fenerbahçe - Topknp 

1 
1 

hakem Ec;rcf .Mutlu, ynn hakemle- Balkevlerlnde 
rı ~~;ts==nt. .________ Parasız muayene 

Saat 10 B"şiktaş - Beyoğlu-

Fatih halkevinde 

hı.ıkE'mlerl H. rzer, s. Akal. Eıninön!i lmfüe\ind"ll! 

Unutmayınız ki : 
Bir dişin çıkarılması, 
sıhhatin temel taşların
dan birinin çıkarılması 

demektir. 

Buıi.kıbetle kar§ılaşma
dan evvel dişlerinize iti
na ederek, her gün te
mizliyerek onların çürü
memesine, bozulmama-

sına ihtimam etmek 
lazımdır 

RADYOLiN 
Diş macunile sabah, öğ
le ve akşam her yemek
ten sonra gönde 3 defa 
fır~Ianan dqler daima 
sağlam ve t-emiz kalır. 

Daima Radyol·in spor (B) hakem Selil.m.i Akal, yan Resim sergisi ve tedavı' ı"çı"n 

Saat 12 !st. Spor -Vcfn hakem {Ercilm~nd Kalmılc Resim Sergisi) "j dl ld İiiiiiiiiiiiii 
I:falit Ez""U. yan hakemleri Selfı.mi, l/2/1941 Cumartesi günü aaat U r Sp8DS8r açı 1 
Şazi. (15.30) da Evimizde Ressam ErcU· 

Fatih Halkevinden: 

Fakir halkın meccanen mua.. Yeni "8'rİJ,at: 
Saat 1 .ı Galatasaray - Altmtuğ mend Kalmık'm Fransada vücuda ce· 

hakem Hlisnü Savman. tlrdiği eserlerle bir (Resim Scrgls!) 
Yan ha.kcnileri H. Üzer, Bahat- açılacaktır. 

tin. Bu sergi her g1ln saat (14) ten 
~ant 16 Bc~taş - Beyoğlu- (18) zo lmdar herkese açıktır. 

ııpor h"!! ·m Ş3.Zi Tezcruı, yan ha- * • * 
ı <.mı:-ri N'ecdc t, B:ı.hattin. 

fü rar.;il~.rük & ıh ası: 

~.,at 12 lo'eriköy - Orta.köy. ha
il :n Muhtar Giircdin, yan hakem-
: ı ı Munir, Fazıl. 

~·:ıat 14 Doğuspor - Eyüp, ha· 
Kem .Muzaffer Çizer, y:ı.n bakem
l0ti Fıtri, Zeki. 

' 'lı.t 16 lstikliil - Demirspor 
ha u:ı .,:eınp Akduman, ynn hakem 
lcıı Z ki, Münir. 

..tn:ıdolu Hlsıı.r sahası: 

Saat 10,30 Anadolu - Rumcli
Uı;ar ha' m Adn:ın Akın, yan ha
kemi .i Z .. ;n, Mıieyyet, 

~'Ult 12,30 Be;lerbeyi - Alem-
dar hakem Tank Özc-rengin, yan 
hakemlnıi ~ .. eyyct, Nejat. 

, Saat 14,30 Hilal - Anadoluhi· 
/ sar hakem Samih Dura.ıısoy. yan 

hakemleri Nejat, Ziya. 

Voleybol müsabakaları 
fstnnbul bölgesi voleybol ajan. 

lığından: 
ı - lstnnbul voleybol birincili

ğine 1. 2. 1941 cumartesi günü Ga
latasaray spor klübü salonunda. dG
vam olunacaJrtJr. 

2 - Maçlar: 
II ncl katagorl : 
14,30 TY.Y. - Fenerbahçe, 
15,15 Vefa - F. Yılmaz 
I ncl kntagori: 
16 B~q - T.Y.Y., 
16,45 G. S. (A) - Fener (B). 
17,30 F.B. (B) - G.S. (B) •. 
3 - Maçlara yukarıda gösteri

len saatlerden 15 dakika geç gelen 
takan hükmen mağlup nddedilecek
tir, 

4 - Snhn komiseri. bUtün maç· 
l:ır için Bav Turguttur. 

Kır koşusu 
Ü ı.l.d:ır Ilallte~iııdcn : 

2 Şubat 1941 Pazar gtınU 2 kllomet· 
relik kır koşusu y pıl c tır. Bu ko· 
şuya Lştlrdk etmek Lstiycnlerin vak· 
tı.ndcn e~-vel Evım!.z nlonunda nazrr 
b.ılunrna an rlcu olunur 

Di.'nkü ithalatımız 
ve i racatımız 

~ehrlmi;:dcld dünkü ihrncatm 
tut~rı. ı:o l in lirad r. 

Diğer tarafuı.n dırimizd" YC'-
niden gremofon iğnl'Sf, gramofon 
pllğı, ?.ımparata.'jr, tıraR bıçnğı, tu
valet eşyası. elektrik motörli, ka
naviçr y:ızı makinesi ve ak.samı. 
nil, ec:.,yi tıbbiye, mukavva, çelik 
levha, bos şi E\ salcn, nspestos, 
!!aç levha. pamuk ipliği, ~ivit, ~~t
ba.a nltsan>ı, manda dericıi gelmıştir. 

--o----
Al•ın Fiyatı 

JıJt·n f.y:ı.t a"m.ia dün ufak bir 
~ 'lk -r' l: ,. ir. nun, bir 
nltınm fü tı -3, >~ lirn. idi 

Be§lkta5 Halkevinden: 
Evlmlzde açılacak olan İngilizce 

derslerine 8 Şubat 1941 Pazartesi gU· 
nü başlanacağından kaydedilenlerin 
mezkQr gUnde halkevlno teşrınerl ve 
henUz kaydını yaptırmıyıınların da a· 
cele etmeleri. 

* *..,. 
Karagöz Gecesi 

Eminönü H.alke,,·Lnden: 
1/2/1941 CUmıırtcm nkııamı saat 

(20.30). da bir Karagöz Gecesi tm-Up 
edllm!ştir. Bu toplantıda Evimiz Dil 
ve Edebiyııt Şubesi reisi Doçent Snbrl 
Eaat Siyavuşgil Karagöz hakkında 
b1r müsahabo yapacak ve İrfan Açık· 
göz t.nrafmdan Karagöz oynatılacak· 
tır. 

*** 
Orkestra. lconserl 

2/2/1941 Pazar ak§amı saat (20) de 
Türkiye Sağır, Dilslz ve Körler Te.ea· 
nUd Cemiyetinin 7 k!şlllk (Korler Or· 
kestrası) iki.Del konserini Evimiz sa· 
!onunda verecektir. 

Her iki toplantının girl.ş kartları 

büromuzdan verilmektedlr. 

*** 
Beşiktaş Halkevinde 

Umwni Heyet Toplantısı 
29 lkincikl\.nun l!JU Çarşamba 

&k§amı saat ıs den sonra Beşiktaş 
halkevinde umuml bir toplantı yapıl· 
mıştır. Evin bir senelik taallyeU ve 
başardığı işler hakkında izahat veril· 
ml.ş, bunu müteakip O.zaıar tarafından 
blr çok temenniler izhar odllml.ş ve 
karara bağlunnıqıtır. 

Evin daha ziyade inkişafı için çok 
5 amimI geçen bu h:ısbıhalden sonra 
mUzlk komitesi gençleri tarafından 

,;erilen bir konser de zevkle dinıen 

mtştir. Bundan sonra hnlkevl tarafın· 

dan verı:cn aile çayı yine Eve alt tntlr 
konu..ımalar arasında geçmiş ve top· 
lantıya son verilmiştir. 

Galip Efganinin 
muhakemesi 

Yemenli tUccar Galip Efgan! ile 
ı;ehnmiz~ gelerek Pcrnpalas otelinde 
Uç ay kadar oturan ve bllrıhnra otel 
masraflarım vermedlklerl ltldiaslyle 
otel sahıbl l\lısbnh .Munyycş tera!ın· 
u:ın Asliye Altıncı ceza mahkemesin· 
uc nleyhlerıno dolandırıcılık davası 

nçılan Galip Efganlnin karısı Meksl· 
kalı Anna, Angela ve anneleri Fran· 
çe§sa Dezayas'm muhakemelerine dUn 
de devam olunmu~. otel müstahdemi· 
ninden üç kişi §ablt olarak dinlenll· 
mişUr. 

Bunlar üç kadının Galip Efgant ile 
birlikte otele gcldlklerlnl, yeyip tçtlk· 
)erini hattlı. çamaşırlarını yıkattıkla· 

rmı ve böylece zlmmetıerine geçen 3 
bin liraya yaltm parayı dıı vermedik· 
lerinl söylemişlerdir. :Muhakeme, dl· 
~er ~ahltlerin celbi için kalmıotır. 

yene ve tedavilerini temin için Yeni Edebiyat 
Halkevi binasında bir dispanser Y-en1 Edebiyat gazetesinin 8 inci ıa· 
açılmıştır. Dispanser en değerli yısx bugün zeng{n mUuderecatıa. inti· 
hekimlerimizden bir grupun mü şa.r ctmi~Ur. lçlnde edebiyat mUna· 
zaheretile 3/2/941 de faaliyete kB§Ulan, §ilrler, hikl\.ye, tetkikler bu· 
başlıyacali;ır: Muhtelif hasta. ıunmakta.drr. Okuyuculnnmıza tn\'si· 

YE'. ederiz. 
lıkların muayene gün ve saatleri ı--------------
ve ıhekimlcrin isimleri aşağıya 

yazılmıştır. 

DahiUye: Pazartesi gilnleri 
saat 16 da Prof, Dr. Sadi 
Irmak, salı günleri saat 9 da 
Prof. Dr. Arif Ismet Çetinğil. 

Cerrahi: Salı günleri saat 15 
de Prof. Dr. Kazım İsmail Gür
kan, çarşamba günleri saat 12 
de Doçent. Dr. Hazım Bumin. 

Kadın ve Doğum: Cuma gün.. 
leri saat 14 te Doçent. Dr. Naşit 
Erez. 

Sinir ve Akıl: Pazartesi, per. 
şcnbe günleri saat 15 te Prof. 
Dr. Falırcttin Kerim Gökay; 

Cildiye: Perpenbe günleri 
saat 13 te Prof. Dr. Cevat Ke
rim lncedayı. 

G-Oz: Salı günleri saat 14 te 
Do<;cnt. Dr. Bengisu, cuma gün. 
leri saat 13 te Doçent. Dr. lrfan 
Başar. 

Çocuk hastalıldan: Cumartesi 
günleri saat 16 da Dr. Fahrettin 
Fehmi. 

Burun, Boğaz, KıılrıT:: Çar. 
şamia günleri saat 10 da Prof . 
Dr. Vahdettin Özan. 

Bevliye: Perşenbe günleri 
saat 15 te Dr. Ali Eşref Gürsal. 

Sinema ve Tiyatrolar 

l!Pllfl/11/11'~/ı Şehir Tiyatrosu 
J/ıl:' //Ilı repebaşı Dram in mmda liiiiı AkJJSM 20.1'0 <l:\: 

Emilia Galotti 
••• 

'8tlkUU caddesi Komedi kısmmd.ıı 
GUndW: H te Çocuk Oyunu 

· Ak,am 20.80 da: 

Kiralık Odalar 
Her giln gl5ede çocult temsilleri 

itin bllct verilir 

Beyoğlu Halk Sineması 
Matlno 11 de. Gece 8 de: 

1 - Tıı., l'arçaırı 

2 - Kızıl DerlUJer. 

1 

Guetedo çılmn büt1ln yazı ve 
resimlerin hukuku mahfuzdur 

A.BO~"E TAIUFESI 
Memleket Memleket 

leinde dı§mda 
Aylık 95 155 Kr. 
s aylık 200 425 ,. 
6 aylık 475 820 .. 
1 yıllık 900 1600 .. 
Tarifeden Balkan Birliği lçlD 

ayda otuz kuru§ dü§UIUr. Posta. 
blrliğlne girmiyen yerlere ayda 
yetmiş beşer kuruıı znmmedlllı'. 

Abone kaydını blldlren mektup 
ve telgraf ücretini abone p:ırası. 
mn posta veyıı banka llo yollama 
Ueretlıı1 idare kend1 üzerine alrr. 
Türklyenln her posta merltMlnde 

VA.KIT'a abone yazılır, 
Adres değt§tirmo Ucreti 25 Kı-1. 

iL&~ UORETLEIU 
Ticaret uruı.ıarmm santim • sa· 

tın sondan itibaren U!n aayfata· 
rmda 40, ıç sayfalarda 50 kuruş, 
dördilncU sayfada ı: lklnd ve 
üçllııcUde 2; birlncido •: ba§lık 
yanı kesmece 5 liradır. 

Büyllk; çok devamlı kH§cll, 
renkli ilAn verenlere ııyrı ayrı in· 
dirmeler yapılır. Resmi tlAnlann 
ııantim satın ım kurll§tur. 

Ticari MaUyetto Olmıyao 
KUı;Uk llAnlnr 

Bir defa 30; lkl dclası 60, Uç 
defası 65, dört defası 75 ve on 
defası 150 kunıgtur. 

• F' ............ m!, .... 
c;ocuıı Heklını 

Ahmet Akkoyunh. 
1 akmm. Ta Um.ban• Palu No. • 
Pazardan mu.da bergtın eaat 115 

tfo.n ııonra. Teletorı 4012'1 

1 

l~!!!~~~~·ımm ... 
Kayıp Aranıyor 

Sekiz sene evvel Babaesklde Iatns· 
yon memuru Safmln yanmda cvU\Uılc 
olarak bulunduktan sonra nerede ol· 
duğu billnemlyen 16 yaşıanncln Mch· 
met kızı Nc!lse Filizi görenlerin ga· 
zetemlz mUrcttiphnnesindo karde~ı 

Mustafa Filize bildirmeler! insaniyet 
namına rica olunur. ·-----·-Dr. Kemal Ozsan 

idrar yollan hastahk
ian mütehassısı 

Beyoğln btikllU Oadde 1 No. 'lMI 
Bıınıa ramrı Ustu Ohanyıın 

Apartman. Tel.: 41295 --........... , ..... 

~tanhuı Levazım_ <ı.mir.iiğı~d~n veralen 
harıci askerı kıtaatı ııanlan 

- - ., ::w -

2000 ton kuru ot 5--2-041 çarşamba günil sııat 15 de s.-ıl 
sirde askeri satın alma komısyonunda pazarlıkla satın alınncaktlf· 
her .kııosunun tahmın bedeli 6 kuru~ 50 santim kati teminatı l.ı 
liradır. 200 tondnn a§ağı olmamak şartilc ayrı ayrı taliplere de 
le edilecektir. Taliplerin mez.kür saatte komisyona gelmeleri. ) 

(1771 - 320 
~ :.-: ~ 

Beher metre mikô.btna. tahmin edilen fiyatı 52 lira olan soi JG 
re mikabı kereste kapalı zarfla eksiltmeye konmuktur. Umum 
tutarı 15,958 lira ilk teminatı 1197 liradır. İhalesi 3-2-~41 r~ 
tesi günü saat 11 de Diyarbakırda askeri satm alma. komısyon 
yapılacaktır • .lsteklilerin kanuni vesikalal'ile teklif mektuplcırtn~2) le saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (1773 - 3 

~ ~ ~ ~ 
Aşağıda miktarı yazılı sığır eller! pazarlıkla. sa.tın aımacaktJr. 

11 5/2/941 Çarşamba gUnn saat 18 ten l!Jbarcn ba§layaeaktır, Tallpltrl 
narhisarda Poyralı köyünde askert satın alma komisyonuna geımcıerL 

Mlktan Temlnatı 

Kilo Lira 

60,000 
6:>,000 
8:>,000 

* * * 

8510 
3502 
4972 

cısssr 

3000 kllo bulgur pazarlıkla satm alınacaktır. İhalesi 5/1/941 ÇS~ 
gUnU saat 9 da Çorluda askeri sntm almıı. komisyonunda yapılacaktı!• 
mln bedeli 660 lira, kaU teminatı 99 liradır. Taliplerin belli vakitte Si 
yona gelmeleri. '(1865) (10 

Gl 
A§ağıda yazılı mevadm ekslltmesl hizalarmda ya:ı:ılı saati.erde il 

Cuma günll Edirnec:re eski mll~rlyet binasında. askeri satm n.hn& lt ~ 
nunda yapılacaktır. Şartnameleri komisyonda görülllr. Kapalı zarf i t 
Uplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni ,-eslkatarfie 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

ctNf"t. Mlktan Tutan Tftalnatı 1balo ımatl ,.e """' . 
Kilo Lira Um Kr. 

Koyun,eti, 65,000 9150 732 25 11 Kapalı prf 
H AQtk eıah~ lnek sütü. 22,600 31"50 m 50 

(1867) ( 

*** 
Muhtelif nakliyat ynptm1aca:ktır. Pazarlıkla ek.slit.mesl ~.9'1. 

gUnU sııat 11 de Çatalcada. nskert satın alma komisyonunda ~ 
Tahmin bedeli 2t,750 lira, teminatı 3712 Ura 50 kunıııtur. Şartn 
miııyonda. görti.lUr. Taliplerin belll vakitte komisyona gelmeleri. • ..,1) 

(1853) <-

Devlet Limanları ~şletme Umum Mii 
lüğünden: 

lşletme ihtiyacı için muktezi (2500) adet kok çevalyest açık t tı 
sureUle satın alınacaktır. Muhammen bedeli (1500) lira ve muvakl<S. ,rt 
natı (112J lira (50) kuruştur. Jhnlesi 12/2/941 tarihine rastlayan ~~c 
gUnU saat 15 de Galata rıhtımındaki umum mildUrlUk binasında top eıı 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. şartnamesi her gün sö.zll g;G) 
misyonda görülebilir. ~ 

Adana Milli ensuc t Fabrikası 
Müdürlüğünden , 

iplik fiyatları 

l2 H 16 18 "' Numara : ' 6 8 10 ,,,..,, 
-------

Kuru§ ~ 315 335 470 490 630 1565 585 610 
Qııl 

Bez Ftyatlım : 

1'lp E. 85 E. 9Q B. 75 

Kuruş 85t 891 825 945 

411• 
Yukardakf fiyatlar lktısat VeklUctince tesbit edilen Batış fiyatıaı1 yııı 
S!parlıı sevk ve kabulU Fabrikamızın l Mnyıs 938 tarih ve 6 ~ı) 

m!m.l esasına mUstenitUr. (109 

Altl .... ııİlm .............. ~Etllml .. ~~ 
'i ' r e urıyetl 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulus tarihi: 1888. - Sennayesi: 100,000,000 Türk LiıtıSl 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ııcari hn nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira lkrımılyo veriyor. 

e1J ,, 
..trnat ua.nko.smda kumbaralı ve ihbarsız tasarrut besn.plaı:tnô!' ııJd 

50 lirası bulunanlara senede f de!a çekilecek kur'a Ue a~ğıd 
p!l\.na göre lkro..mlyo dağıtılacaktır. ı:r' 

4 ad~ ı,000 llrnhk 4,000 lira 100 adcd 50 liralık 6~ -
4 ., MO ., 2,000 ,. 120 40 " 4 ()O -
4 2so • ı,ooo .. ıGo 20 .. s.ı 

•o ,, IOO • 4,000 ,. ..,, 
" al) ... 

DlKKA T: HesaplarmdakJ pıırnlar bir sene içinde 50 lirad 
dUşmlyenlere lkramlyo <:ıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verUıt 
Kur'alar senede 4 defa: 1 EylQl 1 BlrtnclkAııun, 1 Mart ve t 

tarihlerinde çekilecektir. 

'===========================::::::;;~ 
Sahibi: ASIM US 

Umuro neşriynb kiare eden: 
ld - yeı : V .ANW 'JJ 
lleffJc Altwl« ;;.,_,o 


