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Lütfi Kırdar 
Et ve peynir meseleleri hak
kında beyanatta bulundu 

Matsuoka 
ıngillz Harıciye 

ihtik3rla 
mücadelede 

Jr ............. Fiyat ............. · 
: · •arakabe 

1 
Nazırınagönderdiğı 

bir mesajla i 
Halkın bizimle 

elele vermesini 
. ı· ' 

j ltlroıu 
ı Dün ihtikar 

Akdcnizi.n hakimi lngi!i=: deniz kımvdlcri 

Sulh tavassu · ı 
tu teklifinde 1 

bulundu 
ı.ondra, 19 (A.A.) - Röyterin 

diplomtik muhabiri bildiriyor: 
Japon hariciye nazırı B. Mat:m· 

oka, İngiliz hariciye nazın B. E· 
den'c göndermiş olduğu hususi bir 
mesajda, yalnız uzak sarkta de -
ğil fakat dünyada her nl?redo olur 
sa olsun normal şartlan yeniden 
tt•sise varabilecek bütün bir hattı 
harı>ket ittihaz etme) i teklif e~ le· 
mektedil'. 

Japon hariciyesinin • ozcilsıi B. 
tşünin bir gazete\':ilcr toplııntrsın. 
da vapmrş olduğu tcklifın bu su -
ı eUe rC'smi bir mahiyc>t alması, 

hakn bu teklife, tali bir memurun 

ıs ıyoruz ... 

ileri sürdüğü bir teklif atfoluna - • 
cak ehemmiyetten cok ba!)ka bir l ' ali ıı.;c belediye Teisimi.:; 
ehemmiyet vermektedir:. LUtfi Kırdar 

i 

ı suçundan 
1 Yedi kişiyi 
1 adliyeye verdi 
1 Fiyat murakabe bürosu, d::n 

de şu kimseleri, ihtikar yqpbk· 
1 !arından dolayı adli; r- /.. ver 
miştir: 

Hasırcıla.rda 2~ nUI'.ıarada 
Lefter Kozmoğlu kahve üıtika_ 
nndan; Sultanha.mammda 221 
numarada Vahran (faturasız 
manifatura eşyası satbğm_ 
dan); 'Csküdarda Dimitri, 
lı!ustafa, Zeynel ve lstavrı 
(tereyağmı 220 kuruşa sattıt· 
larından), Unkapanmda. T~ 
kirdağ iskelesinde Haınz.a. Yıl • 
maz (yüksek fiyatla kömür 
sattığından). 

T aymisin yazdığına 
BÖre: 

Almanlar 
italyan 

Haile Seta:siyenin . <Devanu • üııcilde) (Y~sı 4..iincüdc> 

kuvvetleri Kıra mukavelelerı hak· 
SULGAR 
BAŞVEKILi 
FıLOF 

donanmasını 
istediler 

Habeşi~t~nda kında yeni kararname 
Cangıla yı Bugün neşrolunuyor 

Ankara AnlQ§maaı 
laakkında: 

İtalya muvafakat 
etmiyor 

(l'OZ181 -' undiüle > 

aldllar 
KEREN 

Etrafındaki muharebe
ler aon safhaya giriyor 

('Yazısı 2 nddc) 

Gaston Löru'nun en kuv· 
vetli zabıta romanı 

Bugiin başladık 

uçoncu Sultan Mehmedin 
Sunnet düğünü 

Pek yalanda ba§lıyoruz. 
----o----
Bu1:1iirt ;ç sayfalarımızda : 

Amerikanın insriltereve vardımının izah tarzı: 

,Yazan: Dr. ltlustala l:akkı AKANSEL 

Kenan Huluainin nefis bir hikayesi 

ııao ""'' nl'-..redilm•klt• tahii ht7 ne ' dmam edip gidet•ektir. Yalna A11. 
kadın aı ,,ı11rs1 olıt'llD bu ı~ ı ııali k&ra ıw~annameslnin Türk ve Bul. 
unutuyor d••;1.l"i1~ FAMe.11 Bulgar gar mllletlerf ara8mda m"' • ıı• 
dtr.>tlanmıı; biıe lnı f'1Hmıtlt u11t. l iinh.-li h11Hn 1 lnıl" rtmı... ılın., .... 

1 
iormak da lstemen.ekteul.ı. E\"'\f'."I· \ ,,j,l' lı ••• W. Lu t.ı\ ... t ı.l<';.iı midir! 
"" alrnnn!IJ olan tf"dblrk'rtmlz 'lnr 

Ankara, 19 (HUSUS'i) - Ya -
rın ev sahipleri ile kiracılaıı a • 
la.kadar eden yeni bir karama. 
me neşrolunacaktır. 

Milli korunma kanununun 30 
uncu maddesi hükiımetin tayin 
edeceği yerlerde S?"ayri menkul 
kira bedellerinin milli koruruna 
kanununun tatbik olunduğu se
neden evvelki kira değerlerin
den fazla olamıyacağmı bildir. 
mekte idi. 

Bu maddenin tatbikatı sıra. 
smda bazı noktalar UY.erinde 
müşkülata maruz kalınmış ve 
milli korunma kanunu tadil o • 
lunurken bu 30 uncu madde de 
değiştirilerek muaddel ıbir madde 
yapılmıştır. 

Bu yeni şekilde yeni inşaat, 
tadilat, kullanış şeraiti gibi bü
tün müşkülata maruz kalınmış 
noktalar gözönündc tutulmuş_ 
tur. 
Yarın neşrolunacak olan ka.. 

rarnamede yeni muaddel mad
denin şu esaslara. dayandığı gö
rülecektir: -1 - 1939 Takvim senesine ait 
ve noterlikçe musaddak son ki. 
ra mukavelesindeki kira bedeli 
arttınla.maz. 

2 - Eğer böyle bir mukavele 
yoksa, kira bedeli, aynı çatı al. 
tında aynı şartlar içindeki müs
tecirlerin kirasından fazla ola-
maz. (Devamı 4 ünciU!R ı 

Mıbusan Mecli· 
sinde beyanatta 

bulundu 
"Elde edilen netice 

Bulgar milletinde derin 
bir memnuniyet 
uyanclıl'IDl§br,, 

(Y llZMI .l iincilde J 

Günlerin pefinden: 

Balkan Birliğinin 
müjdecisi 

Gözlerimizde nasıl hane! et 
yayı görmek kabiliyeti varu 
ruhumuzda da bir idrik pro. 
jektöril ile benliğimizin de.rin.lık· 
terinden hadiselerin istikbalde 
alacağı şekilleri, geçireceği 
safhaları, varacağı netioelen 
görmek hassaııı vardır. Benliğ;. 
mizin derinliklerinde gördiiğ(l 
müz bu şekiller si.bici ıilyal&. 
rın tabirinden daha doğru çı 
kur. 

Türk • Bulgar anlaşmaSI im· 
zıtlandığı giin biz murakabeye 
'ardık ve içimizdeki idri.k pro. 
jektö. ·· ün dıoom ile bu aıı-nın ay ,... . 

8ingafm1· ıizcritide 1,çan lngili:: tayyareleri laşmanm içinde istikbalin BaJ 

S. · 1 knn birliğini gördük. 
ıngapur a -···-·-·····-·---·······-···- Balkan antanb Balkan Btrlı.. 

&Ui Oı LABIMIZ ğini yapamadı. Fakat öyle gö. 

Avusturalyarı Kupon mukabilınde verdiği· rüyoruz ki, tehlike ka.rşısmda 
• miz roman formalannm 6 mcı AJmanyadan istimdat e~eu Ro. 

' 
k 1d manyanın u~~·<:rı a•·;b,~ ile :ts'·er er ÇI arı 1 form<'~l a .. , .... trıanm· hr. '':.ı.lrfinın himayes•ne gireret 

,... :\ H ,,,. '!'l .J. ıı l"' h< 
11 ondan yardım uman Arnawtlu--

ç indeki İngiliz kuvvet- forma vcrilmalektedir. Alktıncı ğun bugünkü hali istikbalin 
formalarını mayan o uyu. B"lk'.ın Firli<;1 ni yan<>cak. Arı. 

leri başkumandarnn.,, ·ıılAnmız ·p..,
1 1

• 1 ·.- "' '· ""''" : .• ., c vaıınan'~, bu Bırliğm 
be t 1 • r ,., • , ı •" , , ' 'l . ~ • (. yana ı : 1 &lır ıııüjdecisıdiı·. ( l aı.ı~• 1 liücudc) .......................................... ...-- Tir.san K,ım.ro111 

ı 



1. - V AKIT !O ŞtJ' .. AT 1941 

1 Radyo Gaz~tesı 1 Umumi sulh teşebbüaü J B . . . M z· r··············· lTlll Cl e C lS ................. . Japon hük~metı namına aöz ııöyle

meğe salb.hlyeW Baron Koko deml§. 
Ur kJ: 

Tlrk-Balgar doıt
ıataaaa alliılerı 

.. _ Japonyanın emeli 8Ulhun muba 
fazıuımdan ibarettir. Japonya y&lmz 

§ark! Asyada değıl, dünyanın ber ta.. 
nasıl ve nelerle uğraştı ? 

......................................................................... , Türkçemıze karJi&D 
kelimelerin hangilerf!Jt 
relim? Hangilerini ka_!!,' 
edelım? Bu mesele ~ 
ZE"telerde münaka,şa ıııe 

Türk • Bulgar dosUuk beyannamesi ratında ırulh için mutavllBBit olarak 
ilııya matbuatını ve ı:iı.dyolarını aıa. harekete Ama(1edir.,. 
dar eden baflıca uı~le olmakta Bu sözler İngilteredo ba)'l"etJe kar-
vam etmektedir. fllaDnıı§tır. Bu haberler harbin neU. 
Mihver devletleri ~dan da bir cesl ısın bir tavassut teklifi olduğuna 
opaganda vesilesi çıknrmı.şl.ıırdır. göre Çin harbini nihayeUe.ndiremiycn 
Almanlar bu dostluk beyannamesi. Japonyanın dlğer muhariplere r:ıasıJ 

n §arkl A vrupadaki lngillz sıyasl mutava8Sltlık rolUnU yapacağı aoru· 
Ufuzu için bir darbe tc;ıltil etml§ ol· la.bilJr. İngiltere bu teklifi pek ciddi 
ğu:Ju soylcmekt.edlrlcr. HA~eri kabul etmiyor. 

~t>rltn gözl)le gören ve Berlin ağzı ne Bu teklifin Amcrikndakl tesirine 
onuşan Roma da Türk • Bulgar dost. gelince, Amerikan hariciye müsteşar 

uk beyannamesini ayni §ekilde gör. Vels de~ ki: Biz sözlere değil luı-
ekte ve göatermektedlr. rckeUere bakarıZ. 

Japonya da mihver ortaklarına u· Vişi hükumeti 
rak bu anlqmayı lngtlterenl.n mağ. • d k. "k 
ıycti tcklınde göstermek istemek· üzerın e ı tazyı 
ır. Vlşi hUkümetlnln yeniden ateş allı 

Inglll<'re matbuatı iae anla§tnAyı na alındığı Paria radyo ve gazetele. 
u ~kilde kabul etmemekte, mUzake. rlndcn anla§ılmaktadır. Flandentn çc· 
elerd ... n 1ngiltcr.uln ma!Qmattar e· kilmeslyle bir ınUddet için Fransız 

ı ldiğinl ve Türluycnln bütün anJB+ hükQmeU daralmJ§ daralmıa nihayet 
a:arınıı ııdık kaldığını tasrih etmiş • birkaç kişiye inhlsar etmiştir. Şimdı 
duğunu yazmaktadır. Mareşal Pctcn vardır. Darlan ~ve. 
l'ınumıyctlc dünya her memleketin kil muavtıııığinl, dahWye, hariciye ve 

u anlaşmayı iyi karşılamış olduğu bahriye nazırlıkiannı nefsinde cemet 
öylenir. Bilhassa bu anlaşmanın mişUr. Sonra bir de bo.rbıye nıızırı 

Balkanlardaki akat bu :memı~ketler General HutzlJlger vardır. Eski nazır. 
Ikmın aullıa olan bağlılıfmı btr ke· lar hücuma bedel olduklan zaman blı 
daha teyit etmiştir. §ahslyetlcr masun kalmışlardL Şimdi 

yeniden Vl:ıly~ hücum b8§Jaml§lır 

Bu hQcumlarm hede!! nedir Amiral 
Darlanın yeniden Parisc gittiği haber 
veriliyor. Darlan, Laval ve Almanya 
11, l.şbtrliğt yapmak tcı7ebbUsünde bu 
lunaca.ktır. Laval denince mesele do. 

nanmaya dayanıyor. Amiral Darlanm 
donanmayı teallmi kabul etmiyeceği 
kabul olunur. 

Uzak Şarkta yeni 
gerginlik 

B !kanlarda vaziyet gevoemlı iken 
reı n haberler Uzak Şarktaki gergin. 
lğln birdenbire yeniden artml§ oldu· 
flmu göatermektedlr. 

t lllzler Slngapura ve Malezya 
yarı n ada8m.a kUWyeW miktarda aa. 
ker ıkarml§lardır. lngiltere.nin Uzak 

rkl& c!ddl tedbirler almakta olduğu 
gelen haberlerden anlqrlmakt.adır. 

D n İngiliz radyoeu Slngapur boğazı 
dvarma nıayn dökUldüfüııfl haber 
verml§U. Sıngapur boğazı Uzak Şar
ka giden en büyük ticaret geçtdldir. 
Ve bu geçit ile en ziyade alAkadar o.. 
lan J ponyadır. Bu vaziyetle Ja.poaya 
abluka altına &lmmlf demektir. 

Bu hAdfaeler gergtıılıtt söz salıum· · 
dan çıkanp b&rekAt" Clllyat ab&a. 
na atmış olduğunu g&ıterir. 

Bir haber de lngilterentn Çin De bir 
tutak yapmak vaziyetinde olduğunu 
bildiriyorsa da bu haberi teyit edecek 
malamat gelmemiştir. 

Haile SelAsiyenin 
kuvvetleri 

Kahire, 19 (A.A.) - Orta 
Şark lngiliz kuvvetleri umumi 
ararga.hınm tebliği: 
Habeşistanda. Habeş ~tanper 

verlerinin Gojjam bölgesinde.ki 
vaziyetleri memnuniyeti mucip 
ır şekilde rnüteınadiyen inki. 

şaf etmektedir. 
Enjabara ?.aptedilrniş ve bü

yük miktarda esir alınmıştır. 1-
talyanlann Picoolo Abbhi kara. 

U d& ilgal fdilmiıtir. 

ltalyan clonanmaaı 
ne olacak? 

Diğer tara.ttan Alman deniz kuv 
veWeri kumandanı Amiral Rider ilt
İtalyan dcnl.z kuvvetleri kumandanla. 
n araaında bir görüşme yapılml§lır 
Bu gör11pnelerln İtalyan donanması 
ıwı Alınan kumand&I ıaltma verllm~ 
ai esasına matuf olduğu tahmiıı edi 
Ur. FWıak1ka İtalyan deniz kuvveUe 
ri de bava kuvvetleri geçici bir faali· 
yet g&ıterememl§tlr. Almanlar t.ayya. 

relertnı Akdenlze geUrdlkten 80nra 
muvazene teala edllmll olduğunu zan 
nettlkleri gibi donanma da kendl ı. 

darelerlne geçUğl takdirde ve Fr&DBJZ 
donanmasmı da alırlanıa Akdunl.zdc 
lngiliZ deniz lı&JdmlyeUnt kıracakları 
flJ eöylllyorlar. Tabil buna kendiler. 

ınanıyorlar. 

Yunan • ltalyan harbi 
Alb gün evvel ba§lamı§ o1An Yu. 

nan Deri hareketi bütün cephelerde 
ve blllıassa merkez kısmında lnki'al· 
tar kaydetmtıUr. 

Klisuranm &1imal batısında Marisa 
ve Arlzda mevkilerini zaptederck Te. 
~elen! 13 kilometre geride bırak 
mıglardır. Tepedelendeki ltaıyan kuv. 
veUerl geri çekllebflmek için Yunan· 
larm ileri kuvvetlerine mukabil taa.r. 
ru.zlar yapmaktadırlar .. Bu taarııızlar 
gece gUndUz muttasıl devam etmek 
tcdlr. Fakat İtalyanlar bu mukabl! 
ta&rnWanıı.4a muva.f!ak olamamışlar 
ft Ud ~ ubr IEQbetmlllerdlr. 

içki yasağı teklifın n geçirdiğı safhalar 
- Ba~ı dUnkik 61lyınm:da. -
lÇK.1 1.'llZONDEN 

\ miycıniz yUksekUr; fakat ~ madd. luyor. Son !?Ünlerde ?J 
irfan itibariyle biz Amcrtkalılannl:ine ., 
vasıl olmak Jçln daha çok zaman 1B.. eli ile Hayri MııhittlJı KA l'BETl'lliLERIMtz 

yazılarından ilhanı al~.-. Ali ŞlikrU Bey (devamla) - Bu bir ter. Amerikalılar yaptıklan milyonluk Y-°""."'.aıı 
milyon Ura gözünUzU korkutmasın : mneaıreseıer mevcut olduğu halde tç Safa, gUzcl bir fıkra 
H.:ıpfs!ıancda bulunan adamların çoğu JdDJ.ıı &ıOıle ancak bu tuzda zecrt tıccde verdiği hUkilJ!' riJJ8 
ıçki yüzt.i.nden buraya girm~tir. Bun tedbirlerte geçebWyorla.r; biz de bu "Gidip gelme,. Y~ 
ıarm mecudunu, atalet ve aka.mc. l8k1Jde kanun yaperaak ah ak ııoktaı rötur,. • "gecikır.e.. Jf!. 
..e mahkOm olan mUstahBil kolla· ııuarmdan b&fka bir py yapmq oı tar,, gibi kelimeleri 
rm adedini düşünecek olursanız bu mayız. lim. Fakat "paraşilt,,.JC:'. 
yüzden WDUml servetin Uğradığı za t'lKMJNCl ASIKDAYIZ! verine "şeytan ~I ti 
rarı takdir buyurursunuz. Hap!B olan h1&AZINA Ol:\AP ook sekilde acaiplıkl~ 
Jarm kıymcU t.ııtibsahycslni, ya ölen Btr de bul ,eyler lfltiyorum: Yir· mıyalım. Bunları old bit 
adamlann kıymeti içtimalycaini bir m1nci uırda f6)1e oluyor, bö)1e olu dilımize alalım. yatnJS 
dU§ününUz! Zannederim, bu fcıuı.lık. yor. HeplniZ de tıtllrlliniZ, dUnya.da çin bir kontrol r ~ 
ın.nn önüne geçilmek dolayu;:lyle hU. blzdet:ı faz.la serbe&t millet yoktur bU kontrol ne maarif ıı:ı 
.tı:ımctin edeceği kt\r, bir mllyon Ura ahWdyat tUbarlyie ... Bugün Amerı ne de dil kurumu ~ 
yı fazlaslyle tazmin edece!~ bir şeydlr kada size göe't.e.rebiliıim ki bazı ııo kontrol Türk sanatk 
!çki yüzünden memleketin bayatı iç- kf.lmeuer pazar günü klllaeye gturu. kidir: Ona güveniniJ.tıo! 
tlmalycslnt dü§UnUnUz, ic;kJ yUzUndcn yenlerden lkt dolar ecza aurıa.r. A.me. Bize kalırsa bu k~IJ 
akamete mahkfün olanlarm lsUbsa.l rtka bugün medenıyctte derecel ku f sanntkannın tabii bit 
kuvvetinden cemiyetin mahrum kal. v&ya varmıı btr millettir. "AhWu Fakat meseleyi yin~ 
m.asıru dUşlinUnUz, bir milyon liranm K01t3-a Meb'u• Re.flk bırakalım. Ume. fenne bırakal:m Türk sanatkfı.nna . aıt d 
buna karıı ne luymeU olabilir! lçkl (Şlmd1 Burada v&Udlr) memleket taıevvUr etauı, 80l1r& keııdı hak bir taraft~ vıne Jı 
yüzünden hapis olan ldmııclcrin çalı,.'1. kendine kurtulur demek dotru degtJ beraber umumi ota.rak sJf. 
malan itibariyle vereceltleri kazanç Konya değtl; evvelce kl!Ddi memleke- dir. O ume. fenne \"asıl olmak lçln limenin dilimize alınrı:J~ 
vergllcrlni düşünün: Bunlar bile o timden bahııetUm. birçok 9elleıer tater. oldu~ hakkında icab 
menhus bir milyon lirayı tc.lAfl ede· BU Bt.K AHLAK Bendeniz tddıa ediyorum: <IBu ka. ka bir fikir verecek 
bilir •• Sonra bu IUyadın sevkiyle ve KESELr:st MIDlBf nunla oeallmlzl kurtarmlf olacatı.z. bir "fetva verici.. !~' 
her ak§BDl içmek dolayıslyle dimağ· Arkadaflardao tıtrt diyor '"' zan.. flmdillk )'U:&Oe ytlz dettlmlf; u.ran ans;klopedik bir bily..-
dakl kudreti ve kuvveti kaybetmek r.elertnı, Nuır Beye!endl de iftlrlk yok! Yüzde ona razıyım. labflir. 
yüzünden Uıtihaa!Atı maddiyedcki nok. cdlyor: Bu bU ahtA.k meselesidir. Efendilu, Amerika, Avu.tralya Hiç şüphe yok ki ~ 
sanı da hazineye ve urvet-1 umumi· Bunun için fula llftylemtyecettm: BoltevUUer tçkiyi menetUkien btr aı kfiletince neşri tak 
yeye ilAve edlnl& Ahllk "trtan ttlbariyle ahlAk.ı 1.lta.· rada. zaten ltanuau eaumnoe c1in.ı büyük ansiklopedi 

Sesler - Ya yıkılan evler... aln·Mallm olan SüyUk M.ı.llet Kecııat ve neşredilirse bu 
Ali ŞükrU Bey tDevamta) - Hun· ' •ı demeli! ı dJ.uen tahri.m e<illmlf oıau ou meııe1a sule ~lecektir. Faka~~ 

elan bqka, bilbaSBa bizim mamlekcU. ft )'I, lçUmaiyat noktal cıuarıncıan dk !anması İÇİD OTI beş, 
miz için. nüfusu umumlyeye indirilen Son l'ÜJllerde, Anlı:ara Radyosu. tahrim ederek, ııu.reu kaUyede mene beklemek icap edCJ1 b! 
.:ıa.rbeyi dllşUnUnliz: Bu yUzden birçok radyo guetealn1 dlnleytcllere: der, tıu kanunu çıkarına. emin oıı.ı evvel aneiltlonedi h~:ıi't 
talAk yapılıyor, hanllmruıle.r yıkılıyor. - Şimdi Nurettin Artam radyo aua. Anıı.,. ve Amerıka, Mallye Na !inden geçen bir bUYf.i 
Bir arkadqıauz geçenlerde kız oy· gazetesini açıyor! zınnm de.:.g-! gibi bütçemize cıet1J ncc:ri rnfö,.,lrlin ~p~I fi" 
natme.k mcseleninln önüne geçmek ~ Diye takdim etmeye bqla.dı. pek lDaıı1 olan bU muvallaltiy"uın~ 
tiyordu; lçkintn önüne geçsin. Cina· Bir otuyucumwı yolladıtJ bir aayreUe tıakar; mevlti..ı 91)"Ulmtz bU· 
yelleri azaltmak istiyorsanız evvelA mektupla bu talı:dlm tamnı (Ne b&ua llem·i·ı.I&n;ıda Ud kat yt.lkaeilr 
ıçklntn önüne gcçiniz. demeli?) .Utununun mevzulan a.- (Bra.o ae.ıut. alluflar, mll.aakere 

GtZLICE iÇENLER 
tlÇ K1ŞJ 1KEN ••• 

Trabzonun BUylik Liman nahiye. 
sinden çıktığım zaman orada, zanne 
derim ki, azami Uç kl§l içiyordu; bun
ıar da aleni değll. Bugün, sızı teml.D 
ederim, ki yedi yqmdan itibaren içi 
yorlaı-ı-- Her !UldTk &gacmın dibi btr 

meyhanedir. Bizim Trabzon imal et. 
meyi bilmez. Oraya sevkederlerse alır, 
içerler; çünkU para vardır. lınallni, 

satı§mı, lthal1D1 menedecek olursak 
bunlar bunu bulamazlar ve nesli bir 
dereceye kadar kurtarırız. 

Efendiler, meae.IA Kon.yada bir köy· 
1ü mUstahısilAtmı alıp §ehre getı.rıyor. 

satıyor, paras!yle bir binlik rakı alıp 
gidiyor. Köylü yumurtaamı, yıığlnı 

satiığı vakit günlerce arayıp bulamı
yacağma, gizli yerde bin tUrlU kor
ku altında yanm okka bulacağma ka. 
n1 olsa, lmkAnı yok, rakı almadan kö· 
yüne gider. 

Refik Bey (Konya) - Yalnız Kon. 
ya değil. .. 

AU Ştlkrtl BeJ (devamla) - Yabm 

rnsma almak istiyor. kiti ...ıen). 

Niçin! 7Ahlr, (açıyor) kellıne- llOZAKsU llAl'1 - MSR'.t:I 
si kendialnJ açmam" olacu. Vl- llU8T&'HllllCl 
kıa, her akpm 20.tıi de radvo n. Bunlara kal"fa, 1llDaü 8upb1 Be) 
zetP•f.,f ersn Nurettin Arta.Dl de
~11. b'ıfz; fakat Nurettin Artamm (Burbur) - Ha)'U', kati cltıtJZ dJyt> 

..ıencü. 
da kend' yazdım gazeteYI - yUk- Vehbi Efendi (Konya) - Kltaye~ 
sek sesle - okumak Uze.re önüne 
ıu:tığmı radvonun eözcüaU pek ya- ten evvc.ı bııgka blr meseleyi hatırtat 

tı; dedi kJ: 
kmr!an gl5rmektedtr. 

Biz k~llmelerf mutlaka hakiki. - Efendim, Malıye Vekilinin rUsu 
mahdut, muayyen manalarile kul- mun tczyıdlne da1r bir kaç maddellll 
lanmavra. Mecnd yollar onlara ve- bir lAyihal kanunJyesl var. lRUsumuı; 
ni vazifeler glSrdUrmeye, ha.kiki tezyidlnJn bu kanunla taalUlku var 
manada müştereklikler hasıl ol- lklsi bir mUzakere cdllmck ıAzımrur.ı 
mava b11-.tar. Sonra hiztm radvo- dlye bir meaelei müate'hıre çıkardı. 
nun televizvon'a bir haz·rlık yap- Şımdi tru meseleyi halledclım. 
rnaktı:1 old11~mu da söyt'yemP.z mi· Ali Şilkrtl Bey te!Aş ile atıldı. HU 
viz? Bir r.Un ~zı>tPlr>..i" ~eTÇek- kOmetin llıyibasım evvelce mUzakere. 
•l.'n aı"M ırmı da S?ÖN"""MZ. ye ka:-ar vermek teklifi suya düı;ıUr. 

B"n•mla beraber dllQUnU,·oruz: nıck olabilirdi: 
Galiba bu "knvııcnmmm tatmin - Meıreıeı müste'hıre"nln buradc.1 
f'htıı>lt vP t<thli if'n IP"""l"f lravbı>t mevkil yoktur, dedi; rüsumun tcz)1 
rrıemek için bazı gllnlerde dP cııne zaten ıuzum yoktur. Kanıın bu 
(Şimdi Nurettin Artam ranvo rıı · ~ckllde kabul cd!.llrse o vakit mesele'• 
v•tı>"lııf aı-rvor) ı'!l'mPJ'!'l"li. (~:m~' müstt>'hıreye alt bir şey kalnınz. 
NUN"ttin Artıtl""f!an Tft-'''O 9.&Zett- Fa!,at soyaaııı ııyaaı aetı.ıaı; ortada 
11'nl ı'hılh,PrP1r.tTı4z) df'rnell. müzakereyi kUI görenler bir ekaen ltaıyaıı Somalilinde Juba neh 

laattı boyunca cereyan eden 
mnw· ~ llerleaıektedlr. 
atar cephelerde vufJet de~ Keeec1alda Ud tarar karp1qtı. r---·--------...... --------...... -..... ÇarpllJll& p tlddeW ve Juuıb ~ 

EUıı1 öptllrdll. Sonra: 
- Keykubat, dedi. aenJ yerime 

veliaht taybı edeceğim. Bee öldük. 
ten tODn. tahta ... ~bin . 
Selçuk tahtı HAia olatU ft bu 
mlllkll sen idare edeceksin .• 

yet koxuu vertyordU. 
me't dabiltyt almıf: 

- Müzakere unıa 
yeeeğim; mzauuıame 

yacqım ! diyordu. emllt'r. . 
B,,,.,_, J.J ( A~) Eritr&-

bqbca Umam llamaoua 
llldrwlu battı berindeki 1-

kaleei olan Karendeki 
iııllllNıbfllertn nihai afhum& 

tlzere olduğu tahmin e. 

4u. Blıtblrlerlni perçalarcuma ~ 
lultuJar. Bbılerce IDılala kam aktı. 
Netiolde Gtyuettba, bllttba inine~ 
llrlDID canlarau kurtarmak iGla bi· 
rer tarafa kaQtlklar.m s6rdA. 

Evet. berkea kaQl)wdu ve kaç
qtı. Tarlbbı bJdettlitne gere 
bir fert k•lmımıttı. 

O saman, Glyuettln kenödıd 
·feci bir Akıbetin .. eklemekte oldu
tunu hilllettL 
' N8N19 stctecektl. 

Anbrap.. dediler .. 
Allkaiaya, babumm cam kadar 

1evdtil Kellkeebıl bolc:lurcluiu » 
bnbl.me.. 
~ 10ktu. 
GtJuettm. Aabn )'Ohmu tut.-

tulu ftldt, JlololJar bir 181 glbl 
Anadolu ~. dal1armdan 
ÜJ)WIU'dL 

Slvum blttba 8al'larmJ J*tdar, 
barp Aletlerini tabrtp ettDer. 

Telllllar baf.rt:ıldJ: 
- Slvuldar 81mek lllteımf1W • 

lana. btıtln maUannı Mopl or • 
clU81111& telllm etalDler .. 

Merhamet JO)ıtu. SmJanm• sıwa 
etmlyordll. Emre itaat etmemenin 
ıme.ııertnl görmtl .. lerdl 

Slvaalılar canlarou kurtardılar. 
Ea)'llerl gaflet etti. Yılla1'ca sevk 
•e eflenceden bqb bir tey gör
miyen Kayaer!. lmlarm• tıç gOn mil 
dafaa etti. tJçtllictı gün. Kayaer! 
10kaldarmda tellll baltrmach. Sa
dece bbQ f&)mtılan duyuldu. 

Btlttln erkeklerlnba bq1an ke
alldl • 

Kadın ve çocuk öldtlrlllmOyorsa 
eelr edlllyordu. 
~. buradua BniDcana 

aktılar. Burul da ltayserJnbı lJa. 
betlae utradı. 

GIJueU'alw...,........ 
..... -- felf'*'- ava-

llLÇU&LA8 IA•AflRDAw 

Ankara Kal&sln a 
BiiyWc Tarihi Harp, Sevda ve intikam rom'ln 

_ No.2 Yazan: NiYAZi AHMEJ - ~ 
metu... o kadar tlzıu--4•"· ıu... btl
tttn aUıılerlnl derin bir yeis içinde 
pıçiıQw, klmee ile koDUllDÜ is
temiyordu. Bu keclerlt ıamanlarnı
da kendlllnt teteJU eden eevgtU 
Tamara'11 idi. Bu 1t11e1 Katku 
tm: 

- Ne llllltl1'0nma Gtyaeettln, 
dl10l'cfu. Çok IÜUr ıahhatin yerln
clecllr. Bir gb bepel yerine gele
cek. Seni ba fellketlere ltlrtWe
yealerln oeaasmı verdin.. Bundan 
..,. m9dllelr ~ daştlndUltlntl g6-
renler etnflm alacaklar. 

Glyuettln l8qlli lraımm .. 
1Q70r: 

- Yalı 'l'Ulıar, diyor, öyle de-
1'1. Çok fena lebr yaptım. Bunun 
ceasmı daha oekmec:UJn. Blnlın-ce 
luan benim )'llsOmden ölcltı. Bin
lene aile yolaıw kaldı. Onlarm 
ahı ftl' Ta· ar •• 

- Öyle dQ§Onme.. llmcU yOJı 
bbllerce insan sana dua ediyor. 

- Ö! le mi aanıyonnın.. 
- Elbette •• 
Glyuett'n, Tamann iyi lı:atplill· 

tfııe. kendisine baflılığma lı:ftnı1 
IOllswı bir• duvuvordu. Bir bil· 
ldlmdar kansı olduğu halde ona 
bu muameı.yf yanaımvordu. Ta
mar basan IZtırap içinde. çok de
fa korku Ue kıvranıyordu. Öyle 
Dren kcndlıllııden lfklyet etmı,or. 
du. . 

- Tamar, seni tetedlf'lm R'lbl 
mesat edemedim. latlyordum 1d bb' ............ ,... ...... 

yim, bilsen bu beal ne uuar se
vbdireeek, hay _tım-ıı en btlyll.lı: 

· mllkifatı bu lacak Tamar .. 
Tamar, koc ·smdan sonra. belld 

de kocaaı kadar oğlu Al&eddln 
Keykubad! seviyordu. 

- Oğlumu me~un etmen ba· 
na yapacağın en bUyUk iyiliktir 
Giyase ttin. 

Glyaaettin, bu saınn manunu 
hemen anlamış.ı, Tamar demek 
lsttyordu, ki biz göslerlmlzl lı:ana
dıfmıız vakit, bırakacajm tahta 
oğlumu veliaht b-rak .. Halbuki Gl
yuettlnfn Rum ft Tllrk kanlann
dan lld oflu daha nrdı ve hak on
lanndı. 

Babaaıııı hatırladı, mllcadele ile 
geçen senelerin tatJı. acı laatn.
larmı bir daha yqadl, la tecd
belerln dersinden 110nra: 

- Hayır Tamar.. Bunu yapa • 
mam.. Bu bir haksızlık olur. de
meei lAzmıdı. Fakat demedi. Ba
baaı Keykubat ela dJyememifU. 

Taman kucaklaclı: 
- Bundan b~ merak etme. d .. 

dl O en büyük makamı u.hlp • 
lacak. benim ve eenln 1WD1D1 ya. 
ptacakh'. 

Tamal' oftunu c;alırdı- Onu klı· 
cakladr. Uamı uzun öpttı. Sonra: 

- Haydi git. babaıam ellerlnt 
Gp •• cledt. 

Glyuetttnl:a bibi mtıthtş bir tar 
llJltJ ne carpıyordu. Dtlflllemelr .. 
lloJD:le kendini ~ "* ..... tttd)wdu. 

Har!~ hllltllmdar titriyordu. 
- Haydi, timdi dairelertnlse 

gfdfn •• dedl 
Tamar minnet ve •llkranla ko 

casmm yUzttne baktı: 
·Gtyas!'tttn: 
- Zavallı lı:adm, tu anda neler 

blas .. •tfğiml bir bilBen.. diye dil· 
tündü. 

Yalnıs batııma kalınca lı:ap;rı ta. 
padı ve koca hlktlmdar bir çocuk 
gibi h1cJnra hıçkıra allamafa bq 
ladJ. Dakikalarca a~ladı. Bir ta
n.ftan ~· dfüıUnUvor. vaptığl 
lıııleri btrer birer hatırlıyordu. Me 
Uke Adlllyeyt boğdurdufu atıma 
geldi : 

Okudu. :51 IDCI ...... 

- Evet. dedi. Bir gtln Alleddi· 
nl de benim kardeşime yaotığm ı--------
gtbl hılıtmda nindlrecelı:ler ve evet 
ve Taman da kim bU'r band ka
leye atacaklar •• Bir gtln de bir 11ey 
den h..,. wttea bir 11enı"rl onu 
botJ,m ftrlatud.. 

Kendfnl tutamadı. Deli gfbl ka· 
PJY! artı. Sesinin bütün kuvvetile: 

- Tamar .. Tamar_ 
Diye ba~ 
Tamar oclava dnlllf vakit kork-

bL Of• Mettla tanmnuyacak hale 
gelmlıttl 

- Ne var •• Ne oluvor .• 
- Bir '9Y yok Tamar .. gel.. be-

Dlm yanımda kal. Bir yere gitme, 
benden 11vnlma.. 

- Fakat ne nr otyaeetttn . 
Sfst ba bale getiren eebep ne T. 
Niçin.. 

- Bir w,v tonu Tamar. ~ 
Mr teY sorma.. Tatnws bunda b1. 
MmDDmedı•aır ..... ,,,._ .... , 
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Ayakkabı fiatları 
Bugün murakabe komısyo

nunda tetkik edilecek 
Fiynt murakabe komisyonu bu 

gtinkli içtinuım<la kundura fiyat. 
lan meselesini tetkik f!dece>ktir. 
Bu hususta :encilerden, Sümer
bank ve kunduracılardan isten('n 
rnpor gelmiştir. 

""'npora nazar( r Bevoğlu sc>mti 
için ylizde 55, Karo.köy ic;in ·iizdc 
30 - 35, İstanbul semti için ise yüz 
de 25 - 30 meşru kfir nisbc>ti mil· 

nasıp gôrülmektedir. 
Diğe. taraftan hükumet, mcm

le> kc>timizc bol miktarda dC'ri ge
tirtmesi i<:in 1stanbul deri ithalat 
birlığinC' 675 ' ·n lngiliz liralık akrc 
dC'tif vc>rmiştir. 

Der• ithalat birliği, gt'lirtı~cck
lerl malların listooi- hazırh\•nrnk 
Ticaret Ve1t5.letine göndc>rmİ.ştir. 

Memleketteki iplik Dün cezalandırılan 
fabrıkatörlerı esnaf 

Şehrimizde bir toplantı Şişli, 'I'akslm, Hasköy, Ka.sm1pa. 
şa nahıyclcrinde çalı.san esnafın 

yapacaklar umumi kontrollen y~pılm~ 605 
Ynkmda ehrlmizde blıtiın yuı t· ekmek, 251 ftra.ncala musadere 

taki iplik fabrikatörlerinin i!;tirnki edilmiş, 56 gıda "'Üinun &i alınmış 
ile bir toplantı yapılacaktır. Bu 6 sinema scnns arasında sinemala· 
toplruıtı da iplik tı:w'Zlııt.ı L~i görli· 1 rını havnlandumndı" lan için c07.a 
şülecektir. ktimaa. İktısnl Vekili kesilmiş ı:e 141 yiy .. ePk esnafa fh 
Husnü Çakırın rivnsct Ptmesi muh 1 tar cezası verilmiş, , ot.o!JUs yıldı 
temeldir. ı nm cezasına ça.rpılnuffbr. 

Şehrimizde bulunan Htisnu Çekır 

<liln, öğ!cd·en· e::ı.:eı SUmer Banka Edirne Lisesinin 
gelerek ıphk ııµ ıle mesgııl olmuş-
tur. müsameresi 

• DUnkil fhrac:ıtm yekfıunu 517 bin 
liradır. Bu arada dün İngiltercyc 350 1 
hin lırnlık tulün. Almanyayn zeytin
yağı, ltalyn '"" Yunruıistann balık 
.satmıştır. 

• Yakında şehrimize ı milyon Uıne 
çuval ve knnaviÇ(! gelecektir. Bu mnl· 
lar. Basraya muvasalat etmiştir. 

• Romanya seyrtscfain idaresine aıt 
vnpurlar, bugünden itibaren lstıınbuln 
yantıkları seferlerini tatil edecekler. 
dir. BııgUn sonuncu sefer yapılaca kur. 

• Vali ve lx'ledıyc rf'!.si LQUI Kır. 
dar dlln imar isleri mUdllrlllğtlne gl· 
derck şrhrin muhtelif imar isleri et 
ro.fmda tetkiklerde bulunmu~tur. 

• Tcsb!t c-clil<'n rakamlara göl'e gc. 
çcn ay 3300 koyun ve 330 sığ"ır kesıı. 
miştlr. 

• İlk okul öğretmenlerine> dUn E· 
mın!:lnil haUtev!ndc Unlversito pro!c· 
9örlerindcn Hilmi Ziyn Ül~en bir kan. 
fcrans vermi!'lir. 

Vılayt'l seferberlik mudllrltiğU 

~0000 llrn Farfiyle şchrın muhtelif 
yerlerinde bJf\•a tehlıKCBlne karşı ko
runma yt:'rlerl ve sığınaklar inp ettir_ 
mtştir. Bu sene sığınaklar !nşamndan 
ziyade zikzaklı yerler lnşumn ehl'm· 
mlyct venlcecklir. Bu hu.crusta bir 
plA.n hazırlanmıştır. 

ithalat Gümrüğündeki 
kaza 

Sirkeci ithaHlt giimriığUndc 
.Mıntuka iktısat miıdtirlüği.inrle 

de vekalet rr~fettişlcrinden rnil
r<>kkep bir komisyon içtima yap 
mıştır. İçtimndan sonra rnüfetti • 
rer, iplik fnbrlkalarmı teftişe çrk
mışlardır. 

Edirfü', 18 (H:ı.,usi) . Edime dün icinde asit dolu hulunan 
lisesi ve halkevi dün akşam ve cam<lan bir kap hamallar tara· 
bugün Edirneliler!' ~ok zevkli sa· fından naklolunurkcn dU.~üş, 
atle~ Y~att1. iştial edc>rek isimleri Ali olan 

Hususi iplik fabnknlanııa Sü
mer Bank namına mUmC\ssil ı:;-ön
derilmiştir. 

Lı~~ın halkevindc temsil edil- iki hamalla Hızır ismindeki ha. 
~ek ~~~:e hazrrladığr müsamcr<' mal ellerinden ve yüzlerinden 
lıs.c mud~rü Ct>malin cok canlı ve varalanmışlarc'hr. 
al~kalı hır:. konfernnsile açılmı. ve 1 ~ Yaralılar hastahaneye kal. 
ikı _saat suren bu nıüsaml'rC'd<' li dınlrqı~tır. 
S<'run kıymcılli genrleri değl"'r vC' ----o----
ktd>lliyctlerini hc>rkc>s" takdir et· Adi• ·ı f•• 
tirmişlerdir. ıyeye verı en §O or 

K'n• şupne 
edebilır? 

Türklerle Bulgarlar, bir an_ 
laI-ıma imzaladılaı·. Bu anlaşınn.
nm çerçevesi çok sağlam ve 
pek aydınlıktır. GaYesi ise, hi<' 
bir bulutla örtülemivecck ka · 
rlar meydnndadn·. • -

Netekim, hfıdisc, bütün dün· 
yanın gözii önünr konulduğu. 
muhakemesinden geçirildiğı ,.a. 
kit, kimsenin miciesini bulandır· 
madı. 

Jngilizler. Alınanlar. Bulgm _ 
lar, Ruslar hep birden bu an
laşmanın iyi ve güzel bir şey 
olduğunu söylediler. Hattiı. fta.l. 
ya bile, buna dil u1 .. atamadı. 

Iı.'vet, bu böylf' ama bir ttı knn 
muhitler, kralrl:ın zi,·ade krnl 
tarnftnrhğı yapaı·ak, · bu h~iıı 
bir mihver wfcıine beıhediğini 
ı:öylemck!A?n çekinmediler. 

Mihver VC' onun ı::-ave1ni. büıı
yesı, sistemi hakkmda, yıllar_ 
dır, gerek Tiirk devleti, gerek 
Türk miinevveıfori. ne dü~üıı· 
diıklerini saklamıyorlar. 

İngilizlerle ittifakımız da ap 
açık bir ,·nkıadır. Biz. bu itti • 
fakın çi1..diğ'i and hudutların
dan. bir ke.rccık olsun zeıTe ka. 
dar aynlmış de~iliz. Hatta her
kesin ümit kestiğ'i, kapkara bir 
bedbinliğe kapıldrğl fena giu •• 
Jerdc hile İngiltere, bizi biricik 
mcrd dost d\v .. anmıştı . 

"J .. ibyn .. da Grnzya.ni orduları 
l'vlısıra viirür . Somali boşaltı
lır, 3ritanva ufukları Cermen 
tayyarelerinin dMnir bulutlarir. 
le kapl<\nrrken de, biz. buciinkü 
duYt:Ular, bugünkii hareı;.etler 
ve but'"ünkii imanlar içindevdik. 

İngiltere. şu nz zaman kinde 
büyük imtihanlar gCt"irdi. Etra.· 

tmdan dağılanları gördü. QI;. 
kUşlcr, vıkıhşlar, aman deyişler
le karşılaştı. 

Bu korkunç günlerde kendi 
kadar giivendiği sade biz var. 
dık. 

''Lonc'ha., ııır son anlaşn.. .• 
hakkında \•erdiğı hüküm. işte 
bu mlilhiı:ı imtihanların granit 
dağlal'ma dayanıyor. Oradakı 
sarsılmaz ıtimadm selX"bi bu· 
dur. 

En fena zamanlarda en kara 
~ünteı ek t-n 1e11gfo teklifler. 
en parlak O<'!'o>'~""'leı karşısında 

\"erdi~ı Fô7.dcn "' rılmıyan bir 
milletin. r 1 1\'I güıılcroe şaşa.en. 
ıTını han~( ıhı! k~ıbul eder? 

"d'ih,cr .. ın mttkezleri bile 
bu :ınlıı"'1ro'ly1 kendi eserleri gı
bi g-ö<ıterme~e cah:::am.ızken, 
ba!o.llrnlnıının ort·ılı~1 bulandır. 
ıl1ll ;!\ yelt<'nmelc-ri. acaba n° 
der.? 
Yıl~n ruhlular, vic.'danlanr.. 

d~ kencl; rn'<'dikkri kürüklükle
rın SIZl"Tnl dU\"U\'O .. hı r. Onlar, 
bundan bin k"re daha hafif 
tehlikeler. d3.ha cılız zorluklar 
karsısmdn s;I'rri.,ler. diu:> gel. 
miı:ılercr. Yine kendilerı g-ihi et· 
tC'n. k~mi'<t{'n varatılmıs insan. 
lann. bu t<'h'ike ve zorluklar 
öniinde dimdik cluru:;Jarı, onlara 
S!lic 1!C'liyor. Pfl· gözHilütr\im·!
zü, hadiselere hakim oluşumu. 
w kıskanıyorlar. Kendil<>ri gibi 
ezilmed1<Yimiz". vatammızı. ~·ol 
halısı cibi şunun bunun önUne 
.scrmedij!iınizP tahammül ede
mivorlar. lr 'c> dıl" kuvvC'timizl 
cekemiyorlar. Bunlar. dimdik 
insanlara hınç ve kıskançlıkla 
hakan knnburlnra bPrı7.rrler. 
İşte o kadar bunıardar baf?ka 
hanPi Rf"!"E'fli insan. b:zıicıı şiip. 
he ed"'bilir? .. 

Tlakli. Sıi1u1 GFVi/\ 

Mangaldan sıçrayan 
ateşten etekleri tutuştu 
Hacı Hasna hatun mahallesmde, 

lürişçi sokağında 10 numnrada o
turan Ahmet kızı 80 yaşında Ne
zire dün odnsmda, mangal başm
da otururken. bir kMlcım sıçrnnııı:ı 
E'tC'kleri tutusara.k muhtC'lif YM'IC'
rindc>n vanmıştır. Yaralı kndın hns 
taneye kaldırılmıştır. 

Bu muvaffukıyctli milsaml'\,rC'~i 2289 numaralı otomobiy şoförü, 
bugün öğleden sonra parlak bir Şaban Yılmaz. dün tek numarnh 
konser de takip etmiş ve konser- taksilerin çah~tığı giln olmaması
den ewel halkeırinln tertip ettiği n~ :ağmcn çalrşmıs, yakalanarak 
sen konferanslardan biri muallim mılli korunma kanununa tc>\rfikRn 
Şaban taşkın tarafmdnn v<>rilrniş adliyeye verilmiştir. 

GONOEN GONE f 

ve alfika ilo dinlenmi.~tir. 

Altın Fiyatı 

Bir otomobil kazası 
Şoför Hüseyin oğlu Ahmet A

çıl idares.lndeki otomobil ilt- dlln 
1 Nis:ı.ntaflmda Akgirman soknğınd~ 

Altın fiyatları dün ıstikrnrını 10 numarada otunı.n Hüseyin oğlu 
muhafaza etmiştır. Dun de> bir al· Mustafaya <;nl"pmL'i. ağrr surette 
tm frntı 22 "5 'irn idi. yaralnmışttr. 

snrtlar içinde Balknnlar harbin 
mflırnkı de~ildi;I(' . namın lı:in 
diin' anın muhtelif yrrlerindı• 
Türk - Bul~ar anlasmn"r Ualknn 
l:;ır ırnlhıı he<;a.bına ml'ııınunlv~tlı· 
knr. ıl<ınmı"itır. Ualk:ırıl:ırdn ~ıılfıu 
'konr;\ Of'al< olan im\"\ Pt her sl'yılrn 
önre B;ılkanlnmı lwrıdi ı .. tiklal da. 
'nl:ırma suur:ıı hir ı-;tır<'tt~· sanl
rnıs olmalandrr. llunu hiç bir za
man untıfmnmnk lfümn<lrr. 

stı..nP ı r,~p.,..r;-\f 

-1-

Yaralı baygın bir halde hasta 
neye kaldrnlın:ış, şoför yakalan
mrstrr. 

Bir şoför yaralandı 
Keresteciler - Eyüp nrasıncla 

işliyen 311 plaka numars.lr otobü
sün şoförü Turan EyüptPki ben 
zinci önilnde lastiklc-ri şişirtirken 
jant frrlamış, şoföre> isabet ede· 
ı·c>k kendisini yaralamıştır. Yaralı 
Rnlat Musevi lmstancısin~ kaldml
ınıstır. 

Matbuat Balosu 
Basın Birliğinin tertip <ıt1 iğı 

yıllık balo. önümüzdeki cumar
tesi akşamr Taksimde ~ir ga· 
zinosunda verilecektir. 

Balo akşamı, camlı salonda 
bar kısmı da. gazinomm mut.ad 
müşterileri i~in serbest buluna • 
caktır. 

lzmirde Zelzele 
lznıir, 19 ( A.A.) - Dün gece 

saat 10,15 de şehrimizde biri_ 
birini takiben iki zelzcle olmuş
tur. Hasar yoktur. 

VATKBa 
abone 

oOu n UJJz 

Esrar ve m aceralarla dolu zabıta :romanı 

PERDELERİN ARKASTh"DA 

Bencdik Masonun dükkanı 
Sen Lui adasmm en teriba, en 
kenarda knlm~ caddesinde idi. 

Benedik Mason mücellitti a· 
ma, bu onun ufak tefek kağıt 
ışı yapmasına ve dükkfuımdıı 
bir miktar kırtasiye bulundur -
mnsına asla mani teşkil etıni. 
yordu. 

Paristen bir su çenberi il 
aynlan ve Paris hayatından ha. 
kikaten u?.ak katan bu kücük aL 
danın tenha caddesinde, bundan 
iki asır evvel zamanın en yilk
sek edebi simalarmııı toplandı _ 
ğı bırkaç asırdidc otelle, ya. 
n açık vaziyette bulunan bir 
kaç dükkan vardı. Ve cadde
nin fakir dükkanları arasında 
en ziyade nazarı dikkati çeken 
fakir fakat usta bir saatçi ile 
Benedik ~ sonun mUcellit ve 
kırtasiye dükkfmı idi. 

iste bizim mücellit • kırtasi. 
v ci Iknedik Masonun da ika· 

d etmekte olduğu bu cadde 
de zamanın en büyilk macerası 
c reyan etti. 

Benedik Masonun bu macera
sı, insanlık tarihinde yer almış 
olduğundan hakikaten· mühim • 
di. Sonra bu macera büyük ol • 
duğu kadar, dehşet. korku ve -
riciydi de. O kadar ki Benedik 
Masonun bu korkunç, dehşet 
dolu fakat aynı zamanda insan. 
lığı sarsan macerası zamanında. 
bütün Parisi titretmişti. Bugün 
de mazide kalan bu müthiş ma. 
C<"rayı hatırlıvanlar, hala titrer
ler. 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

Benooik Masonun bütün ma. 
cerasmı öğrenmek ve bir hü. 
kürn verebilmek igin işi !başlan· 
gıcmdan almak laznndır. 
Şimdi Maria köprüsünü geçip 

etrafıroı?.a bakınalım; o zaman 
Sen Lui adasındaki hayatın hiç 
de ya:van olmadığım görüriiz .. 

Bilhassa Fransız edebiyatmda 
sanat hayatında yer alınış olan 
blitün klasikler muhakkak ki, 
birçok zamanlarını bu adada 
geçirmi15lerdir. Evvelce ismi 
Başsız kadın caddesi olan Röz. 
ratie caddesinin başında ~ı 
koparılmış bir bakirenin heyke_ 
li vardır. Bizim Benedik Mn
son da mücellitten ziyade biraz 
da garip bir şekilde şair olduğu 
için, kendisinin de bu Bşsız ba. 
kire caddesinde oturduğunu 
Volterin Jörjsanın yattıkları o. 
dada yattığını iddia ederdi. 

Tabii. Benedik Mason, bu id -
dialariyle kendine bir gurur his. 
sesi ~ıkanrdı. 

Fakat, Benedik Masonu an. 
cak kendi tarifi ile daha iyi ta 
ruyabiliriz. Büyük Dır melek 
tarafından tahrik edildiklerini 
zannedenler gibi Benedik Ma. 
son da günü gününe hatırata_ 
rını yazmış. havatmrtn seyreden 
biitün hii.diseleri en ince tefer
ruatına kadar kaydetmişti. Ben 
Benedik Masonu tanıdığım za. 
man otuz !Peş yaşında tulunu.. 

Bebe k 
Çeviren: M . ACAR 

yordu ve o güne kadar hayatını 
karartan hfıdiseleri kalem ka· 
lem yazmıştı. 

~atrralarnn yazan en müthi~ 
katiller, haydutlar bile bazan 
öyle bir lisan lrullanrrlar ki insan 
okurken bunları masum zavallı 
kimseler 7.anlleder böylece büyük 
cinayetlerinin ke.'?f edilmemsi kor 
kusiyle kalem yürütenler belki 
mazur, belki de haklıdrrlar. Fa_ 
kat acaba Benedik Mason da 
mazur mıydı? Haklı mıydı? İş
te bunlan bir gün göreceğiz. 

Ben Benedik MMOnun hatıra.. 
larında, hatta hatmılarınm en 
karışık kısımlarında IMle sami • 
mi bir eda buldum. 

Bizi alakadar eden tarıht~. 
aylardan mayıs sonlarıdır.. Pa · 
ris erken gelmiş bir yaz mevsi. 
mi y<iŞiyor .• Vakit akşamın ıııa. 
at dokuzu.. Gölgelere boğulmuş 
olan tenha caddenin bu köşesin 
de duyulan son gilrültü Matına· 
zel Barcskatin bizzat kapadığı 
dükkanının kepenklerinin gürül. 
tüsü oldu. 

Daha iki dükkanın pencerele. 
rinde mrk vardı. Mücellit - Jıı:ır. 
tasiyecinin ''e saatçinin dükkd.n 
larmda ... 

Benedik Masonun dükkaru ih. 
tiyar saatçi Norberin dUkkanı • 
nın tam karşısına tesadüf edi -
yordu. Bu ihtiyar saatçi ancak 
haftada bir gün, pe7.8.rlan km 

--------------------------------------------~ At ve otomobil k o ı ku.=,u 

B rn. otomobil, bir de bey
gir arabası üzerime 

doğı-u vüriivor . 
. Kendimi • muhafaza kaygu. 

sıylc sJVTşmak. kaçmak istivo· 
nını. . 

Fakat nedense gözüm oto. 
mobilde.. 

Ata pek kulak asmıyorum. 
Hatta otomobilden kurtul-

Aleni Teşekkür 
Muhterem babamız Bay Cemil ür

yani'nln ufulU dolnyısiyle gerek cc 
nazcye iştlrfık eden, gerekse telgraf 
ve mektupla ~lemlerimize lştirllk eden 
kıymetli aile dosUanmıza ayrı ayrr 
teşckkllro lmkAn bulamadığımızdan 

bu hususta muhterem gazetenizin ta· 
\'aeutunu rica ederiz. 

Oryani Ailesi Nanunıı 
•;KRF~" t)Rl'ANI 

ve yeğeni ile beraber dışarıya 
~ıknrak kiliseye duaya giderdi. 

Geriye kalan bütün zamanın 
da .. y~il perdeleri arkasına giz: 
lenır. aletleri ij71>rİnP eğilir ve 
onu mshur ede'J eizli faaliveti
ne koyulurdu. Bu ihtiyar. · tec. 
rUbeli saatc;i, bir nevi ~liıtör 
icat etmişti. Eğer if' adamla. 
rmdan n~frct etmeseydi. bu i· 
cadiylc muhakka.k 7X'nnin olt. r • 
du. Biraz parası o!Ch_·~·ı •• dan 
artık sadece zevki çe sanati 
çin çalışıyordu. 

İhtiyar Vorber bütün mes 
arkadaşları ile bozu.~uş olt.u • 
ğu halde hiçbiri onun aleyhinde 
lnf söyJc-miyor ve en iyi haber 
nlanlar ihtiyar saatçinin daimi 
hareketi temin edecek bir \"ası 
ta, bir usul aradığım ileri ü: 
rilyorlardı. 

llıtiyar ,·orbcrir. diikkanı ö· 
nUnde duranlar camekanında 
çef'it <-E'ffit ve a.ca~·ip saatler, 
bir takım aletler. \"m·ariak ve 
dört kÖŞ(' tck<'r!ekler Eröriirlc>r. 
Maria köprüsii ile Sen Lui körı. 
rüsü arasında ihtivar saatcinin 
büyük bir söhreti \·ardır. A<: ... _ 
ta bir büviik ~ah-=ivet, şevtn. i 
bir kuvvettir. · · 

O geee Benedik Mason. ("rci; • 
lerini bu ve~il peı'Clelerin arka • 
sına dikmic:ti .. Saatd dükki. 
nmı gözlüvordıı. Fa kat ~ayesi 
saat"itıill hareketlerini "Ö?.: hım 
sinde tutmak değildi. .. ~ıı~t"i 
nin gü,.Rl kızı bn basının atöl. 
vesine girmişti. 

~imdi hikayemizi burada ke · 
selinı ve biraz da Bene<lik Ma _ 
sonun intizamsız hatıraları!'' 
goö?..den L"eeirelim: 

fDoot:mtt tıııd 

mak için yegane yol olsa. at 
arabasının geldiği tarafa koş _ 
mağa razıyım. 

Bu neden ileri geliyor? 
Yirminci asrın şu ılerlemıı 

devrinde bir iptidai at araba 
sına ezilmek herhalde şerefi 
bir kaı,a olamaz. 

O halde neden attan ürkmı_ 
yor da, otomobilden ka.çJyQ· 
rum? 

"At., da, "otomobil., 
den daha fazla idrak 
duğuna hükmediyonıın 
dan .. 

dekin
bulun

da on. 

l11KMET MÜNiR 

1 Yırm ı yıl evvelkı Vakıt 1 
20.%.9%1 

Türkiyeden istenecek 
mücr im ler 

20 (btanbul) - İngiltere tara.tm· 
da.o talep edilecek harp mücrimlerı 
listes!.ııde Enver, TalA.t, Cemal (pa· 

şa ı ıardnn bn§ka Doktor Nl!.zım, Ba. 
nııcddln R ı kıı ve Polis mUdürU Azmı 
'l.'C Bedri Beylerle Levazım reial esba. 
ıo tama.il HAkkı (paşa) da mevcutbır. 

11!".ll-!.I 
~0.2.1941 

8.0.'t •\j;Ul!i 

8.18 ll'lfif 
parçal:ır 

8.15 IS:onıı~nıa 
1%.SS Turkıik-r 
1%.60 Ajuır., 
13.00 Saz. 

semaileri 
18.tO Knrı ık 

proı;mııı 

18.0.'t f'a7. 
J8.40 in('(' !087. 

19.JO Koııu .. ma 
19.80 .\jans 
10.45 Pıı.'<ıl IHıyııed 
20.1:> r.ad~·o 

garetetıt 
:?M5 ı;;atyapin 
21 .00 l>lnlf')icl 

l!OU'Jder:I 
21.so honıı~ıua 
21.4:> Orkestna 
22.30 J\jaru 
2!.4:; Cazb:ınd 

': lerşemb ·ı Cuma· - 20 Şubat 21 ~ubat > 
~ 
C% MuJıu . 1 11!1ar. 2.J 
ı-- •, ı .. ım· hl '. il. 111 

'\ ~hllu r '.ı-,ııtı ,,,,., .... \ t.i!'t~· 1:.l.alll 

ııncoiıı 
7.50 1.02 j.48 l.Ot 

dotno;ıı 

Ötll' IS.28 6.40 ıs.ıs 6.18 
ikindi JG-26 9.38 16.27 9.18 
Ak.,am 18.48 12.00 18.'9 12.00 
l'atsı 20.ll .Lll ... .... 
lın'llll, ü.10 'l.!3 6.89 na 
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Hariciye 
Vekilimizle 

Bulgar Har·ciye 
Nazırı arasında 

şiddetli Yunan İngiliz gazeteleri 

Telgraflar teati olundu 
An.kara, 19 (AA) - Türk · Bul· 

.,ar boyanna:ncelnln imzası müna.so
beUle Bulgar harlciy<> nazın Popof 
Wı Hnrlclye Vekilimiz Samcocıu ara 
ıunda &§ağıdaki tcl<;raflar teati olun-
mu.otur. 

taarruzu 
karşısında 

ltalyan başkumandanı 

Bütün takv. ye 
kuvvetlerını 

cepheye sürdü 
Atlna, 19 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan resmi tebliği : "Dilşman 

krtalarmııznı hnrkatı neticesinde 
yeni mevzilerinden u•1ımıştır. 300 

Ekse!Ans ŞU.kril Sııra()Of;lo den fazla esir ve çok miktarda 
H rtd~ \ 'ekili 

AJ.'"KARA harp malzemesi aldık. Tayyare 
t.niıı imzası tl lerimfz: muharebe meydanı üzerin· 

BugliııkU beya.nnam ö ın 1 de muvaffakıyetli hücumlar yap-
ruuıebeUle dostane ve samımı Er ı1lş mrı; ve hepsi üslr.rine dörun!iı;tür. 
teatilerinden sonra elde edilen bu: Attna, ıo CA.A.) - Matbuat 
mesut n tice hakkında Bulgar h · nezaretinin radyo ile neşredilen 
meu.nln ve benim derm memnuniyet· bir tebliğinde şöyle denJlmekte
lerlmiz:I utıAllnlze ifudcyc mtısareat dir: 
eylerinı. ıa şubatta tıaşlıyan Yunan ta.arruzı; 

Bu beyannamenin kom§U ve doat ttalyanlarm Dlddetll muannldane mu· 
Ski memleketimizin menfaatlerine 01 kavcmetine ~en devam etmektcdi 
duğU kadar sullı davMına da bl.zmct Muhtelif noktalarda blltun İtalya 
edct'cg-ine kanilm. POPOF mukabil hücumları tn.rdcdllmiştlr. ı 

l!JcılclAnı B. ı•opof 
Unrlclye Noım 

SOF'l'A 
TUrk - Bulgar bcyo.nnames1.nhı im 

Z&6l mllnascbetlyle göndermek ıntfun· 
da bulU!ld~UZ sevimli telgra!tan 
dolayı za.t~llnizc samlmlyetle tc§ek 
knr ederim. 

İki hUkQmetimlz arasmd& cereyan 
eden itı.maUı ve samımı görüş teatlBi 
fkl k.omşu dost hllkQmcUmlzln öteden· 
ber:I mUne.sebcUerlne hAkim olan ve 
menfaatlerine hizmet eden kar§llıklı 

anlayış zihruyetlnl bir ı·crc daha isbat 
etmf§Ur. 

İşte bu kanaatledir ki. dOn elde e· 
dlleu mesut neticeden dolayı Tilrk 
bükO.meUnin ve benim hi!setUğimiz 

derin memnuniyeti zatıAltn!ze t1ade 
etmek i:ıtertm. SARA~LU 

talyanlar hcrglliı yeni mllstahkcm 
mevziler terketmekte ve ltaıyan mş 
lnmıandanlığı ellndeld bUtUn takviye 
ıataıarm1 cepheye sevkcderek vaziyet 
kurtarmağa ve mukabil hücumlara 
geçmeğe çalışmaktadır. Bu arada Yu 
nan ordusunun hıırekAtı, kararıa.,tınl 
Dll§ olan plfinlar dahilinde inkişaf et
mektedir. 

Cepncnln merkez lwnımda Yun!Ul 
taarruzu son derece memnuniyet veri 
el bir §ekilde dc.-vam etmektedir. 

Daha §lmaldc 11cril YUD&.n kıtaları 

düşmanı mevzller!ndcn tıı.rdetmiştlr. 

Mıııın.sfır. 19 (A.A.) - P..öyter 
ajansmın Arna•'lltluk hududundaki 
muhabiri yaryoı : 

Şiddetli yağmurlara rağmen Yu
nanlılar diln !. ütiln cepho boyunca 
taarruzlarını idame etmişlerdir. 

Fakat ltalyanla.r da takviye kıta-
atı almışlardır. 

F, 1 of J un Kllsurn - Tt'pedclen mm taka· 
1 smda Yunanlılr..r, 11 inci İtalyan 

ordusunu hırpalamağa devam edi-

beyan ati yorlar. Bu İtalyan ordusu çok ağır 
zayiat paha.sına Umit.slzce bir mu· 

Sofya 19 (A.A.) _ D.N.B.: kavemet göstermektedir. Dilnkü 
Bugil~ Buı ....... mebusan mecli • gün en §lddeU1 muharebeler iste 

'f>.... bu mmtakndıı. olmuştur. 
8inde celsesinin açılıvmda kürsüye Pogradet.': >. ıimaliude cephenin 
gelen Başvekil profesör Filof, sağ cenah mUnteha.smda ltaıya.n
Tllrk - Bulgar deklAratıyonunun hır Yunanhlarm iddili hUcumlan 
metnini okumu§tur. m muvakkatAn durdurmuşlardır. 

Bulgar Başvekili, bu mUnasebet- Şkuınbl vadisinde Yunanlılar 1-
le söylediği nutukta. 1925 de ild taıyan mevzielrine kal'§J yeru ta· 
memlek~ aramnda aktedilmiş o· arnızlara girişmişlerdir. 
lan dostluk muahedesini hatırlat • Develi _ Moskopolis mmtaka-
mış ve ezcllınle demiştir ki: l!!tnda Yunıı.n kıtaatı bütün havali· 

Dilnyantn geç.f.rockte olduğu güç ye hfüdmdir ve ltalyanlan ağır 
aamanlan müdrik bulunan Bulgar zayiata uğratarak ilerlemektedir. 
ve Türk hUlrlımetleri, ild memle- Dlln tnyynrc faaliyeti, havanın 
ket arasında mevcut dosta.ne mil· 
ı:ıuebetler dolaymile, pek tabii o- fenalığı dolayısile mahdut olmuş -
Ia.rak, karşılıklı mllnasebetlerlni tur. 
aydınlatmak i~ yeni bir ç&re ara
mı§lardır. Bu hususta başhyan mU 
za.kereler, karşılıklı bir itimat ve 
hul\is havası içinde cereyan etmiş 
ve I 7 §Ubat 1941 deklArasyonu ile 
neticelenmiştir. 

Bulgar hUkfuneti şu ciheti teba· 
rilz et+ ?'lllck ister kJ bu l!Jllretle 
elde edı'en mesut netice, blitiln 
Bulgar mılletinde derin bir mem
nuniyet doğurmuştur. 

Tnrk • Bulgar deklArasyonu, muh· 
teıtt ve l :birine zıt tetslrlenı mevzu 
tefkll etmiftir. Bunda.n dolayı evvel! 
fU c!heU tebutlz etUrmek lAzımdır ki. 
hu, Bulgar hllkQmeUnln mazide takip 
ettiği ve lıtikbal için de derp!g eyle
d!gi sulh slyuettnln yeni bir bürba· 
rudır. Cu zihn.l~tle ve dl'klılrasyonım 
birinci maddesllc mutabekat halinde 
Bulgar hUkemeU bir kerre daha be
yan eder ki Bulgarlstan her k1nı olur. 
sa olsun kimseyi tehdit niyetinde de. 
ğildlr. Ve Bulgar siyasetinin dcğigmez 
C'SUI her türlü tecavüzden tevakki ey
lemektir. 
Şu clhot! mll§alıede ebMkle bahlya· 

rmı ki Tnrk bfikQmeU, Bulgar siya. 
aetiıı.l eok iyi anlamı§ vo bu suretle 
Bulgamtan mUtc.kabil 'ısUuk mllna. 
sebetlerlnln sıkla.ştınlmuma yardım 

edebllm!otlr. 
Mebu5an mecllaınin bu siynseti ta· 

mamlyle tasvip <'dcccğine şüphe yok· 
tur. 

Bafveldl Profesör Fllo!un bu beya. 
ı:tah aiddeW alkı~larla kar§ıl&nmf§tır. 

Kira Rlukavaleleri 
(Ba§ tarafı 1 oorf.e) 

(Bu madded apartnn.anlar 
astolunmaktadır.) 

3 - Eğer böyle kıyruı oluna. 
cak bir benzer de bulv.namazsa. 
bina vergisi kanuni hükümleri. 
ne göre takdir olunan lrrymet 
u.ırinden kira almır. 

f - Yeniden inga ve tadil <>._n menkulleroe <!c bina ~ 
gisi tadll!t komfsvonunca tak • 
dir olunan bedel kira bedeli e. 
su tutulur. 

Almanya 
Yaaaaıstaaıa ıtalya 

arasında 
Sulh ta vasautunda 

bulunuyor 
' Lımdra, J9 (A.A.) - NSyuz Kl'O" 

n1kl gazetesı muhablrlnln Sotyadan 
bildirdiğine göre Alman mutavassıt 
!an İtalya ile Yune.nlstan arıuımda 
süraUe sulb eJctedilmesi için müzake
relerde bulunmaktadırlar. 

Bu gazete, !ngUterenl.ı: Yunaniata· 
nm istediği her tUrJQ yardımda bu· 
lunacağmı un.ve etmektedir. 

Sıngapure asker 
çıkarıldı 

Oa:nberra, 19 (J\.A.) - Avustralya 
Ba§vr.kfl vekili Padden dQn binlerce 
kişiden mUrekkep Avustralya kttaıan 
nm Slııgapura muvasalat ettiklerini 
blldirnıi§tlr. Bu kıtalan la§lyan ge· 
miler, harp tayyare ve gcmllerinln 
himayesi allındA bulunuyorlardı .". 

81ogaprır, 19 (A.A.) - Avustralya· 
h kıtaları getiren !Oo, Yohore botazm 
da göı11ndllğü zaman harfkulft.de &a.b· 

neler cereyan ctmlşUr. 
Nakliye vapurla.rlle bunlara refakat 

eden mua:zzn.n:ı harp gemll.erl heybeUc 
tmlılle yakl&§ml§lardır. Sıcak memle· 
kellere mahsus güne§, etratta her §e· 
ye tevkalAde bir renk vermute idi 
Sahilde muazzam bir halk kt1Ueıı1 bf· 
rtkm~tı. Gemilerde yüzlert gtıneıten 

)'&nmış, arap kryatetile aayuaz aake.r
ler •kin Ye memııun durmakta ve 
mflll şarltılar söylemekte td.irer. 
Halkı cotturan bu \"aler, denizde 

aldaler husule getirmekte idi Rıhtım· 

da bandonun, bayrağı ee!Amlayan •· 
bengi duyulmakta idi. 

Vapurlar yanaşmca, A~tralyalı· 

ıar p.pkalarmı çıkararak halla actAm· 

Tefsire devam ediyorlar 
Londra, 19 ( A.A.) - Röy. 

ter: 
Büyük lngiliz gszeteleri bu · 

gUn Türk - Bulgar paktı hak. 
kmda tefsiratta bulunarak 
vesikanın şUmulünÜn tatbikatta 
oldukça mahdut olduğunu kay. 
detmektedirler. 

Taymis gazetesi paktı umu
mi ::::alkan vaziyeti çerçevesin. 
de mlitalea ve tetkik eylemek · 
tedir. 

Gazete, Romanyaya karşı ya.. 
pılan sinir harbinin şimcU Bul -
garistan ve Yugoslavyaya tey. 
cih edildiğini müşahede ve tes -
bit eyledikten sonra diyor ki : 

Bulgaristan, tabii kaynakları 
itibariyle Romanyadan daha az 
kuvvetli olmakla beraber, daha 
sağlam davrnnmıstır. Fakat pa_ 
zartesi glinil Ankarada imza e
dilen dostluk paktının Bulgar. 
lar tarafından bir mukavemet 
jesti ol.maktan ziyade son ümit· 
sizlik ve helecan jesti olmasın_ 
dan korkulur. Bir anJaşmava 
Bulgaristanm selameti için he -
nüz bir esas olabileceği anda 
varmış olmaması TUrkivenin ha 
tası değildir. İş beraberliğinin 
henüz vakitken yaoılması lüzu. 
mu bir kere daha sab;t olmak · 
tadır. 

Y\lgosla.v nazırlarının Berch. 
tesgadendeki görüşmelerinden 
bahseden gazete şunları yazı-
vor: 
· Yugoslavyanın vaziyeti bu 
harpte küçük ve fakat maruz ve 
evvelce değil de doğrudan doğ. 
ruya hücuma maruz kaldığı za· 
mar. mukavemete karar vermiş 
olan bir devletin önüne ekse. 
riya çıkmış olan vaziyettir. 

Gazete il~ve ediyor: 
Bununla beraber şimdiki na

z! tabiye.si ~cak zayıflara ve 
mutilere karşı müessirdir. Bı.. 
tabiye Yunanlıların muzaffera.. 
ne mukavemetlerine, Türklerin 
sağlam azimlerine ve general 
Vavel ordularının şimal ve do
ğu Afrikalarında indirdiği ezici 
da.r:belere karşı semeresiz kaL 
mıştır. 

Hitlerin Balkanlaroa. ve baş
ka yerlerdeki her gizli hareketi 
kendisini hakikatlerle daha sı 
kı temasa koymaktadır. 

Tim.es gauıtesi ilave ediyor: 
Sinır harbi, Hitlerin de iyi bil 

diği gibi. bUtUn mcnbalann en 
bllyiik imtihandar. geçeceği bir 
harblıı mukaddimesi ve hazır. 
lıklan devresidir. 

Daily TeJegraph da şunları 
yazıyor: 

Türk - Bulgar anla.."tnasınm 
birinci ve ba.<J]ıca maddesi olan 
Türkiye ve Bulgaristanm milte. 
kabilen biribirlne tecavüzden 
istinkfı.f edecekleri keyfiveti ~t. -
giliz siyasetine tamamivle uy. 
gundur. Bulgaristanrn tanhhü -
dünU yerine getf rdimni göriir. 
sek memnun olacağız. 

DP-klirasyona (mUtevazı bir 
vesik.,a) mahiyetini veren şey, 
Bulgar htikilmetinin tecavüzden 
istinkafa muktedir olacığ-ı hu -
susun da ağır bir tereddüt me\•. 
cut olmasıdrr. 

Bulgnristanm mütecaviz olmı 
yacağI hakkındaki vaadinin. 1. ul 
garistn.n hUniyet ve istikla
lini muhafaza edemediği takdir. 
de, :'tirkiye için kıymeti yok
tur. 

lamışlar Ye hararet ve ne§e ile herkes 
le konuşnıağa ba§lamrşlardIT". 

Resmi zevat vapurlara çıkarak U· 

kerlere hO§ geldiniz deml!ılerdlr. Ma· 
laya vallıil Shenton Thomııs Ue ıuıkerl 
kumandan, askerleri selAmladıktan 

aonra bunlarm &TUP b.allndc fotoğraf· 
ııı.rmı ı;:ekmlşler ve bu fotoğraflarına· 
dalar halkın 1çln kıymcttnr birer hatı 
ra te~kil edeceğini söylemişlerdir 

M.alayaya hiçbir za.man bu kadnr ta:z 
la asker geldiği g6rülmem~Ur. Bu u· 
kcrlcrln ia§clerlnl Malezyalılar temin 
etmektedirler. Malezyalılar, askerlere 
mahrukat ta vereceklerdir. 

Çindckl hı&Uiz kuvvcUeri başku· 
manda.nı aınlral Sir Gco!rey Layton. 
apğıdnld sözh:ırle umumi hissiyata 
tercllman olmUDtur: 

İ~te askerler sağ ve salim olarak U· 

zaklardan, denlza§'ın yerlerden gel· 
diler. Şlmdı Male:ı:yada mühim miktar 
da takviye kıtaatımız bulunuyor. Bu 
d:ı İngiltz kumandanlığmm malik ol· 
duğu kuvvetin karada sevkulceyş nok 
talara aaker tah~lt etmesine mllsatt 
olduğunun crelll!dlr. lmparatorluğun 

kuvvetlnln gitgide artmalcta olduğu· 

nun de111Mlr 

Japonyanın sulh 
teklifi 

(Ba/J tarafa 1 incide) 
İşlinin Almanya ve İtalyan Ue bu 

hususta istişare yapılmadığını bllhas. 
sa tasrih etmesine rağmen, bu teklif, 
bu sureUe, Almanya vo tt.aıya ne mu· 
ahedelerle mllnaııcbet halinde bulunan 
bir hOkfunct reisi tarafından yapılml§ 
ciddS bir sondaj mahlyetlnl 1kl18a.p et· 
mektcdlr. 

ôJtrenlldlğino göre, bu Japon mesa. 
jı, hll! İngiliz hükQmeU tara!mdan 
tetkik olWllil!lktadır. M:atmıokanm 

mesajı, bittabi, muharrlrln.ln otorttesı. 
ne IAylk bir ehemmiyetle tetkik edS· 
ıcoekUr. Fakat, lnsl.ll:ı: styaaettnln u· 
mum! ve <!eğişmez prensiplerinde blr 
de.gişlkllk vukua getlrilmeBi muhtemel 
değildir. 

*** 
Va,,<dngton, l9 (A.A.) - Harici

ye nezareti, teferrllatiyle tetkik 
edilmeden Japonynnm yaptığı ta· 
vassut teklifi hakkında mütalea 

serdetmekten içtinap eylemekte -
dir. • 

Yan resmi :nabfilterde Japon· 
yanm Çin ile sulh yapmağa elan 
muvaffak ola.'Iladığr halde dünya 
sulbunda blr amil ohnak istemesi 
biraz: gayri tabii bir hal olarak te-
18.k.ki edilmektedir. 

" "' . 
\'a,,<dngton, 19 (A.A.) - Japon

ya hlikfuneti namına beyanatta bu· 
lunmağa mezun zatm. Jaoonvanm 
Birleşik Amerika devletleri ile 
dostluk münasebetleri idame et -
mek gayesini u.kip ettiğine dair 
beyanatı hakkmdıı. gazetec11er top· 
lnntısmda mütaleası sorulan hnn
ciye nazır muavini B. Sumer Vels 
şu cevabı vcrmJqtir: 

Birleşik Amerika devletleri hU
kfuneti başka milletlerin hareket 
!erine bu milletler namına söz say 
Jemeğe sa.1Jihiyettar bazı kimsele
rin yaptığı beyanattan zi~·ade e
hemmlvet vennektedlr. 

ltalya donanması 
Lond:ra, 19 ( A.A .) - Taymis 

gautesinin diplomatik muhar. 
riri yazıyor: 

Türkiye pekii.18. bilir ki Ege 
denizi istikametindeki Alınan 
tehdidı gnrpten Çanakkaleyi de 
tehdit eder. Türkiye yine bair 
ki, İngiltercnin kuvvet ve kud
reti bütü.\l şarki Akdenizde art. 
mıştır. Ve Türk - İngiliz genel 
kurmay konuşmaları müessir 
bir işbirliği vaadediyordu. Fa. 
kat Türkler, Alman ve Bulgar
larla bir çarpışmada kuvvetle. 
rini boşu ~una harcamak iste
memişlerdir. Yoksa Türkler el. 
l r ini ve Jrollarmı bağlamış de · 
ğillerdir ve bilhassa İngilizler 
her zamandan ziyade Yu..ıanlı_ 
lnra yardım etmeğc azmetmı§ 
bulunuyorlar. 

Taymis gazetesinin Alman !.u 
dudunda.ld muhabiri de diyor 
ki: 

Selanik'in işgali takdirinde e
ğer Türkler mukavemet gös. 
terirlerse Almanların niyeti bü
tün Trakyayı ve Anadoluyu iş. 
gal etmektir. 

İngiltereyi Silveyş kanalından 
mahrum etmek plfinları ise İtal
yanın, donanmasını Almanlara 
vermeğe muvafakatine bağlıdır. 

Mesele geçenlerde Alman arrJ 
rali Rider ile Jtalyan amiral: 
Riccardi arasında müzn.kerc ~. 
dilmiştir. Şimdiye kadar Ital
yar.lar buna muvafakat etme. 
mİ§lerdir. 

Askeri .Alman mahfillerinde 
beyan olunduğuna göre, Alman
ya vakit kazanmak için evvela 
Balkanlarda harekete geçmeği 

Valinin 

günlerde et buh· 
ranı ve beyaz peynir kıtlığı 
hakkındaki neşriyat dola.ymile siz.. 
lere bu hususta biraz malfiınat 
vermeği faydalı gördilm. Ewela 
gıda maddelerine narh ve fiyat ko
yan veya yüzde kAr ~beti tesbit 
e · n fiyat murnkabe komisyonunun 
vaz.l.fe ve ıııa18lı.tyetlerini kulaca hu
IBsalandıraynn: 

ı - Fiyat murakabe komisyo
nu fiyatı, kar yUzdesl tesbit olu
nan veya olunmıyan maddeleri 
piyasada tetkik eder. 

2 - Yapılan ihbar ve şiklıyetr 
1eri takip ile ihtikar cürlim1erlni 
tesbit eder ve bu hususta ko~ 
yonca lüzum görUlen tetkikatı ta
mamlar. 

3 - Mal beyenamelerlnl alır, 
tasnif ve tetkik eder. lhtikar mcv 
zuuna dahli olabilecek şekilde sak
lnnan mallar olursa hu gibi spe
ktilii.syona teşebbüs edenleri mey
dana çıkaracak takibatı yaptmr. 

Etme::ıelesi 
27 Kanunuevvel 940 da komis· 

yonda etler için tesbit edilen fiyat 
şu şekilde taka.rr1l.r etmiştir. Hay
van borbaSJ komiseri toptandan 
müteaddit içtimalarda dinledi, is· 
tihsal merkezlerinden alınan ma
ltunat tetkik edildi. Ve bu esaslar 
dahı1inde et fiyatı ticaret kaid~ 
leci ve hudutlıın nıı.zan dikkate 
alınarak tayin edilmişti. O tarih
te fiyat tesbitindcn sonra canlı 
hayvan fivntlarmm artmasnıa, in
zimıı.nı eden nakliye ve yem 
fivntlannm pahalılaşması do -
layısile et fiyatlarmm yeniden 
tetkikine Hlzum hasıl oldu. 3. 1. 
941 de üç senelik canlı hayvan fi.
vattan ile kasaplarda perakende et 
fıyatlan da mukayese ve canlı hay 
van borsası fivatlan esas ittihaz 
olunarak yeniden fivat tesbit edil· 
di. 3. 1. 941 de tesbit olunan fiyat
ların kasanlan tatmin edemlyeeck 
kadar rıksik far'klar arzettiğtnl 
~örerPk hayvan borsası komiseri
rıin de mtltaleası alınmak eartlle 
halktn iyi clsnten ve kolaylıkla et 
tedarik edebilmesi f<:in % 5 v(lva 
"(, 10 nisbeUnde zam yapıldr. Ko
misyon tarafından tilecar, peraken 
ar.et ve halk arasında Adilane kar 
ve sair nisbet!.:ri temfnen ittihaz 
olunan bu kararlara rağmen bor
sada canlı hayvan fiyatlarm.m dur
madan yükseldiği görlUmllı ve fi
yatlara men~einde temr edebilmek 
için atakadarlarm ve borea ko
miserinin m li t a l e a s ı alın
mak suretı1e etlere narh kon· 
ması tercih cd'lınis ve keyfi
yet vekfiletc arzedildikten sonra 
karaman 70, dağlıç 75, krvırcık 80 
kuruş olarak satış fiyatları teshil 
olunmııştur. 

Peynire gelince ••. 
Peynire gelince; komisyon 1 inci 

te§rin ayında. peynire istihsal mer 
kezlerindeki peynir stoklarını ve 
fiyatlarını tetkik etmiş mahilli ti
caret odalarmdan ve mUdUrlUkle
rinden gelen mufassal raporlar in· 
celenmiş, aynca bir çok toptancı
lar dinlenerek mütnlealan alın -
mL,tır. Bunun üzerine birinci nevi 
beyaz peynir toplan 40 kuruş, pe
rn kende de 50 kuruş Ur.erinden sa· 
ttlma~a ba.ıtlanm.ıştn-. Bu fiyat tes
bitinde istihsal merkezlerindeki 
peynirleri kilosu 35 kuruşa olduğu 
veya herhangi bir yerden lstanbu
la kadar naklive masraf1 da Uç ku
.nışu geçmediği ~öz fuıllnde tutul· 
muştu. Mühim bir vaziyet olarak 
da lstanbulda buzhanelerde mev-

ve amansız denizaltı harbinin IJlil••••••••••••••••··~ 
neticelerini tetkik etmcği tercih ı b . "d .. ·-•- ,..

1 
lek tımıze ~ ..1 

eylemektedir. ı ı Şarlan en Uyük ... uu.&An~ı ••em e I'. 
Alma~Y:1 bu d~izaıtı h~bin. OZEN FiLM ve TAKSIM Sineması bd 

de 300 ıla 350 kUçUk denızaltı ıt 
gemisi h-ullanacağa benziyor. Sevimli Emine Rızık'ı ve Tanmmııt SüleyJ11• 

İngilterenin istilası işte bu artist artist 

denizaltı harbinin neticeleri an - o kt ~ 
=~~ya kadar tehir oluna. o orun iJ;ı 

Sovyetler Birliğinin Almanya '-
ya, istediği gibi hareket etmek Türkçe sözlU, Şark.ılı ve aaııı bUytık Şark filminde t~ 
hususunda Sovyetler Birliğin- A§k ve vazite anwndlf'boo&l&yaıı ve nibayet vazttesW ~ ıtl 
den teminat aldıJ1ım söyliyerek blr doktor._ lçtlmal hayatın ttUtUn acı ııalmelerlni gö!U 
tefahur ediyor. Almanyanm si.. ve 1ııaanlığl tarif edt>n bir §~dJr. 
18.lı altında dokuz milyon aske- l'arm MaUnelerden ıttbarea 

ri bulunduğu ve harp endüstri. TAKS.M sıf1 
sinden daha milyonlarca asker 1 sinema 
ala.bileceği söylenilmektedir. 

TRABLUSTA 
Londrn, 19 (AA) - Stefan! atın· 

sına Trablusga.rptan gelen bir telgra· 
fa g6re, Cerab~b vo.hamna giden ltal· 
yo.:ı yolu tızerı.ı.d'I uçan tayyareler 
bu vahanın §imdi İngiliz ktiV\-eUert 
tarafmdnn muhasara edllmL, bulun
du.~nu haber verm~lerdlr. 
Cer~bub vahası Trablus çö'!Unde ve 

Tobruktan takriben 2:10 kilometre ce· 
.. ıbutıdada-. 

Dev1et Oenizyolları 
umum müdürlüğü 

20 Şubat Karaden~ Postaaı : ~ 
30 Şubat Pe?Jembe gQnldl karadenls postam yapddl 

Pazar gQnQ kalkacak tErsu.rum) her Pd ,pta Jskelelet!JI' 
paya JWiar gidecekUr • 



kota YUIU~ 
AMERiKADA 

Yazan. 

<aa. 

ısKender F. Sertellı 
81-

bıı ~ - Yusuf) macı bile 
~~ı değiı~ı, bu kadar heye. 

valk ı. 
~'ıtaYaer bun~an sonra, siyah 
li.. §U cUınJeyı de ilave et. 

Yusllf 
d t tak ed un kazanacağl bahse 
illl ıtib enler biletlerinı vann-

8tıı aren O'. • 
aı er ve k ..,ışemıze ıbraz et-
tınlar aıandu ları mükafatı 
"aık ... 

dııra er rıeşes. 
t- !lı.ı:yord ınden yerinde 
"lltit .....__u. 

~lına~ başlamıştı. 
\> * 

~ltıa ~ giyindıkten sonra loca· 
"~ ~ la"lllak lM~..1· F k t . 
•ıtıı a n b" "''-<-"Ul. a a , gen 

kuc~1')ır kısım halk kendi. 
~~ lisı:: advarak. kapıya kadar 
~ıııı ı.un e "'Ötil k k \' u J:'öst... .' rme coş un 

1f. alker rdı. 
~ ıı Vakit Yu~ufu tebrik etmek 
ll, ve ıınkan bulamıyor_ 

ııı~tlikaı 1 ~or1lrd1• 1 ar Yusufu paylaşa. 

il 
~u arad 

ea:e g~~eçen ~a~n bir sah 
hM. :Ye.nitd·: geçırelım. 

-.en gij ı ten sonra, sırtını 
~ l"ııaur hçlUkle kaldırabilmişti. 
~etı, çu~rnının üzerine öyle 

il' 8eyır· ainn_ınrştı ki .• 
': -'d c ın: 

~j'e ~ı ez:cek misin? 
•· "k•- ~rdıgı "'İbi Yusuf ~ b• ~11 h ... • 
~ ır et 8.Snı~r e"\ nişti. Ade-
rı~'lirtn~. kenıık külçesi hali

lla "ilkı k Ştı. 
•• ~otu~~~la ~yinme odası • 

kan kıskacı) ile yenmemişti 
Valker: 

- Bu cidden büvilk bir nıu . 
vaffakıyettir, diyordu. Sade mu 
vnffakıyet de~l. bcvnelmilel gU 
reş tarihinde ebediven unutul
mıyaeak bir hadisedir. Bir Türk 
pehlivanı Ameriknva [{eliyor .. ve 
hasmını Amerikan ovunlariyle 
yeniyor ... Bu hadise unutulur 
mu hiç?_ 

Sirk gişesinin önünde vüzler. 
ce insan tonlarunıştı. Bunlar 
mUştcrek \'e iddialı bahislere iş 
tirak edip kazanan kimselerdi 
Ertesi giinU bt>kleme .ı;.P gahır w 
tahammU!ıeri voktu. Fakat. za 
bıta e-ece vansından sonra sirk 
~isesinden tedivat yapılmasına 
mUsaade etmiyordu . 

Halka: 
- Paralarınızı varın alarak 

smız! 
Dive ilan etmiı::l<>rdi. 
Herkes vavaş vavaş: 

- Yasasın Türk pehlivanı! 
Dive ba~şarak d~hyordu 

Valker S('vinr:..,1en verinde 
duramıvor Ymnıfa n... söyliye. 
ceğini bilmiyor-tu. 

~ 

Sirk kaT)lsı önUnde şöyle bir 
konusma geçti: 

Valker: 
- Bu ~ece hen birlikte geze. 

cei";r. .. . Eğleneceğiz. 
Dedi. 
Yusuf kaşlarını kaldırdı: 

dn' lı §.erdi 

~ u, bir o-;; d w•ı ·1 • - Bu --- benim fazla ı?ez Çatı>ı t> .. reş egı , U'l ... ~~~ 
~d ası, ik~ınası. iki devin bo • meğe mecaı;m vok. Tahmin e
"'~etsi<Urı lra.nsatıantiğin mu dersin17. ki, ivice yonılclum. 
~~ler . ., - Ne yapmak fikrindesin 
tlUıı.'nlattı~e vardı. Yusufa bun ya?. 

i>'Ordu arı zaman sadece Mis Nelson, Valkere: 
~J>~ııut ~ - Hep birlikte bizim eve i?i. 
C~~l\J ~~. n~sinden ne dece.ı;iz, azfz patron! Dedi. Si2 

l1i. 1~irıt hılnııyordu. de bizim bir ~ymıızı lnnek te . 
~118\ıf en tercüman yanında nez.zül ünde bulunmaz mısınız? 

he~~ ıı ~ ilk sözU: Valker kendini tutamadı: 
'irı. g0l'ıı:ıeJ1SOn~ söyle. ~akm - Sizin cayrnm her zama~ 

Ot en hır yere gıtme • iQebiliriz. Mis! Ben bu gece er! 
~llç ~~U 1' lenmek İ8tivon•m ... frmek iPti -
Stıt hıeı: . ercUman kasarak 
~.~ ~-~c!Yı.· bulmus, ve· Yu- yorum. Müsaade edin de Yu. 
,,;enı~ •l'in - sufla beraber gezelim, beraber 

... l(;
3 

t~i~ 1 aynen kendisine eğlene!im. 
·ı~·'elso 

s p o r - - - -
Kız Liseleri Voleybol 

müsal>akaları 
Kız Liseleri arasmda yapılmakta 

olan Voleybol müsabakalarına dUı:ı 

EmlnönU balkcvi ııalonunda devam 
edllml.§Ur. GUnUı:ı blrlnci karşll&§ma. 
sını Kız Mualllm - Işık Llselerı yap· 
tılar ve Kız Mualllm l~, 16-6 
~Up geldı. 

tklncl karşılaşmayı İnönti ne Eren. 
ttöy t.aluml.nrı ''apWar ve neticede 
ErenköyJUlcr müsabakayı 16-6, 1~6 
tazımmı§IArdır. 

üçUncU maç Knndilll ile Boğaziçi 

arasında yapılmış ve Kandillilcr lf>-8, 
l5-4 galip gelmişlerdir. 

Halkevlerinin 
kır ko§USU 

fı"atlh llolke\·lndcn: 
2312/941 Pazar gtlnU saat 10 da 

: vlmlz önünden başlamak Uzere 8 k !. 
?metreli kblr krr ko~ yapılacak 
ur. Bu ko~da derece alacaklara muh 
telif mUkMatlar verilecektir. Knyrt 
ı:ıer gtln halkevlnde yapılacaktır. Aşa· 
ğtdıı isimleri yllZllı hakem arkadaşla 
nn da saat 10 da halkc\•indc bulun. 
'l'lalan rica olunur. 

Adll Giray, Naili Moran, İlhami 
Puleter, öı:ner Besim Koşalo.y, Ali Rı. 
zıı, HUsamctUn <1Urcll, Tevfik Döke 
FUrilzan Tekit. Nertman Tekil, Selim 
r>uru, Re<:Ep Ozan, Çeraııt, t. Bakır. 
i"cthl. 

I zmirde İnönü ko§usu 
lzmlr, 19 (A.A.) - 23 Mart günü 

ııehrtmizde bütUıı bölgelerin tısUrA.kllc 
tnısnu koşuru yapılacaktır. 60/M ka. 
rıa.r blllgenin i§tin\k edeceği bu ko§U
ıia Uç yUz kadar atletin yanşa.cağı 

tahmin edilmektedir. lzmlr'dc llk defa 
olarak yaprlacak olan bu büyük kO§u 
için ıtmdlden hazırlıklara bqlanmlf 

tır. 

Halkevlerinin 
yıl dönümü 

Şelıremlnl llalkewule•a: 
Halkevlertııin açılıımm 9 uncu yıl 

dönümü mUnuebeUle Evimizde bir 
toplantı yapıJaca.kt.rr Davetiyeler EY 
·~tıpllğtndcn atmır. 

Program: 
l - 1stlk1Al mar§r. 
2 - Ankara halkevlnden naklen 

muhterem Başveklllmlz Dr. Re.tik 
SayClaftım nutuklai'lıim dJnlenm..S. 

8 - Saat 20,30 da 1aUkW Martı. 
fi - Söz. 
6 - KollMlr. 
1 - Temsil. 

' 

~ n 8evincinden çıld1. 

eli~. ~ Yal 1 1 ~~~Aıı dı OlZdı. Kend= ken • Beşer dakikaf ık hikayeler 
~ v!lıı ~le ıtı"'0~u. Ne mutlu ba· 1 
~ 

1
tı ile eş ur bir cihan "am _________________ ... __ _ 

~'1 e !!on {akında evlenece.ı;.im. 
~dve ~ llSllOa evleneceğin
liu11tı~ııdeııusurkun da kendisini 
l~ıı .... 11 aıc8• ~ <',:ı .. ,.. e.,..,: ... di ki.. 

."rı ını dl' u ... b'l ~at ~ol'lnu •ı::: nmege ı e 
'ı:ı~ "tı ~is "ordu. 
•a 1.~ açıtıı f\teıson bu işi ana. 
ta•.n lstrıda ştı. Errer Cak mi.i. 
~ıııa~eleaek da nı.uıı:<ı.ffer ve 

b da takd~lursa, Yu~ufu a· 
t\ 'latt.t N 1rn edecekti. 
1 ,,.1\ı bite ;~8orı o ~e kahval-
t ., a~ "'et'ıd" r 
t ~.ı; ~l'rıd 1 e\·ıncıe yapmak 
Q"' er " 11'> h"tırlık .. .. " eı ~u!l\ıf e"ormus. 
"()fa ~ bu r" ........ ;ni ka. 
~ ~"~ olursa N ı ·ık 
~'ttı -llfu k • . e son ı 
Neı · enaı evine götü -

~ i Soll nıu . 
'iıı 11dPta lh,ş bir u"ı.ıltu i

t: v ~~f ~iv~~<:'rnlernişti. 
~1'tnııtt:1'l'ıış, t:e ~asında ivi. 

\>ıı "4 • rnız.ennıiş ve gi 
~ ~Gn • 
hı \>aıf ııoı ~.. " 

I' ~iz 'tt kaşının °zunun kenann 
~ Ve'.J. vardı ucuda kUçUk 

lıt ~ bıraz · . Menfderi b ı 
ı.... CJ~ tentürdiyot süı
"~~~~ ·1~ ~1 
t~i bir ~evd~~ olmazdı! Bu 
tat ~a."k Caknı dt• B"~~e bile de~ 
~ li\11 ı kan ak~~- ., rrn~an şa
tı tıa VtıınA rdu. F ıskaç_ 

da '\ltlaıtıı t; "'1.ırtnuş, dudak. 
t% tut~l'a lrı~d~~n~ b:ıcakla · 
Ilı i va <lı.ı veri "' mı~tt. Yu • 

altla katıı.nı . adt'~a ko'>anr 
~\oi tının ıştı.. BUtU 
""'~ıhı Ucu ~"' n par. 
~l't-l'ıı~ 8al'}ta.n :ı 'll baldırına 

~, C '""rıan. ını§tı. 
a.o:a <ıltı t.tırşu 

b ~ lll ! Ya çe •lnniş,,.in 
~ ordu -
~ 'llıiv · YusUf f . 

~r '· r- ,,ft1 az1a bır ~·v ,. -ı 'ti .... .,, ... ..1'--
v ' ,.,ll.. "'()be7i . h ( r- 1 uv0rdu nı op 
• '\' "(\'ı{J. • • 

......_ ; llf: ısıni tebrik dPr 
') ı.ı. • 

' 4ı 1 
bu ~:... ha - 1 ovunu be,ıı;endin 

"ll .,, , ., nı1 ,. .. 
bk~ !'i\'le .,.,,, ovımla· 
~~'h!r 11 bir d' Ven1ım Bt•f'a 

".'l 1u. 'Vece~ Vok va?' 
~"~ . 

hı .,"leı-d 
U\rllk e At""p,.; 1.A~" 

Görecede ı.eytln ezme mevsi_ 
mi idi. Yani va~ alma zamanıy
dı. Çocuklarla kadmlar taş b·:r 
de;;irmenin başına tonlanmışlar 
dı. Yuvarlak tnQın mihverind 'n 
g"!<;en bir çuılıu'7u ~ile ovnava 
ceviriyorlar; yağ çıkanyorlar
dı. 

Hasan Karaca elleri ceb'nde. 
dudaklannda ıslıkla kadmlann 
arasmclan '!'erti. Kövün kat"'.!'lt 
karşıya olan iki ka.'wesin"'en bi 
rinc g-irdi. On altı vaı:ımdavdı: 
ve eRSizdi. Daha do"'nısu köv. 
den köve dola•an takımT..,dan· 
dı. Onun için de ıtra sıra Hasan 
Kara,.ava sorın·lar: 

- Ha!an Karacıı derlerdi; 
nerelisin bem"~ri sen? •. 

- F'onvahvrm he'T!flerim! 
- İyi ama. Konvannı nere-

einrıen, hangi köyünden? 
Hı:ıQaıı F'nr"""' h;r saniye du. 

rur; htk mık e<Jer: 
- Bırakın be hemşeri, der. 

Konvadan iı:ıte ••• 
Yani, Hasan U'a~ca. kendini 

bir vol üstünde vahut bir tene
de. bir resme baArnda bulmuş 
gibivdi. lsimı:ıiz bir tal{mı köv -
teri ge,.mioti. On seııe"len'-<-ri 
vol vflrü,.1"1 ... -:.. Bu ve>hın U1.e. 
rine han~ köv rııotnplirse beş 

ay, altı av. en ço~u bir sene 
kalır; sonra bir sabah Hasarı 
Karacavı aravanlar kaT)ılandub 
verde bularna?.lar; mevsimden 
mıwsime başka bacıka ,·erlere 
u,.a., kuQlar P'ibi sır olur f?ider 
di. Netekim bir sencdenlY>ri rıe 
Göreced<' ic!i: ne iı:ı val't'~ be
lirsizdi. Bnzı kereler GerecıeH 
Mahmcdun tarlacı nda ral,şıvor. 
va.but ze,1.in ton'arrıa irin var. 
dım e<Jivor, bir ""'< <l"f"ll~r da 
avlaz av'az tc">"lerde. vol h.ov 
larmrh 1·<'rıdi ke1'd; ... .., dol;lcııvor
du. Kövllilıı>r eNf>r µ., ... .,.., V!'l,.a_ 
cava tıı.'c''mak irte .. l<:'rse nere
den geldi-'?in!, kim o1duğunu so 
rarlar: bir karı da: 

olsun bugiin sıkıld;.ı;ı v.finl<>rc1<>n 
birivdi. Yani sebeosiz sıkır.tı
ları~dan biri İ"İndevdi. Belki de 
varrmur mevsimi vaklaştJ""ı için 
sıkılıyordu. Az sonra, nihayet 
virmi ırlin . bir ay e-ec:er l"ecmez 
çifte kavalarm arlrasmda ton. 
lanan bulutlar bUtiln bir S?iln 
dök'.ilmeve ba~hvacak, Efeni 
cukt:runa inen te-ne'erin ardm· 
dan seller Görecevi basın tıU i
~lnde bfl"ahrak. vo'lar tıkana. 
cakt1. Ah. bu ,11'l;;lnur mevsimi.. 
z,.•ıtin dinlerinin çamura bat· 
tı"'t ova yolunun Pe"it vermedi
ği. tekerleklerin sanlandr~. bav 
vanl:ırın ve Rşı~an Kara,.ar.m 
sırr.·klam kesildi~i zaManlar .. 
Ha~an Karaca köviin bUt;;n 

erkc't'"rini kRhvede buldu. Bir 
ka"ı dama ovnuvordu. Bir ikisi 
laf ahvor: di-lrdli besi de;;inne.ı 
de vai? alan lcarlml~n re'~i.-tiri • 
yor: onlarm bef'e,_n,Q;orH;;;nden, 
şun~3n b11ndan şikayet edip du
ruvorlardı. 

Hasan Kanı,.a bir iki dal{ika 
yine elleri cehi .. ~,. nıacıalann a
ra~ı"'<'la cinlp ... ty 'R:r kar 1ıanive 

duvardaki ka"''Tt baFrrıasr reııı!m. 
le,.i se,rretti Rmılıır~.,,, bil"İ bir 
ramazan Mınn Av"'"'1f"'~ ca,.,ii· 
r. İT' ;,.ini t .. <l"Vfr pifi•·nrdu. Piri 
milli lcuvvet'erin frnire ~riı:;i, 
idi. P 0 r lriin hn 1·tt~ bu recılm • 
tere birer defa d!!ha h~ktıktan 
sonra. l(sıhveC'ive dXndü: 

- Tahir a":a, Tahir aP-a! de. 
di. Saat van""'1 aer,ti be yahu! .. 
Şu r::ıdvovu t"let! .. 

Kahveci yerinden kımıldama· 
dı: 

- tı:ııenıivor. deiii A klimiilft. 
törii bitirdilPr e"eli akcı:ım.. Hil 
mi r~vus dol urayım diye şehre 
ind4rdi. 

Dama ovnıvnnlardan hin: 
- Oh etti. işimiz H''mi Ca. 

\'llşa ka'dı ise .. vav vav •.. Dese· 
rıe ki M.,hnıut Rhoa"'ll ~"'d"osun
da'l artık lıa,,r vok F.h. övley_ 
se tcahve de 

0

iki kuruş Mahmut 
a~a .. Jrt.:....- lrt\re~ı.,'"ıi h va 

~ .b.:ı- "' "'Tl'en 
~ııu (AJnm. 

- Brrakm elin t?ar1bini be. 
derd: Başka işiniz mi yok? .. 

Hasan Karaca öteki avuncu · 
Ha.san Karaca nereli oluraa dan bir mcara yaktı; tekrar el· 
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Ameri '<.anın I n:, ilterege 
gardın .. ının bir izah tarzı: 
Kan çeker 

(Irk bai)ı tabrat kavvetlerJnl!ea blrld'r, ta~lat kuvvetleri 
ııe; sası z sacıasız emreder, lakat emirlerine 

ıtaat ett rmenia yoluna b ı rH) 
16/11/940 tarihli \'akıt gazete· 

sinde l TUrk Irkı hakkında bir 
tetkik) ıslm11 bir yazı ncşreL 

mL,um, bu yazım ona ektir. 

Amerika lngJttteyc neden bu 
kadar bliyiik bir alaka gösteriyor, 
ona hiç paraSinı alnın.dan bu ka
.:la.r Torpito, tayyare ilah... veri
yor. Neden lngilterenın bu zayıf 
ı:amnnından istifade edip de Kn
ııadayı, Avustralyayı, Hindistaru ve 
nnttii. Antll denizindeki İngiliz a· 
falarını ilhaka kalkmıyor? Tarihe 
bakılırsa böyle hareket etmesı 
ıcap edC'rdi. 

ÇilnkU: Amerika halkının takri· 
ben yU .. de sek:. nJ İngiliz ırkından
Jır. Ayru rrl{ nyıu mezhep, aynı 
dil. Amerika vaktile bir İngiliz 
mlistemlekesi idi. 400 sene evvel 
lngiltcredelti dini tazyiklerden A
merikaya hicrete mecbur kalan 
ve (Pilgrims Fathers - Hacı baba
lar) denilen lng;lizlcrin torunlan 
Amerikada çoğaldılar, \'C bunlar 
(Pilrit~n - sert ve temlz huylu) 
insanlar denilen smıftı. Şimdi A· 
'llerikadıı bu soydan gelme takri
ben seksen milyon insan vardır. 
::>nların soylnrmı unutmndıklarma 
emin olunabilir. Amerikal'lar geç
mişlerine o kadar düşkünler ki: 
A vrupadakl ecdat evlerini, beher 
•aşma numara koyup söktükten 
sonra Amerikaya taşıtırlar ve ora
.in tıpkı eski halinde tekrar kur
iururlnr. Paris siyasi bilgiler oku
lu profesörlerinden ve memleko-

1 timize de gelip konferanslar ver
'lli§ olan Andre Zigf'rit (Yirminci 
'\Sırda 1nglliz imparatorluğu bub· 
rnnı) isimli kitabında yazdığı gibi, 
tngilizlerle Amerikalılar aras-nda, 
..,ayağı günlerde dehşetıt bir reka
bet vardır, fakat. araya ücUncü bir 
devlet kanşmca derhal birleşirler. 
tmkı bir aile arasındaki kavgalar 
gibl 

1926 senesinde Rokleller kurumu 
tarafmfian Amerfkaya tahsile gön
derlldirnm zaman oradakJ bir gaze· 
tede ~öyle bir fıkra okumuı;tum, 
f!Mil 0 tl<> rl\l{katfmi c:Pkmiş olacak 

YAZAN 
Doktor Mustafa Hakkı 

Akansel 

ki bic; unutmadım: 
V:ıktile, lngil zlerin (Gazete kra

lı) ismini verd'kleri Lord North
cliff, Jnponyaya gezmeğe gitmiş, 
bu k-ıdar m'lhim buc;usile f!'azete
ci olan bir şahsiyetin etrafını Ja· 
pon gazetecileri sarnrşlar, ona bir 
çok sualler sormucılar. bir tanesi 
de şunu sormuş: (Bu suali anla
mak için, C'skidC'nberi bir: Ameri
ka - Japonya zıddiyeti olduğunu 
hatrrlnvmız.) 

- Şayet. Japonya· Amerika ile 
harbe tutuşursıı. İngilizlerin vnzi
yetJ ne olur? (Veri!"n cevabın e
hemmiyetini anlamak ic;in, o va
kitler İngiltere ile J:ıponya ara
sında bir ltt'fak mevcut olduğunu 
batırlnymız.) 

J..ord gazeteci şu cevabı vermiş: 
- Biz İngilizler, dofnı sözii 

seven samimi insanlarız, sizin bo
şunuza gitmek, \' misafir olduğum 
meml,.ketln efkün umumlyeslni 
gücendirmemek isterdim, fakat . 
hakikat her şeyiıı üstündedir; hiç 
hayalCıta kapılmayın; eğer Japon
ya, Amerika ile harbe girecek o
lursa: İngiliz hUkfimetlni b'lmem, 
ve hın-ada onun namma konuşma· 
ğa salahlvetim voktur. fakat İn
giliz milleti: derhal Amerikan-n 
yanmda yer alııcnktn-. Çiinkii biz, 
ne de olsa. aynı ırktan, avnı mez
henten. avnı dildeniz dem'stir. 

Yukanda bahsetti Mm: Fransa 
Enstitiisü azasmdnn. Fransanm en 
büvük ilim ocağı olan College de 
Fronc'da ve aym zamanda serbest 
siyasi bilgiler okulunda nrofesör o
lan Andre Siegfrid'in 1931 de yaz
dığı ve müteaddit defalal' bns1la.n 
manıf kitabında: (La Crlsı> Bri
tanniaue au XX e Siecle) "1937" 
b~inci tab·nm 196 ncı sahifesinde 
11u cl\ml"ler okunur: BUtün ı'!Unva· 

Yol amelesi 
teri ceblnde. kahvenin önünden 
§imdi tatlı bir mevil ile ovava 
inen, fakat bir ay sonra bir 
ku.cmn bile kondujhı zaman ha.. 
valanamıvaca'tı kadar batak 
vola b~ktr. Tabanlarının çamu -
ra sanlandr(hnı. ensesinin •;f'i.i. 
düğünü, omuzlarınm ~rplalt de. 
risine soc'fuk bir vamcı givmiş 
gibi vallitnurla titredi;;jni his
setti. Bir saniye birdenhire övle 
ge1di ki Görere kövilrıden basın 
g-itmek. KTI? ba•m::otfan bacı1<a 
bir köve ~e--nıek. ()~da \nqla
mak. Yani Hasan Kara,.'l. kışı 
to,.,rak bir inde rre--iren bir bö. 
ce<!c benzivordu. Yahııt ınırin 
bir koza ~ibivdi. YavH\ lar üze -
rinde ilk yaz ve ilk ~il"'ecıle bı~ 
koza vavaş vavaş arrh,,or: ve 
bir~",,hire katııı.tla.,•vomu. 

Yayma1tamm otomn.bili kah -
ven;n önilndP bu r'hı1dl·al::ır dıır. 

muı:ıtu. De<Hrmende va'? alan 
J?Ctı" lr-ıdı.,larfl"ln birk~ "I İl"eri -
ve kartı. (",ocuklar otom(lı,..ilin 

etrafmr ald·l~r. F'ahve~01dlPr de 
kavmıı 1•ıma btıvur e~ere1c lst-Pm 
le verdiler . .A r::ı'tırttıda "sn"ka
lannızı crkarm. hist, şa"kıı • .. ., 
di•I'(> bir fısıltı koptu. Kay1na. 
kam: 

- Merhaba herrı0eri!er! dedi. 
- Sa~ ol! di,,e 'hef'l bir "\arz-

dan ha,,lnn:ıt,l~r· bir ka"ı da ve· 
ni bir dırektif olun olnıar'!T;;Tnl 
yo'rlıı.mak Uzere !?'<'~aöze s::eldi. 

Kavmaknııı bereket 15.fi kısa 
kesenlerdendi: 

- Arkad:ıcıJar. dedi. Kövle. 
rimizin hali mal{\m. Göre~e k& 
vü dt" onlarffan hiri. ~imdi vaz 
rılduifu i"in tonrsklar kunı. vol
lar ivi. F"l'•nt b;r bir buC'uk av 
oonra v ~ur mev"'1lli b"c:'avm 
ca kaza ile nahi\•('lE't' aro.c:mda 
irtihntJ viT'e "trin efl,,miveC'e. 
?!iz. Her taraf ramur olacak 
~lrıklar ~,,!tt<lrırrmza vanrq:ı· 
cak. A ra.._"11arm•zm din<>illni 
kınlarak. Hvvarııannrz rtıl{•ırla
ra vııv~"lanacak. belki de öle. 
cel{ Eh. ellln+te ki kövüntizUn 
böyle olmasmı istcme2'0 ; iz' Vu 
mı içiıımle iateyen JO)aı& ?. 

Yazan: Kenan Hulusi 
-Yok! 
- Hayır! sesleri. 
- Öylevse hemseriler bu vol 

lann yapılması lazım. Görece 
ana volla ba~lanacak. Bu yolu 
da emece ile vanmaya knrar 
verdik. 1cini1Jle yol vergisini 
ödemiven kimler? .• 

- Benim! 
- Benim! 
- Benim! 
- Üt' güne kadar hf"men vol 

inşas1T1rlıt <'alı~ava ha!'llıva<'ak
sınr7.. Bir de ova volunu vilaye
te ba~lavan viiz kilometrelik bir 
vohı"luz var. F-Ter j,.jn;:ı:rJe ra _ 
hşmak isteyen varsa siıııdidE>n 

kırk kuruş vevrnive verivoruz. 
Görece kcMUleri arasında 

bakıcı"""ı:ı'ıtr: bir iki fTF•ttı: 
- F'ıl',.,...., 1·~mm nedi~ine de 

bık! Olı Gi)rC'"e volu berlıva· 
dnn ''1nılarıkm"~. Ne favdası 
va,. r.nrere"e ki.,, 

İJrinci Saftn lcPb<ıkha~. VP"'il 
O"X-..'e.-ivle u,.mak iste, ... ., bir 
h~vvan t<'Qiri bmıkan Hasan 
Kara""" ahldı: 

- Ne demf'1c ne fa,,da~1 v.ı>r? 
Gön'"" ""mı•~an kı-tulat'P 't ! 

- I .lif hp µ.,.,"'" T.r .. ~., ... a hun-
lar... Demek ki in"nıvorsun 
sen? 

- Nah. k::ı'""'"""n.m işte! .. 
Ni,.in ''aln s~v'ı>"in ?. 

Ba"1ra bir kö,·lü: 
- T"bii inanır, dedi; Görece. 

li mi o? .. 
Bir x+.,.ı<i atrldt: 
- O da ~re<"eli olsa vol ver 

~~i devince Rarııtav f"ibi nasıl 
ka"t'~T (YXriirrlı;k elh~t... 

KövH'Jerden bir kaçı güldü: 
biri de: 

- \Tıız'!E'" Hafı~ rlcdi Elin 
garhi ile ovn~mn lx'' . 

unul''a ~r::ıı-t>r F" 0 "n \a 
raca vuf etti: ve kövllil"rin a
l"!'•'"dı:ın bir vol bıı'arn'c birinci 
!laf:ı g-e"ti. Kaymakamın önün. 
de durdu. 

Kavmakam: 
- Nasıl? divP sordu; var mı 

i;jal 1500a,k isteyeTt?. 
(Devam. •JO"ft) 

ya yayılmış olan İngiliz milleti na 
zarında milliyet esası gibi telAltkt 
etmek nokta! nazarından: toprak. 
iyice düşünülfince. ırk kadar ehem
miyeti haiz değildir. 

Cecil Rhodes, Lord Rosebery. 
Lord Milner ve hatta Joeeph 
Cbamberlnin'e göre en mühim o 
lan "ırk" dır ve bunun hudutlan 
nı ölçerken mikyas geniş tutuJ
m:-.hdır. Bilhassa Rhodes'e göre, 
Anglo-Sakson birliği, yalnız l:lltUn 
1ngilizleri değil, Amerikalılan ve 
hatta bir parça Almanlan bile ih
tiva etmelidir. 

1914 harbinden sonra, Loyd 
Corc'dnn tutun da Baldvin ve 
Makdonald'e kadar, İngiliz siya.se
tinin inatçı ve sebatlı hulyası .. A. 
merika ile işbirliği" yapmak ol
muc:ıtur. 

Yusuf Akçornnm (Osmanlı dev
letinin dağılma devri) ismindeki, 
Tlirk Tarih Kurumu yaymlarm
dan olan ve Maarif VekiletJ tara 
fmdan 1940 da neşredilen kitabın
da, on sekizinci ve on dokuzuncu 
as•rlıırrla. ecnebi entrlkalarnm f!!V

vela. Türk ve müslUman olnuyan 
unsurlar arasında propaganda yap. 
tıklan ve nJhayet bunlan Osmanlı 
do·ıletindcın ayırmaya muvaffak ol 
duklnn; ikinci derecede olarak, 
Türk olmrvan ve fakat mll!lllman 
olan unsurlan aymnağa t"şebbüs 
ettikl"ri ve nihayet bunda da mu 
vaffak olduklan yazılır. Bu bal 
de. ırk bamıırnm tarihte ne bOyük 
"Ol oynadıklarını gösterir. 

Avustralya Başvekiline, bu har
bin başında şöyle bir sual sormuır 
lar: 

- Hiç mecbur olmadığmız hal
de, İngilizlere neden bu lr.;.dar 
canla basla yardım ediyorsunuz? 

- Çünkü biz de İngiliziz de on 
dan. demiş Kıııa fnl{at <:ok denn 
manalı bir cevap. Filhakika İngı 
liz imnar::ıtorlulhınu biribirino ba 
lıyan rabıta. zil.birde pamuk tpn 
kadar ince görünür, dominyonJ 
fillen tam bir istiklfıJ sahibidirler. 
yalnız İngiliz hükümdarmm §ah 

1 
onlan biriblrine bağlar. buna Aile
genci a la Cauronne derler. Fa
kat hak1katte bu bağ, ırki olduiu 
için sağlamdır. Bu bağın sağlamlı 
ğmı hesap etmiyen, lngi.Uzlerin 
dtişmanlan, bu harp başlamadan 
evvel. dominyonlann harbe girmi· 
ycceklcrini tekrar tekrar yazm11-
lnrdı. 

İşte bu iki hfıdlse de, yani, b r 
taraftan on sekizinci ve on do
kuzun<~u asırlarda Osmanlı devle
tinin dağ imasında ırk ve milliyet 
propagandalarmm en mUhim bir 
rol oynaması. diğer taratan, bil· 
tün dünyaya dağılmıg olan İngilız 
ırkmm zahiri gev§ek bağlara ve 
hatta ayn ayn ve tam istikW sa
hibi devletler olmalarma rağmen, 
tehlike kıırşrsında, kuvvetli blf 
merkezi idııreyo bağlı yek vncut 
bir d<'vlet lntlş gibi hareket etme-
1 "ri "Irk bağlnnnm,, kudretJnl göe
terlr. 

Irk bağ: tabiat kuvvetlerlııden 
biridir; tnbiat kuvvetleri ise: aee
siz sadaınz emreder, fakat emirle
rl:ıe itaat ettirmenm yolunu bilir. 

Bu rabıtalar, on dokıt%Unca a
sıı da koskoca Osmanlı i.mparator
ıu.nıııu dağıttılar. Yirminci asırda 
ise. tehlike ve zaruret kar'§ıamda, 
btivük bir ırkın, bütün dünyaya da 
mlmıQ olan yıarçalnrmı bir araya 
topla\.'1P cesim bir Anglo·Sakaon 
imnaNı orluğu kurması pek muh
t"mPldir. 

Ve sarurmı ki: Almanlann ye
~iine telafi edemiyecekleri nokta 
dn: fn .. 11terenln onlardan 400 sene 
evvrl uvanm. ko,,koca şimali Ame
rf'·nr.m o zenITTn ev emsalsiz top
raklannı ikinci bfr İngiltere hali
ne get1rmiş olması ve orada ken
di '{anmtian seksen milyon kadar 
fn~lliz llrf'tmesl ve dünyanm di
;o;.C'r kıymetli ve geniş parçalarında 
•'la a'-n1 veçhilP hareketle muvaffak 
olma"ıdrr. Bu cihet Almanlarca 
övıP beş on sen~e ~eceyi ~ndil
ze kııtarak c:al·şmakla detll, pek 
uz·ın senelerde bile tela.fi oluna
maz. 

. . . . . . 
Yukanda bıı.hsettiğ'm yamnda, 

rrklarm vasıflarmm sabit olduğu. 
nu yazmıştım. Son hf.Ldiselerin bu 
filtrimi tebarüz ettiren taraflarım 
knudPtınf'k isterim: 

ttalvanlar, ellerinde en mOkem
mel silılhlar olduğu halde, her ta,.. 

(Liıtfen sahifeyi çttıiriniz) 
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Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüiündert ; 

İrfan Serpcrin 26710 He.cıap No.sile Sandığnnızdan aldığı (600) lıraya 
birlnci dercccdo ipotek edip \'lldesin® borcunu vermediğinden hak. 

da yapılan takip uzcrlne 3202 No.h kanunun 46 ıı.cı maddesinin matufu 
ncı madde.sine göre satılması lcaOOden Sultan.selim MU!tU Allbcy mahal· 

emıım Karası.nklı ııoklığmda eski 32 MU. yeni ·U/l numaralı kaydcn 120 
tre 57 dt'slmct.re mcmıh:ısı olan kağlrb1r eı.-ln tamamı bir buçuk ny mtld· 
e ~ık art.tırma.ya. konmuştur. Satı§ tapu mc!l kaydına göre yapılm&k

:ada'. Arttırmaya glrnıck iııtıycıı (262) llra pey akçası verecektir. Mill1 
Bankaıanmızdan birinin tcmonat mektubu da kabul olunur. Elrlkml§ bUtUn 

ilerlo bcl dJyo resimleri ,·o vakıf icare3i ve taviz bedeli \"C tellAliye rü· 
a borduya aittir. Arttırma g:ırtnam~ı l i /2, 9U t.arilılndcn ltlbarcn tet 
etmek tstiyenlero S:ındık Hukuk Iıılcrl ııer\"lıı!nde ıı.ı;:ık bulundurulııc:ı.lt. 

Tapu sicil kaydı ve sair ıtızıımlu mal<ımat ta farlnamede ve takip dos 
mda v rdrr. Artt.Irmaya. g rml§ olanlar, buııl8rı tetKık ederek ııatılıg:ı 

:&kanlan ı; yrimenkul hakkmd her ~yl oğrenmtş ad ~ tclftkki olunur 
ci arttırma 14/4/941 tarıhıne musadlf Pazarte!l Cağaloğlunda 1.:1\in 

chğ:ınızda saat 10 dan 12 Yf' kadar yapılacaktır. l!du\'"akkat ihale yap:ıa 
mm içın wkli! edilt:cck b ... ddln tercihan alınmaaı ıcabeden geyrimcnlrnJ 

ellefiy\"Ule Sandık nl:ıcağını tamamen gcçmi{ı olmam Mrttır. Akı;ı tak. 
rtJe son arttıranm taahhüdü bılkl lt ımıık rUle 29/4/0U tarlhuı-0 maj"a 

Salı g{inll aynı mahaldo ve aynı saatte on arttırnUlsı yapıla~~ktır. 3u 
tırmada gayrimenkul en çok arttınının 11stünde bınıkılacaktır Hrıklan 

pu alclllcrile sabit olnuyan nlı\kadıırlar ve irtifak hakkı ıınh~pl rinln bu 
nnı ve hususile faiz ve ma!lıtrtf~ d lr iddialarını illin tarihinden ıuba· 

y1rm1 gUn içinde evrakı nıUsb!tecriltı bembcr dairemize bıldlrmcJcrf it\. 
drr. Bu suretle haklarını bildirmtmiş olanlarla hakları tııpu siclllcrıle 

bi1 olmıyanla.r satış buielinln p:l) lafma ınd:uı hariç kalırle r. Daha fazla ma. 
at almak Lstiyenlcrin 939/1!:03 do.'lya No.sile Sandı~mız Hukuk Le;! ı ı 

rvist.ne mUracaat etmeleri !Uzumu ılfuı olunur. 
.... ,.. ~ 

DJKKAT 
Eınnıyct Sandı ~: &mdıktan alınan gayrimenkulu ıpot k göstermek ıs·· 

tlllere mubn.mml.nlerimlzın koymuıı olcııığu kıymetin f'c 40 nı tı:ıca \1iz et 
mek üzere ihale bedelinin ~arısına kaı.13.r borç v<'rmck suret.le kolıwlık 
~ekt dir. '127rı ı 

Qevle.!_ De!lliryoltart ve Limanları ~I 
işletme ... Umum idaresi ilAnlan 

lılulı:ımmen bedel, muvakkat t.cınlııat ve mlktarlariytc clnsl"TI v ele. 
tıne gUn ve saaUcri asağıda nlt olduğu llstcai hiza.sında yazılı Bil ar 

ı'&ftnler her liste muhtcvtyatı ayn ayn ihale edilmek Uzere ve kapıtl' ~ar 
'8ultl ne Ankarada ldare blnn.smda satın a.ımacakttT. 

Bu flje ı;trmck tsUycnlertn listesi hizamnda yazılı muvakkat •"ır.irı:ı! 

kanunun tayin ctUği vesika ve teklülerinl aynı gUn eklllltmc 113<\•i!l l.:r 
ııa.at evveline kadar komisyon reiııliğine vermeleri lizımdrr. 

Şartnameler parc1.Sız olarak Haydarpa,.cıada TescllUm ve Sevk ş .. •11~!rı. 
A.nkarada ll.alr.cmc Dairesinde, Eskl§etir ve tzmirdo Ida:-e mt\l!'ıız.?.la. 

da dağlt.ılınaktndır. 

Miktarı Bfob<!1" adedi Muvakkat eoı• ınltmE-
.Adet C'•nsi lluhammen bedo>li Teminat .,,..in ve 

~tanbuı Levazın1 amırııgmden verııen L harıci askeri kıtaall illn ları 
ı· 

~~ıda ynzılı mevadm kaıxıh r.arfla lkailtmelerl hl:ıalarında yazılı gür 
saat ,.e mahallerdeki aekerl aatm alma komU!yonlarındP yapılacaktır. TaliJ.1 
terin kanunl VCllikalarlle teklif mektuplarını lhlile saatinden bir S3Jlt eVV't' 
llne kadar ait oldutu komiS) ona vermeleri. Şartnanıelerl kom~yvwaı .U<'e I 
gorUIUr, 

CiN 1. 
r:;, 

Mil.tan 'llıtarı İhale glln, saat \c m::ıhal'i 
l.iru 1.im 

Sığır eti. 2:10,000 l{ılo 7 .500 656J 10/S/9U ıs Hndmıkoy 
Sığır eti. 76,092 kilo 15,218.20 
Buğday kırdırılmaı>ı. M5 ton 21,262.50 

~ .. ~ 

1241,37 7 ,. ,. 10 Ağrı. 
H'.'95 "ı ., ,. 16 lzmirBorrıovı: 

( 1!1.f7 - 11:.?Sl 

Çeh:;i Veltôl<ıtçe venlm<:'k \i7.1>re> behenne tahmin edılt n flyati tkl U'1! I 
olan 10,000 adet iBUhkA.ın nıodell kUı;uk halta mUteaJıhld nam ve e.,abır.a 

açık • kslltmeye konmu!}tUr lhııleııi 24./21041 Paz:nrtesi gUnll saat 14 rtı> Arı ı 
karada M. M. V. Sn Un &im ı k•>mu:ı\"onunuıı y:ıpılacaktır. llk teminatı ı5Ut 

liradır. Şartnamcsl komi"yond:ı g-ô.ı111Ur. Taliplerin belli \"akıtle konut-;> ona 
gelml'hm. <ıs !l - "l'l4 ı 

.. ~ + 
Beher kıloıruruı. 14,5 kuıwi tAll'nın edilen 216.000 kilo ekmek !<~palı 

zartla ek8lltmcye konmuı>tur. lhcılcsı ~2 2111-11 Cumaıtes:I gUnU saat l 1 dl' 
lzmirde L\•. Amirliği satın alm:ı kom.s)onunda yapılacaktır. 'l"nhmı.ı 1) d<-11 
31.:;20 Ura ilk tcmlnau 2349 lııaı.lır. ş .. rtnamcs! komJııyond.ı ı;öril!Ur lst<'k t 
lllcrln knnun! \"P~lkaıariylc> l"kl l mc ktupıarını ihale ııııatindım bir "ıtt ev 
vel ltomisyonıı vermeleri. (l 93 ~4') 

~- :ı< ~ 

~her kılosuna tahnun edıl.:ı rıy ıU 6.5 kuruş oları 2000 ton yulaf p.uaı 
!ıkla satın alınacakt.Jr. İhalesi 24 2 941 Pazartesi gllnU saat H de Ank~·ıdl' 
L\·. A.nılrllği Batın alımı konı!.syonunda yapılacaktır. 100 tondan aşa·: oJ 
mamak şartlle ayrı a;>TJ taliplerden alınabilir. !!000 tonun knU telI'lll:ıt 

15 .... 00 llra lira. ıoo tonun kaU teminatı 975 liradır. Yulaflar Joküın h.ıtl!ld< 
An:tara \'C eh-ıır isuuıyonlarda ve va.gonıard:ı tesllm ıılınacaktır. Tallp'"rı,., 
kati wmlnntlarilc belli vakitte komisyona gelmelerL (1967 ıuıw; 

lieher kılosuna ~rıın:n c..ıııen tlyatı 6 kurue 2.5 santin1 olan ~ Oot. toı 

Al113 pazarlıkla ııatın alınacaktır \"Uzer ~ondan aşağı olmamak U.t~re ayrı 
ayrı taliplere de lhale edilebilir. Duktı!l> tıalinde Ankara •e civar ut~yo:ı. 
ıarda testim alınır. Heps!nln k t'I teın.ı.ntı 21.2.'iO Ur;ı, 100 ton !<;in il3!< t••a 
gır. E\·ımt ve şartnamul 060 kuruşa ı,omısyondan al~r. Ta.llplcıin r.er ~Dtı 

!.nkıı.ra LY. t\nılrllğl eatm al01ıı komıayonuna ı;elmeleri. USi5) {~7J) 

"' ~ "" 
Bt her kilosuna tahmin ec.llrn fı ti 3.l lmruş otan 40,000 kilo sıpr ctı 

pazarlılda sntm nlınacaktır. lhaks1 lJ:J 9H Cumnrt~l günü sant ll de Ça. 
nakkalerle a.skerl s:ıtın alma komısyonund:ı ynpılııcaktır. •rah!llln tutarı 
14,000 lira kaU tcmi?latı 2100 liradır. Tıllplerln bclll vakitle komtsyonn 
gelmeler!. CH77 - 1273) 

~ .;: "' 
Hı.:lıer tonuna tahmin cdlk?n fıyatı HıG liru 50 kunı~ olan lOC ton tasfiye 

r.d.lmlş blok halinde kalay 21.2.9.U Cuma günU saat H de Ankara.da M. M. 
\'. Satın nlmn komisyonunda pazarlıkla snun alınacaktır. Taliplcrm bcllı 
vakltte komısyona gelmeleri. Kat'i ~m!nalı 29,fiG liradır. (1965 - 1196) 

L , -

Tasarruf Hesablı:H·ı 

IKRAMtYE PLANJ 

. .. 500 
Q 

\O(l 
.. c ... o 41 (1(/ .... 

300 _ lıl • c;OOU ... 
1 ,. 

KcşıoL.~r: 4 Şutınt. :! Mııyıs. 

tos. 3 ı:..,ncıtc~rltJ tarıhıcr<.ndt \ ... .................................................. ~--
ı 116,000 C4rl hat kayır-. 

travers. 

Lfra K. Lfnı K. n..,+; 

16 495, - ) çar,ıın•bs 

lstanbul Yüksek IJ,f ısad ve Ticaret Mektch 
Mezunları Cemiyeti idare Heyetinden: 

2 eo 400 Cllrl hat kıı.Vlll 
travcnı, 

s 15,000 Kaym kbprfı 
traversi. 

(x) (Bu traversler lnl'P:' ~ •1 .f 
edildiği takdirde: 

~ Gtl,000 CAri hat kayt:ı 
tr venrl. 

Oram klMmnda 
Akfam ıo.so .... : 

YAZAN: He.tri BadaWa 

• •• 
b&lklll Qwlbl Komedi lmırumdıt 

Akpm ıo.so da: 

Kiralık Odalar 
8e)'Ult. LAlell. .A:kaaray, Şehrcml 
n Topkapıya otobüs teruin olun· 

•llltm'· , 

l eyoglu Halk Sineması 
llullllm Selıabattln Opereti 24 Pil· 

...._. akpml 9 da, (KoJO Dönlı ) 

.... Komik S perde:, 2u Sah AkflWDJ 
• (Efıenlll Aşln) •r.: 41lS14 

atta mt\fııtmadiyen çekiliyorlar. O 
~ )'8ZW1§bm ki, General Vc:,·
ıand. yalnız mükemmel silAh kafi 
leiDdir.. onu .kullanacak er de yü· 
ek de olmalıdır demüıti. 

tGlyaıılarm bu halini gene n k 
an izah eder: 

1560 tarihine dob'TU yazı1mı 
raımzlann bir ımhescr addctt.ik

bir kitap vardır: .Montaigne·ın 
r.rc:· .... T,. __ l!!) ili. Bu zat, nkıllı, çok O· 

0 ki Yunan ve Honuı cdt'· 
u• rnuı::. tılozof. ho:o mf' 

ı z ı · uhıız, kitabın Jıs,ıııı 

ımla.sı I k esk• bir frnn'>m:::ı ol
i?undan, anin ı•mıısı bir n·ırıa 

Tesadlıten, i lP bu kıt.ıı tn 
ıe bir fıkl'a okudum: 

Bir !tahan asılzadl'sıne soldum 
en ıu;ıyanlar hiç harp etmE 7.

? Şu cevabı ...-erdi: - Çunkü 
~an milleti gayet zeki vf' ha~ 
rr. Muharebe rneydanın:la, da
duşmanı görmeden. t<'hlike~ i 
r ve kaçar, sizin Ji'ı ansızlor isi' 
anlar kadar z kı o ~ •irk a n 

, düşmanı göroük' r ıı ka-
r. Almanlıulo 1 \,., rl'.'lı c r sP 
Ulun aptal olduklnı-mdan, dtıs 
ı gördükl"ıi hald tr hlikeyı 
k etm<'zl<'r \ harbe tlıtUFUt· 
l 

kl'l t rzıı dn ıo('I Pııc kıvl~I' 

!llE'rd dilıni- olan bıı fıkı i 
eden Yi'ıkıalaı arıh be,~ unca 

•plif ekili rde> guru ı: !mbt· 

Dr. Mııstaftt Hnkh.ı \ kıı ... 1 

6 

7 

) 5/1l/l ll41 
40 11518 ) 16 :"l d3 

) 

ooı 5750, > 
) 

) 

00) 6500,-) 
15 100i0,-

(121>5) 

Niuı.ıunıı.mcnın 9 uncu mad~Jlli nıuc..ıbiı1cc OcmlyeUmizm yıllık slelade 
toplantısı 22.2.1941 tarihine mlıı<adif cunınrtesı gUnu saat 15 de llP\' ~ıu 

Halkevi sa.tonunda. yapılaca.ğmdan ınuhlc" nı hanın teşrifi rica olunu•. 
R lf.l1'°A)IE: 
ı - İdare ve ınUrakabe ht)y'cUerı r polannın vkunm:u!t 
2 - İdare ve mUrakabc h";>"'eUenni.ıi fürru;ı. 
S - Yeni idare ve mUrakabc hey'elkrı za.:!1 ıl<' yedek flzanın uıt'ha,.,ı. 
4 - Tekli! ve dilekler. 

Satılık Ankaz 

luhılmın(•n :.ıynwti 

ı .ıru 

a..ıo 

T•'nıfı ı ::ı1 ı 

1 ,ır11 

Taksimde aırnscr\"iler caddesJnd,.. Sırk cı Muıtaf.:uı~n canı• ti' 
5,1,6,l,2,3 sayılı ı;ayrlruc:ıkullcriı. aı..r~.uıu.rmm ., .ı ı ı~ glln nıUddt c 

Pıızaycdeye konuımu,.tur. Ihalesı 21/:.?ıl!H cuma gUnU saat ll'.i de )8 ~) 

dan :ı;tcklilerln Aı-..ırwL AlRhlO.lıit knıeıuine ınUrııcaatı.ln. l 

lstanbul Defterdarlığından: 
Mil. adı 

Dım!tri 

.Alcksandır 

Tcodo.ya 

maha(k, 8okafı T. So. :S."tn'atl Matratı 

H. ağa 1. Adnan 6/8 64 1çklli L. birahane 134,2!1 

h.t\U111~· 

20 11 

Uutıron 

4 03 
Zam ~llC ih. N. 
2.t,11 oas 2,29 ıstanbul Beled ıve• 1 

Ayşe Altunoağ 

~an 

K. Hatun K. Kulluk 105 23 Pansiyon 
H. ag-a. D. odalar 16 20.ı TaUıeı, kadayıtı:ı 

8.. aı:a lsUkliU lSf 55 Anbasador bar 

soo.oo 
l~~ OQ 

2400,0t 

sı,oo 

15 uu 
::!"6 00) 

7.:!0 

6,00 
47,!?0l 
ı.!),GO) 

86,40 033 1/4 1 
ll'i,00 038 2/10 

ve tetkiki ltlrnz 
komilıyonunu::ı 

217~/22/11/939 

tıanıarı 

ıtıııe.) t-1 
Ycşllköy .ııahDboyu yoıw:da yaptı:ılacak 1111 vşnıan aı;ık c~ .. 

5 
1' 

kanm nulruuştur. Kaşif bedeli 1316 Ura 40 lruruıı ve ilK temtnau 98 ıını ~# 
Iarlq f.)a~ı llnliye Şube.•ıı mlikcl ıefü rmaen yukarda adı v~ ışi. tı «r • :'I t R \rt"" • ızılı ş:ıhrniu terk! Ucnrc 1 ıtır. ({eşit \·c şartname :r.abıt ve muame!At mUdUrlU(;il kaleminde g ~ 

He yeni aurç.slerinl b!ldiı.neml§ \•e tebliğe sallUılyettar kimse göstermen ı v~ ~ııp lan arf\.t'tırmndıı bulunmamı· 111'.llc i/8 9ll Cuma gUnU ıaııt 14 de Daimi EncUmcndc ynpılacaJtut;- ı~ 
olduklarından htzalannda gösterilen yıllara ııit kazanç ve buhran \Crgil<''"inı ve z mi< nnı ha\1 ihbarnameledr lcrin ilk tcmlnııl makbuz veya mektuplan ve lhalc tarlhindcn eeldZeJıll~~"' 
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