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Tek ekmek kararnamesi 
bugün neşredililJor 

84 randımanlı una yüzde 15 
nisbetinde çavdar karıştırılacak 

Ankara, 20- (Huau- Ek k b I Unlann kontrolüne 
si) - Hükiimetin tek ek- me U SUref e Toprak Ofiai ve Beledi-

l mek meselesi üzerindeki I k yeler memur edilmittir . 
...__. ~: ASit.1 us ~tetkikleri bitirilmiıtir. UCUZ ıyaca ' Ekmek fiyatlan beledi-
~ ile~ ~Hazırlanan karama· ye daimi encümenlerine 
~ ~Y~!: ~e ya~ki Resmi Gazete ile !'etre- teab~t. oluna~k b~. fiyatlar aynca 
~ bir tM\ip He dılecektır. Tek ekmek, ecnebı mad- Dahilıye Vekaletı ıle Toprak Ofiai 

,_ ~ -.::ı-anıyetı~ desi çıkmıt, 84 - 86 randımanlı tarafından mürakabe edilecektir. 
-.,.~ JJI C:..: una yüzde 15 ti geçmemek tartiyle Francala her belediyenin tayin 
~~le Almanlann kantbnlacak çavdardan olacak- edeceği fırınlarda yapdacak, unu 
~ ~e:,e:!u!,~ br. Bu karar bilhaaaa latanbul, iz- Toprak Ofiai verecektir. Tek ek-
~ .___ mir, Ankarada oturan halkı alaka- mek fiyatının 10 - 11 kurut ara-

lllt ~~ böyle dar etmektedir. ıında olması muhtemeldir. 
~'""P_. tarafmdan 
~ ~~e bir tara-

-u meafutlerl 

"-'~; ortaya Arnavutlukta 
~~tm 
~ .Ptoleaar F1:::; General Kavallero 
... ~ iallade lliyledlğl 

~ da muvatfak 
....._7"' göre ba ı d 
~ Te lala ettik. o ama 1 
~ :..-:..-:. ':; Fuıluız 54 saat süren 
iııııl...~ _ ba ulayıta taarruz 

~ 
~ lllee&IWe 
.... lltlralııl .... 

ıı t11o1 ıtaıra onla.... ._ ....... .......... 
Atina, !O ( A.A.) - Atina a.. 

jansmdan: 
Yu.na.n ordulan bqkumandan· 

lığının 19 gubat akpmı tarihli 
ve 116 numaralı reamt tebliği: 

Mahdut w mahalli tatıhir., 
meliyeleri yapdnultır. Bir mik.. 
tar esir aldık. 

Umumt emniyet nezaıetiııbı 
19 şubat akpnu tarihli nmml 
tebliği: 

Memleket dahilinde aükQn h\l 
ktım sürmektedir. 

Atina, !O ( A.A.) - Hiik:. 
met emriyle Selinik aivı1 halltr
nm ta.hliyesine başlandığı veya 

(Devamı ~ iinclük) .... ,. 
Y unaniatanla sulhu 

gayri mümkün 
görüyonnuı ! 

Berlin, 20 ( A.A.) - Bir hususi. 
muhabir bildiriyor: 

İtalya ile Yunanistan arasında 
bir mütareke akdi için Almanya· 
nm Atinada te§ebbüsü hakkındaki 
~yialan teyit eder hiçbir maltlmat 
mevctrt değildir. İtalyan mahfilleri 
bır ltalyan • Ywıan ba.nşmı inr 
kAnsız telakki etmektedirler. 

Maltye 1Jekt"li l'uad Ağn11 

Sofya saf irimiz 
Deklarasyon münasebe
tiyle beyanatta bulundu 

So/yG. !O ( A.A.) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

Tllrk • Bulgar mil§terek delı:
lhasyonunun imlası milnaaebe.. 
tiyle Tllrkfyenin Sofya elçilli 
Berker Bulgar ajansınm bir 
muhabirine ap.ğıdaki beyanat -
ta bulunmuştur: 

Türkiye ile Bulgaristan ara -
8IDda ftmalanan dekl&rasyae, w:c-:..e-:am 
leri JnidJln BelbnJara )'811_1. 
masmdan ~ için mtlftei'ek 
gayrette bahmmalarmı istilzam 
eden ild memleket araamdald 
samimi do8t1uğun yeni bir te. 
zahtlrüdilr. 

Maliye Vekili 
beyanatta bulundu 

Millt Piyango geçen. sanı 2,5 milyon 
lira safi kAr temin etti 

AMıt.ıra, !() ( A.A.) - Maliye 
v ekli Fuad A.ğralı, milli piyan'" 
go idaresinin faaliyeti etrafın • 
da bir.e aşağıdaki beyanatta bu. 
lunmuetur: 

Millt piyango idaresi, lMO 
takvim yılma ait biümçqaunu 
vermiştir. :Milli piyangonun ge. 
~ yıl zarfmdaki hasılatında 
ve safi karında mühim bir in · 
kipf vardır. A vnıpa harbinin 
en buhranlı devresine teeadilf 
etmesine rağmen devlet piyan -
~unda görülen bu inkişa.f ı •. a. 

kımızın yilbek alfia ve tevec • 
cllhllne borçluyuz. 

Nihayet halkmuz bir piyango 
bileti alırken aynı .ramanda bir 
vatan hizmeti yapbğma da ka. 
nidir. ÇUııkU milli piyangomm 
118.ft kan santimine kadar milll 
müdafaa veki.leti bUtçesinin ha· 
va kl8Dlma iı.:..d kaydolunm 
tadn-. 

Ayakkabı f iatları 
Maliyet f iatlarına yoz de elliye 

kadar kir veriliyor 

Piyangoyu 3670 numaralı ka. I 
nunla hava kurumundan devra. 
lan Maliye Vekileti, bu ir,i an 
mi tasarruf ve randnnanla ıcare 
etmeği gaye edinmiş ve bun
dan semereli neticeler elde et. 
miştir. 

Millt Piyangonun lSKO tak. 
vim yılma ait 12 aylık aan ki
n 2.620.312 liradır. FMi piyan
go idaresinin irad kaydettirilen 
80n bir senelik safi kan ı mil. 
yon 601.860 liradır. BunR. Jtöı-e 
milli pıyanco bir aene zarfında 
1.018.•52 lira fazla kir tmıill 
et:miltir. Saft kirdaki ba artll 
nisbeti Yilaie 93 tür. 

rek Yunanistan l:r.f'rfDP büc-nm rt 
meıll bittin Balkanlı nılll~tlt·r .ı..ıuı 

BalpNtanm da göderlnl ~ 
tır. Ort.ıa meu:at tehllkenla ,..ı. 
ms Ywml\nlstaaa mftnhasır olmadı
i>nı, l>ul!'ar htlldillnln tle &ehff-
1 '10 bahuadul'nnq anlatmııtır. Ş• 
'ı ılılt> hfr 'kere B:tlkanlar k-fn ilk 
bizon olan M!J 11111umi tl"hUkeala 
bertaraf olnwndll'. Ondan llOlll'& 

Fiyat murakabe komısvonu. 
•iin toplanmıştır. Bu toplantıda 
ayakkabı fiyatları tetkik edil. 
mi§tir. 

Bmıa nuaran maliyeti 8 li
raya kadar olan &yakkaiJdar I • 
c;in yüul~ 25. 12 liraya kadar o. 
lan ayakkabılar için iae y8:ıııde 
35 ve diğa' fazla maliyeUi lnm. 
duıalar için Yüme 50 meı:;ı u 
kir ka .. ıl dilmiftir. 

n·ı kıiı la dan bqka, 1SU1arla
na ayakkabılar u:in de yUDle 

20 nisN!tinde hUllUll bir zam 
k8:bu1 edilmiştir.. · 

!Komisyon minki\ top111nt1 ·ıı 
'
1 n· ~ :ı 1 · ı.:.; ı yaı t.Jgı aa.. 
b t oian A1ekandr ~vuli ftr. 
mHmT, adlfyeye verm 'r 

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

Amiral Dar:ar 
Vişiye döndü 
lJerlinJen bil'irili)-or: 

r.:aJ ı:p rrıua 
Al•rsrrza 

lUmıfmı t'IZlh"'ı 

Umk bir ahedan d&aen /tıgilia taınareciltJri i.tiralıatı giMfor 

Japon yanın 
sulh 

utu 
ıngilterede . tetkık 

eddiyor 
Loa~ıda~ I••• 

ıeıırı 
Japonyanın lngiltereye 
kartı hasmane niyeti 
olmadığı baklanda 

teminat verdi 

laıpoa 7lariciye ttazın Matsuoka 
(Yum 4 lblellle) 

Turk -Bulgar 
~ekllrasyonu 

hakkında 
lnailiz gazetelerinin 

§ayam dikkat yazılan 
......... (AA.) - Balbn ..... 

w • ı trıg!llz gazıetel~rlnln dikkatlnı 

r\", " diyor: 
Iıı.ym11 gıwıweınin dlplomaUk mu· 

harri2' JUl70ı': 
AJlkiınaaD pleD komanterter. Bul. 

pıWtanJ& J'SJnlan anııpnaya bakild 
oehnslnl v r hr. 

Al , ıtJ: ı Aln " • 
J'U1 bir zafer kuaııdığınl iddia ecU· 
yor" uJarıwJt, ~ tngutere. 
l •n UIJljtlllft mtn bir vıur '.il ol"ra 

t • r ,. 1 

TUrlU,>ewn aıy ... Unl hiG 

~ ·••ı•lll 

f Cenubi Habetiatanda 

Mega'Jaki 
italyan garniz 

tesıım oldli 
600 eairle birçok tep 
Ye mitralyöz •lnıdıı 

Nlllrolıl, 18 (AA.) - ,..... 
hava kuvvetleri eanf A:frlb -. 
mi brarglhmm teiliği: 

Celıuh( Afrika hava ~ 
RabePttancla ve ttaıyan Boiie!f•• 
de Cura nehri mmtakeP'Mla ful. 
yette bulumauttur. 

18 tubetta bomlıardıman .,,. 
releıt.. Yaftllo'1a lllcam .... 1111 
kaleyi, bm111. btJ"'•n ve lılllll lıt
oalan pJke ~ ... 
ili tatmQltm'. Bir tc»k .,...... .... 
1At ve yaqm bcımhe••n atllmll 
hedeflerin hepalııe taıa lılabellll' 
olmqtur. Yavello'da Mıt -a1111 
kDçl1k toplarla " ~ 
hllcamlarmma malrabe1e ........ 
tir. 

Bqb ftlo1ar ... 1 ~-
Moyale'de ve Ga.Ub'de t.urnW e 
,uter yapmllbr. lfoyaJe .,,...... 
dtqman llfmak1an ~ 
tır. • (9PP11f t ~ 

Günlerin pqintlen: 



ı - vAKl'l' ıı StTBAT ıtu 

j Radyo Gazetesı 1 ................. Birinci M ecfis ............... 1 
· T1r11- aaaıar nasıl ve nelerle uğraştı? 1 

l ı Hidıse er arasınlla 1 

Binlerce vatan
daşın hayatı 
tehlıkeae 

Açık mektlJ 
açık ce\faP 

bıyaaaamıııaau (. ...............•.......•.•.•...••........••.•.•....••..•••..•.......•••. 4 

1' 
lbnUlcmln Maıunut 9'61 

(Vakrt) m 16 §ubat 1 
nüshasında çıkan aç:k Şubat~11~!~ edilen içki yasağı teklifinin geçirdiğı safhalar okudum. 

"Son ıındra.zamlar ve ed 
Jer., adlı kitabımı intIP" cJıll 
mez dostluğun levıu:ıın~e 
rak ve evvt>lce ··ana b ~ 
eserle-rine luı.r§Jlık oı.a.r:,t 11f 
landığını bildiğim bir~ 

klye • Bulgatt.atan tıcyannamoaı. 

bfitün dünyada akisleri devam c.. 
yor. Gergin1ıgin BOD raddeye varcııg. 

• r smula bir sürpriz halinde meycıa 
ı çıkan bu beyanname bütün dün. 
ada Japonyadan Amertkaya kadaı 
Uyük bir alAka uyand.lrdJ. Dünya ga 

' te1erl ve radyolar bep ou lkJ koID§u 
nemleket barlciye vekilleri taratın. 

lan kuUUlan&D bu beyannamecıeı. 

ıalıactmcmtecUrıer. Buıgar Ba§vekU. 
'Uot Sobranyaaa ldlraiye ge.t~k eıcır 
dllen meaut neUceniD BuJgar mWe 
ınae Dlr memnuniyet uyudırdığm. 

11ldirmtş ve ııözıerin.1 Buıgar tıUkC. 

netinln mazide de takip ett181 tyı 
COIIl§WUk mUnaaeoetıennuı ilk fır8&t 
ta tatb!.klne veaile tefkil eden bir be. 
vazı.name olarak kabul ettiği ve TUrK 
nWet1DiD BUigar aı,yasetınJ iyi blldi 
!'Uı1 bilmekle bahtiyar bulunduğu ke. 
ımeleriyle bltirmlgtir. 

lNGlL'J'EKEDE 
Bugün Loncıra racıyosu Ba§vekil i'I 

otun nutkundan bahaetUkte.n llOnnı 
rurkiyeyi bu anl8.§mayı unzaya sev. 
ı<ede.tı ademi tecavUz arzusu oldugu 
nu, bundan aonrakl i§ln Bulgartata.ııa 
kaldığını söylemi§ ve tıakaıım BUlgllr. 
lar buna eadık kal&b!Jecekler-mı 1' 
cUmleaiiıi llbe etmııtir. 

YUGOSLAVYADA 
Yugoslavyada beyannameden yal· 

nız ~ükQmet gazetem oıan Vreme ~ 
scderclı: .. Ankara beyamıamut BaJ 
kanlarda aulbUn devamına ....U bit 
yard.mdır., demektedir. 

AUIANYADA 
Alman gazeteleri, Almanyanm eu 

ııcıı Balkanlarda tahrlkA.tm önUne ge· 
çılmeatn1 ve aullıUn devamını arzu et. 
tiklerinden bu beyannamenln ooktai 
nazarlarına tamamlyle tev&fuk etti. 
gin1 bildlrmektecurıer. 

IAPO.NYADA 
Nedeme yalnız Japon matbuatı bu 

beyanoameıun Ingtllz siyeaine blr 
darbe oldugıuıu yazmaktadırJar. 

OANntAltKADA 

- lla§ı uwuru 118.yıu:ıada -
IUZA~ U~ULU.N UN 

~lU:-'AKA.ljALA& lf.lilli OE 
i opilUlUya rcislık ecıeu ılWM:.1 reiıı 

.-o...ıu Konya meb'usu Vehbi Ef'CDdl 

alallyo Ve.idllDlıı 1'.lı4esele1 mllate'J:ılrc 

&101, yAnı bnco bUkümtıUD muaklrat 
reaım..lenne zam JAyihwwıı muzakero: 
atUrmey;;ı içinden razı görünmUyoı 

gibi ~eıl.yordu: 
,..- Efe.ndım, mUz.akeronln tdtaycL 

vo meaeıeı mllate'birenin yaıu ~ 
Vekllinın rtıııumun tezyidi ha.kkmdak. 
ıAyıtıat aanuwyycaınuı reye koıuna.eı 
ıııı. cıalr blr takrir var. O okwıacak vt: 
reye ıwnacak, diyor ve bu ızaıct tcta 
ouıan, ıçıçe meseleler Meciı.sln .tıeye
canı ·ıçl.Dae bUtUD bUtUn a.ıı.lll§umaz 
aauı geuyordu. MUzakcrcnl.D lU.tayctl 
oaoka otr rey mevzuu idi. 

t.ıe1ı1'ele1 mllate'hırenuı müz.:ıJccrcsı 

V\ reye konması Da.§Ka bir rocscıe ıcil 
.lılallyo VeJUilnlll d 8ıi, lcra Vekilleri. 
om tAyüwıını reye koymak blı§ka bir 
mesele ıdi. Uç mesele birden reye ko· 
ıınnw.z. yahut konuyor gibi gbatcrilc 

ınczdi. 
At:iJL OLMADAN FORU! 

Vehbi Elendi, gUrllltUyt.I ı;ordükçc. 
- MU8&ade buyurun, asıl olmadan 
fer'l oıanıUrı 

Diye kaıde tclkl.D ediyordu. 
Tevfik RtıatU Bey lMCDte§C), otur. 

dugu yerden, reıae oıtap etti: 
- NIZ&mDamcyt tatbık edlıılz. Bir 

aıeaeıe mevzuu bab.J8 ediyorsunuz. 
"~il re<ll,, diyorlar. Ba11ka.larının 

reyi tızcnnde tealr icra edilemez.. O. 
kwıaun da oilellm, rcd mi, edilir, ka· 
IJUl mu, görellm, dedi. 

l'evtik RtıatUnlln talcbl.Dl (Takrir 
okUD.IUDll ııeslcrt takip etti. 

MU!id Efendi {Kır§ehlr ı haklı ola· 
rak klıayeUDden bahaedllen mUza.ke. 
reD1D tıaııgt mUzakerc olduğunu 

aordu: 
• - Takrir Maliye Vekllinln tekilli.. 
nlD mtızakereslDln kltayctl hakkında 
mıdır? 

MUzakereAine devam edilen tekllf"ın 
.Danimarka matbuau bu beyamıa mU.r.akeresl.Din kUayeUne mı daJ.rdlr? 

menln Balkanlarda aullıU takviye et· 
Uğt mUta!eaamdadır. 

JAPONLARIN SULH TEŞEBB080 

!ıfihver'in Uzak Şarktaki ortağı 

olan Japonyanm Amerikayı tehdidin. 
den babsetml§tlk. Japonya bU hareke 
Une llaşka bir veçhe vorml§Ur. 

Japon ba.rtclye nazın Mat.suoka hı.. 
gWz bariciye nuırı Edene b\l.SUS1 
bılr mesaj söndercrek dünyada norma! 
prJan yeniden ihya edecek bir battı 
hareket talep etmı,llr. Bu talep rea 
mı blr makamdan geldlgt için t>u fi. 
kir ciddiyet kazanmııtır. lng111.zler bu 
mesajı ehemmiyetle tetkik ediyorlar 
Maabna lnglllz mahtlllerlnde buntlD 
ana 5'yaset Uzerinde bir değ1J1ltl1Jı 
yapmıyacagı mUtaıeam umumidir. 

lTALYAN • YUNAN SULHU 

TEKLlF 1LE LAl:'1.llA.NIN lUOZA.· 
KERESl BlnLEŞTtRlLMELI l\ll? 

RcJs: - Etcndim, Maliye VckJllniD 
verdiği lAyibanm bu mesele ile birıe.. 

flp blrl~eceğinl reyo koyacağım. 
takrir okunsun! dedi. 
Tu!aıı rabmeUI: •'Evvela. Maliye 

Vekilinin llıylbası okunsun!,, diyordu; 
fakat kAUp Feyyaz All Bey (Yozgat) 
l.Aziatan mebusu -o zaman bu isim 
ıu~lanılıyordu- Doktor Abidin Beyin 
ta~rirlnJ okudu. Takrir 1'n:ıll7.akerenln 
k.ltayetly1c rllsumun tezyidi bakkm. 
d&ld t•kllfln reye vaz'ı., nı tekllf cd!. 
yordu. 

Retsl.D reye koymak istediği Ue o· 
kunsun dedlgl takrir ba§ka başka 

oeyıerdL Ferit Bey (Maliye Vekili): 
- Bu teklifi {bittabi takrlrdokJ 

tckllf) reye konmadan hUkrımetln IA· 
ytha.aı okunaun, diyordu. 

Dokt.or Te\'fik llUştü 
(0 zaman Muğla Mob'uau) 

j 

Rcla \ekili lem Veklll.Dln bu taıe. 
Dlylc nltu~r olmadı; sadece: 

- Şu o:ıpta mUzakcrenln kl!Aycsı.. 
nl kabul edenler l(ltıen ~ kaldırsın 

dedi 
BIU KERE DAHA IIBl"E ! 

(Şu baptaJ denilen mtızakero ha.ııg1 
baptakı mU.zakere idi? 

Reis, (Knbul olundu, c!cndım ! ı der 
demez, Maliye VekJU Ferit Bey: 

- KabUI olıınma.nı~tır. cltserlyet 
yoktur, kallyycn! diye ltiraz etti ve 
bu lt!rnz ile birlikle (akıılnl reye ko· 
yun! ı sesleri yükseldi. 

Vehbi E!-.mdl. bu defa da, vöylcı re· 
ye koydu: 

- Maliye Veklllwn vcı mi§ olduğu 
ııu mcseıeı mUatehire bııkkında bura. 
da bir teklll var. Bu b..'lbda bir cok 
söz eöylendi. Şimdi mcseııının muza.. 
kercııinı kabul edenler c.ı lmldtrsm! 

Meac.lei mU!!tchire müz:ıkercslnl 

mi? Meaeıcnl.D roUzakcrcsinl mi? 
Reıs yl.De (Kabul olundu!) diye teb 

liğ etti. Sesler salonda çnğıldayordu: 
(Kabul oıunmıı.dı, a.lcslni reye koyun!) 

Vehbi Efendi, bir tUrlU akf'lnl reye 
koyroayor, Müfid Elendi (Kır§ehlr) do 
( a.kEi reye konmaz. iki defa reye kon· 
duı katdeslnJ vazediyordu! 

GllrUltUnUn devnmmı görqu r~U.: 
- Ekser.yet var. O mesele makama 

aittir! 
Diye ekseriyetin takriri hakkındaki 

bak ve saltı.hlyeUnJ llerlyo &Urerek 
bahs:ı kapatmak tatarken Maliye Ve. 
kili yen! bir U8Ul meselesi kullanmak 
tstedi: 

- F..sasüll mesele bir mesele! ınall. 
yodir: rcd edebilmek için mutlak ta· 
yini esAml 1(1..zımdır, diyordu. 

Ali ŞUkrtl Bey, usul bllkkmda söz 
alctı: 

- Meseleyi gUrUllU ile kanştırmı· 
yıılmı diye başladı; men'i mll3klrat 
kruıunu ruznameml.zde mevcuttur. 
Mal!ye Veltili Beyefendi hUkQmetin 
bir lAylbal kanunlyyeslnl hamilen gel. 
dl, bunu teklif etli Ben meselei mUs. 
te'biro hakkında söyliyeceğim, de· 
dim. Deınlndcnberi mtızakerc Men'f 

Müskirat kanunu meselesidir. Ki.ayet 
reye konulouğu zaman yn.lmz Menı 
Müskirat hakkında mUza.ktıre kA!ı 

midir, demek lAzımdır. Ve ötekl ka • 
nun mevzuu baba değildir. 

Ferit Bey (Maliye Vcklli) - Ne 
Jcn? Reis Bey, soz ıstlyonım, :iedik 
ıcrlne cevap vereceğim. 

A YKI A l'IU ~ı.t:~EIJ<.: 
KAllt.l. U.U.:\DU! 

Rcls ccvabmı kendı verdi: 
- Reye koyan bonlm. Kifayc me· 

"leslni reye koyuyorum. Neyin kı!n. 
; esini? Maliye Vekilinin şuraya tak· 
dim ct.mış olduğu meselenin, şu mU· 
zv.kcre olunan Men'i MUskirnt knnu 
nuna raptı JA.zım gelip gelnıedlğine 
:lntr ~J kürsüde birkaç sö.z aöylcndi. 
Milliye Vekili beraber olmalı, Ali ŞUlt. 
rfi Bey, olmıımnh, dediler. 

Şimdi bu mesele lln.kkmda mUZa. 
ıccrentn icıfnycslnl reye koydum Bit 
ti mi? 

Dıyc sordu. ı:-akat bitmemişti. Der 
naı {Aksını reye l<oymua cw:l) sesle. 
rtyıe knroıııı.ndı. 

lteJB, aka! kelim<'sınde bir akslllk 
mı sezlyoıdu, ne<Ur, bir tUrlU aksi 
reye koymuyor, ytı.nı kabul otmıycn 
len saymıyordu. 

(Devamı 4 1inci1de) 

Ne e ell 'l 
Dil mıitchass.slanm zdt:'1 Fuat 

Köse Raiften fiU tezkereyi aldık: 
Vakıt'in ı 7. lL 41 sıı.yısındakl 

ne demeli başlıklı yazının 3 Uncu 
maddesine karşılıktır: (Artır) d~ 

nllebilir, ya.ni denildiği işlclllir; f~ 
kat doğrusu (artdrr-artt:r) · dır. 
Eski elifbeylC" lmW.sını hatırlamak, 
&Upheyl glderlr. 

Dlınkli {Va.kıt) da Gördesten çe
kilen bir telgraf vardı. Bu telgra· 
fa. göre buradnk heyelan hadisesi 
aruk müthiş bir safhaya ~
Jr. Kasabada en aşağı 600 ev yı... 
kılmak tchlikeslndedlr ve bunlarm 
:lerhal boşaltılmala.n zaruret hali
ne gclmi§tir. Alakadar maknmlara 
yeniden müracaat o1unmuştur. 
Göroe~ beyelfln· iki senPdenbe

ri zaman za.ma bütün gazetelere 
ı.ksctnıiş bir hadise olduğundan bu· 
nun CMSı üzerinde artık söz söy
lemev!' bile harct yoktur. Hüku
metin de bu işle yakından allikn
dar olduğunu, battô. bu seneki fcv. 
kalıide bütçeye 250.000 liralık tab· 
Eisat bile konduğunu biliyoruz. 

Bununln bt'rnber iç1mizdc yine 
bir korku var. Bu korku bilkftmrı
tln gösterdiği bütUn iyi nivotlere 
rnğmcn Gö!'dC'S h"yclfuımm yakın 
bir zamanda Erzincan faclıı~ı gibi 
mem!C"ket ir1n büvük -:.ıtr felaket 
do~unnamdır. İdareye alt forma
liteler devlet merkf'.'zlnde memur 
mas::ılnrı arasında dolaşırk"n bir 
g<.>ce bu zavallı Gördes o.hallsln
den yiizlrrce, belki binlerce kiAi
nin vıkmt·Iar altında kalması ih· 
timııl1dir. 

Onun için hUkfımett.cn rica ecll
yoruz. Fski Göl"dC's kn.sabasmı kal
dlrrp diğer b!.r yere nakletmek !çın 
ideal projeler Uzcrinde çalışmak 
işini bir tarnfa bırakalım da her 
ı;eydcn evvel halkın tt•hlikede olan 
havatınt koruvacnk tedbirlere bn· 
kalım, Gözleorlmlzln lSnünde vüzler
ce, blnlf'rc<' vat'lndn~m görllnUr 
bir k ?.aya kurban E,'1t.mcısinr> bı· 
ralcmıvalım. A. 

Hapishaneler umum 
müdür muavininin 

tetkikleri 

(Al) emri mlltcadd.1 yapılamaz; 
çünkü zaten mUtedd.idi ·. (transltif
dlr; yani fiilln eseri failde kalma
yıp diğer bir canlıya veya canııt.za 
geçPr). "Aldırmak" fiiline gelin
ce "icbarl" ıc faktitif (factitlf) Şehrimizdeki tevkif evlerinde 
dlr; fa.il taaddiyi bi.zznt kendisi ya- tetkikat yapmak tizere gelen, 
prunayıp bu işi b~asma gördU· Adliye Vekaleti bnpfsancler u· 
rUr; bu ise -tabir caizse- mil- mum mildür muavini Sa.kip Gü
teaddlliğin danU,kaınhr" l.Akln bun· ran evvelki gUn Üsküdar ceza 
aan ötUrU alelade taaddillkdcn, fi- evini ve dün de İstanbul tevkif 
!Un ayrı bir durumu, yani başka evini gezmiştir. 
bir (eski tabirle) .. bina" şeklidir. Buralarda inceden inceye tet. 

Bay Fuat Köse Rnifin allı.kıuuııa kiklcrde bulunan Sakip Güran 
tC§ekkUr ederiz. Sarfımızm müte- 1 b~rkaç güne kadar Af1karaya 
addillk bahsinde dikkate değer bir gıclerek raporunu Vekalete ve. 
kayıt koymug oluyorlar; fakat biz recektir. 
kend"leri gibi (art:t.ır denllebilir)de- ----o----
miyon:.z da <nrtrr denilir) dem('kte 
rsrar ediyoruz. Böyle söykır.Pkle 
bir kaide koymadığımızı t.nsrih e. 
delim. 

Biz mu.kayyed bir kelimeyi kaste
diyoruz: Nelcklm (Bat) dan. (Yat) 
dan, (Bit) den de (batır. ynhr. bi
tir) gel'r. Eski harflerle (arttır) 

yazmak da kanaatimizce yanl·ştı. 
Bu istisnaları bahrhyan mevcut 
tenafilrU yumuşnbnak meyli ola· 
caktır. Onun için ;-ine divonı?. ki 
(Artdır) dememeli. artır demeli. 

Çamlıcada yapılacak 
otel 

Çamlıca tenesinde belediyenin 
inşa ettirme~e karar verdiı:ti 
otel ve P.'B.zino için ıcap eden 
arsayı ımtın a mal< ii:r.ere dün 
Çamlıcava bir hevet ı;derek 
tet '<iklerde bıılunmuşlardır. 

Bu yer milli enılfi.ke ait oldu
ğundan telediye tarafından sU • 
ratlc salIL almac"lktır. Otel ge. 
lecck yıl inFa edilecektir. 

diğim znman listadın deti' 
bir~ attı. Yüzı.inde bid1~ ifadesi olan bir takıtll ~ 
peyda oldu. Tebrik ve tc 
bi en basit nıuaşeret lıfıl 
üaya llizum görınekS b' 
ha~n bulunan bir zatın ııettd"' 
celbedecek bir tavırla ~ 
nı mevzudaki eseri~ 
lnndığı esnada baı5 t;,ıt' 
bini sordu. Heyecanını ti t 
istihfaf mevzu:ı yap~l~ 
umln. "Sizin eserinız ~'
sonra benim.kini kim 0lı:;,.ıos 
dim; fakat o bununla _.ı..rJ 

t 111"""'" ' nemedi. Benim, dedi.~· 
!şetim bu olsaydı aç 11~ d 

ne teskine çalıştım. J3U 6 P 

terle geç'm temin edilet1luıı 
s'zin kitabınızı maarif 83 ~ut· 
satışı ile al6.knn z kalaı"f 
buki ben kltabmıı k~~tı f11 
bastrrdı~ için dediı:; .. ~ 
cak benim için meV%1JU 
bilir. ; 

Nihayet ağzından P 
ladl: }JP '~ 

- Beni A vrupada, re , 
tanırlar. Memlekettekile 
m~k meseledir. e.io8 

A:nla"ıldı ki ıistal e'l"I tJ1 
ert ve cidden ça.lı1'kııJl 
forma halinde çtl<a:rıaı: 
dığı pek kıymetli e .ı 
nen şöhretinin ben!.ın f\11 
yıkrlll".ıı tehlikesine ın& ~ 
vohmino dtif]mUştü. bll '."J 

Bunun için umuınl ol~tıı'~ 
zulann inhisar kabul -'1 
başka memleketlerden _,.ı,..,-.J 
getirerek ve mesellı NaP"" ,.>'f"J 
yilzlerce eser yazıldığtnl 1~..J. 
;ek deri sürillcn ınilt8~ 
lyı karşılamamış. artı~ 

11 
~~ 

yirmi senel"k dostlu~ l 
kalreadığı için, yüz ~ ~·~ 'J 
dostlarına yant·ğı gibı • .zsyl~ 
her yerde hakkında '4ııt·~ 
söz bmıkmamağa başla~dir".İ 
bunlnnn hlç birine & ıJ 'fYJ 
Hatta bu sözlerin nıevzlltııl 61'~ 
duğu yerlerde kell'i:~ ; 
hürmetle yftdettim. Pijıt'I! 
Ayni Beye verilen ce,,. eı ~ 
rinde "zeki, gabi" dcııflıll 6' ,. 
tile yapılan cinaslı tarfSS ~ 
mekle mukabele eylecııııs-~,/. 

Ni.bayet son arkadan ~../, 
reketinc kaı,,ı mulroıbel~l)e. ~ 
kalınca, mUdafa zarure JJIS- ~ 
yerek, baz· şeyler söYl~ fi •'lf... 
bunlar denllcllği gibi ııab ıııJf fi ~ıl 
si hası.ihallerden edin.il t ..., 
lenilmc.'3i adab·ı muıışer~ f'Il 
ler"ne uygun bulunıııaJJl~~~ 
değildi. Herkesin ıc;rnd~~ 
d~ yUzlerce do fa te tJll' 1. 
hatta. tekrarlana tekr8\,ıe tıll' l 
tadı vermiş şeylerdi. aıs. ~.41' 

İtalyan • Yunan aulhU lçl.D Alman· 
larm tazyikte bulunduklan veya bU. 
lunacakları hakkındaki pyialan A • 
mertka radyosu tekzip etmekte .e 
Türk • B~"'&r beyannamealnlıı Bal
k&ıılarda yeni veci.beler doğunD&dıtJ. 
m -6ylemektedir. 

Bir gün sonra Giyasettin, Me- ,,---------------..... ------~ 
ilke Adillyenln mezan başında idi. SELÇU&LAB SAflAYiNDA 

ameleye maruz katın~det"_j 
ağız açmıyacak. geçip ~ 

mad~ir Ncrkls.. ~~~ 
Genç kız. soflıkkanhWtla: Kitabım hakkmda e<flP°' 

AJll.RAL DARLAN 
.Am1ral Darlan Partsten Vi§lye dl:ln· 

anll§tUr. Amiralin Pariııte Laval ve
alr m lblm plıs1yeUerle beraber AJ· 
mao makamlariyle de temas ettiği 
haber verilmektedir. Bu temaalAmı 
aeUce.sini öğrenmek be.nllz erkendir. 
Yalnız Fran.sada kurulan bir mubL 
kemenln General Gol taraftan zabit.a· 
aı muhakemeye ba.zırlADdıgmı aynca 
kaydolunmakladır,. 

AMERl.KAllilN PASiFİKTEKi 
TEDBiRLERi 

Pasifikle alman tedbirler bakkmda 
Amerika bahriye µazırlyle encUmen 
rel.tıl fikirlerini aöylemlşlerdir. 

JAPONYANJN YENi • 
AMERiKA a.ç!Sl 

Japonyamn yeni Amerika elçisi. 
• A.ınerlka ve Japonya dalma barpten 
tetlnap edeceklerdir,. demi§tlr. 

POLONYADA 
Btr Alman gazetcsiıı.l.D de kabul et. 

tJA1 gibi Polonyada Alman aakerlerl 
ı. Polonya çeteleri araamda ınllaade. 
meler olmu§ ve birçok Alman aaker· 
leri 61.mUıJtUr. 

HABF.ŞISTANDA 
Habe§1ataııda layan teveasO etme\t. 

tedir. Hlrçok kabUelere Habq dlliylı' 
beyannameler d:ığıtılm!§tır. Halle Se· 
1:13e'Dın kızı haatabakıcı olarak bu 
b&rekAta l§UrAk etml§tlr. 

lııglllzlerln hareklU muntazaman 
fnklp.t etmektedir. Tana gölUDUD oe 
nubundan hareket eden lngfllzler it.al 
J&n ileri mevzllcrlnl hırpalayarak rt· 
cate mecbur eylemektedirler. 

Habe§ krtalannın bu mıntakadan 
)'1lı1lyen lngllls kollarlyle lşblrliğt 

yap&rak harekAtm doğuya doğru lD. 

ldlatı çok luıneW blr UıUmal dabl· 
HncJecb 

Yanmda ihtiyar gardiyan dunı
yomu. 

- Kim gömdU buraya?., 
- Ben gömdüm sultanım.. Ö· 

lUnceve kadar onun mezannı bek
Uvece~m. O, günahsızdı. Hiç bek 
lemedlğl bir gün ceft ııekilde boğ· 
dular .• 

- Bu cinayeti lşliyen Sadettin 
Könektf, onun da cezasrnı verdim. 

lhtivar boynunu bUktU: 
• - Zalim olan mutlaka cezasını 
bulur sultannn. 

Glyaaettin Urperd.l. 
İhtl~•ar slizlerine devam etti: 

- Kızlarını düşlb:ıUyor, onlar 
için gözyaşı döküyordu. Ben her 
gün krzlnrmdan habeı aldığımı söy 
Uyerek ona limit veriyor, teselli 
ecllyordum. [şık garmek istiyordu. 
Yıldızlan, yeşilliği görd!il'ii zaman 
bambaşka insan oluyordu. Ona ha
vayı, boş gUnleli çok gördtller .. 

tht!yar sustu. Mczarm etrafın • 
dakl otlıın temizlerken bir daha 
mmldandı: 

- • Z:ılimler mutlaka cezalarmı 
bulurlar •. 

GlyatıQttln ihtlyan bir kenara 
çekti. YUzil o kadar garip bir hal 
almıştı, ki ~ardiyan bile ona acıdı. 

Glyasettin: 
- Baba. decll, ben milletime çok 

fenalıklar yaptım. Nedametimln de 
bJr faydası yok. ÖlUrken belki ız. 
tırap içinde öleceğim, belki o za
mana kadar ikilikler de yapabili
rim. Fakat bu i;>illklerim, kabahat
lerimi ödeyemez. Buırtin duyduğum 
en büyük arzu, Melike Adiliyenln 
'nzlarmı teselli etınektfr. Bu, be
.,ım elimden gelmez. Yapamam .. 
Sen, Adlllyenin ~k yakınını. 0-
nı;ıı mahremiyetine a:lrd1n. Kızla.. 
aaı lmJabWnln ! 

Ankara Kalesine 
Büyük Tarihi Harp, Sevda ve intikam rom1:1n 

i. _ 'lo. 21 Yazan: NiYAZi AHME 1 - 4 
lı.ı~•.r ar bu teklife aaoLa ınana -

mıyordu: 

- Onlar hru:i analnrınm matc -
minl tutuyorlarm112 ııultnnrm, Fa • 
kat.. 

- Fakat.. 
- Buraya da gelmek istlyO?'lnr 

mrş ama .. 
- Söyle. korkma .. Biından son

ra benim kimseye fenahğım do
kunmaz. 

- Korkuyorlarmıı: .. 
- İşte bunun için Mna sliyiü· 

yorum. Hiç korkulan olmnsm. Gel
sinler .. 

İhtiyar sultatrn a;>aklnrma ka· 
panıvordu. 

Giyasettln onu yerd"n kaldırdı. 
tkJ kese altın uzattı. 

- Bunlan sarfedersln .• 
Dedi. 
Giyasettln artık kondlnf tamami

le yemiş ve L.,rete vermişti. Bfittln 
gUn ve gece içiyor, eğleniyordu. 
Bnzan dünyanın en iyi adamı olu
yr, gözvaşlan dökerek yaptıkları
na nadim olduğunu açıkça ııöylü -
yordu. Zaman oluyordu, ki bir ca· 
navar kadar kalnslzleııiyor. önüne 
r,elenl yerden yere çarpıyordu. 

Sadettin Köpek'in yerine feleğin 
çemberinden geçm!g aynı tJyııette 
baqka biri, Kerim ad·nda bir gel
mişti. 

Giyaaettm, Kerim olmadan ya.. 
~ Kerim. ault.aıım sofra.-

tarını hazırlntıyor, cariyeler oulu. 
yor, sefahatin! büsbütün artJrıyor
du. 

Ker'm fılozoftu da: 
- Hayatın gamı değmez sulta

nım .. diyo!'du. Yemeli, içmeli .. Bir 
r:ı.in kara topraklara glrece~z. Her 
insan C'ğlenmek, zrwkct.mek ister, 
fakat elinden gelmez. Fırsat elde 
ikon .. 

O vakit Gıyasttin atılıyor: 
- Yiyelim, içelim, eğlenelim 

dcği lmi.. diyor, çılgmcıı eğleni
yordu. 

Sultan, yeis an·nda olduğu gibi 
neşeli ve çılgın zamanlarında da 
Tıunarm kaJ'6ısma geçiyor, Kerim
den duvduklarını tekrarlıyordu. 

Tamar, kocasrnm halini iyi bul
mu vor, fakat karşı da gelemiyordu. 

Kerim bir gece Giyascttine bü
tiin karılarmdan gllzel bir cariye 
takdim etti. 

Bu bir Tilrk k·zı idi. Kerim onu 
Ankara köylerinde görmüş, bir ge. 
ce adamları ile ktzm evin lbasrp 
güorel Nerkis'i kaçırmıştı. 

Nerkis, gUzel olduğu kadar zeki 
bir ktzdı. Giyascttlnin sofrasına 
gel!liği vakit sultan hayli keyüli 
idL 

Giyasettin onu yanma aldı. Saç
larını okşad•. Be\itler okudu: 

- İşte dedi. Allahm sevilmek 
lçln yarattığı bir melek.. çok gU. 
ttlr o Allaha ki, anu bana g&lter
dL Bütilıl talıbm amin ..nu ., 

• 

- Sultanun, dedi. Senin benden iht'va !'den "Yeni JJl •'~~~- ~ 
k hasmın gönderihnetıl .ı r'....ıı ı;o gUzel c:ıriyelerln var .. Yalnız yeni işitiyorum. "ıiteJil•l ~~' 

tnhtın onlara 1:5.fi gelme~e ba.5ln- "rical" ini etrafını ~ı#İ
dı. Elinde bir şey kalmadı. Benim cd....- '- , 
c:özlcrimi knrınfit·nnnk lstlvorsan, bu hlid·seyi istisınnr bsle)~ 
para 'le, ziynet ile bunu elde ede- ramak en doğru bir il;~bb~e~ 

itikadındaymı. O yazt ~~ 
mez~in.. rnsındakl kıyas kıya.5 tı?.. '3 

- Brnim olmıık istemiyor mu- Eserlcr"ni ricalarla. ;)ıe ~~ 
sun 

9

•• bastınnad!f;ını söylell1ba~~~ 
- H'ç bir zaman.. 1 Ti · b kilde 1P 
- Niçin benden daha iyisini mi eser e. mı u şe ıerf 'I 

bulacaksın .. Saraydan daha iyi bir anlatmak istlyen ınub ttlr; _ .ı ,1 
rızmı hataya dUşınU!J P"! ~-

yerde mi va!"ıyacal:snı ?.. "Maktul şehzadeler'' ! .. ,~tP''·' 
- Benim sıı.1 . ;hının vnr.. Ku- tliphanes.i. 2 elitlik "'f1JJ~ .,o'-' 

lub1.1. benim için mırnvdır. Beni sc- liye nazırları" nı Kanal ~ 
ven de benim köylümdlir. Ondan nesi bastınııış "Son ~.d 4~1 1. 
bıv•kaqmrn ı;özlerlne bakamam.. ve Başvekiller'~ adlı e!erıv: ti"• 

Kerim, fena halde bozulmuştu. di taraf d tabettirllıoJ' '/. 
Krzrn üzerine atıldı, saçlarından alnn ank ...• Aı~ •• ~ 

. sene ç ışara y---_ _..,"" 'i 
vektı VP ha \"kırdı: ta.birler ve ıstılahlar 1'(jı. ~. 

- Teıil'ycsiz.. Sultan"ll öniin- eserim de rahmetli ,, d' ~ 
de olctu~nu unutuyorsun.. Seni Tan) m ''Cumhurtyeteııi ~ ~ 

Genç kız, gene ımklndi. Kerime nasebetle bahsetnı 1)1" ~ 
döndü: memlekette tebcile 1 tıreıt '11, 

- S:ıçlamnı çekebilirsin, başımı hareket~ meydana g:atJJ'~ 
dıı ltesebilirsln. Ama benim gönlU- Vekfıleti tarafmdıın e~ ~ 
mil alarna.T.Bın, istediklerini yaptı- tır. Bununla benıber lf V~cl 
ramazsın. bastırılması için Maa~ .,.,,o>-.,.'..# 

Giyasettine dl5ndU: evime getirtecek ııın ~'6 'İ.. 
- Sultanını, dedJ. Bugün hepi· bir z~an kendİnld:a~~l 

mlzin btlvüifilmliz gene sizsiniz. Ô · olmadıgrm gibi kan ıcf-..J / 
' , . . sına rağmen Oturak u _9 111' 

ıı_rımm. sizin eınr nızle ölmek iste- iliyct için kendmfde 1'.,, 
rım. Bu adamı konuııturmavrn'Z.. t 

1 
rd b 1 ıuıısd l., 

Bana elini sUrrııesln. O sw zehir- nn~!111 t ~n u ~ 'il'.. 
llyor. GBzlerinlz fena insana ben- ça Es~nJ e yor:~nJJl''I IP.J 
z~miyor. Ben'm gibi binlerce kız di hetabm~a:Surınadl~ ~' 
uı:runuzdn feda olsun. Fakat yap· mekle de üstat Udncl _! ~ 
tıgm·z iş .. , \ dU U b l • çU~r.11 

Sövleyemedl. Boynunu bUktll. şm ş u unuyor' e .ıı~ı 
Kelim kıza te'knıır müdahale et- ecrler mUelllflerin bftiJS 

t • G! ti . metin salcı abnnSI ~:4 mek f• ~,:ı, va•et n. feU ~betin"'"' mt-nfrat 
- Brrak onu.. Çekil ve dinle •. 1 5 

Al.adi. Sanı-& Ncr&Jıse: ı (Deva~~ 
"'(~ tıel'P') , ..... .,... 



· Şehir Haberleri 

Sayfiyelerdeki ev kira
larını yükseltenler 

Bu husustaki şıka yetıer ehemmiyetle 
tetkike başlandı 

Ya zmevsiminin yakınlaşması do
layısile sayfjyclerdeki ev sahipleri, 
ev kiralannı gCçE'u geneyP naza
ran ylizde 40 - 50 nisbe>tinde nrt.· 
tJrdıklan yapılan Eıikavetlerden 
nnlaşılmaktadrr. Geçen ),1 Adada., 
Suad.iyede 150-200 arasında tu
tulan bir sezonluk ev bu yrl 300 li
radan aşağı verilmemektedir. Mil-

n korunma kanunu a.hkiımm:ı gö
re al8.kadarlarm ı;ikiıyctleri ehem
miyetle tetldk ba.c;lanmıştır. Ev sa
hlpleri geçen yıl aldıklan kira be
delinden fazlasına evlerini ki'raya 
veremiyeceklerdir. Bu hususta ge. 
çen yıl yapılan kunturat esas ola· 
caktır. 

Et meselesi 
Dün valinin başkanhğında 

bir toplantı yaptldı 
Vali ve belediye reisi Lfıtfj Kır- kanaatine vanlmıştır. Yalnız bü

dar, et fiyatla.rmnı mevcut narlı yilk toptancılarla kasaplar arasm. 
üzeı Jıde kalabilmesini temin için , da sermayesizlik yüzünden 0 yna
aliikadarlan ve et tliccarlarmı diln nan mutavassıt rolünün neticeJen
belediyede bir toplantıya davet et- dirilmeei için bir çare dü~Uniilmüş
mi§ ve et meselesi ctrafmda ken.. tür. 
dilerile görüşmüştür. Toptancılar 3-5 kuruş arnsmda 

Alakadarlar valiye bugilnkü va- makul bir kar haddini geçirmemnk 
ziyet etrafında izahat verm.i3ler - §&!"tile mutavassıthk yaparak et n
dir. Toplantı sonunda buglin mev- hp kasaplara vereceklerdir. Bugün 
cut olan narh fiyatı dahilinde pe- de toptancılar valinin riyasetinde 
rakende et eabşı yapılabileceği bir toplantı yapacaklardır. 

Kahve fiyatları 
biraz yükselecek 
Portsaitteki kahveler 

yola çıktı 
Ticaret Vekfileti alakadarlara 

yakında şehrimize gelc>cnk mühim 
bir kahvo partisinin maliyet fiyat
Iarmm tesbitini blldirmiştr. Fiyat
lar tesbit edilmeğe başlanmıştır. 
Yaprlan tahminlere göre toptan 
kahve kilosu:ıun jtlıaliitçılara 140 
-145 kunı.9a mal aiarağr ıuılaştl
maktadır. Bıı fiyat f'VVelce 130 ku
n.I§tu. 

Diğer taraftan Portsaltde bulu
nan 10 bin çuval kahvenin yola ~ı
kanldığr haber nlnunrştır. 

öğretmenlerin 
ders saatleri 

24 saatten fazlaları 
alınacak 

Maarif Vek8.letinin vermiş ol· 
duğu kararlara göre öğretmen
lerin haftada 24 saatten fazla 
ders okutmaları yasak edilmiş _ 
ti. 

Dün öğretmenlerin ders saat. 
Jerini tesbit etmek i.i7..CJ"(' maa· 
t'if müdürü Bay Tevf;k Kutun 
başkanlığı altında müdür mua -
vinlerinin iştirakiyle bir tol>lan. 
tı yapılmış, hususi ve resmI 
okul kadroları karşılaştınlmış • 
tır. 

Kısa 
HA 
SER 
LER 

«- Yalova limanına bağlı Basra 
motörli, tğneadaya gidC'rken bat
mak tehlikesi geçirmiştir. Motör
deki mlirettebat, 240 çuval arpn 
hamulcsin.i denize dökmok sureti. 
le bu felaketin önüne geçmiştir. 12 
tonluk olan motör, bocalaya boca· 
laya Büyükderc koyunu tutabil
miştir. 

* Yol parası ile mükellef esna
fın isimlerini havi cetvellerin ma
halle milmessillf'ri tarafından tan- 1 
zimlerine ba.<ilanmıştrr. Şubat ip
tidnsmda başlanmış olan bu iş ni
hayC't nisan sonuna kadar ikmal 
edilmi!f olacaktır. Vilayet umumi 
meclisi 94 ı tan"k bedelini nltı lir 1 
olarak tcsbit etmiı:tir. Bu para iki 
taksitte tahsil olunacaktır. 

* Yeni iase t<'şkilatma tayinler 
ikmal edilmektedir. Müsteşa'l"hğn 
Hat.av valisi Şükrli Sökmensü~rin 
to.;\-inİ teeyyüt etmektedir. Müstn
şar muavini ve umumi müdürler 
de bugünlerde tayin edilecektir. 
Fiyat murakabe teşkilatı için ev
veke kabul edilmiş olan kadro ve 
tahsisat da yeni tC!şkllAta illive o
lunmuştur. İaşe mUsteşarl·ı'b için 
YenişPhirdP şimdi lş Bankasın<:ı 
aft olan bir bina kiralanmıştır. 

* Koordinasyon heyeti, yol, köp 
rii, meydan ve iskele insaat isleri I 
için tesis edilen ücretli iş mükel-
lefiyeti müddetini değistirl'n yeni 
bir karar ittihaz etmiştir. Bu ka
rnr.1. göre iş mükellPfiyeti bir tnk-
vim senesi zarfmdo. iki avdan iba
ret olacak ve mükellef müddetini 
bitirdikten sonra istersn daha faz
la da çalrsabilecektir. 

• lzmirin 84 mahallesinıiC' itfai 
ye teşkilatı kurulmnstur. 840 kiiıi 
her gün itfaiye merkezinde talim 
görmevp ba~lnmıRtır. Bundan bas 
ka 62 kiııilik bir yardımcı grupu d9 
t<'l$ekkül etmıntir. 

* Mmta.ka ticare.t müdiirlfi:'1i 
arpa. yulaf buğday \'e çavdar be
yaname1eri i<}in verilen mUhletln 
diinden itibaren 4 gün icinde bite. 
~eğini alakadarlara bildinnistir. 

* İçkisiz kahve vP gazinoalnn 
lınftndn bf,. veya iki defaya mah
sus olarak t :?rtin etznis oldujhı kon 
CT'lcrde alm:ı.rak ücret bPlediy(' 

ll·trsat müdürlü.e-n tarafından tes 
bit edilın~ -re tasdik c-diJme'k i}zp 

ro daimi t>nellmene havale edil
miştir. 
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Oörlp dft,iiııdfikçe: - ~ 

Tarihten çizgiler 
Gösterışsız sessiz bir sanatkarnruz var. Mızah mecmuala

rında ''Tarihten çizgiler., damgalı karikatürler yapıyor. Yı11ar. 
dır. ki bu seriler, geçmiş günlerin pcrd.:-lcrini kaldırarak, bizi 
canlı levhalar kar:-;ısmda bırakıyor. 

Bu leçhalar, sade eski bir dışın, zamanla donuklaşmı!' bir 
kabuğun yüzünü göstermekle kalmamaktadır. Hn birinde. mu. 
ayyen bir duyuş ve anlayışın, bir ruh görünüşünün de ızi sey
rcdilfr. Bir giin, bakarsınız, eı:ıki 1stanbulda bir yangın dekoru
nu canlandırmış. bir ba.cıka gün, bir konak dönme dolabmın 
arkasındaki iç çürüyiicıiinü eiz~ilerle dıle g tirmir-:tir. 

Bir ciğerci, bir kalfa, bir Gôlt.,u saf ısı, hiı muayede ha. 
zırlığı, bir latarna kevfi g;bi d J rhr ıc;inde. b zan bütün bir 
devrin zevk ccrçe\•esı biitiin bır c,...miyctin havat akışı onun fır. 
çasından renk alarak yükselir. 

Karikatür, hiciv ve mizahın <;ızgilerde tecellisidir. Bir bü· 
vük adam: 
~ - Mfanh hakıkahn kabcık durmuş bir ş kli bediic:idir! 

Demişti, ki onu tarife C'alısan cümlelerin en beliği ve en 
kısası ol:Jrak hafızalarda ver etse dl'ğer. 

Çizginin okuyucusu, yazıdan coktur. Şu haidc karikatüı:ü 
gelişigüzel bir neşe mevzuu gibi düşünmek ~ok yanlış bir ış 
olur. Fikır ve ruh terbivesind". sivn .. i ictimai hl'r türlü tenkit
lerde. sanatkar elinden °C'1kmıs bir karikati.i,.Utı, mak"!elerden, 
kitaplardan daha dol!!un nf>ticeler nldı<Yı inkar edılemez. 

''Salih., in Ankara ve f !=ıtnnbuld~ ::ıC'tı"1 St>T"'ileri g-örenler, 
hu hü~m!) iman etmiı::lerdir. Birknc: s0 ne öncı> <'1kcırdı<Yı "albüm .. 
,·arınki nesillere örf ve adet t:lrihi okutac~ r. Baı::ka memle. 
ketlerde bu gibi islerle u~rnc:an dc>iYı>rli ze'-diJar büyük ıı.damlar 
vnrd1r. Onu bu~inE' yarına ula~ırmak. hir te "t)""tıi11. renai, ruhu 
?.evki ve annnesile ulac:tırmak uğrunda kütüphrnı:!er tfC'hısu eser 
vermiı::le .. dir. 

Bizde aile. ev kendi mn.zic;ini v:ıe.~tmıvor H ,.. lrn.....,1'. d0~11n 
hiiviidHP;j vuvanın dekorunu ynnrli ze\'l\İrıC' k<''l ~i 7atJl~nTn'."I "Ö. 
~e de>fiı;:tirivor. Baba yadikarı kfuıelere, dE"ie 1=<,1•111darına scdir
lprinc- Uiv1k oldukları hürmet ve itibarı P'fü;tı>.,.JY1i0nruz. 

Yarrnki meraklılara hemPn lıemC'n hi<' h;r rııirnc •r.,lmwor. 
Bereket işte böyle san'atkarlarn. Onların alhiim1 ri. hıı ..... ii.- icin 
bir 7ovk kavnni!ıdırlar, yarıı.m da, · ''mah- n· Pvrakı.. · ~ak 
lardır . lJAJ<lU f:r1IA GE7(';/1\' 

iki mallaracınıa 
dlkkilnları 

Birer hafta kapatılacak 

Zlncfrlll!a uda 
Bir arabacı tekerlekler 

altında öldü 
Evvclh."i sabah z;nC'ır i • uda 

Bevoğlunda makaracılık va- ölümle neticelenen bir kaza L" 

pan Koc;o ilP oifüı Aleko. 8.5 mus ruhsatı::ız olarak ar< bacı • 
kuru.c;a sat?lması li\.zımgelen hk yapcın Kovulhisar!ı R!'cep 
karaları 12.5 kuru<:ıa satmış, b ı adında birisi. süt yüklü araba. 
suctan verıldiklcri asliye ikin · siyle şehre gC'lirken arabası Zin 
ceza mahkemesi tarafından dün cirlikuyu civarrnda bir tarlaya 
25 şer lirn nara ve bir hafta girerek devrilmiştir. 
dükkfı11larmın kapatılması ceza. • Recap arabanın altında kal. 
sma C'arpılmıı-ılardır. mıs, hemen ölmüştür. 

Diğer taraftcın carşı icinde Vakaya müddeiumumilik el 
hırdavat • Lron dn fazla fiyat. kovmuş. ceset adliye doktoru 
la civat.1 satını~ vakalanarak Nuri Beller ta.rafından muare· 
adliyeyt verilm1stir. ne olunarak morga kaldrrılmış -

P atlayan mavzer kurşu
nundan yaralanan 

çocuk öldü 

ur. 

Altın Fiyatı 

Bu mallerm martın ilk haftasın
da klimilen şehrimize getirilebile -
ceği söylenmektedir. 

Yirmi dört saatten fazla ders 1 1 
olan öğretmenterin uhteıerın· Bıltevlerlnt'e 
den fazla saatleri almmıstır. _ Çatalcalı Ahmedin altı yaşın_ 

"---------·---- daki kızı Nesibe. gecenlC'rde e. 

Altın fiyatlarında dün hiç bir 
değişiklik olmamıştır. Dün de 
bir altının fiyatı 23 lira 25 ku. 
nJ!=: idi. 

l 1 şoför cezalandırıldı Portekizden mal 
İsteniyor 

Dün de seyrüsefer ni7..amları - Portekizlilerin memleketimiz 
~~ muhalif hareket eden 11 ~- ' den mal satın almak istedikleri. 
for cezalandırılmış. . eksik ek_ ı birliklere gelen mallımcıttan an. 
mek <;ıkaran ~uhtelıf f~nlar. laşılmışt:r. Birlikler. bu talep -
dan dcı 179 kılo ekmek müsade- leri, birer tamim halinde aHika-
re olunmustur. darlara bildirmişlerdir. 

- 2 -

Konser vinde ocağı yakarken. ocağın 

Beşlkta.~ Jlallce'\indf•n: 
Ha lkevlerinin yıl dönlimiine te

sadüf eden 23 şubat 1941 pazar 
günü evimizde konservatuvar ~c
hir bandosu şefi Bay Cemil'ln ida
resinde seçkin bir programın zen· 
gin bir konsC'r verilecektir. 

i<'1ne atılmı~ olan bir mavzer 
kurşunu patlamıR ve kızcağızın 
b<l$ına Raplanmıştır. 

Ağır yaralı olarak Cerrahpaf:a 
hastahanesine kaldırılan ~o<'uk 
dün sabsh ölmfü~ cesedi ndli\· 
doktonına muayene ettı-ıteı 
defn ;.,e ruhsat verilrr:.iı:t' ı _, .. , 

oc~:'\nl KIS.M IN Hl J..ASASI: Etrrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 
kat buna da l'\' d mek aoı;ıı 
t>lmaz. Bu bir nevi navyondaıı 
başka bir c::e~· dr>aildır. Ben bu 
p:.lvvonu hir ıröI'll'Ü"' de-TiJdim 
ve bu pavyona bir hizmet i '·a.
dmdan b~ka hrıric:ten " 
girmez.. Fakat bu akcaın ">ır 
merdivenle ('vimin lavan arasır 
ncı tırmandım ve bir küçük nen 
ceredl'n bu pavyor.u sey:rettim-

Sen Lul ıadnsmm ıeıtba bir cad.. 
~sinde bir mücelUd dUkkAaı olan 
Bened.lk MllMOn ~k feci takat 
11181Mli birçok cinayetlerin :taUf 
Vazf)etinde bulnnnyordn. Fakat 
lntıani \'88fı ,·erllcrı bu clnayetl1>· 
rl anlamak için Renedlk Ma!Mon'
un gayri şuuri hlr halde yazılmıı, 
olan hAtıralannı gözden &'t"Çlrmek 

IAzımdır. Benedfk Alaa!ıoo hAtrra
larmm ha" taratmda lrondl dük. 

k&ııma mUtenaur bulunan -t.(ı 

dllkkAnmı. dahil dof1'u9n uatçı
nm gilF.eJ kızım gÖ7.f•tlemekttoı ol· 

cluğuna JUDWktadır. HAtva ııöy
le devam ediyor: 

Benedik Mas90n hatrralarm. 
da şöyle diyor: 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

cadı aletleri merinden başını 
kaldırmıyan ve belki de kızını 
senelerdenberi gönnemi~ olan 
o bunak babası ~ldir. O sa· 
lak yeğeni ve nişanlısı Jak da 
onu anlıyamaz. Bir tıp talebesi 
olan bu genç de garip bir c:ıo
cuk .. Kristin gibi fevkalade bir 
nişanlısı var ve bir cok zaman _ 
tar dersini bırakıp güzel nişan. 
lISmı hayran hayran seyretmek-
le valdt geçiriyor. hatta güzel 
Kristinin ancak dört hissini de 
tabnin ediyor. Fakat ona sadece 
bakıyor... Esasen ona kim bak
mıyor ki! 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

Yüzü beyzi bir yuvarlaklık i
çinde fevkalade muntazam .. Be. 
reket versin bira:.- krvrık bumu 
bu soğuk intizamı bozuyor ve 
yüzüne ilfilıt bir gilzellik veri. 
yor. Bu genç kız sanatkara mo 
delcilik dersleri vererek geçini -
yor. 

Bunlar herkesin J;()rdüğü kı
sımlar ... Göremedikleri bu krzın 
meşum nazarlnrmm altında sak 
lı o!an, altın işıklı nazarları_ 
nm altında gizli kalan kısmı. 
lar.. Bu gözlerin içinde bir sa -
atçi dükkanında '\"aı:;amanm. bir 
ihtiyar baba ile cekilmez bir 
nif:anlı ara~rnda kalmanın ver
di~i rztırap var. 

!=;-:nki ve .,;le"linin oturdu~ 
bu pavyon iki katlı .. İkinci kat 
<'amckanlı bir atöh•P hnline SO" 

lmlmac:: ve bu kata dıs.'\rıdai 
bir tahta merdivenle cıkılıyor.~ 
8aat:<-i ile yelYeni birinci 1<a.tta 
yatıyorlar. Kristin ise ·'t>nc' 
katta vatıvor. 

O ~ece güzel biı mehtap et· 
ruf1 avdmhıtıvordu. Kriı:;t n a,, 
tölyenin önünıie u7.anan lıüyük 

balkon~ C'ıkt1 ve 11zun m iadc>t 
orada kaldı .. Sonra birdenbire: 
talıtn mcrdivencle>n a~~i'M·a ~oğ 
nı ~ ava~,<ı biJ· kaç 'ldım attı) 
bn b-ı qının ,.~ nicanlıı=ımm vat;',. 

Dünkü ihracatımız 
-. Dünkü ihrnratm vekunu 150 
bin lira olarak tesbit edilmiştir. 
Diin Yunanistan::ı 18 bin lira. 
lrk tru>.e balık. Almanyaya ise 
66 bin liralık tiitün satılmıştır. 

1 Y ırmı yıı evvelkı Vakıı I 
ZI.2.921 

Bir sene 13 ay olacak 
Son gelen Avrupa gazeteJerinitı 

~ crd1ğf haberlere göre Fransız Aka 
d misi akdettiği blr ıçUmııda takvim 
m . esine temas ctmlı:ıtir. Içttmada. 
bir senenin 18 ay olnı ı ve her 3 ayın 
da ı.ıı gün beSttp edılmcsı kararlaştı. 
nlrr.ısbr. 

li ., \jaıu 
8.ll) Hafif 

program 
8.4j \'emek 

llstesl 
12.33 Türklıkr 
1%.SO Ajans 
lS.05 Karı ık 

fBl'kı 
llt!O Kan!Jıl< 

pro~m 

18.03 '"~vtn~ .. 
lmart•,tl 

tıl.l!O l\ff'\ d:ırı 

laı.lı 

Hl "10 \jaıı• 

Hl 1" S• lİ!•f 
ol.u\ .ırtılıtr 

20.1; ltad\O 
::.ızt te t 

•u. ı T'em~ı· 

~1 't(l Romı !llll 

.l 1 OrlH""IM< 

'!'?sn \jan .. 
22..ı. Orl.rstra 

o n~ı· 
nıh7 

İşte o, hayatımı vcrmeğe ha. 
zır olduğur.1 krz muhayyilemin 
yarattığı gibi güzel olduğu hal· 
de karşımda bulunuyor.. Allah 
onu benim güzelHk ve esrara 
susayan kalbim i<;in yarntmış ... 
Hayır, hayır dünyada Kristin
den daha güzel, daha esrarlı 
bic bir şey olamaz. Dünyada 
ondcın daha sakin insan da yok. 
tur. Fakat dünytida sessizlikten 
dalıa esrarengiz -."e deşilmiyen 
yerlerden dal'ıa derin ne vardır·• 

bakıyor. fakat göremiyor.. Onu 
Gü?.elliği seven herkes ona 

görebilen benim, onu seven Be. 
nedik Massondur.. Fakat buna rai!men bu kız. 

Bu gene kızm bugiinkii piliç_ babasrnı seviyor ve nişanhsı 
lere ben?.even hic bir tarafı yok. ile de bir gün evlenecek ... Nasıl 

makta oldu~u katı dir\dı. ışık\ ------------

Cumartej 

Köpükl~n. coşan dalgalar 
beni a13...lcadar eder. Fakat sakin 
bir deniz karşısında dehşetle 
titrerim. Bu güT.el 'Kristinin sa. 
kin gözleri de beni kork-utuyor 
ve kendine çekiyor. İnsan ken • 
dini böyle gözlerde kaybedebi
lir. bu gözler bir girdaptır. 

Fakat aptallar bunu anlaya • 
.:ınazlar. Esasen Kristini kim an 
layabiliP ki?. Herhalde saatleri. 

ört lcQşe.~ keodi i. 

Prensesler gibi bir boyu bir oluyor da bu adama tıthammiil 
edası. melekler gı'bi bir yüzü ediyor? .• Neden intihar etmL 
var. Şapkasını başından atb~ı yor? diyorum .. Bu kız hem glL 
zaman kızrl bakır rengindeki zıelliğin hem de faziletin tim· 
sa<;lan daı!ılıyor. bir sev almak salidir. Bütün ada avakla. al -
için uzandığı zaman kar ~bi bna atılmaJ...i:a tereddiit etmez ... 
koIIarı açılıyor. göğsü meydana Onun namusu ve gfuelliği bü. 
çıkıyor ... Ben ~..nceremden ba - tiln adada meşhurdur. Fakat. 
zan onu bu kadar seyredobiliyo- buna rağmen bakın dinleyin bu 
rum. Fakat aklnn bacaklarına akşam başıma ne geldi: 
gidince o 7.aman aklımı ale\·ler İhtiyar saatçi Noıi>er, kızı 
sarıyor •.. Onun yürüyüşünü, ba. ve yeğtı!ıi cadde ~rinde otur· 
caklarmın hareketini se)Tedi. mazlar. Cadde Ü?.erinde sadece 
yor ve ayaklarmm yerlerde bı - dükkan vardır. Evleri dükkanın 
raktığı ia1ai ömnek isti~+ arkaem,da ibahoe ~dedir. Fa.-

lann sör1düriilmüı:: olup olma
dığma baktı. ve sonra \"İnr 
aynı ihtiyatlı adımlarla atölve • 
ye cıktı. iceriye girdi ve bir kl 
şede duran koskoramRn eski bir 
dolaba doğru ilerledi. durdu c-e. 
binden bir anahtar ~ık~rih \·e 
dolabın kapısını açtı.. Ve ben 
bundan sonra dolaptan gen<' 
ve yakışıklı bir delikanlının eık 
tığını, Kristinin boynuna sanı -
dığını ve uzun uzun öpüştükle -
rini gördüm. Fu.la bir şey gö .,. 
remiyordum, çUnkü Kristin ih _ 
tiyatsızlığmı düşünerek der • 
hal perdeleri indirdi .. 

<~ar) 

;;: 1 Cuma 
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Hava Kurumuna 
teberru/ar 

, Deklarasyon hak
kında ıngllizlerın 

neşrıyatı 

M alige Vekilinin 
beyanatı 

Halil Ali Bezmen müesse
sesı 7500 lıra verdı 

Ankara, 20 ( A.A.) - Türk 
hav:ı kurumuna yapılan yardım 
lara dair bugün aldığımız ha. 
berler, İstanbulda Halil Alı Bez 
men müesseselerinin kuruma 
6,500 ve Halil Ali Bezmen fab 
rikasının da ı.ooo lira verdıkle
nnı bildirmektedir. 

Yine lstanbulda İbrahim uı. 
de biraderler 800. Emek P...ahmi 
Koseoğlu, Vehbi Tevfik, Beşir, 
Tatari, Fahri Kıgılı, Çubukçı. 
yan, M. Varan, Bohor Zamana, 
Ftekinzade biraderler, Sıvacı· 
yan Yervant ve N obar beşer 
yUz lira. Nevruz, Zara Mezbur
yan Yervant Hambys.n dörder 
yüz lira, Fahri ve Hakkı Arap. 

ıng lız - Sovyet 
münasebatl 

lngiliz haricıye müste
şarı beyanatta bulundu 

Londra,. 20 ( A.A.J - Dün A
vam kamarac:ında işçi aıa:ımdan 
Cockos, lngilız - Sovyct müzakere· 

'len mesele.;.ını bahis mevzuu etmiQ 
ve bu müzakere erin ne safhad; 
elduğunu bilmek istemiştir. 

Haricıye müst~an Butler, 21 

1 
kanunusanide aynı mesele ha.kkır 
da diğer bir suale cevaben yapmış 
olduğu be~ anatı hatırlatnu. ve 
demışur ki: 
"- Sovyet hGkfuncti, daha ha 

l~ bu meselelere cevap vcrrnemış· 
tir., 

Bunun üzerine Vockos. şu su· 
ali rormustur: 
"- Müzakerelerin, vaktile Bal· 

tJk devletleri denen devletlc!rin ta· 
rurunası ile alikadar kısmı haklan 
da But!er, bırçok İngiliz hukukçu 
lannın fikrine göre, fiili ve huku
·i tanıma arasındaki farkın hemer. 
hemen namevcut olduğunu biliyor 
mu? Sovyet hükOfuneti bu tanıma· 
ı amı etmekte olduğundan. böyle 

küçük bir şeyin ilci memleket ara· 
wıda iyi münac;ebetler tesisine en· 
gel olmac:._ına müsaade etmek doğ' 
ru mudur?" 

Butler, bu suale aşağıdaki ceva· 
bı vermiştir: 

" - Mevcut olan yal ruz küçük 
meselı>l r değildir. Fakat bu mese· 
leden aynı zamanda bazı büyük 
meo;eleler de vardır. Halen bu hu· 
susta sözlerime başka bir ~Y ilave 
edemem ... 

35000 tonluk 
Vaşington Zırhlısı 

hizmete giriyor 
Vaşingtotı, 20 ( A.A.) - Ame· 

rika bahriye ne?.areti, reni 35 bın 
tonil~tolk •'Vaşington,. zırhhsmın, 
15 mayısta, yanı tayin edilen ta· 
rihten altı ay evvel servıse gırece· 
iinı biıdınnıı;tir. 

Vaşington zırhlısının en mühim 
ft esaslı sılfiltı, 40 santımetre kut 
nında dokuz toptur. Bu gemı, 
1936-1938 prorrramlannda tasrih 
«iilen zırhlılardan biridir. Va~ıng· 
ton, 1938 senesı hazıranında tez· 
gaha konmuştur. Ayn.ı sıruftaı. 
North Carolına da gene 1938 sene
sinin tşmicwclinde tezgfilıa koıı 
mu~tu. 

Habeşıstanda 
( Ba., tarafı 1 ıncıde) 

Nai.robl, ZO (A.A.) - Remnen 
blld.irild.gme göre, cenubi Habe6lıl 
tanda Megadaki tlıılyan garnizonu, 
cenubi Afrika kıtalar.na teslim 01-
ll'Uı.§tur. Eksoi.sl İtalyan olınak ü
zere 600 es.!r nlınmı§ ve a.ralarm
aa bir çok top v cmltralyöz de bu· 
banmak üzere bUytik miktarda harp 
malumesl iğtinam cdilın1§tir. 

Loodra, !O (A.A.) - Nairobi 
tebliğinde 1sm1 geç<'n Mcsa.. Habe
fiatand&, Kenya. hududundan 65 
kilometre k...dar §ima.lde mühim 
bir mev'lrldir. 

Nall'Ohi, 20 (A.A.) - Diln ak-
1&111 neşredilen r~ml tebliğ: 

Juba nehri hattında tazyikimiz 
artmaktadrr. Düşmanm mukabil 
taarruzu pUsktirtülmU§tUr. lkiai 1-
t&lyan subayı olmak Uzero İtalyan 
Jardan 40 k14i 151mUştUr. 

Yollarm fenalığına ve mesafe
• ~ n.~ee nakliye 
wmtal&n progra.mlarm.ı bozma -
dan .., ytyecek milhimmat ihtiya
cını temin etmektedirler. 

oğlu 350, Davit Sadaka da 800 
lira tebenııda bulunmuşlardır. 
Sivrihısarda Yakapınar kö. 

~'Ünden EyUp Sevınç, 200, Eski 
şehir tUC',car ve esnaflarından 
bir kısmı 452, Adanada fabri· 
kat.ör Kalaoğlu elli lirası aidat 
olmak üzere kuruma 250 lira 
vermıştir. 

Akçaabat kasabası halkının 
bava kurumuna yeniden vaptığı 
teberruat da 1.058 liradır. 

Bu arada Başaran kardefller 
300, tsmaiJ Tosun ıoo. Celal 
ve Kamil Turhan kardeşler 75, 
Osman Mısıroğlu, Mehmet San
dıkçı da ellişer lira vermişler 
~~ -
Romanyada 
Büiün fabrıka ar 
as erueşllrılıyor 
Biikrc.ş, 20 ( A.A.) - Sil~h ve 

demiryolu malzcmesı inşa etmek· 
te olan miıhım Malak:;a ıabrikala 
n diın neşredilen bir kararname ı
le tamamen Romen devletinın e· 
linc geçmektedir. Kararname mü 
essesenin mütebaki rüzde 50 bıssc 
senedini de tediyeye ve kanuni mc 
raslınc lilzwn almadan devlet mül· 
kiyctine devretmektedir. 

Hi~se senetlerinın diğer yarsısı 
ise esasen 26 nisanda hük<ıınet ta· 
rafından alınm•ştı . Devlet fabrika· 
larınm borç ve taahhütlerinin me· 
suliyetini ancak tam bir tetkikten 
sonra deruhte edec.ektir. 

Kararnameye merbut bulunan 
raporda devletin Romanya.da sil!f, 
sana~;inın inldşahna olan ~'ardımı 
bilhassa kaydedilmektedir. Harbi· 
ye ve demiryollan nezaretleri tara· 
tından teşkil edilen bir tahkik ko
misyonu fabrika tarafından tatbik 
6Ciilen kontratolann devlet men· 
la.atine bir 1.3rar verip vermedi~ıni 
tetkik edecektir. 

Japonyanın sulh 
tavassutu 

Londro, 20 ( A.A.) - Dün ak 
şamAvam kamarasında :'(Jru}an 
bir suale cevap veren haricive mil"' 
t~a'l But!er. Japon haricive nazr 
rmdan hususi bir mesaj dnnmış 
olduğunu bildirmi5tir. 

Butler demiştir ki: 
"Avam kamarac;mın da malumu 

oldu~ veçhiie. bazı hadıseler ı;e 
ezcümle Hindiçini ile Tayland ara
sınd2ki ihtilaf sebebile Uzaksark· 
şarkta artan gerginlik kendısin.i 
göstermıştir. Resmi Japon :.özcüsiı 
dün gaz.etccilere bir beyanatta bu 
lunmu~tur. Bu beyanat. herhalde 
Avam kamarası azasının ittılfuna 
gelecektir: lngiliı hariciye nazın 
Japon hariciye nazırından Japon 
resmi rozcüsünün yaptığı beyana· 
tın arru umumi mealinde ve nazi· 
kane yazılmış hususi bir mesaj aı· 
mıştır . .Bu mesaj, ha'en layık ol
duğu ehemmiyetle tetkik edilmek· 
tedir .. . . ... 

Londra. eo (A.A.) - Haliha
zırda Ja.ponysnın biltiln dünya
da. mutavassıt rolünü ifaya kı. 
yam etmiş olduğu kayda. şayan 
bir hadisedir. 

Tokyoda Japon hükOmeti na.. 
mına söz söylemeğe M.18.hiyettar 
bir 7..<ıtln yapmış oldut"nı beva· 
nata göre, Uzak Şarktaki vazi
yeti dünyayı tclfı.53 verecek ~· 
~kilde tasvir etmek için hiç 
bir sbep yoktur. Ve Japonya, 
mutavassıt srt'at iyl hareket et. 
meğe ve yalnız Aı;yada değil, 
dünyanın her tarafında normal 
şeraiti tesis için zaruri olan 
her tlırlll faaliyette bulunmağa 
amadedir. 

l...ondrada Japon sefiri - • 
Sclıigemitsu ile B. Butler, aynı 
zamanda Tokyoda B. :aobert 
Craigie ile B. Matsuoka arasın 
da bu bapta mlizakereler yapıl. 
mışUr. 

R. Schigemitau, J aponyanm 
humane hiçbir niyeti olmadığı 
BiiyUk Okyanosun cenup mm
t:akasındaki emellerinin tama· 
mivte iktısadt olduğu hakkında 
B. ButJere temlııa.t vermiştir. 

(BCJ§ tarofı l incide) (Baş Ut.raf& 1 incide) 
bir veçhlle Ot:f>ıgwmemi§ olduguour. Bilet satı§ını yükselt.mek ve 
TürkJye.nin siyaseti t.amamıyıe realia· ı safi kan çoğaltmak için aldığı. 
tir. A.tmanyanm hat.tı ha.rekett bu ıı.i. mız tedbirler meyanında şunla· 
yaaot Uurınde kat.iyen muea.cıır olmaz. n zikredebilirim: Milli bayram 
E~ denizinde Alman tehdidinin ne günlerine mahsus olmak üzere 
demek olcıuğUilu Türkiye pckalA bilir. üç tane f evkal!de piyanao ihdas 
HoğazJa.r, iki taraftan tohllkeye dU· edilmi§tir. Halka ve bayilere doğ 
§er, bırl garptAm aı.gerı flmalden, Tür- rudan doğruya bilet eatmak ve 
Kiye, lngillZ kud.reunin §arki Akde ikr · öd k · · Ank 
aizde na.sıJ arttığuu cJA bilmekte ve anuyc eme. ıçın . • .ara. 

•• •·- ~n•n __ .. ft filli b İstanbul ve lzmırde mılh pıyan 
son .. urmay '"'nll§~ .... .._ ır b" 1 1 t t'k 

• ı;,oı.ı __ ,., g ek'ftdi "-cak go uro an açı mış, o oma ı 
.l§D rMO. v........ orm ""' r. _.., kürel 1 uhtelif h' lerd · 
Türkler imXA1UIU bir aergllze§tc atıt. er e n;ı . şe. ır e pı-

' yango çekılmış ve Zıraat Ban • 
mak nıyetiııde dcğıllerdır. Türkler k be · l ·1 ta 
Alman ıawıı. ordu.sunu ka.roıla.mak u ası şu . ve a Jan arı ı e pos 
zere Bulga.rıstana gırere.k .ıruvveuorı.- ~erk~en ta~md:ın me;nteke. 

111 tcıı.llkeye koymamııya bwıdaD daha tin en ücra k~le;ınd~ bılet ~ 
olr müddet evvel karar vcnnışlordir tılmı§i;tr. Onda b!I bıle~ yenne 
l'ı'8kyaııın muaıı.taa.ıan tovk.alAde k.uv ~. b1!et ve !am ıkr~ıve usu
vetlldtr ve bu mlıda.ı:aalar arkaaıııdı. lunun ık~esı halkU? pı~o. 
Türkler filli bir harekette bulunmak va olnn ragbet ve alakasını art. 

Uzero .lruvveUertnı tah§id edebWrler. tırmıştır. . . 

komisyonlarında yapılan yüzde 
2,46 nisbetindeki tenzı1attan 
210.646 liralık bir kar husule 
gelmiştir. 

Milli piyan~onun idare mas -
ra.fhn da a.zalmı§'tır. Meım.r 
maaşlarında eski kadroya na
zaran senede 26.851 liralık bir 
ta.sarııf vardır. FevkalMe pi. 
yangolarm ihdasmdan dolavı 
ihtiyar! ltlzumlu görülen mas. 
raflara raimen idare masrafla
rının satış hasılatına olan niı:ı 
beti yii7.de 2,18 e inmiş ve ~ 
sebeple masraflarda yilzde 0,68 
nisbetinde bir tenakus olmuştur. 

Biltün bu neticeler. dUnya __ 
ziyetinin buhranlı bir devra • 
sinde elde edilmLcrt:ir. Bu vazi · ~ 
normal bir hale dönUnce, milli 
piyangonun naha mfib1m inkişaf 
lar kaydedeceği tabiidir. 

Bugün piyant"oda görülen te. 
kamülil arttinNıifa yara~cak 
tedbirlerin araıstınlmasma ve 
tatbik edilmesine bundan sonra 
da devam olunaC'.8lrtır. 

Hıoe.erıaleyı:ı anla§ınanm daha evvel ı ~~ş . usullennde de mü~ım 
yapııaınrunıv olmasına t.ooıı..oıüf etmek degışıklikler yapılmış ve ezcum
kalır. Türkler ve lngllizler aı:ılB.§ma le piyango ~daresi ile bayiler a
ıım bunaan daha bir kaç ay evvel r.a. rasmdaki bılet satışma tava.s. 
haklrukunu ilmlt etnıtşıerdt, o z.ı.man sut eden baş bayi!ikler ilga e. 
ıa.r ki blr Balkan birligt ımkıWıı.n dilmiştir. Bu mün~sebetle bayi 
bcn.llZ mevcuttu. .MUtW1kler1D dava- ---------------

Amıral Darlan Yunan harbi suıa. kendiliklerinden 80D derece aa 
munJ bu- mtlz&heret gosteren TUrkle. 
r1n mesul olduklarını kımsenln iddia 
edemlyecegt bu teahhürden işte şimdi 
Alınan propaganda& 1.sWade etmek 

lııtJyor. 

Faşistlere ilk ~iddcUI darbeyi indi· 
ren Yunanlılar Olmll§tıır: lmpa.rator. 
luğ"un hor taratwda iZhar olunan azlm 
şudur: Yunaıılılara yeni tf'hllkelcr baş 
gö.:ıtcrdiğf takdirde, yardım için hlç 
bir §f!Y eslrgcmcmck. 

Daily Tel • .,.~..e•;esi de 
başmakalesinde diyor ki: 

Türkiye ile Bulgaristan ara
sında yapılan rnüz .. kerelcrin es. 
rarlı hiç bir tarafı yoktur. Bu 
müzakereler, BUyük Britanya
nm t.am tasvi:biyle ba.şla.nıış ve 
devam etmiştir. 

Bunun da hedefi Bulgarista • 
nı Roma.nyanm uğradığı Alman 
boyunduruğuna düşmek akibe
tinden kurtar::ı. lktır. İki mem. 
leket arasındaki ademi tecavüz 
ahkamı İngiliz siy~tine tama-
miyle uygundur. Müzal~erelerin 
gayesi, nazilere mukavem'--t hu. 
gasunda Bttl arlJı •• daha. tarla 
kuvvet vermekti. Fakat ...ıüza
kereler blr taraf~~ cereyan e. 
derken diğer taraftan Bulgar 
nazırları Alman hulUlünc mUsa 
ade etmişlerdir. O suretle ki, 
müstakil bir hareket fiilen im -
karısız bir hale gelmiştir. 

İngiltere ile Türkiye arasın\. .t 
&kdolunan ve Bulgar paktiylc 
de teyit olunan anl~~a. Yuna. 
nıstanı müdafaa hususunda Tilr 
lciyenin imkan nisbetinde lngil 
tereye yardım etmesini derpİ§ 
eylemektir. Bizzat Tilrklerin 
milli m Jntlerine gelince, bu 
menfaatlerin tehdit edilip edil .. 
medJğini kar:.rla.ştırmak munha 
sıran Tilrkiyeye aittir. Eğer 
naziler Ege sa.!ıL .e inerler 
orada kuvvetlenir rse, Tilrh·
ycnin lstanbulda ve Çanakkale .. 
deki hakimiyeti tehdit altın -
da kalır. Diier ta.raftan Rusya. 
Almanlar Köstence liman:.. . ..: .. 
tahkimat yaptık!:.. :ıdan, Bal. 
kanlarda ve Ege dcnizind..ki 
vaziyete btiyük bir alika gös
terse gerektir. 

Auıa,ma Berllnde 
Senenin en mühim 

siyasi hadisesi olarak 
telakki ediliyor 

BerHn, ZO (A.A.) - Bir husu· 
si muhabir bildiriyor: 

Sabah gazetelerine basit bir göz 
atış, Til.rk - Bulgar dekliı.rasyo -
nunun Almanyada yaptığı derin 
tesiri göstermek için kA.fidir. Tilrk 
- Bulgar deklira8yonu, BerUnde 
senenin en mühim diplomatik b8.
dist>.si olarak teUıkki edilmekte -
d.ir. 

Btitlin gazeteler, başmakalelerini 
bu anlaşmaya tahsis etmekte ve 
bu anla.'}Illayı Balkanların teskini 
ve ist!kran yolunda ileri atılmış bir 
adan tellldti eylemektedir. Bütün 
gazeteler, BB. Sa.raçoğlu ve Popo.. 
fun beyanatlarını birinci salıifele -
rinde neşretmektedir. 
Völkişer Beobahter, bu haberi dlSrt 
sUtun üzerine "Balkan 11ulbu te • 
rnin edilmiştir,, başhğı altında ver
mektedir. 

Döyçc Almnnl Çaytung, diyor 
ki: 

Türk - Bulgar münasebetleri, 
sarih surette. mihverin arzu ettiği 
Balkan sulh sty~etlnin müsbet yo
lu Uzerinde yer almaktadır. Al
manya, Türk - Bulgar dekllr~ 
yonunu, cenubu §8.rklde bir laUk -

V 'şıye uöndU 
Paris, 20 ( A.A.) - D. N. !;.: 
Amiral Darlan, bu sabah oto

mobille Vişiye dönmUştUr. A. 
miral Darlan, Paristeki ikameti 
E>snasında, ezcümle Seine eyale
ti pref esi ile Parls poliş prefe -
sini kabul ctmL,tir. 

Amiral, bundan başka bir sen 
dikalist heyeti ile de görüşme -
lerde bulunmuştur. 

Borl:n, ~O (A.A.) - Bir hu. 
susi muhabir bildiriyor: 

Hariciye n zaretlnin sözcüsü, 
Fr->..nsız • Alman münasebetleri
nin karşılıklı itimada ba~Jı ol
duğunu !;-ildirmiştir. Mağlup 
Fransa ~P Almanyanm itima.. 
dmı kazan.malıdır. 

B algarlıtan .. a 
Harbiye bütçesine fazla 

tahsisat veriliyor 
Sorya, 20 (A.A.) - D.N.B. a

jansı hildirlyor: 
Bulgar maliye nazm mebusan 

meclisine bir kanun projesi vere
rek Bulgar ziraat bankası tarafın· 
dan 84.200.000 levalık bir kredi 
açılma.smı talep etmiştir. Bu para 
harbiye ve ziraat nezaretlerine ve
rilmesi kararlaşt:ırlan hususi kre
dileri kal'§llamağa tahsis edilecek
tir. Mezkür mcblAğdan 73.200.000 
levası harbiye nezaretine \'C 

11.000.000 levnsı da ziraat neza
retine verilecektir. 

Bulgaristanda bazı 
ihtiyatlar silah altına 

çağınldı 

&>fya, 20 (A.A.) - Il'lva.s: 
Bulgarl.stnn, son günlerde ge -

çen sene sllAlı altına alınmış olan 
efradın yerini tubnak üzere bir 

miktar ihtiyatı sUA.h altına çağır
mıştır. 

rı..r unsuru olarak selimlar. 
BUtiln gazeteler, ''ondradaki ha 

yal inkisarını,, tcbariiz ettirmekte 
dir. Mulıtelü dilnya hükumet mPr
kezlerindtki bUtUn ak~Ulameller 
neşrolunmakt.adır. Londra ve Nev 
york telgraftan, tngilteredekf sU't' 
priz ve sinirlilik üzerinde ısrar et.. 
mektedir. 

Umumiyetle Alman memnunive
li bUyllktilr ve Ankara Uı> Ber· 
tin nraımıdakJ mllna."ebetlerdf' bir 
iylleşmj)nin muhtemı>l olduğu sa
nılmakt.adrr. 

$k-fanl n ediyor! 
Ror.:ıa. 20 (A.A.) - Stefani 

aja mıı bildiriyor: 
Bııl~arlııt.nnlıı Tilrkive, aynı he 

defkrl glid"'ll • ani B ..lkımla.rda sul 
hun mııhafa~a.,mr istihdaf eden bir 
anla.cıma akdet."rlişlerdir. 

Türkive. kene'! matlfıbuna geçen 
ve realmt ve itidal slvasetini tevlt 
ed.-n bir harekette bulunmmrtur. 
AIJT!an - YtıS?(')Slav konu~alart 
ve Türk - Bul~ar anlaımıam, mih 
verin hal"bin idareflfnde oMnPtı ınöi 
•fünvanm mllstakbel teııkJIAtı hak 
kmd:ı. ta.kip etti~ umumi direktif 
lAre uvnn ve aynı zamanda Vlıkıı 
hıılan ikt dinlomatik vh'lttadrr. Ma 
Hımdur ki, m•bvt"r harbin t r thff:le 
rinc ve ta.h.-lrılcrie maruz k!!le,..,'k 
Avrupa ve dilnva mmtı>lr-ı>11!"1lt tJtlt 
rWIA r11lr~n11\ktıutrr. Sulhun mns 
t.,ltobel temeli, Türkive içtn olduğu 
eibl. Avruna latalıurııda veyahut 
Avnına ~~t'f"f'V'f'flfn~A vıııJ11:ryan bil 
ttın :nıf'l<>t.le.rln teaanUdll 07.erln.e 
mneest&tir. 

(B<Jf tarafı 1 incide) 

tahliyesinin emredildiği hakkm -
da Roma rady06u tarafından 
veri.ien haber katiyen yalandır. 

Son gilnlerin hava bom.bardı. 
manlarından ve bilhassa. güzel 
Aya.sof ya kilisesinin uğradığı 
hasardan derin bir öfke duyan 
Selanik halkının mücadele hissi 
ancak kuvvetlenmiştir. 

Bu halk fa:o;izmin tam hezi. 
nıetiyle intikamının almmasm
dan başka bir §eY temenni et -
memektcdir. 
İtalyan hava. kuvvetleri Sela. 

nikte veya. sair yerlerde teliı.ş 
uyandırdığını z.amıec:Jiyonsa al. 
danıyorlar. TelAş yerine hisse -
dilen kin gittikçe derinleşmekte 
ve İtalyan olan her şeye karşı 
silinmez bir t&r7Xla kökleşmek -
tedir. 

Hesap saati geldiği zaman, 
fatizm Sellni~in g :irıdiği imti. 
hanların da listeye dahil edildi. 
ğini görecektir. 

* • * 
Atina, 20 ( A.A.) - Atina a· 

jansı bildiriyor: 
Stefani ajansı, dün gece yan 

sı. Arnavutluktaki İtalyan mu
kavemetinin kınlmam.1§ olma. 
sından mütevellit memnuniyetini 
i~har için bir telgraf neşretmiş. 
tır. 

Biz de şimdiki halde İtalyan 
ihtiraslarının daha ileri gitme -
mekte olduğunu kaydederiz. 

Yalnız şu ciheti hatırlatırız, 
ki bundan bir ay evvel general 
Cavallero. Musoliniye başka va
atlerde bulunmuştu. Vaadlerini 
yerine getirmiş olmak iç:n cep. 
hemizin her noktasına, gecenin 
ve g'Jndüzün her saatinde bil. 
tun vesaiti ile ve elindeki vesai
tin bütün kombinezonları ile 54 
taam.ız yapmıştır. Fakat Caval 
lero, bu taarruzlar neticesinde 
ufak bir lµ'azi parçası bile ka -
zanmaroış olmakl... kalmamış, 
bilakis delicesine askerlerini 
öldilrtmiiş, bilhas33 meşhur 11 
inci ordu mahvolduğu gibi, her 
gün bir çok tepeler kaybetmiş. 
tir ki bu tepeler, Yunanlıların 
müstakil planlannın tatbik ve 
inkişafı için elzemdir. 

Eğer bu şerait altında Stef a. 
ni ajansı. kendisini memnun his 
sediyorsa ilk defa olarak ken -
disiyle hemfikir ol.muş oluna. 

rakat bu ajansın ~phesiz şu 
nu da bilmesi 18.zımdır ki, bir 
ordunun sevkulceyş sahası.ndaki 
ihtirasları, İtalyanın halihazırda 
Arnavutluktaki ihtiraslar: gibi, 
şiddetini kaybedecek olunıa. dUş 
manının imkanlarının o nis
bette artacağı doğru ve mantı • 
kt bir keyfiyettir. Bu ihtimal, 
Stefeni ajansmm memnuniyeti. 
nin samimiyeti dere<:esini gös -
termektedir. 

Sofyadaki tngiliz elçisi 
aynlmıyor 

Belgrad, 20 ( A.A.) - Röyter: 
Sofyadaki İngiliz elçisinin pasa· 

portlarmı istedi~ ve elçilik memur 
lanrun hareket etmek fiıere ham
landılclan hakkında mihver kay
naklan tarafmdan verilen haber 
buradaki lngiliı sefaretinnde res
men tekzip edilmektedir. 

Birinci Mecl~S 
ve nelerle ug 

' (Baş ta'fdft 

- Şimdi, yenideıl ~ 
Yanl.ıf olm&Sm! i.b~J 
k.lrat kanuniyle rO""'"#. 
d&lr olan tekıi.fiD •? 
sini kabul edenler j 
dedi.. ~--:· 

FA&AT u.uıi ~ 
HANGlSI 

.t" 
Maliye Vekili. •~• 

nnın çokluğunu g ~· ..1 
meaele daha ortaY• -~ 1 

- PekJ, ayrı a1" .~ 
cek, fakat baııgldl ,..,/J, 

IOJU'a" ~'· Şld~ew gUrUl~;ı ;;;....,ı 
Bey (!:n:lne&D) 'IS"" 
ra!,. cevabını verdi• -~ 
rlt Bey: ~ 

- ÇUnkU beriJd ~ 
Yol'I diye k&rflladı. ~ ~ 
arttmlJnumı kat>Ul ~ / 
müzakereye mabal ete ~ ~ 
la.caktı; fakat ~ .,.. ,~ 
kabul edilirse rU~~~ 
yordu. Maliye V ,~ 
rllltiilerla, ayal< P6 ( 
landı ft RbttU S-1 ~ 

- Rica ederlUlt il~ 
lç!mlzdeD lntib•P et 
a,alt patırtı11 ya,pııııs-' ~ 
bur oldu. 



ICOtA YU/lWFl 
AMER.KADA J 

Yazan ısKenaer F Serteııı 
82-

Yusuf: 
- Bır hayll a<'ıkmıgız d Ji 

Hemen yemeğe t>a.'jlıyalım. 
Ve tercilmana dönereY. lıh 

ettı: 

- Vallahı açlıktan gözlerin 
kararıvor. 

- Açtı~ hiç ahammülüı. 
ılmadu~ını bı!iriru. Burası ya. 
bancı yer de~l. Beı ım de kar 
nım acıktı. Hemen bac; ıyahm. 

YetnPk veme·~ 1'~ lrdılJr. 
Genç 2"3" tecmın gozlt-ruı J 

i · · t.iilih·o°"lu 
An "esine hitaben: 
- Bu '?'CC't' r-ilrt'şİ bir kel'e 

~iirmelhdin, anne! diyvrdu. 
ll.' devin cliiviı ·mt'si öyle he}\.· 
<:>anlı old ': .. Bır ' a ' t'rt 'il. 
rcg·rn aı..,rz.ma g"eldı. Az k ldı 

.. dilt dılımı yutü.Cal tım. GJrc 
+um b'ı t "ı ü flkön (, hcı 
ı..." Ca' ı. ır.ı.ıp ~ e · ı'fnı u.. 
m 'rclu D " ır böyl bol:' 
tın'f , ,,. vırdu Fıl.a+ 
v. T'lb r ı.,ın ld l · t Yu 
Jf ochl v ın hıı ıını a'tm<ı al. 

dı. V l 'r "' ın" pı ı.. gıbı ez.. 
rn"~e ba ladı. 

B ttv h ; " ıı1 i.I 
- rrt. n s ıc rkı 

d~ Tiırk O\ t n ;•it • i · h . 
Ne1c:c vtik ek ~c"'ll b't ırdı: 

- Ha vır. havu or u bır 
( AwC'.... ın kıskacı) nn düşür • 
dü. Ve Amerikan oyunıyle ven· 
di. 

- O h~lde aı tık gazetf'lerin 
hiçbir diyeceği kalm<tmıstır. 
Ynrm kim bilir neler yazacal.. 
lar' 

Yusuf: 
- Ben Arnerikadat'I ,..;ıbulc ka. 

çarsam. ancak 2azetecilerir. şer 
rinden ve dedikodttlqnndan kur 
tulma 1{ icin kara"ı\f;ım. 

Dedi GüliiAtiiler. 

Gen«: kız. mU!"tr:ık'>el enil'lte 
Bine rlprin bir havranhkl:ı ba
kıvnrdu. Bir :ırahk annesine -
kimse,·e s ...... ..:ı;.,....,er1en - : 

- Ne Henbetli bir adam ... 
Ne temiz cehreli bir ı>rkek.. 1 

Dfve mınldandı. A:nnecı1 fo. 
dakl:ınnm. uclvle ~erek kil • 
çük kızmm sözlerini hafif : ir 
bas sallavısivle tasdik etti. 

Evliliı!e dııir henüz bir şey 
konuşmuyorlardı. 

Yustıfun bir endişesi vardı: 
- Bu ~ce bunlar bizi bura

ya boşuna davet etmediler. Ev
lenme meselesi açılırsa. bu i~in 
içirrten nasıl cıkacai{ız? 

Diye dU~ilnüyordu. 
I neot•rrm, "''r) 

Ed~hiun 1 : 

Yeı ıı bir vezin 

üskUdar Uzerıne bır medhiye 
Mı.alum KiUal.I Ri!'attan bir mek· 

tup ve bir manzume aldık. M&ıızwxıe 
ıı .. .cuıJan medbediyor; tam <livan ede. 
oı~ -ı.tınca tııtr medih: (htlmA) ıartyle 

ı .eıı\ier) t.erlyle, llb.ı bayat) lariy· 
ıe! .• Manzumezıln bir buauatyeU de 
ller mısramm bef cll&lU ol.mumda 
ılcce ~in eon nıvacma kadar 
ııwralar f clladeıı faala olmazdı. 
Kafıyeyi bütün bütün atan vuaı 

kendılenne göre bir ıekle aokan yeni 
jatrler K.Uiall hocamızın bu tecrtıbeeı.. 
ue ne derler, bllmeyız.. 

l::liz arua vezninuı ıılenmem~ değil 
ul.qll.m&DUt olduğuna kanilz Mek 

mura oıamaz zıuınmcıa idim. lialbukı 
ak!en bet cUzıu, batta &ltı cUzhl oı 

m.uı da mumkwıoUr. Vakıa •babr-. 
tavtl,, diye bu §ekil icacı edUUU§ l8t' 

cıe, pek akil olduğundan. o kadar re 
vıu: bUlmaınııtu. 

üwıd&D bı.r ka~ glla eV\'el merhum 

Kbat.a.ldmzade battı lle olan Dlr mec 
mu&da bir gazel g6rdUm Her mısrn 
bef cüzlu ıd.: ooguma gıttJ. Oua nazı 
re .:>tmak uz.ere çok aevdığim UskU a 
hakkındlt acwwe muhtasar bır meo 
iılye ya.Wım. Veznınden hoşlanan o 
ursa bu da bir • a<li olur. 

Bıır:ıd.ı !}tonu da arzedertm ld biz. 
tunu " ınanzunıeyı okuyucu'.ırumza 

ueıu e.ruz ez.ııi o kanar lşıenıueml~ 
!JllPUyDna&' 

tır: dti, uııerek zc v • ıeUmi ok§ıya 

Her mııraı beş cüzlü tiir cak :ıurctte yeııı y~ru veziJıJer ıcat et 
Aruz vezni ile )'&Zılııut ıttrıeırtn beı me1' ke.bildır; vezinde öyle oldugu gi 

mır •ı c:ok kerte dört, buan ııç na.. b1, nazım tekil de dlişılnWnıeğe, tevs 
dir n i ' CUzlU olur. Bet cttzlU btr edilmege muhtac;lII'. 

Uaküdar hakkında bir medhiye 
• .. 7~11 k b&tmm Ziba gWU, bafka cllıamm U•klldarf 

Mihr.U ınah u encUmUııle itUha.r et, uıım•nrm U•kUdar! 
Çınlatır bUlbul! r ta.km. bl1mAlar aaye·enuaz llatUDe, 

Şerm ıJcr ı:ıb ısrıncsan miak guaU, di!Mitanım U•kUdar! 
Yolların dllkt!§ bayıı.tıaıı: parklarm bin bir «;etil ez.han var; 

Cennetımsln tA ebed dur, gıpt • uay ı clnanım UskUdar! 
Acmm 1.akandere Atı. hayat lçın do. ı mı.,, bulmamış; 

Çamlıcandır menba.1 ab·ı cayı:ıtm ctuıa canım UBkUdar! 
Btı.dm 1kslr·l gac.ı gider, §adi g"llr, dar. emanım UskUdar! 
İlk adımda gaııı gtdcr, şaıJ 0eıır, darı emanmı UskUdar! 

D ıgalar blllQrcıan teUA.leler tcşltfl edince ca beca, 
Zühre raluıeyleı seınAdli, der: •'Noıur olsa mekAnım Üsküdar!., 

Sende yer tutmuı, göğe sığlnaz bUyUkler, MOdedir UOde hep, 
"Ri!'at,,ı biçareyim, medhinde kasırdır zebanım Ul!lkUdar. 

!UUALLİM RlF'AT KILISLt 

Keresteciler 
1-lava Kurumuna 10 bin 

lira verdiler 
Hava Kurunmnun gelirini art 

tırmak maksadiyle tehrimiz 
tüccar ve esnaf mümessillerinin 
i"tirakiyle bir toplantı yapılınJI" 
tır. 

Bu too1antıda her gruo esnaf 
kendi namlanna Hava Kurumu
na tebemıd:ı bulunrnağa karar 
vermişlerdir. 

bk olarak, keresteciler namı. 
na 10 bin lira teberru edilmiş • 
tir. 

Univeraite Rektörü 
Ankaraya gitti 

Üniversite talebe birliı?inin 
çalışma durumu etrafmda Maa
rif ve Dahiliye Veklletlerfvle 
temas etmek Ur.ere rektör Ce
mil Bilsel dün akıam Ankaraya 
gitmi-;tir. 

Cemil Bllı!ıel, avın zamanda 

ıktısat Vekılinin 
dünkü tetkiklerı 
Şehrimiz.de bulunan lktısat 

Vekili Hüsnü Çakır, dün, ~le. 
den evvel SU.mer Banka gele. 
rek pamuk tevziatı için yapılan 
hazırbklan g&den geçirmittir. 
Hazlrlıklar bit.mit gibidir. 

Vekil, lSfleden sonra, Eti Ban 
ka ait kömür tevziatı ile alfu· 
dar kömürcülerden mürekkep 
bir heyeti kabul etmiftir. 

Yakında §ehrlmizde toplantla
calı hal>er 'Y.8l1len lpltkçfler 
kongresine iştirak edecek mu. 
rahhaalarm gıeiırlmize gelmeğe 
başladıktan ha.her alınmıştır. 

Bu murahhaslar yurdun her 
tarafından gelmektedir. Bu iç • 
timaa vekilin riyaset etmesi 
muhtemeldir. 

üniversitenin muhtelif işleri et. 
rafında vekaletle temas ede 
cektir. • 

S - V\Krr !t ~'1' 111\. 

AÇIK MEKTUBA AÇIK CEVAP 
(B<lf tarofı f ncide) 

caiz olmıyan, bir şey temin edebi
lirler. Nitekim benim eserlmcen 
.>Iaarif Vekaletince kadirşinaslık 
~österilerek ikı yUz ta.ne satın a
ı.nmııı olmasına rağmen hesap 200 
ira açık ~östermiştir. Kir bwıun 
1ereslnde? 

"Son sadl"aZarulaı ve başvekil· 
er" le ondan ev~el çıkan "Tanzl· 

'1lat malive nazırlar .. nın hediye 
•ttiğim r'ls~::.larnıa vazd•ı'hm ce
illcklr sözler kendilerin'n bun. 
~an tam on beş sene evvel hnstır
ltklan "Mcnnkıbi Hünerveran" a 
u:dık1arı "Kadirsfnlisii.nJ evldda· 
nızdan milv !rrih muktedir hl b· 
ııet Z '·i Beyefendive \'adi,.. rım
rr 4 KununusanJ J027 fb:ıUJemfn 
fahmut Kemal'' döl't sene sonra 

'1cd1ye ettikleri 'Ton asır TUrk 
-,a!rlerl,, ne yazdrldan ''muhibbi 
'cadirşinas Mchn.et Zeki Bcvefen
diye yidiglr 7 Eylfil 1930 ·lbnül
"min Mahmut Kemal" in bir mu
'rabelesldir. "Kadirş'nas" olduğum 
müddetçe ''muktedir mliverrlh" 
ken on beş sene sonra o srfatm 
in'.ızitllyle "mllellü" den akvi o
lan "musannir' in tezyif maksadl. 
le 10.gat manası olan "tasnif edici" 
'llakammda kuUanılmn, olması be. 
,:m kıymetime halel getirmez. 
'":föıkU kendimi hiç bir vakit yap
•rğı layemut ibide ile cihan tarl· 
'ıinde yer alan mimar yerine koy· 
'lladnn. Tilrk illr.ı binasının naçiz 
bir amelesi olabilmiş isem benim 
tçln ne ıercf! 

Herkese karşı hUrmetklr bulun
mak benim atedenberf tuttuğum 
ml!Slek fcab:dır. Bununla da milfte. 
~lr'm. 

"Ordular bozan,, tabiri be.nim 
::Iefi!dlr. Fakat gerek o söziln ge
rek "p0bpohlayanları gökle~ çı. 
karmak,, la "korkunç dil" in doğ
ru olup olmadığmm anl~lmam 
için üstat De bir defalrk sohbet şe
refine nailiyet kafidir. Kıymetli e
"erlerinden bu hfikmO çıkarmak 
ıia gUç bir ıJey değfldfr. MJsal h'1!
d'nr zald görerek bir suretle gU
cendlnnf3 olanlarla, kendi tabir'n· 
ce fncftmerıüş olanlal" için yazılan 
c;eyler.f okumak yetL,ir. 

Mehmet Ali Ayni Beyin Uç ma. 
'<alestnl buraya nakletmnğe imk!n 
'llmadrğı gibi huliısaya da yer mU
cınlt değildir. "Kapıya mandal, ge
miye sandal., yolundaki mukaffa 
qözUn bu işlerle u~nlar ~in 
şafi bir cevap teşkll etmediğini 

kayd ile beraber istenilen bir tek 
yanbı, .. mlsaJ ~1mak fizere All Pa
'!anm Kırnn mukaddcmat·ı sulhi
'-'esini imza için gitmiş olduğu yo
'undaki ifadeyi zikretmekle iktifa 
eylerim. Fazlasını süylemek, bazır
l!ldığı ıevleri ne'n'etmek Mehmet 
Alı Aynt Beye düşer. 

İki cflU:k "Sicil·i O•manf zeyli" 
ni yazıırkcn eserlrrindcn l11tlfııde 
ettIXimf tefah1ırla kavdetmPnin 

zaid olduğu 
0

kan:ı•tindeyim. Çiln
kll aynı devre mUtca'llk yazılan 
şeylerden j.,•.fade etmemek bir e
ser ic:ln noksan snyıiacağını lıer. 
k(;s g.bı ti tat da .,ek iyi bılir. Yal
nız burada düzeltilecek bir nokta 
var: Henüz tam'lllllanmad ~ için 
"S;>n asır Türk §airlc'ri,, nin kaç 
ş:ılrin terC'ümd halini ihtiva edece
qmi b'l""em. Ancak Sicil-i Osmaııl 
zeyli 1898 - 192:! seneleri i inde 
ha~'llta göz vumanlarm tercüme! 
h ıı ;nı ıhtiva etmektedir. Yirmi 
b"'ş S"'1:11.•li!t b:.Z. devrede dilnyadan 
·~·!'...,,ilŞ vl :ı' rce şair olamryaca

f,ı he" 'll:ınarak yUzlerce değil on
':ırla l"l:'r!e c Hlmhı olsaydı daha doğ 
ro olurdu. Zablr mutat veçhile 
mf'l-ı"Jafta da l"7'1D! 

İçlerinde Ali, Fuat ve Mütercim 
RU tü PaRtılar gibi pek mühim ıab
siyetlcri de ihtiva eden altı sad
razam için nesredilen on formahk 
esere mukabil Uç sadrazam iç'n o
tuz forma teşkil eden eserimde 
hata olmak üzere ne varmış bili
yor muııunuz! Bir eksik, bir de 
"mizah9.n yazılan makalelerin me
haz ittihazı!" 

Eksik şu: Mahmut Nedim Pa
şanm tercümei halindeki naklhı 
mohazrnr röster:memek! 
Damadından abp istinsah etti

ğini ve hususi kiltUohanesfnde bu
lıındn~u s15ylediği Mahmut Ne
dim Pa0 anm mi.ltlafaanam~ vere
se tarafından Millet klltUphaneelne 
konulmuştur. Ben orada tetkik et
tim. Eser1mde numarası ile P
terdim. Yazılan •:e bastlan eserler 
herkes1n 18tifadesl için yutlıyor 
ve basılıyor. Şu halde husus! tO
tUphanede meovcudlyeti tefahurla 
kaydolunan eserin ulmm nerede 
olduğunu da söylemek JAzım gel
mez mi idi! Tetkik etmek latlye· 
ceklerln iş'ni kolaylaştırmak nok
tasm dan bu lllzum vtıcup merte. 
besine varmaz mı? 

O'ıun kUtüphanesinin muhtevi 
yatını bUtün ömrünce kiti g!SrdUğü 
iı;fn ııenelerdenberi kitap aldığı gö
rülmeven üııtadrn mizahan yazıldı 
ğını ileri sUrdti~il yazılıırm ebik-
1 rlnin tamamlanarak kitap halin
de CJıktığmm maalesef farkmda o· 
lamam·ştır. Hiç olmazsa bu yazıyJ 
yaıarken kitabıma bakması ve 
1338 • 1340 senesinde Cihan lira 
derler matbaasında basıldığını gö
rerek hataya dUsmemesl lazım ge
lirdi. "Hatırat·ı Sultan Abdülha 
rnlt Han sani" .lamile basılan ese
rin mukaddlmesindeki bir kaı: sa
tırı aynen naklediyorum: 

"Hatıratı veren menba pek 
!li bir şahsiyettir. Eseri neşreden 
ler bunun içindir ki her tUrlU ıUp. 
heli nazarları bertaraf edecekle
rinden emindirler." 

Beşer dakikalık hikayeler Yol amelesi 

SUleyman Nazif Bey söylememiş 
ise ben ha.her vereyim ki bu hlh 
ralar hnl'indcn ölilmilne kadar ya· 
nmda ve vazüesi icabı olarak 
mahlü' hakanla sıkı temasta bu
lunmuş olan doktor Atıf Beyin 
Abdülhamidin ağzından duyarak 
kaydett~~i notlardan meydana gel. 
mlştir. Ortaya konulan bir eserden 
mehaz göstererek bahsetmek ka
ba.hat m'dir? Bence kusur olsa ola 
böyle bir şeyi ihmalden doğal'. 

t D''nkü Ba!/ulan devam) maz, kendisini bir yol ftstthlde 
Ha!.lan Karaca: bulacağını zannediyordu. Bu 
- \'ar! dedı. Benim! Ben ça· yol ak§ama kadar dilzelecek, taş 

lrşmak istiyorum. dökillecek, silindir geçecek, ve 
Köylülerden bir kaçı kıs l::s bir gün içinde dümdüz olacak; 

~ldüler; bir kaçı da: yahut önüne rast gelen tepeler 
- Olur enayi değil ıu Hasa.ı bir ipretle silinerek yol vere-

Karat'a, dediler. Bir kacı da: ceklerdi. Fakat taş ocaklarmda 
- ltoı?lu it! diye sÖylenli; Hasan Karaca kendisinin yoldan 

hem köyden ge"in. hem de köy- u.zaklaştmldığnu, ~ka bir iee 
lüleri mahcuo diişür! Görece. verilerek aldatıldığını zannetti; 
nin yolları çamurmuş, balçık. canı sıkıldı. ' 
mış. su basarmış. Yuf olsun be Sadece, bu sıkıntı o kadar u. 
arkadaşlar ... Hasan Karaca da zun sürmedi. ÇUnkU Huan Ka. 
kim?. Yanasmanın biri! Halbu· racaya bir yolun nasıl hazırlan
ki vüz yıldır buradavız biz! Su dığmı söylediler, onu ikna et
basar da basar! Bastı~ı ıribi de tiler. Güldü. Dağın eteğinde 
çekilir gider. Daha eonra ~- kurulmuş çadırına baktı. Hava. 
tin Zllmanmdayız.. BiitUn köv. lar sabahlan ayaz yapıyordu. 
lüler dec?inn~ hao'ndft. Kış '?el Onun için de çadınna kilçUk ve 
sin hele bir. su bassm hele bir, saç bir soba vennitlerdi. Çadı • 
Göreceliler bulnr ko'aVl'lı onun. rm kanısı kapalı:,rc:b. Yalnız; 

Bunıınla borıtı...r. kövlü'er iki bir delikten boru çıkıyor, ve sa
kısma avn't!t. Bir kı!Mı Hı:ı<1an ba.hlan saç 11<>b:ının açık kapı
Karacava. bir kısm• itiraz eden .sından dışan fırlavan yalazlar. 
kX•"lllere ha'lc vera:ıt-r. küçük ~dxrda sun't ve kızıl bir 

Fa kat hencıi de Görece volur. sabah aydmlığı meydana get~ri. 
da ,. .. ı. .. ..,... .. mak i"'in ei'z birli~ yor.fa. 
ettııer. ''Yıız "''rl., bir def!\ .... e- Hasan Karacanın Bozrla~ etek 
lir!. diuor!ı>"rlt. p.,'"'ln YAr a lerinc ilk kazmayı vuruı:ru bir 
ice b ......... ,., hi" biri.,i iF;+,.,...,di. hikayedir. Bir defa. dağa hiç 
B" .. trd"l(i ke"e k"'"1""t. sırtın- kazma vurulmamıştı. Yeş~! çim 
daki nı:ntıın oml'"'""~-ııc: '"•ma. ler. yabant otlar. uırgan otlan, 
h «'e'·.,t1,. f!"rc"~"ıs hir ~efa da~ feslivenleıi Bozda~ ba~tan 
le b?'· ... ~ıırl.,n \•Uriidli. ileriıieki ba~3. kaplıyor; koca dı.~ Uzerın. 
vol ., • zn,da. ka\:ırı:o'·ıımrn oto- de hiç bir san toprak, hiçbir 
moryili ark11sında (Yelen ve ı:i•.;.er kellik l?'özUkmUvordu. 
kövlerden to1lladığ'ı arne1e1eri Adeta hiç yağmur e'·1f1miyoı-
ta!lıvan kamvona atladı: yani du. Hiç güneş t:e1dlmivorclu. 
kırk kuruş f!Unde'i;ı;i kabul et - Ötede beride açan mor ve kU'-
ti. Yol arı"'<'si ol~u. mızı da~ çiçeklerinin yanıbeşm. 

• • • tw+oz1u bir taknn ktıı:ılar konu • 
Hasan 1<aracavı ilk ipe b:tcıla. yor; ve P.nide bir ateş yemiş 

dıi!ı ~ün Bozdaf etemndeki taş kadar süratle havalanarak kay
occıclma verdiler. Do<Ynısunu hoh.ıvorlıır: fakat verlerlne bir
!tlSv,eme'f 111~ ırr''~" l-nndan d'-'nbire bir venisi ~liyor, Boz.. 
m,.ııı.,11n l'\}rn•.,..,,c;tı. C"nkl\ bir.. d•ğ bütün bu otlar, da~ çirek. 
deııbire, ll&bah uyanır U)"lll'" ler1, )'OACa kUllan ile adı beUı-

ıiz ~ir memleket gibi, kendi 
kendıne ve müstakil yaşayıp gi
diyordu. 

Hasan Karaca. ilk dakikalar, 
bunu düşünüyordu: Yani bir 
dağa ille kazma vurduğu zaman_ 
dı. Belki de yolun orada başla. 
yacağını zannedivord\L Yahut 
bir hazineyi aramaya ~lkmış 
bir adam hali içindeydi. Daha 
ilk kazmasır~a kazmanın ucu 
birdenbire burkuldu: 

- Taş! taş!. dedi. 
Halbuki bUtOn öte'd!erln ilk 

wruşlan tonrar;.& işlemişti. Bu 
taş kelimesi. adeta altm arayan 
bir adamm Besi gibivdi. Hasan 
Karaca avu"lanna bir dPfa tU· 
kfirdil. Onlan o!?ıı!'t11rdu; w 
kazmanın sapma teln·ar yapıga
rak onu salladı, salladı. 

Birinci ay nihayetinde, bir sa. 
bah: 

- Hasan Karaca, dediler. 
Kamvon1ar nen>devse S?"elir! Taş . 
larm yola dökül~eaine aen ne • 
za ret edecekl!lin ! 

Hasan Karacanın eilndeliği o 
ırün elli kuruşa cıktı. Parl..k 
bir sabahtı bu. Taş ocaklarh"le 
volun arasında dört kilometre 
vardı. Karaca, şoförUn yanında 
e>turuyor; ve kamvon1a fazla 
sefer yapacak olursa ilk köy 
kahvesinde şoföre ikram edece
ğini sövlüyordu. 

İlkbahara kadar günler bövle 
ge<;ip gitti. Yani vakit vakit 
ya~ur altında. avazda, akşam 
Ustü, ~n sıcağında Bozdnğm 
taşlannı kırdı. Elinde balvozla 
vuruyor; ve koca taşlar l<ara • 
canın elinde adeta eekil alarak 
ufalanıyor; tam bir yumruk 
cesametine ıelivordu. Bir taşı 
iki li" vuru~ta, hic da~tm!!!dan 
o l d r I{ Zl~l p alıvordu 1·i, 
Hallan Karaeamn gilDdeJiji ,.. 

Yazan~ Kenan Hnlusi 
miş kuru.~'1 çıkmıştı. Cste1ik 
kırık taşlan, kUçUk bir takım 
tepeler gibi. ond:ı.n dnlı-ı h·i yer. 
leşt:ren yoktu. F'araca bunları 
hiç özerımN ~n V"ntyor: l-iit"n 
işler kendi1Fiin"1" 0ıu ·ordu. 
Onun idn d """ ., "•·le so· 
ruyor11roı: 

- U an H • F re iş ~! 
Bu t::ı"' "I n<ıs'l el" z edivon be? 

H3.san Karı.en v(lzrra bir men 
d ille b ltiln bu sıralarda yavag 
yavnş terini s;ler: 

- S5v1emem he1ruıeri, söyle· 
mem! der: bacımı ~allar; ve ""a 
maklarivle nıenfi bir i.ızaret ya • 
par~en hafiff'e O';ıı~r: yani va. 
n alav yan hakikat ıanatının 
sırrmı söylell}ek idcmczdi. 

Bahar, vüz kilnmetre üzerin -
de vaoılarak veni yolu işte böy 
le buldu. Yani her viiz metrede 
bir taşlar i!tif edilmioti. Yolun 
iki tarafmda di'cemek i"in ha • 
ZTr dunıvor; ve btı manzııra. 
kamvon vahut araba ile g-elin 
S?"eren'e!"e· tanziM e~;1miş bir 
balır>e hi!!sini verivordu. 

İlk faqlar tonraö-a vn:r. b:ıqlan. 
~cı dÖf'<>ndi. Yolun i'd tarr.,m 
da da su karıM'ln &"'lmıq, hi'o. 
rU yerleri teshit e~;lr!1iqti. Ha -
san Karaca elinde dC'mir bir 
tırmıkla kücük taı::Jan silhdirc 
çekivor; tonrak ve ta~. bir ma
kine ~rüitiİsünde ezilme;;.c h:-_ 
zırlamvordu. Netekim iic teker. 
1P.1di silindir gözHirtii'ffi va 1rit 
Hasan Karaca ellerini cırptı. 
Silind;r bir ba'\t."n bir baqa \•o
lun ilk defa "'ördfiıTii vahşi bir 
kurt gibi gerin gitti. 

Yolun b:ttiitt son gün de şöy 
le oldu: Hasan Karaca erkln
den kalktı. Çadtl' bir a~ç al. 
tında kunılmu~tu. Y!\ntnrla vo. 
baz bir dere 1 ıi t Y"zl'l"il 

( Dn""" 6 sna4a). 

Şimdiye kadar ihtiyar etttlbn 
JükQtu bozan bu satırlan .istemlye· 
rck yazdığımdan dolayı mUteeaatr 
.:ı:Juğumu kaydederek sözlerime 
nihayet verl;onım. 

Mehmecl 7.ekl Pi.kaim 

Teıekkür 
Eski ŞehremlnJ muavlnJ, Ka.zaac ttı_ 

rn.z komlsyonu Aza.smda.Q, Cumburi79t 
Halk Partisi Şl§ll Nahiyeai reilt lılra.. 
derim Raif İzzet GUnerlD hutalJlı 
esnamıda hakikl dostlarm yapabile
ceği bütün gayretlerin fevkinde eıı 
der:n uuıa.nlık ve dosUuk hillerlJ!e 
tcdavislne koşan Profesör Doktor 

Muzaffer Eaat, Profesör Doktor Ge. 
nC'ral Süreyya Hidayet. Oroloğ Doktor 
Bs.l1acdclln L!ltti, Doktor Aza Fikret. 
Dr. B1l,teriyolo~ Asco ıle büyük btr 
ınu\ı:ıt.ı:ıklyeUe ameliyatım yapan n 
blz:crt teselli eden ane dmııtumwıı Ba· 
ym Mım l{em~e, Şi!ılli Sıhhat Yurdu 
m ıdtresl ile asistıı.ıı Dolttor Sofiye 
-:c l\lhhat haberini almak llzere hasta. 
hnncyo kada.r z:ıhı.net eden kıymetli 
do.,tlnrımıza, gerek ailemls ve genk 
§nhsım n:ımın:ı c.n derin mlmıet n 
§Ukranlarnnıızın lb'Ağrna mubtenm 
gazeltnlzln dclO.lctlnl rica eylerim. 

KarJıışl Rıza hze& O.... 

Şubeye Davet 
Beşiktaş .As. ~besinden: Şu.. 

bemizde kayıtlı 1312 doğumlu 
p'yade asteğmeni Hasan oğ 
lsmail Soyer ( 13299) in fUbe. 
mizc müracant etmediğı tak
dirde h:ı'·kaHia 1076 ""yılı ka
.,. m1 1 göre 
hareket edil~'İ nan olunur 
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ftni&i-ı tR@!l 
YOL AMELESi 

(Baş tarafı 5 incide) 
yıkadı; çadırın tepesine 'bir ku.5 
kondu. İleride bir ağıl kapısı 
açıldı. Hasan Karaca birinci ki
lometreden itibaren, yavaş ya· 
~aş ve h<'r adımına bir damla 
ter karıştırdığı yolu, adeta bir 
kuş bakışı ile bir gözde görmek 
ıstı yordu. 

Hem eı ıleri Karacaya güldü _ 

- G<!lirim, dedi. Vo bir sa. 
niye gözlerini kapadı; lbeş se
ne, on sene sonrayı düşiindii: 

~ütün dolaştığı köyleri, tepele
l'l aşan, balçıksız ve çamursuz 
bir yol sarıyor; develerin ra.. 
hatça gidip geldiği lbu yol kc_ 
narında san bir takım dağ çi
çekleri açıyor ve Hasan Kara -
ca artık yorulmuyordu. 

Kcnmı Hulusi • r ve alaya aldılar. Fakat ilk 
e ı kilometreyi Hnsan Karaca 
o gtin dokuz saatte aldı. Yolda btanbuı ~tncı lem ıernurluğun· 
'uriiyor ve ıslık çalıyordu. Düz dan: 
'ol tarlalar arasından, tepe e. 940/4327 
t klerindcıı geçiyor; \'{; lrnşlı Mahcuz olup aa.tılınnsınn karar ve. 
b r yüz kadar taze gözüküyoı-1 rilen {6 ndct knfcs (tavuk için), ıo 
du. Ha~ an Karaca, ara sıra yol hindi, 12 knz ve 20 tavuk) 22/2/941 
donEmtde. indekı küçiik yokuş- Oumartesi gUnU ııaat 11 - 12 de Gn· 
larrn üstüne çıkıyor, geldiği ve in.ta Kcmeraıtı Aynı.ılı aokak No. 16 
ıdecct;'l yolun birleştiği bu nok aıı. satılıı.caktır. Taliplerin nıahalllndc 
ada bir iki saniye duruyor; ha.zır bulunacalc salıjj memuruna mu.. 

ve kendi kendine gülüyordu. racau.tlan U!\n olunur. (34978) 

Acleta yol Hasaıı Karacanın göz 
l< ı ındrn değil, içinden geçiyor. 
du. Bu yol nereden geliror; ne_ 
r..:ye ~idiyordu ?. Belki de doğ
duğu köyün bir tarafından, iba
t, k bir deresinden, yahut on se. 
nedenberi uğradığı köylerin bi _ 
risinden geliyor: Hasan Kara
cayı yine bilmediği bir yere, 
fakat ç.anksız ayakları sağlam 
olarak götüriiyordu. B'i!ll-..i de 
bu yolun ne ba'jı, ne so'lu vardı. 
Yalnız kel tepeler arasından, 
sürülmü~ tarla kenarlarnıdan, 
~nlilder vo sel çukurlarından 
geciyor; bazı kereler de bir kö
yün yanıbaşını b:r su gibi ya_ 
hyarak boyun kırıp ll1'*~klaş1. 
yordu. 

Ertesi gunu Hasan Kaı acayı 
yol müheııdi. i ~ağırdı: 

- Has n !\araca, dedi. Şiı
ket Sıva:: t yeni bir vol aldı. 
Bız"mlc ~<'lmek istıvor musun? 

Hasan Knraca yolw1 başında 
dunıyordu. 

Bir yol dcifü de bıckıdan <'tk
n.ı!} b:r kavış gibi ~üncş altm • 

p:ırh\ .. n uzunluğa baktı: 
ı;:üldü: 

Spor 
----.. 

Pazar günü yapılacak 
lik rrıaçları 

htıuılml futbol ajanlığından: 
2'.:S. 2. 941 tnrihinde yapılııcak lik 
açları. 
Ft'nCJ·ba.hçe stadı: 
Saat 14 J.'enerbahçc - lst. spor 

hakem Şazi Tezcan, yan hakemleri 
Zıl'a Nccdc t, s.-ıat 16 Galatnsay -
Beyoğluspor hakem Tank Ozercn
guı, ya.n lınkemlcri 'BahnttiD, Ne-

et. 
Şeref . tadı: 
Saat 10 E"yoğluspor - Vefa 

B) hakem Nihnt Dorken, yan ha· 
kemleri Halit, Münir. 

Kara "'lirnri:k •;abası: 
Saat 11 Da\'lltpaşa - E; 1.ip ha.. 

k m Jlul~nd Turanlı, yan lıakcm
n •' ~ ı. ·~<'' , s:ınt 16 Feriköy 

GJ .. , ,, ·ii 1i hakem Selami A
al, l uı hak ml•'li Halit, Münir. 
Not: ~.or muharriri arkadaşla

.mı dnvetilcrini almak üzere böl
e spor serveslnc mllracaatlnrı ri· 

ca. olunur. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

l'cpebaDJ Dram &oanıınthı 
Alqam 20JIO -"': 

Meıaleler 
YAZAN: Henri BadaUls 

••• 
ı ... uı.ıaı CaddCAJ l\ümecli kı~uuıda 

Akl}ND ıo.ao da: 

Kiralık Odalar 
Alı:saray ŞcbN•m 

otobüs ~mın ..>'UD 

---o,-----
Ra.şit Rıza Tiyatrosu 

21 ı;ubat C'ıııııa. Hakırkoy l\llltıyool 

Sinl'.mllllında. 2 l ı;.utmt J'nı.a rfl:"'I Ik. 
ıılktnş Gürel :Slncma,ıncla 

AŞık LAZIM Komedi (8) IM'rdı• 

Beypğlu Halk Sinemcuı 
t)stad Muhlis ab."\h:ıttln Opereti 
:U Pa1..ıırtcs.1 ıık. .. unıı ~a ıt 21 df' 

(Ko~e Dün~) 0Pf)rtı Komik 8 ı~·rde. 

Sah ak,amı %1 do (:t~feııiıı ı\şln) 

<ıl •J Açıl.-tır: T: 40.:>74 

Çocuk JIPkimJ 

Ahmet Akkoyunlu 
•ilk tm Tıılirnlı:.uu• Pala.!1 !'\o. 4 
&'azardan maada h"rı;ün 1!13 ıt 15 

ten Mrıru, T ll'f•ın •01'?7 ................... ~ 

Beyoğ1n Sulh t~!rt\ncli llulmk HA· 
klmllğlnd•::ıtl: 

Dosya No.111: 941/351 
Hakkı tanı!mdan Koatantin, Anna 

ElOlll, Katıruı, Dlmltrl, Klryako, Va. 
ıs.tiki ve Anastnsiya alcyhlcrlno açı· 
lan !zalct guyu' davasının muhakeme. 
Binde dava edilenlerden Dlmltri, Klr
yal:o, Vnslllkl, Anastnslyanm hA.len i· 
kametgO.tıları meçhul bulunduğundan 
20 gün müddetle llAnen tcbliğat lem· 
srna mahkemece karar verilmiş oıııu.. 
ğundan muhakeme gUnU olan 15/S/ 
9U sa.at 10 da mahkemeye gelmeleri 
veyıı mU8Uddak bir vekil göndermelc· 
ri, aks! t.nkd!rde muhakemenin gıyap. 
larında gtirlllcceği tebliğ makamına 

kalın olmak tlzcre Utı.n olunur. (34976) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Omnm neşriyatı fdnre eden: 
Rr.fi'lr A 11 .,,,l"f St"t7e'W']'{l 

r 

T. iş Bankası 
1941 küçük 

Tasarruf Hesabi arı 

IKRAMtYE PLANI 

• 
~·· ~ l ~ . • .. ... 

- . 

• 
Baş, Dif, Nezle, ' Grip, Romatizma 

Nevralji, Kınktık ve Bütün AğnJarıaızı Derhal Keger 
lcıbındıı ifjocı. 3 bı• •h•bflll. TA~LITLERINOEN' ~iNiZ ,,.. 

HF.R \ Elto~:· flıf.L~UTI'L,ttRf lSRARt.ı\ JSlEYkız, ( 
. . . " 

~ • . " • _, . . ~· ' • ' • ;. .. ı' .. 

Tahmin 
be<Mi 
05.J,'jO 

u67,00 

346,50 

437,()0 

.s.I 

tık 
ft"rııfn,ıl 

il,&G Bostancıda Tüccaryolu sokağında ı haritn No . ., .:!i. 
metro murabbaı sahalı arsa. 

10,16 Bo:rt.ancıda TOccaryola sokağmd:l 2 harita No. ve 153 
metre murnbb:u sahalı nrsa, 

42,52 Bostancıda. Tilccn.ryolu soknbrtnda 3 harlttı No. ve 1G2 
metre murabbaı sahalı arsa. 

2G,9S Bostancıda Tilccaryolu sokağım.Jn 4 hanla No. Vt rııı 
ınet.ro murabbaı sahalı arsa. 

:l2 ~ı Bostancıd.ı Tficcaryolu sokağmd..-ı ., harita No \<' ı:.:.ı \ 
m trc murabbaı sahalı arsa. 

21,00 Fatitıte Şcyhrcsml nıahallesindo Mus:ınnlf sokağında 1 
73 °1<.ü ııd .. da 9 No. ve 99,59 metre murabbaı sahalı ars:ı 

Tanının be-el ilen ılr Uk tcmln:ıt mlkıhrlnıı yukard:ı ynzılJ 6 p.:ırra ars 1 
satılmrık Uzcrc ayrı yrı acık arltırm.ıya kunulmu~tıır. Şrtnnmelcrl z bıt v 
MunmC'llıt MUuUrlUğU kaleminde görülrcckUr. lll::ılıı 10/3/0tı Pnz.ırt ı gt ııl 
s •ııl H a" Daimi EneUmendc yapılac:.ıktı:-. Taliplerin ilk teminat makbuz 
V(,)"B ml•IH•ıp .ır1l~ UlUa\ycn ı=ıaaltc Daimi EncUmC'.ndc bulunmnlan. 0307) 

Erkek Daktilo alınacak 
Z.'>~gal1rıkt lit Jıri lı:t.} •ııct müm sillıt'indc ç lı mık ve ıml!hand 

ı;,o ı.ercccklc n murn.ffaKlyetc göre 0-120 lira ııuuıg \crilrnl'k ÜZ<'!'{' d rı 

erkek dalcttlo nlınncaktır. Harcırah ve ibateleri mC'z1'Cır mllnıc!'!Sıllı , tc. 
mın t-dilcccktlr. Tolıph:r..n ::ı Şu t 9 il f'a?artc ı gllnU sa t ond 1 < , ıtı , 
Y ynlc-ıı salonuı ı.ıı -ı UncU katınlt 

Ereğlj Kömürleri lslPtrnesi ihraldyc 
ve Kok Servisine 

rr •· .ıllıı imUhanda ha.zır bulunma.lan ilıln olunur '131-"ı 

f -.a .. 

No. 
2481 

903 

Nlıfu l~cn;si 

2 Ht:ı:mct boııscn•lsl ri 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

\ t"l I 

\ cnikoy, Ayanıl<oln ınah. '!ı" -
hane so. 5 No.Iı haı.c enkazı. 
Kııdık8y ZUhdU pa a n.ıth. 

Fcnerbab~o Cad. 50 No.Jı 

--:azlnonun bahçesinde yıkllan 
takriben 7,50 ton sikletinde 

03 -

bir o.det kara ağaç. 3".- 7 -
Yukarda ynzılı cnlmz ve ağaç pr ın pıra ılc v aı ıı, arttırma un tılı 

t.-atılacakbr. İhale 5 M.ırl llfl Çarşamba günil saat ondallır. 
Müzayodo sırıısında veril n bedel m..ıkadder kıymeti gcçtığl tnlcdıı·dc 

taliplerin depozitolarını )'l\7dr y rmı niııbctindc tezyld eylemeleri vo mUhUr 
kulla.nanlarm mUhUrlcrinl noterden tasdik cttirmclerilA.znndır. 

Şt'ralU lSğrcnmek ve fazla tııfs!Ultnlmıık istly<'ni rin blld nlı ~ r,-Un \•e 
Kii· 'l e ıl"'nı~ emlllt· servisim• mUrııt'sntl •• (. !'i!l) l :ı ) 1 

1941 KRAMIYELERı-
ı ııdet 2000 Ltrıı.l.ık - 2000.-Llra 
8 .. 1000 • - ::ooo.- • 
2 • 750 • - 1500.- .. 
~ • CiOO • - 2000.- .. 
ı:; .. 2J0 • - 2000.- • 

~:; .. 100 • - &500.- • 
ı:ıo .. 60 • - 4000.- .. 

300 .. 20 • - 6000.- .. 

Kcşidcicr: 4 Şuba.t, 2 Mayıs, ı ~ 
tos. S lktnclteşrin tnrlhlcriı:ıdc yapılır 

lstanbul Lokantacılar CemiyetindMI: 
23/ l / 9 U I'1..l"fil<lmbc gllnll yapılan Umuml Hcy'et toplalıtıaıııda e l~ 

basıl olmaclığlndan tekrar toplantının 25 Şubat DU Cuma gUnU ~:.ı 
17 ye !tadar Bclcdlyo clvannd:ı Babı~ll caddesinde 10 numaralı ~ı 

-rın \'C ,,.,
mlycUcri blnasmcla yepı!acaktır. Cemiyete kayıtlı Cı.zaııın o 1;;..-

Cenıiyct Merkezine selmclerl rica olunur. bf 
UUZNAl\IE: 1 - Cemiyetin 1940 yılma ıı!d muamclAt '\'C bC51 

tetkiki \'O ldaro Hcy•ct!nin ibrası, 2 - ldare Hey'ctlnin müddeuer.ııl 
eden nısıf 11.zası yerine yeniden lntihnp icrn.sı. 

1 
ıstanbuı Levazım amirliğinden verile" 

11arıcı askeri kıtaatı ııanıarı ,,,,,,,,,,, 
--- b)dFJll Beher adedinQ tnhmln edilen flyaU 6 Ura olıuı 1000 ndet ıcv tı 

!.sltelcti p zarlıkla satın nlmııcıılctır. Tnhmln tutan GOOO ura tclllııı• tJl' 
liradır. İhalesi 25/ 2/941 Salı g\lnU saat 14 do Ankara Lv • .Amirliği sJ I 
mıı komlsyonunda yapılacaktır. NUmune ve ı.ıart.namcsl lcoınLsYOll~) 
ltir. Taliplcrtıı belli vııkittc lcoml.syon:ı gelmelerL (Hi69 - 1-

* * * bili' 
Kc§H bt:dcli 3G'l,W5 lll"u 42 kuru:i olan ıpUleahhld nam ve be!» s1 

inşaat kapalı zarfla eksiltmeye konmuı;ıtur. l.halcsl 3/3/!lfl pazıırte t 
ı.ıaat 15 de Çorluda nskerl satın ıılma komisyonunda yapılacaktır. JJ1ı 
nntı 18.318 lirndır. Keşi! ve plftnlan ClS,5) liraya komisyondan aıuU1'· e 
!erin knnuni \"cs!Italarilc teklif mcktuplarııu ihale saatinden bir şaat 
komisyona wrmelcri. ll957 - 1153> 

' . . ~ 
Evsaf ve numunesine ı;örc 3000 adet şaplı yular başlığı ıaJ!ll1'1'11J 

cksıltmeyc konınuı;ılur. ltıalesi 12/3/!l41 Perşembe gUnU saat 16 dll ()(IO ı: 
rlde a.skcrl satın alma kom!syonundn yupılac."lktır. Tahmin bedeli 12• 
ilk teminatı 000 lıradır. Taliplerin k:ınımi ,·csiknlarile teklif ıncı-;:11 
ih lo saatındm bir sa'1t evvel lcomisyona veımelcr!. (1979J (l 

4 • " -·ıll " 
Aşağıda yazılı mev.ıdın pazarlıkla ckslltmckri hizalaıını.la ~ • 

t -okur. saa ve mahallerdeki askeri satın nlma komlsyunlannda yapıla.,.. t e 
lcı-ln kanuni vesfünlarilc teklif mcktupt:ırmı ihale saatlerinden bir ~dl 
alt olduğu kom!ııyonlard:ı bulunmnlnn. Şartnnmelerl komısyonl11~J) 
rUIUr. ({)88 l 
Cin-.1. M lkto n 'I utan 'J omlnntı lJıalc gün, !illl't 'il 

trn. 200 
Bulgur. :?00 
Buğday nakli. 1000 
Sade ya,t;ı. 35,400 
Odun. 100 

ton 
ton· 
ton 
kılo 

ton 

1.lrıı l..ira 
S'i,000 5550 6.'3/9U 10 ErzurUaı-
44,000 6600 :?S 2 ,. 10,30 ıı;rzurUlll' 

ım 26 .. ,, ı:; çorJu.rl 
53, t 00 3982 2.f ,, .. ıo J(aySC "c,,_ı 

300 24 .. ,, 11 EdırıJC 
:M 11ııirl yet 

2,000 

~ ~ . ~' 
MUtcahhıt n ıın 't hesabına beher kilosuna tahmın edilen fiyatı ~ ) 

nı.s olan 20,000 kilo ylın çorap ipliği açık eksiltme surctilc mnnıı.kas33 .; 
muştur. lhalcsl ıo;:;, 911 J'mo:nrtcsl gilnU .sant l1 de Ankarada .M. )l. c 
tın almıı. koıntııyonund_ı ).ıpılacaktır. l!k tenıtnatı 4100 Umdır. 1'~ sn! ~ıe 
namesı 2S5 kunı".:ı komisyondan nlmır. isteklilerin kanuni vesl.1'111a:71 ) 
valcitt koruJsyona gelmeler. ( un.ı - 1-

"' ... • t1fl 
Aşağıda yazılı merndın kartD.Lı mrfla eksıltmdcr! hizaların.U. 

ulma konıisyonlarmda yapılııc:ııktır. Taliplerin kanuni veslkalariylc 
ı.' \"el ıı.lt olduğu komisyona vermelcrL Şartname>!· ri komlsyonlanndn 

\ar.ılı ı:un, saat ve m:ıhallerd~kl n•lt 0r 
teklif mcktupl:ırım Uı .. "llc s.ı.atiııd il 
{;'Örülür. 
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.;0.f) .'{) Adet 

Tutarı Tc0 '11-ab Ihtdc gün, saat .,.e ma~uı.111 
J..fra L;n 

52.800 4(100 26/2/911 15 İzmit. 
40.500 ı.1s 3/3/ " 15 İzmit. 

160.000 9?b0 28/2 .. ı.5 Edime saı:'.11 
1uoo : 11.62s n:.2 28/Z/ .. H Samsun. 1cıJI 
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/ 

r' \ ~ :.-- (' -,,_ 

~ 


