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~---~~--~~------------------K_u_r_ı"_'_"_'------------------------~--'Pi_l_a_n ___ g_e_ç_h--------------=--!!n! karın önüne geçecek tedbiri~: ~ · !Stalinin beyan-at_ı_d_o_la-y-ıs-it-elistanbUlun 
iyatlar -iStihSiıı bölgelerin- Avam kamarasrnda Çörçil kurtuluş 

bayramı e ini yiilıseltiligoF, yoksa. sual bomb:Jrdımamna tutuldu! Dün tehir sevinçli bir gtin 
yap.dı 

t.ı., r_ 
.-, R,,. • ı • •• tcı.~ ik~ ıımet~e eJaılı ıcraata gırışmezden once alına· 

1 
1 '''tt•rlık tedbiri vardır: 

Q,.0 - Büyi.iif ict•hlôioı merkezleriyle iıtihıal bölgeleri 
ı,.,..3'~ciQ '~ekildiği söyfonen fiyatları artırmak direktif· 
~4,~ '>'ıt1h!evi telgraflar olcıp olmadığını teıbit ve ihti· 

:çl~larım böylece r.:eydana çıkarmak. 
cıl~l't ~~Piyasada ihtiyac maddeleri üzerinde ynpılmıf 

11Yü.~ stokların tec;biti· 

Yazan : Asım. 'Us 

Milli Şef lngiliz Başvekili şimdilik bir cevap Diln İetC".n bulun dü..'jman elin

1 
nanım.,11~ 11rahm verilemiyec~ğini. söyledi 
i tebrik ettiler laglltere ve Amerika elçileri Siallnden 
oa~~~;~:=K~~ıı~;.\~1;0:~~m:! 1113 anati etraluada lıallat mı lıtemı,ıer? 

, d7.n .~urtulduğu.rıun 20 nci yıI<lö
L umuydü. Bu münaselx.>tle- bu mut 
lu giin bil.yük merasimfe kutlan. 
nııştrr. 

BUtUn resni ve husu.si binalar 
nakil vasıtaları ve ticart ~esse. 
seler .bayr::ıkta.rla donatılmıştı. 
. . TaJrs:mdeki merasime iştird.k 
ıc,.ın Ya 1 ı ve belediye r~isi Dr. T.ı\:t
f ı Kırdar, parti id:ıre heyeti reisi 

nasebetile, · Cümhurrcisi İsmet tna· Londra, 8 (A.A.) - B~güıı Avam 
nü ile Haşmetli Onuncu Chrislian kamaramıda, ikinci bir cephenin ıu. 
arasında tebrik ve teşekkür telgraf· .zumurıa dair Stallrı2n Anıertkal! ga • 
ları teati edilmiştir, zetecllere v.ırdiği cevabı ,hakkında tn. ı \'C Kilt:ıhya. m~busu Sırıt Hayri 

Ürgiiplü, İst.3.nbul komutan vekili 

ltaıyan tebllll : 
.... ıiiıııı ................ 

bııa 
""1 ttuoett U '•-:. .. ·· ·ı· 1 ' ta -il:iıt . e. ıt~~~m .. cmune - Fı an mn ı ıu fıya . ~&tma· 

glliz hükümetlnin beyanatta bulunup 
bulunmıyac:ığı Çörçilden ı;oı ı.lmu§ . 
tur. 

:~eneral 2li.ya, :ıehrimi~.d" bııluna n 
(Devamı Sa. ~ Sü. 4 de) 

bt ~h duşün•luğun.uz teıl. ymız: şu kadar zammedinız. Fi
~ cal:ırını kuylletmek- ;rntlar yükseUyoı: ,cilai. ~ 
. 'eb.. l>u ~dbirleri alnıaj;ı icaıı I ~ekıldiği !'öyı.enqı-;'ktedİI'. Bu tarz. 

llit,':ı.:j~er, de izah .ettik. Şim-
1 
~~ .telgır~flsnn çekilip çekiı_meaii

llııd 1 , Pek kısa bır znmıındu g.nı t(>sbıt etmci<ten kobty bı'r şey 
İıtd 

1 
e,e!'İ _fiyatl.nrının yiik. j ,.ar mıdır? Ve hakikaten bu .t'OI· 

İs;ib ıhtı~r bul~nmaıl~~ı, dıı telgıra~lar çekilmi5ıo;e ~iyatlıırın 
t tar S!ll bölge!e~ınde _nıı~~: . yükselmesınde toptancı tuccarl~f!n 

lı'-tı.l>uı nfı~cl,uı :rul<scltıld:gı Jıiı: bir alı\kası olmadığt, bu ışın 
.~ dak1 t~ııtR~cılar~. ·h- nıesuliye!I \'arsa sadece ~ü~talı

~. İdd· au~11ıemıyeceg1 yo.. sme~ :ııt olmak tbım geldıA• so-
' ıaya cenp ,·erm~k is- Jımdaki iddialara nasıl hak \'eri- j 
.,.,__ . ı~ bilir f 
l~~t,. 
~-~in IStih"a.l bölgeleı'İllıfo Tekl'a.r ederiz ki bugünkü pa-
l'lıtt1t~~ •Yor? Yoksa İ'ltilıli.k lıalıld' harei<eti harbin iptidum. 
l!:ıı •. ~·a..de nı',. ili..~ ı · danberi devamlı surette mevcut o-

İl 'etle gıda macldeleri lııe. lan sebeplerden değil, hükfımetçe 
.~Pan .toptancılar fiyat ıı}y~y:ı Ye-l'İleıı_ ser~estioiı~ suiiı-
~ ~.hneaınde kendilerinltt tmıalmden ilen gebyor. Evvele') 

; Sf\ ttlel'i olmadıgmı ~ylü- eikonma ltararları ııahahbğa se. 
4- ~ın '.alimiz Lutfi K•r- Lep o~~yo~ ~iye .ıikiyet ediliyor. 
~ teeılere verdiği bı;;ya. du, Çunkü iizeruıe eJkonan mAd,. 
~ ~ Ya.kın bir söz ~öyle. deler dağıtma teşkili.tc olmadığın. 

'it ıttln ene! lı;tanbulda dan toplanıp haUaı. tevzi ettilemi
lıi; ~ca~tt ile me!}gltl o. yor, edilemey~ce htikfımete be

'\.:_ .,....-..... r gazeteci arkadll.':'· yanname ''ermıyerek, y.'lhnt veri-
l ~......_ §Öyle deqıişti: len byanamelerl eksik göstererek 
~ Piya~a satılmakta 0 _ (Devamı Sa • .ı Sü. 5 de), 

tt!'~ila.r geçen senenin 
~ Ve maliyeti de bugün
~ lli.~betle Qc'k ucoz<lıır', 
~ ..._'-fiYatlat'Dlda yükselme . 
L~p : Sef>ebi ya mti!'tah~i- ı 

la. ~rken fiyatları ar· 
01ınul!'tur ki bu bal mil. 

~kanunu hüküıruerine 
tı~· lar İQİ'ıı suçlanmağı 
~ hhnt zineirleme usulü 

iti .... <la ZOr!a yükseltilmekte· 
"''"' ~ Yine milli korunma 
'"'4Cc(ilnıle • • 
lııı. .. _ _ -ıı.ne gırer.,, 

ı. ~izce bu mesele)·i 
~lllc'1 katlar zor bir ~y de
"'-'-ırJYat tayini ,hnreket. j 

• 1Yet)e ietiheat bölge-
• '' . ' ~ tih!lk merkezleri'nden \ 
-ıs ~-.ıı ki .hükumet ev. 1 

Olan e11tonma karnr- ' 
• . 1 

Bir ~-Amerikan-

zırhhsı batırlldı 
' Zırhlıyı bir den~~altı 

gemiıi torpUlemif 
Roma: 6, (A.A.) - Umumi kn• 

rarııahın hususi bir tebliğine göre. 
yüzbaşı Enzo Grosinin kumandasın 
daki Bambarigo deııizalıhsı, Allan· 
tikle ''Misisipi,, tipinde bir Amel'i~ 
kan zırhlısını batırmıştır. 

İtalyan hususi tebliği; Atlaııllk• 
te batırılan Amerikan zırhlısının 
b&tı Afrikasmdaki Fratovnun 330 
mil cenubunda bulundu~unu tasrıb 
etmektedir. 

GEM!l!ı.'/N EVS.4FI , 
Berlin: 6, (A.A.) - BatırıldıAı 

bugün İtalyan radyosunun hususl 
tebli~inde bildirilen l\lisisipl zırhlı 
sı 35.00-0 tonluktu. 1917 de denize 
indirilmişti. Silahları 35,5 sııntimet 
relik 12 toPtu. Hava müdafaa va· 
sıtası olarılk 12.07 santimetrelik 8 

(Devamı Sa. 4 Sü. 1 cle1 

pıyaııaya ser-
So etmek imki.nmı 

\ak_;JUo_a İstanbultl"n is
. -.U.e: 

Ht'r di:den ve edebiyatın en güzel çserlerinden seçme a1k Jıikôye· 

lerint !ıcı:mlodılı.. Bunlan ycmndqn itibor!!n nesre baş1ayaccıq;:r, 

~ (!akıt) da: 

~.,arp 

b~42 de 
itecek! 

Çörçil fU cevabı venn~tir; 
"İnstıten b~ttııuı ad.mdikl uı 

de bund&n evvel yapılan beya~t ha. 
ricinde bir ıey ııöylemeaıne lllzum ot.. 
madığt hakkmdaki ke.naa.t,!mlsl hale!l 
muhafaza ediyoruz,,. 

Curçll şunları Hıive etmi'5lir: 
"StııUnin Amerikalı gazeteciye 

S()ııderdiği mektupla bahis mevzuu 
(Dtvamı Sa. 4 Sü. 3 de) tnglllz Bafveklll ÇijrçU 

Vekiller Heyeti 
toplandı 

Ankara: 6,( <A.A.) _ İcra Ve
killeri heyeti bugün Ba~vekaletıe 

_saat 15,30 ıla Raş,·ekll ŞükPü Sa· 
racoğlunun reisliğinde toplanmış

ı tır. 

ltoldlolmden gelen llaberlere gire 

T i m oç e n k o ta a rr u z u 
Almanları tehlikeve 

1 

Stalingraddaki 
düşürüyor 

· Sovyet taarruzu biraz daha ilerlerse Almanlar 
Stalingrad nluhasarasını kaldır~ağa r::ecbur olacaklar 
BerUn, 8 (A-A) - Alman orduları manalleri ve dağ mevzilerini göster. 

b&§komutanıığmın tebliği: dikleri ~iddetli mukavemete rağme.a 

Ka!kasyada düfm&n birbirini mil- bırakmak mrund& kalmışıardır. 
teakiP blrçol. tepelerden atı!mıştır, Stallngrad ııehrinde göğlla göği.lsa 
Düıman kuvvetleri dün Tuapse'in 1 yapılan şlıddet!l muha!'ebelerden son. 

ııimal batısında ve Terek bölgeslnd~ 1 ra yenı terakkiler kaydedilmiştir. Sa 
kuvveti! bir surette tıı.hh"1m edilmiş ' vaş uçaklarr hücum krtıLlarxmız: des. -------------· I tekleml§lordir. Şehrin ~imal batısın. 

Eski Hidiv Abbas =a::;:p:~i~=~~ı:: !~va:~~ 
Hilmi oaşanın 

altınları 
lıviçreye kaçırılırken 
müıadere ed:ldi 

olmuı.ııardrr. 

Don cephesinde Romen-İtalyan ve 
Maca.r kıta.lan dUşmanm nehri geç • 
mek veya ilerlemek içiq yaptrğı b!r. 
çok hamleleri püsktlrtmllşlerdlr. 

Merkez cephesinde baskı:nlal' neu. 
ceslnde dü§manın birçok müat&hkem 
mevziletjl~ muharebe' m~vz!Iel'j talı_ 
rlp edilmiııtir. Bu istlnııt .noktalann. 
da bulunan düııman askerleri kl.!ltnen 
imha edllmlıı kısmen de esir &bıimıı-
u~ ' 

İl.men gölünUn cenup doğusunda 
Alıı;ıanlann Y&i>tığı bir taarruz e.ana... 
sında dUn mühim bir llerleme kayde_ 
dilml§tir. 

Voronej'ıJe 

Moııkova, 6 (A,A) - Mo&k0\"8. rad
yosu bildirmiııtir: 

(Devamı Sa. 4 Sü. 5 de) 

Kanııea, 8 (A.A) - ü.alted Pre8ıil 

bl.!diriyor: 
Eski Mısır Hldlvl Abba" Hilmi pa.: 

ııaya ait ve içinde bet ki§i bulunan 
bir otomobil, yirmi ınilyOIJ frank kıy 

~!. ... ' • ~erın G PESİNDEN 
, met.~de altın klilçeleri tıı.~•yarak hı:. 

dudu geçmek lstecli~ sırada Fransız 
polisi tarafından tevkif e.:lilmiŞtir. 

Eski Hidiv attın külçeleıden ibaret 
bir kıaıın servetini Cenevı e bankala. / 
ıından birine nakletmek ve keza at. 
tın kUlçe!erden ~ürekkep bir kısmını 
da Monte Karlo'da aeınirli bulunan 
lıuaust yatmda gizlemek çarelerjnl 
a r&llllftı. 

· Maçkadaki sefaret binası 
HU"kfıınetç.e ~\"Velce almmıı olan Maçka.dakl İtalyan sebf'!'tl binMı 

blrksı; "ene PVYet 11&tılığ:ı çıkarıldığı halde sonra.dan vaz geçilmişti. 0 '\'a.. 

ınt bu hlnanın bcledJseys devredllmesl da.ha faydalı olac.a.ğı lliiylenmlftJ, 
Hallmkl bu d.•ra bu binanın yeniden müzayedeye konduğunu gazetetenlekl 
llAnlat'dan anlıyoruz. -ı , Hepeı 'Fransız teb&aı oıa.n ve içle. 

1 rlnden bir'.,i Riviera'nm eı. maruf ya 
rl§ atıan ahırlaruım sahlbl bulunan 
otomobil yoıcuıarmnı beş! de tevkif 

" edllmi§ ,.,, altın külçeler wüsadere o • .. ____________________________________ _, lunmU§t ... r, 

ITtıklkut t~alde bahi!ı mevzuu olan blm. satılırsa muti~ yda)ıwak, 
onun Yf!rlnc küc;lıl: ~üc;iik yapılardan mürekkep bir yığın mey>' m li~
eektlr; ,-ehrln umumı lhtly~laruıa tahsis olunabilecek Te 1.tu ımretlaı !<81k
ı:a. tstlfade edilebllı>cek Jnr \'arlık eldeın gjtmı1 olacaktır ı;ı.,_ lllllelUve 
relslınlz lloktor Lfltfi Kmlarm bu iş ne ll&1lenmestnt ~e ~ 1leNP M,. 
y11ntı,ı~k ile tekrar müznyede~·e t•kankhğım tabm1a ..Utfl* w _... 
lflnln durdurı.ı..lnıaH lçiJı teşebbüse ;Clımc:ıııl.ni laterts.. 

HASAN KUMÇA:Yi 
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-Orada y&tıyor511 ne mutlu ı Şlm-

ctt pençereden bakacak yohut bal· 
lronda, ıarH :sabahlığı ıçınde bi:· 
YH •e bağ perisi gibi doğacaktı. 

Atımı balkonun altına doğru yü• 
n1ttüm: kapı blraı ötede idi. Göz
lerim pencerelerde ,.c balkonda, o· 
nıla glkOnmeslnı bekli)·ordum. fg• 
kat boş yere bekliyordum. 

Hertıalde henfrı uyuyordu: \'al
çia şatolann dıvarları dibinde ev• 
«ill~rlnl atların kfonemelerile u · 
yandıran e!lki şövalyeleri hatırla• 

dım: dizginleri çekerek ha;,-vanımı 
şahlandırdım.Sonra onu yelesinden 
okşadım; hemen itaat etti: başını 

'-&rstı, kulaklarını sabahın gittikçe 
açılan esmer ~Jgeleri nrnsındn uza 
yan beyaz yola dildi ''e kişnedi, 

Fakat bu ye~il pnnçurlu yuvndıı
kl güzel kuş, benden daha evvel u • 
eup gitti mi?. 

Hayvanımı tekrar ~nhlanrlırdını 
ve kişnettlm; bunu üç dört der:ı 
tekrerlad~m. \'edlde görünmedi. En 
sonra biraz ötedeki parmaklıktan 

ihtiyar bir baş uzandı. Bu onların 
!h:ıhçjvnnı idi. beni söriince kapı· 

dan dolaşarak yanıma dolıru geldi: 
ben de on11 ynkl ıışnrnk sordum: 

- Küçük hanım bugün al ge
zintisine çıkmayacak mı? 

Bahçlvan giderek cevap verdi: 
' - Pek geç btdınu: efendim, kü 

(lftk hanım çıkalı yanm saat kadar 
oluyor. 

Yedide her işte ~imrliden beni 
geride mi bırakıyordu! 

Ku~Jar henilz u(Wna~a ba~lamıo · 
b; güneş Anarlolıı da~ları üzerinde 
~15rünmedl blle .. 
Her taraf ıssız ve kölge~r koyu .. 

Vakıt o kadar erken .. 
Rahçivnna sordum: 
- Ne tarafa gittf#ini biliyor mu· 

sun? 
l>e.nlze giden yolu gösterdi, 
Topuklıınmı atımın karnına do 

kıındurdum; dfzeinlerl çektim Te 
bahçivanın parmağının ın&ndılh 
~rlcre doıtru sürdüm. 

GOn doltmadnn oou bulm.ıılı)'
dım; ona antntmolıyıh mki. hen de 

Bftneşten evvel uyanıyor, giin~en 
e.-.eJ kııiua açılıyordum. 

Senelerce süren yonı<-:u ve harr_. 
ka11iz tahsil hayatından onra lıu 
eoşkunh:ı4c bana flzımdı. Bllma,ı 
ne kadar. böyle dörtnAl gittim. Ar. 
bk Hayclarr>n~anın e•lerl, hallA •ıo 
kakları J;i~!inüyordu. Buralarda o• 
nu araııııık boştu. Geri döndüm, btt 
sefer denize mfıvazi yoldan sec-

• lim; ~ene ırözlerim ho' knlrlı. Gfi -
nes yükseknişlf ve asırlık yeşil a
ğ;ı~·ların kölıeelerinde in11ıınlıır nr• 
ı'lı. Elrııf1a gün rloıtmnıian evvt'lk: 
tallı serinlik kalmıyor, yollarcla yol 
cular görülüyordu. 

Canım sıkılarnk geri rlöndüm. 
Tnııı kiiskiimlizün yoluna kıvrılflca• 
liıın z:ıınıın, onun sesini duydum: 

- ffomı•I he:r .. Kem• bc:ı.-•• 
06nıliirıı, h:ılkrınıınrlnn hnn:ı hı

ğıraıı \'ccliclt•Yi görrlOm. 
Orın a ı:tid<:tt~tııı: fırknt içimde 

gıirip lıir •h•iaw•ık vnrdı; htışımı 
kııl l 1 rı11 da nlnımı gö~terenıivCC:"ek· 
tim. · 

f~ltmemek de olnmaz:dı: isler İ!:.
tcıııer. a.tımı çıwlrdlm, ba1Jtrınun n!· 
tın;ı ~cldi-m. 

O. yukarıdan, .} e.şll• sarmaşıkla. 
nn arasınrlan. gii:ıel Amazon elhic;e• 
iti içinde bütün ı;tençlik ve ceviklık 
1<' hana bakıyordu. 

- ficçmiş olsun Kemal hev, ar
tık bir şcylnlı: knlmadı ya, .. -

- Cok lcşelddir. Sb: na!iılsınız1. 
- GüM~in <loğuşunu kırlar<Jn 

ıreyrclllm, simdi de '.\,ikselişine bA. 
kı:rorum. 

Ona ~Ö'lllcyeeek hir~ey bulaml'" 
~r.ırdıım. 

' Sordu: 
- Siz de gezintiden srli.}-orsu

nıız: nasıl, memnun musunıır? 
Bnlün ı·e~nrctim i loplnyarak cc 

np verdim: 
- Ot'ğilim Vedide hanım, çünkii. 
~öziimii ıncrnlcln kcsti: 
- Yoksa nynitınız mı uğrıdı? 
- Hayır, hn) ır .. Aya~ım csk:· 

slnclrn daha seğlnm ... Faknt .. 
Onıı içimi dökecek ve: 
- Faknt bıışkn tanırım nğrı~·or, 

Knlbim nğrıyor' 
Oiy<'ccktim, rliyenıedlnı Oi'im 

rlnmıığımıı ba~layıın gizli bir kuv. 
•·et vannı gibi bekledtm, durdum. 

- :\e oldunuz? 
Dedı. 

Cevap vermedim, bahsi deği7 
tirdtm: 

- Siz pek erken dönmüşslinüz' 
Dedim. 
- Yot .. Erk~ değil., 8u ramn· 

1'11 katlar katrnıı~a ı:elml'7.. Cllnkli 
vollıır serbtı"t o1ımıız:: ahmı dolu 
rll,,ııt n s()reyi m, 

- Demek ki, istediğiniz gibi 
silrınek mümkun otmıızsa {:ezin!'. 
den \'Ot scccrslnit. öyle mi? 

- Tabii değil mi )'tt'l O zn.man 
spor olmaz; bir yerden bir yere git 
mek gibi bir şey olurl 

- Sizi arndıın rekat hulamadun · 
)'Ok a beraber gelmek iı.lcrdlm. 

- Bahclvan aradığınm sö)•leıJi 
eCcııdlm; fakat yaıık ki. seç knlmış 
sınızl 

Beni dalğın ve sıkılmıo görünce 
Adeta ihtar etti: 

- ~ knlmnk .;fena ~eydlr Ke
mal bey., insan bu vilzden çok'şey• 
ter kaybedebilir! Yarın beraber 
çıkmak ister misiniz? 

f çimden tekrarla<lım: 
- Geç kalmak fena şeydir. ln• 

san bu yüzden çok şeyler knybed"!· 
blllrl 

Bu sözdeki keskin mılnı'l beni 
dondurdu. Onun sorgusuna biııknç 
o;:ıniye oovnp veremedim. 

Neden sonra biraz kı:ı:~ın birer. 
şa~kın bir sesle: 

- Bugiln için isteıli~lm biricik 
şey budur: 

Diyebil~im. 

- O halde dört hutukta gelmi~ 
olmalısınız. Saat dörtte üç dört n
dım, ilerisini gönnek mümldindür. 
Mehtapta daha erken çıkahilirdlk 
fakat ay bugünlerde geee }'arısın 
dan sonra batıyor •. 

Cevap vermede ndevaın etti: 
- Znnnecleriın ki, yo~unsunu-ı; 

sizi fazla alrkoymıyayım. 
- AUoh ısmarladık erendim. 
- Güle, güle .. 
Ark3mdon <;cslenlyordu: 
- Sakın sec kalmayınız hal .. 
Bntan Rün diişündilm. 
Otunfom, düşündüm; kalkflJJl, 

düşilndilın; yattım, dO~ünrlüm ve 
gece geç vnkla kndar uyuyamadım 

Geç kalmak -;ahiden çok re~r; 
şey.mlşl .• işte bu yOzd-en güzel bir 
sabah ~lntlslni kaybettim; blltün 
neşem kırıldı. İçimden taşan Umiıl 
•e "sevincin yerinde şimdi bir dur-

• itnnhtk var. Rir korku duyuyorum: 
hayattan, 1•Mndan ve kend'fmden 
korkuyorum, 

Vedide t>eniın o eski mini min( 
arkadaşım olmaktan çok uzak1ıış • 
mış; bugün bana birkac bin metre 
rt1ksektcn bakan karlı bir t~pe gı· 
bi .. Ona dolnı baktığım zaman yıı• 
•aş yavaş bir b:ış rlönmesi içinde 
henliğlm kararıyor. Ren, onun CS'i.i 
büyük kardeşi, Kemal n#abeylsi .. 
Bogilıı bir kiiı;fik arkadaş, Mr !l

~ıntı gihi rlııruyorurıı. O ılnimn yük 

sekten konuşuyor ve heni ulanodırı 
vor,. Cesaretim :rok; olanı da, pa· 
rıltılı RÖzlerJ, lok .~Ö7.lcri, kcskın 
•e dosdo#ru hüküml~rlle ö~;Je çr.• 
buk kınyor ki .. 

On yedi yaşındaki bir ı:ten~ lcı7 
ılnn bu yı!Aınlık ... Bu onıın şahsıı:
dnn ziyade ona yetişmemiş olmak~ 
tan ılo~yordu. Onu elden kııcır. 
mnk. ona snhip olnınnınak... 1ş•c 
kalbimi sıko11 kızğın penre bu koı
kudur. 

(l)t!rıamı ıınr) 

Danimarka - Almanya 
münaebab keıilmit 

l.ondra, 6 (A.A.) - Danimar. 
ita ile Almanya arasındaki sivnsi 
münasebetlerin muhtelif hadi~e • 
lcr üzerinde kesildiği haidtıntlrı İs. 
Veç kaynaktamıdan gelen \'e be. 
nüz teyit edilmemiş olan haberle. 
ri gaz.eteler belirterek neşretmek. 
tc ve fakat şimdilik hiç bir mUt:ı!e:t 
yllrütmeınektedirl er .. ,. 

Şehrin ve ' 

Şehirlinin dertleri 

Mahlıit kahve s.\t.ışının 
önüne geçmeli 

Kahve ve çay satışlan bundan 
ıbir mUddet evvel verilen bu· ka- • 
rarla inhisar i<tal"C3ine devredil
mişti. Bu karann tatbiki ile pi. ' 
yasa.da ka.r.t§Jk kah ve sa tr:ı;ı da OJ'

ta.dan kalkmış ohnası icap et
mektedir. Fakat kahve ve çay, 
inhisar idaresine geçeli iki ay ol. 
duğu halde kahvelerde h.fi.Hi. mtiş
terilere mahlUt kahve yapılrlığı. 
kuru kahvocilcrde de satıldığı gö. 
ri.ilme'<tedir. Kanunun hükümle. 
rine göre: bu gibiler hıı.kkında 
kaçakçılrlc muamelesi yapılması 
lazcn gelmektedir. 

fnhisu idaresinin bu hu~ueta 
dikkatini çekeriz. Halktan halis 
kahve parası alan mr.hlüt kahve 
satan bu gı"bi t!Snafın tnkip edi. 
!erek şiddeti~ cezıtlandmlmac:ı 
\"e'!'lnd<' olur kana:ıtindeyir: ......................................... ,,., 
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Biraderi mlikerrcmim, 
l ıruı.yıe tarlhli inayetnamei 

mufassalını :ıldım. Lutfcn imlA et 
tiğin silturu fazıla her devir hü: 
kt:"masınm kıHi katini huiısa et
mekten ıiyade, o doyam.a.dığun 
hasbllhali uhuvveti mnteza.mmın 
olsa)"dı daha ziyade şevkU lezzetle 
okurdum. Geçen mektuplarımda 
dıı iyma etmiştim ki bir saatten 
ziyade itntidat edemeyen tel8kıı 
ahfr ne o:ı senelik iftiraktan mu. 
tevellit iştiyakı teeki.n. ne de bu 
mUddeti medide znrfında mcvcu. 
diyyetiınizde h:.ısulil tabii olan ta. 
tahawtı.Ifı.t ve taga.yyllrntın şeklU 
derecesini tebyin ve tayin edeme_ 
~i. Vaktile her şeye hevc-sM.r, fa. 
kat her heveste bikarar bil" adam. 
cinn. Bugün maatteessüf g5rUyo • 
rum ki malfimatı beşeriyyenin hiç 
Lir şubesine -ihti!t.ıs §Öyle dur. 
su:n- intlsab ibile edemedim. Ren 
dl Jmsurla.nnu zamana atfedecek 
kacbr haknaşifülS olmak istemem 

Abcsiyyat ile ifnayı sa.bavet ve 
ve ~b3.b edip durdum, \'akti· 
le şair değildim. Şimdi iııe -beni 
vaktile halka şair z:annettinniş o
lun- mevzun karalamak meleke. 
l!!nin ibile yavaş ~ııvaş duçarı aka
met olduğunu görüyorum. Zaten 
feyyaz olmayan hayatımın hususi
Je su on senelik kıs:nı ahiri ata. 
let ve rilktldetilc blitUn kuvnvı 
idra:kimi felce u~th. Zaman;n 
&aniyelerden müt*kitil d~Jerile 
ntOV'Cl!diyyeti maneviyyemi bila fn 
sıla kC'mL"'.iY'Qr. Ben bugün metin 
bir muharrir, kavi bir mUbahis ol 
nıak ~Öyle dU1'8Un, bayağı bil" ga: 
zcteode bir §UunnUvis bile c+amam 
Alfred dö Mtise evahm marizal 
};oya.tında izmÜılı!Ii manevlyya. 
tına, 

Mtt!l!l!ıe qui vit, tue Mu!4et qtıi a 
,·~co. 

natiş~:nı1e tele.11hüfhan o'.unnu~. 
Benim :?.~~<fa Mlli:le gibi ~n-akıl. 
mı~ bir hayatı miln("Vverc, bir mev. 
cu!'liyy~i fP.ı.ıla olmadığından ma. 
zimi lınlimden daha az şayanı nıer 
1ıamet bulmuyorum F'a.kat bu ce
rihe.yı kt"ndi keadine lmnam,Rğa 
t<"rtceddim 

. Sı>enscrln (Uaulit1 lbtidaiyyc) 
eınd~n terc{lme ile Ya7drğın o ko 
ca on aırtırda Britanya a.dnlan~ 
!!islerinden da.ha kaim bir gama-

Süleyman Nar.it bu mek 
tubunda edebiyattan, felıe 
leden hah.etmekte; bazı 
bahislerin mÜn'lkQ§asını 
yapmakta ve bazı Avrupa 
muharrirleri hakkında ka· 
naatlerini belirtmektedir. 

ııMektup baıtan 1bQfa bir 
müıahabe mahiyetindedir. 

mei ~bham ııozan idraki te.ı:dit ve 
hele (Meçhul) nıım kitabın bilmem 
hangi sahüesinrl.en mHtercem fık
ra ise, maddenin kuvvet altında 
gilmgeşte olduğl:Jlu iddia ederken, 
tarüntü iza.hatile maddenin vü. 
cudunu ıınrahateın teyit ediyor. 

Ben mesaliki felsefe ve keliimın 
hiç birisine mUntesib değilim. Fa
knt '' .... Ec:;-.am ~Jyarlart'a gayrı 
mer'i eczayı ferdiyyei 'müte-harrj. 
keden (1) tel'C'kküp ediyor. Bunlar 
yekdiğer.ine temas etmiyor (2) ve 
birbiri ttrP.fınds. ebedi bir surette 
cievemn edip duruyorla't". Bu ccuı_ 
Yl fediyye namlli.enahi bjr dere
cede k(Jqllk olup (3) sf.nıdi bind'
si memkizl kuvvet makamm<la te
lakki edilmelıtedir. O halde nere. 
<ie ~aldı? .. Dcm<-k ki madde kuv
vet altında gilmgefle oldu.,, ııöz!c
rinden bir uey, 

Okuduğun, beğendiğin, tercüme 
ettiğin bu s•rıar .sana ma.lfıma 
tı lkadbııedM fszla ne öğretti? 
SonltÜ hUkmU indtyi frkaratı mütc· 
kaddimeye tezyil etm:zsen madde
nin mdkud veya kuvvetin z.iri te. 
ha'lddimünde nabud otduğU11u kim 
fehmU iddia edebilir" Madde "Meç. 
hur Un telifinden evvel de hemen 
bu ~ ve evsaf 1.1e malüm ve 
ımuarrcfdi. Burada ktl.çl1k bir is
tiknada bulunıı.cağmı: (Meçhul" 
un f.re.nsrr.caaı (İnconnıu) mtl.dür ? .. 
Böylıe ite (Namalflm) .aureıinde ~r 
dhne aelrne. daha muta.bı1t olurdu, 
2'.atec (in) edatı selbi rte bu sı.ı. 
retle tercllmeyi icap eder. Bugün 
l:izce SC'behi ~liım ohnayan bir 
hAd·lm-yi a.!cl'itıak (meçhu!) diye 
t n vısl..f edC'r.'!IC'lc ceb lirnir:i n k e !!l'e 
tindn ziyade ilmimizin nıclıdudir: 
Yetinl gösU-nncğe taalluk eden ıu. 
zuma tev:füa hareket etmemiş ,,._ 
hmrz. Bugün bilinmeyen §ev va. 
nn bUtUn sera.irile dairei ma.ift~a. 
ta dahfl•bn:>.J< mfünkUn ve kcsfrtil. 
vukudur. 

-(Ccltil "e tHm b:irbirieinin hali 

• 

fıkdanıdır) ı:ıbi bir knicle tuttura 
rak bu sözll.'-nden bir sUrU mevzu~ 
itiraz <:°1(9.mla. Ben kelimelerin 
efradı cami ve g:ıyri mani" surc:tte 

1 naldü tcrcllrne oıurun,ısuıd?. Adeta 
1 tua.ssııp göSttrc:tlerdenim. Beğen-
1 mcz "ya i."'tenıer.sen lmbul etme. 

Huz ma .s.-ıfa da' ma keder ..• 
• * • 

Sı>t"nscrin (S<Mlyo'oji kava.idi) 
ıı;n dördt\nctl cildinden hakikaten 
nıctlrı &Ul'Ctle t~rcUmesine muvaf. 
fak olduğun satırlar.o (. .. hır ci. 
lıetten tet:'.kkü u!Unı t.ılıhtııı n,. 

lettedr,iç inkılabından ibarettir) 
fıkra.smda.n r.onraki kırnıı nihn 
yetine kndnr mesrud:ttı kC'mtera: 
nune bir Vef!ikai metine clnbilc::ek 
ma.hiyyettedir. 

Ben sende bir şeye dikkıı.t e«ı· 
:ronım. Malfunat ve m!lktesebatına 
tahıı.kküm cdcr~.k arzu ett\ıain ~ek. 
li.ı neticeyi \·emıf'k istiyorımn. Bu. 
yeni bir hruıuı.ıı~n olsnydı bir ta
kmı ihtimalli.tı dumdfıra ve belki 
nıakasıdı ho:tgimancye ııtfile bi
guyri hakkin gUnahın.~ qirerdim. 
Fakat sen ta öteden seni ilk ta. 
nıdığnn ~anlard~nbC'li --ki 
Mektbi Müllrı.yyenin son srnıfmda 
en değeT!i talcb~lerdendin- ati
yi maziye yalıın; bir mabii.cli tnbii 
gibi raptetmek değil, bir hadimi 
muhl ve cebrl gıbi mUnkad kılmak 
isterdin. 

Herlısc açılan bu varakpareye 
her şc-y yazılamaz. Yalnız sana 
iicizane bir nasihat vereYim: 

Niçin "Domaine de • .sciencc" 
dahilindeki hak:ıyıkı milsbete ile 
i§tignl etmiyorsun da böyle me. 
saili mü~evveşe içinde boğuJanlarn 
refiki meza!tim ve mesai olmak is
tıyoreun? Eğer halliıli muı:kıl!iitı 
1.iIOm ol:ınlP.rla ça.ıı'ıntak hırsında 
isen moernuriyycti, her ~eyi bırak. 
Darven, Spcl'!scr ve şair gibi r&lıtei 
tctebbü ve mevkii tarassud;,:ııa 
<:ekilerek uğı-aş du,.. M'>syö I:krt· 
IOD".lll tnYet acib ve g-.?.rip bir ba. 

(Dtuomı tıar) 
(1) Zannederim ki bu ~in•e 

e<ıki' \'unanilerin enkazı hikme;i·n. 
de <le bir <lereccy«" kad3r menıut. 
ttır. 

(%) Btr fla pk ec;ki bir mnlilm· 
dur. 

<S> Yunan ve \mp hill\Pmasma 
c·iltJer ya:r.rfırmııı olan (cüz'i laye . 
tfl<'(!'LZft). Gcrt'k bıı hkrnclakj (na. 
mtitenshi) \'SSfını, crere'k h;r M.rn 
:nıknndakl ( el)('(li hir ""rette l kn'.\' 
ilrnr naz11n dikkatine ircıı cdcriı~. 

Meşgul 11111• 
şey 

l'nzan: 

Ali Kemali A~ 
Dikkat edi}oı"Wll. ib~ 

şı müC3dcle ile uğr.\Ş~o!ll 
vurgunculuğun fenalıklır' 
tıyo't"lar ve sonunda ct'fl 
ı'lııın clcği~tirilme!iW, _.,111 
ktmlerin s.~·a.,tıntmıı-
"seeiyyeleri f>ınanIJ11§ adJ 
mürekkep istikl!ıl ınııb 
kurulma.smı istiyorlar.. ~ 

lhtikd.rı hıı.lka anlatın~ 
gunculuğun kötUHlkJe:riJ11 

me kte, bu nam ussıl'z;Cll 
cemiyyete yaptığı zaıı.ır~" 
dökme!<te bilmem ki nt 
tıır? thtikô.röan hepintl• ~ 
rız, vurgunculardan het'., 
yetçiyiz. Bu ıztırap ve P 
cip olan haller hepimi~ 
içln vurgunculuğu biıe 
csk.i bir tcbir:c, malQıı!U 
bilinden olur. ~zaıarın .118 
rılması, merhamet h\~ 
nan knnunlar yerine b 
lresm-eği muvafık gören~ 
rin ycnidf'n konmıısı. li l!l. 
ği fllkrinin ileri sUrU l]lt 
istiklAl mahkemclerlnifl 
derde deva olamaz. 

Dert t~his olundu: ·v 
hık. Bu t~hise ı;öre --~1 
da Bul...,..;..tanda oldutı" • ..-- el 
ağır ~tar tatbiki de ba!do 
mek iwç d:ı bu. Fakat ~ 
&uçlu .nerede? ltikad.'111 ~ 
meğe hep birden çalışn 
z.u budur. K:ıpa'\ı sözlerle 

h.. • .... k vu cara ucum e ...... e , ııet 

muhtelif şc-killerdc ve ~ 
pcrvuızca yapan bir U ~ 
uileri ka.sd ile te-hditıcr r.e,.
itl}amlarda bulunmn1' 
rnr? ctıt1 

Evet, biliyoruz ki bıı.l', 
tutunuz da toptancılarll ;el ya kadar her sınıf "bs~·:;t 
rıye,. satıcıları, ınanı t~ 
kumaş tacirleri, zarzD.\'·~er b 
rıa.Ylar, hcl"' tüccar tetzı ııtıl 
fiyatlara birer miktar ıcıı.· 
makta ve Rebebi sorultıP 

"Yarın bu kadara da 
ceksınız!,, d ıı 
gibi izah değil, iğl&l< e c 
\'3P vermetNlit lcr. ıcıl" 

Bu ovnn haricinde 
J-· ')'0 

esnaf. bir tüccar biln' 1udııf 
caba. hepsi vurguncu 01 

nu söyl<'.mek iktidarını ~ 
mevkide dcğfüm. Ya!nıı ı,4 
kak olan bir ımv vars8 · ·ııi 
ı;aydıklamn mu:uneı.eltrı 
mati.k nlıı...'"!lk \ilrlltIJlekt~i. 
j UrU;1lşle fırlayıp giden ııJı 
EirgıJ lan arasında bit ~>et 
lirli kimseler ve un1ull1dell 
murlnr için felii.'ket gUU 
artmak tadı!'. ~ 

Eski Çinin kültür alemindeki hizmeti 
Demek oluyor ki, te1' ~I 

ıim, cümhu't" cemaat ın.~j~ 
mız ienp eden ı:ıey, heP1 

ve S0\'1\1n.1<ta rsrar ede~ 
. '"I'' --<'ok sövJcmemek .., ,.o'• 

Türk Tarih Kurumu, yurdumu
zun karanlıklara gömülmüş de. 
virlerini aydınlatacak arkeoloji 
Hl'S§tlrmalanna önem verirken 
milli tarihimizin ruıa kaynakları~ 
ru derlcmeği ve bunlar arasında 
ba§ka dillerle ya.zrlmış olanlıırı 
öz 6ilimizc çe•vimıeği de temel ö. 
dcvlennden ea.,vma.ktadır. 

Milli tari.himizin Orta Asyaıfa 
geçen esi.ki çağlannı aydrnlatnr 
kaynakların başında Çin tarlhl~. 
ri gclnıdkte olduğuna göre dili
mize çevrilmesi gerekli oıa'n ki
tapların ön safında ifa Çıin tarih
lerinin bulunması tabiiriir. 

ÇinJiler. C6'ki knvimler a.nısır
da resmi veya~ hususi pek çok ta
rih kitapları Lırakmış olmakla 
bakh oltuWt Ö\ Unebilirler. Bu Ü]· 
keınin tarihi olaylarını yazmağa 
resmen memur olanlar (Va.konü. 
vislcr), pek cSki znmanlardıın 
bruılnmal< suretiyle yurtlarını aıa.. 
kalandıran bütün siyasi, askeri 
ve ic;timai olaylan günü gUniine 
kaydetmis olduklıtn gibi, bir ta. 
knn bilginler de, huı;ıısi olnrak 
her çağda gere;k kendi yurtlarının 
ve gerek Çinlilerle mUnnse'..Ktte 
bulunan kom.su kavimlerin ta
rihl<-rini. iç.ti.mai hcıyatlsrrnı, kül· 
tUrlerini belirten kUçük, bUviik 
ı:;:ıvrsız eserler yazmL.c;lardır. Çin 
ı;ıer gerek re.mıt ve gerok hu!'!u· 
"İ. miiverrihlerinin ifadelerinde
ki ke!'ki.nik itibarM<' d'ğcr eski 
millet1erin tarihcileri nrasınfüı Ö· 
nemli b?r yer ahrlar. B1111 1ar. ı:ör. 
-'ü'kll'ri. ısittikkri. öğrendikleri 
'l)O' lan hilvUk lf.r itina ile ince-
1 .. vn,.k ke<>inli:deriııe kanaııt ge. 
•irrl:l t"~ sonra kitapıarrna J!e
rirırek yolunu g-iltmüslerdir. Bu 
s"'beptendir ki Çin müven-tbleri 
<ırı;<=ında, eski Yunan tari?ıçıleri 

:ı ~ İla\·a1Jerc l!~'ftınlar o1oyJa . 
. ·ı .. rin•J,. r ~·:l ~ft },..,. kn-

Çinin Şiııııtl Knm,şulan ÜD\"&JU 

ile Türk Tal't'h Kunımu yaymla. 
rı ar~mda bir kaynak kitabı ne 
redllmit~. Profesör u. w Eher~ 
ham tarafından yazılıp Nimet u. 
lıığtuğ tarafından clilimire ı:ev 
ribniş olan bu kitaba '.l'ürk Tıırib 
Kurumu başkanı profesör Şem"et. 
tin Giinaltay bir "Önıö:ı:,, yazmJf
hr. Bugünku cihan h1rbinde en 
milhinı harp ııahalarındn.n \'e har
bin sebepferinden birini te!}kil 
eden Çinin mf'ldeniyet ilenıiode. 
ki kültür hi'mııetini bf'llrt.en bu 
kıymeti? tetkiki buraya nakledi. 
yomz: 

tanlar gortilmeı. Hunların tek 
kusurlnrı kcndiN!rini biltiln mil. 
letluıiu Ustünde görmüş olmala
ndır. Bu yüzden be.şka kavim. 
!erden ~ açarıken dnima onları 
her yönden aşağı görmek, ken· 
dilerini i.ı;e her ha.kıştan flstihı 
göstermek gayretinden kendile 
rini als.rnarnı9]arclır. Bu ldtnJ>tı:ı 
d:ı Çin kaynaklarından çevrilen 
satn-lar okunuııken bu cihetin 
göz önünde tutlma.sı .icap eder. 

Çınlilerin Şe dedikleri bu ta
ı{h kitaplan arasında Sse . ma 
l{ua>1~'ın Tung-Kien acltr ese. 
Tiyle bliyük Çin filozofu Cu-hi. 
nin bu cıscıi ihtisar, ıs'ah ve Y<
mat etmek suretiyle vUcude ge. 
tirdiği Tung.Kıen-Kiang-Mı; is
mi r.d~ki kitap başta gemekte· 
cHr ( l); i:ıunlar<lnn bııoka Ma-Tu
au-Lln'nin V~n-Hien-·rung-Kao 

Rdh tarihiyle Sse-Ma-Tsien'in 
Sse-Ki (2) ünvanlı bilyllk eseri 
gihi €-Ski milletlerden hiç birin_ 
de göriilcmiyen mua1.zam kits.p
Jar ~'llnmda hcT küçllk prrıslii:;ın. 
batta hemen her eycıetiP. her 

~ehr:in, her &üla.!enin ayrı ayrı 
hususi tarihleri vardır 

Çin müver:riiıleıri, bu. eserlerde 
yalnn siya.si, askeri oln~1an kay. 
detmekle ik-tüa etmemiş, komsu 
lilkelere giden elçilerin, kuman. 
dan ların lıfıtrrıı.laMrır, raporları
nı da dercc~k suretiyle kıtap. 
la.rının ktymctini bir, kat daha 
aı:ırrmışJaro1r. Bu sayededir k; 
Ç~n kayna.klannda komşu ka 
~ımle.rin tarihleri, kiliıürleri. iç: 
tımaf ve dini lıayatlan hakkında 
ı:ok önanli malümat bulunabil . 
mektedir. 

Tarih ltitaplan yanında, baş.. 
ka lltkelerde seyahı.ıt e(len bil. 
Sin~f'rin .hıitrrıı.ıannda da kc>'n~u 
Jıavınılenn kUltıil'ler.ini, hayatla. 
tını g&teren çok kıymetli vesi 
kalar bulunmaktadır. Tokyola; 
devri!1de Orta Aayadan geçmek 
sure-tıte Çlndcn Hindisuına ı:-i· 
den Budistlerden meshur Hiuer. 
Thsang'ın hatırası bu mahiyette. 
k.i c.SCTlerin başındn ge'mckte
dir. 

Çin kayııa.ldarmdaki bol ma. 
terynUer<len istifa.de etmek su. 
rotiyldir ki Visdelon, meşhur D. 
Herbclat'nın "Bibliotheque O. 
rient:ıle" adlı es"rine, Orta As. 
ya tarihi hakkındaki ze)1İ yaz. 

rnemum 4 ncıicle) 

(]) Bu ınUfıim e-.;er, Cenit mis 
yonerlerinclen mr,hur De Mailla 
tarahndırn "Histoı1'e ı:en~rale de 
la Chine" namı a!tın<la fransı:r.. 
caya terdime \'e 177'7 • 1783 tn -
rihleti arasın<la Pariı.te tahedjl. 
miştir. 

(2) Çinin kom~u kıl\'imlerj 
hakkmda fnzla malfımat 'ermesi 
itib:trj~·k '· ('e ehemmh"etli olan 
hu k" nı "r Eıl. Cha' unne'i 
fnr •fıııfla•ı terdim,. f'ılilnıi.,tlrt 

• J ~· 1 
dün kr;rmIZJ mercinıe..,ı ıtll· 
~atat• ve b':.ıı;Un nvnı ın '(((<"" 
t-ebcp yokken, 75 e ve ett 
~ C'n kfü b:ı..kka.'l« hfikı1~tr 
w·rmek, çekinm"den te!! 
tir. 11,ıtr 

Ri:r. hunu ~·ap!ll"ken, 11rrtı ~ıncul:ırı.1 ('litıd"n 'ktı~lcO 
hirincl \"l!ZÜe 83.yan h dt 
Hı: şUphefl.;z, knnuntı:n" rııa' 
l•RI ve vn~iyyetin fcabt ~ 
k:ılAd" toobMeri alır. deı'
muhtekirleıi.n p~r.e·erıfl 
tanr, 

-J-ra-~-lra-b-1118,1 
tstlla etti 

ı" Bağ(lad., 6 (A.A.) _,, 
1 inesi dar.ili mahiyett~, . 
r.1cseleler hakkında . tı 11ıtı 1 Lir fik1r aynhğı netı~~I" 
etmiştir, Naip yeni~-
şekkülilne kadar i" fı.D~ 
masını ba.0 vekil Nuri pıt 
etmiştir. 
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~~ 1 T i K A 1 i~EHiR HABERLERij L~·: ....... . 
~O./ı.a/ıiık karş~sın-)Maarif müfettişleri- Memurlara kömür sm:~ hi 
Q Para mr.PSeiesz' 'n·ın teftiş bö~n:S~t~'i"I dag'""ıtılacak _ln, canlı lıiı· kim,rahan'" "İ!ıi 

'-" v ç;çek ı:k·el• dola~rr, 'el'idli biı· zc,·k 
Maarif müdürlüğünce bir 

program hazırlandı 

lstanbul Maarir Müdürlrığü ıı 1. 

teri~al müfettişlerinin 1efUş böl.ı.:c

lerini :'\·eni baştan tanzim ~l:ui~tir. 
Yapılan programa göre muCctlışlt· · 
rin teftiş edeceği böl~elt-r şunla,~ 

dır: • . 
B:ı)oğlu merkez ve Gal.at.ı nalı.ı. 

\Clcriııdeki okullar, hnıaıl llak..;ı 
j~Pkmen. Taksim, Şişli, nahiyesi o· 
kull:ırı, Ali Rıza Ahskan, fieyoğh•. , 
Taksim. Şi~li akalli)·et ,.e c~nebı 

okulları MusJibaddin Okl ay, Kasım 
a Hasköy okulları Nazif, Deşik• paş ' . S 

1 . 1 .. ,..sı okuHarı Şevkı Polnt. a• aş ,a,, .. 
rner kazası okulları, Ccm:ıf Be:,·
k~z kazası okullarr. Sffik ~nğma:1. 
Csküdar kazası okulları '\~rullalı , 

s· ı· kazası okulları, Sabri Salman, .,ışı . . K 
Yalova Ahmet Hamdi Gırı;ıın. a· 
riıkö:v İsmail Şevki Çek. Kartal Mcb 
mel ·Ali Pamir. Eminönü merkel 
\'t' Alemdar nahiyc.J.eri Rifat, l{ü. 
çükp<l7:ır. Kumkapı nahi~eleri, _ M~ı 
harronı, Falih kazaı;ı Rı raı. J\:ır:1 
gümrük Tcyfik Kutun, Eylip kaza!lt 
okullarına Avni ta:rin edilmiştir. 

Şehirde v.ı basan yerler 

lslan·b,pl belediyesinin lamirnt ı 
miilemarli ye işlerinde çalışan ıı 

mele d<in şehrin muhtelif kınala· 

rınıla su basaır evlerde ç~lışara~ 

bur alarm sularını..ı1eım.iıkmlişlerd ir. 

iktısat Vekili 
şelırlmtze geliyor 

Ankara: 6 (Vaiiıt mubabirioo~•ıl 
_ lktisad ;v~m Sım Day lıu .ıl.• 
şaırn· tstcıınOata hareket elli. 

Profesör Zaveron& şehr1. 
mizıe geJiyor 

Ankara: 6, (Vald-1. muhalıi rintlcn l 
_ Harlciy~ Yckilimizc iki .wıclı • 

ya'f ~ııpmış olan operalör pı,ric-.· ::
Zıwerbnık hu ııkşıım ını>nılckclinc 

ılliıımek ii1ere ~ehrlmiulert Ayn.-

Her memura bi.:" \on He,. inre kaııa]lardıı.n .nüs~1 alır 
verilecek 'c petc~iııi doldurur . .Bııe ba 'er

Beledi) c işlerinde \C bclrıli~ ,. 
ye h;ığlr müesseselerde ı;al.ış:rn. ıııc
ınurh•ra Kok kömiirii lcnı ulılınc 
sine karar '"l!ı ıltı.:ıı:iır. ller ınl!ınunı 
bir ton -.crileceklir 

Tcv.1.ialın ne .şek:ide '":!JJİ:ıe,ı· 
llını teshil etnıeK uzerc rHiıı lıelcıli
Yc reisi ınua\'İnı Rifal Yen:ılın h ·~ 
·:·ıılıilı allında bir komisyon tnıı 

lan ınışhr. li.önıürler • ımı lcıncdlcr•· 
veri lel'(>k ınem11rl::ır::ı rl:ığı1 ılacaklı:-. ----AV:ukatlarm toplantısı 

Meslek .s4gortası me5elesi üze·· 
ıindc konu,~ulmak fu..erc baronun 
ıımumi heyeti bu a.yın oııun~u .~u: 
m:;:.rtesi günü saat 15 de Emıııonu 
l: a 1 kevi salonunda. toplanacsık t:r. 

Üsküdar tramv1' ylarr 

ı1ı;;i halele. hiı: hir knr~ılık bzklc_ 
mel. 

Gerr;clı alim de bi•yledir. "NiC4! 
ılıc:c ;.:;c.>ccler ~m'a "önıııeden,, ki· 
taplnrılan d:ığıl.an o garip ve hu
o;u-.i kokulu h!l.\a tÇİn<lt•, sabah o
luı Dü-.ünce -.ab:ıııının siirdü~iı 

c:e~in ~iı~ili alnında yorı:.un fa.i<:.ıt 
nm:t..a Uer bir nur yanıır, Ya.zife~i 

\'Crlll(:';;tir. fili hayır İ('İn tlnğduf,'11· 
ııu biliı· ldıno;eılcn bir ~r İ'>tentei'., 

'-iı • 
Dolu ııeıekler!ni sıralar. Ifa;ı;uı~ -
~ini f'İr ıt<,kına bize sunar. 

Biıim <le bö~·k cömert, bıı hn
<lar muhterem bir aljmi'miz rnr. 
1-Jcktu~u "Osman Ergin", bfi)·le 
hir buhliyıırdır. 

En dağınık kom1lar, en ~npr.tşık 
iimiirli.i şaJısiyetlcr, onun inhi~:ı•. 

den "ü:lüliince, aru.ızın "ayclamhl
tırlar Bt• şnhsi~«<!tleri. est-l'leri, Ö· 

nıiirJeri, iç Ye drs ıhamleleri, hızla
n hüHba biiti<n 'arhklarile ~öriıp 
tanırız. 

Bü:\iik dostum rahmetli "M. 
1 Oe\'d~t'', :.!ldcrcla kalmış bir ceY· 

--------------- lındi. Ons satırdan ebedi bir mah. 

Üsküdar tramvaylarının idare 
hc\'eli vakındıı bir toplantı ~ np ı 
r::ık tra~vayfarın belediye)«' rlcw' 
hakkındaki kararı görüşccck1ir. 

Talim ve \erbiye heyeti 
azalığı 

An kata. 6 (\"akil muluıbil'lnrlel' l 
- Vefa erkek lisesi felsefe i:iğrı"~ 

meni Yiınüs Kiııim Köni lalim n 
:ı•rJiyc heyeti iıüılığın<ı l:"ıyiıı l'ılıl· 

ıııiştir. 

Nafia Vekili Ankaraya 
döndü 

\rık:ı r:ı: (; (Vakıt muhabirinden \ 
_ ~:ırk \(' cenup vfüıyet!erindc

Orl ı \11arloluda uzun lıir ktkik ~(· 

y,ıJ •.. ı yapan Xafia Ye:.:ili Ccnen! 
Ali Fuad CcLcsoy· bu ~kşanı 'J!()IU t.. • 

hiJie Arı~a.ra ı!iinmii\tiir. -Hariciye Vekm iyileşti 
Ank~ra: G, <Yahı ınuhebiri11den) 

- Bir müddelle:ılıcri r:ıh;ıtsız hu• 
hın:rn hariciye vekili Kuın;ııı ~tenr• 
mcncio;;\lu tamamen iyileşnıi~. y,. 
kıiletle vazifesine lckrıı :- bıı~famış• 
hr. 

faza yapma.l\ şeır.f.', üst11drnuz ''0!1-
nıan Ere-in" inclir. 

o\ltı <·iltlilt belediye tarihimi1i 
rie o v:ızdı. Helı- "Maarif tarihi'' 
bu JO!do. muhteşem biı· fi'kir abide . 
.,j ~ihi belô.mlanma~ l3yıktrr. Çı
kan dört cildinde, herkesi, hepi
mizi ~Ieye<.'lll!k neler yok ki! .. , 

Batıda bu tür1ü eserleri, tek 
:.dam değit, ancak ilmi heyetler 
basarabilir. Hem orada, hiç bir 
ili~ ~ubesi hiıcleki ~ibi k&ranhk 
' e r"l.stt de~ilk<'n •.. 

Osman Ercrin. bu tarihin ma. 
yao;ını, prot.oplazmasmı, ws.;"tida
nnı nasıl buldu ?Dor;ru-.u, buna ~n5 
maına.k elden gelmez. Onmı orta -
ya koycluğu serler yalnız bizj' fay. 
da!:.mdırmakla flıı blmıyor. Bun
ların "~ıycsin(le. bunlarm tuttoğn 
fikir me'.:,lah••,i altıncla. atalannu • 
zın ne vam~' 11 :vlamlar o\duldarm1 
da 3.n1ı;·onız. \'ürel\lerimi.,, minnP.t 
\'c !nlmrlıı doluyor. 
Htı~n de yepyeni bir himmeti' 

lrnrı,ı,,ııııl;ı> ız. "A bdillii:i~ l!ecdı 
ı~renc!i,. hak.hında kol·a hir er-.er çı. 
hardı. 

1\itabın "ön-söz." unda "telif., i 
main ;yelle iıalı ederek, üst.'.lt, bize 
büyil'ı< bir te,azu der,i de \e&'i)or. 
}',,et "telif,, e belki hö,\'le de nııt
ım , .<:!rilel>ilir. 1".:ıkıL uaJınık fikir 
\ c duy~u halknlannllan 1ı:r ı~ 
:t..inci'ri yaratma!; azmıo;Dınr.a.l> şey. 
inden dc~il<.lir. 

J-;-.er<lel•i "b.ih!i~ oğı-uı i,, lu!\ınr, 
Lüliln ınono~rafçılu·ımıza örnek 
olac.1k bir mi.iliemmelirı't'e hir bil
gi \'e tısfı! nefo;• · ~i:.ı~ a'r.ı~c•r. Eıı 
l.üçuk, en g-iızden 111:11.k b:ı.hıı ııefer, 
'e:.i1cler ,.c <ıcbt-plerlf' ne gfö:el, 
ıu• derin hükıim kcıiı.lelcri hıınıimu~. 
Pa~a ım~ ~ele!! bu 1 ınntı:arla, 
bnJH)'Orsnnuı, ön:.inıizcle bir fikir 
ehramı kunılm c:ı·iyor. 

Hi7.<le ~ok l<er~ c::.er snhinicrj, 
:rnlnız e--erl<:'r;·uin i~irıde ıırn~tll"l
lır. Onları ~·aratan, hanr•ayan, 
ileriye süren cemiyet ~ıırtları. ptl: 
" "eclnr ince elenilmez. llnlht!.l,i 
cemiyetin de bir "'ırn tek\ in., i 
\lar<lır. Snlı~.iyet bir -.-oız l-se cemi
~·et ele ~:ııv \C mızraha lıcnzer. 0-
nn seı;~diren, onnn tıe~tflerini 
ı1tı)'1lr:ln cr-miyettir. 

Osman Be~, bunlarıu hi<; birini 
gÖ:t.den 11ıak tutmamış. Mdi,,ele
rin, 1:1lrihi ' 'akalnrm t..-?~irleıini bir 
hir b~Iirtnıj'ı;;. Eu !.iirli.ı ".'cJfo::-, l:uıl. 
retli ruhlardan külleı·i sa nmıp a_ 
l<'~İ hJlrlatan rW-~ar !::ibi J;cçcr. 
Eser(]~ bi1., "Ahıliifiı.l;t. 'f ... ı.xl! t<> 
fendi '' yi ''<>rl c'ıi"', 'i n•i1., {<!>iyaı;İ •> 
\e l('timai ı-ah~i' 1tiori:,.. ;:::1irii~·o
ruz. 

E->er, rahmetliyi, bii~ ıik di' anı, 
ilmi ve masleki eıserteri, "'iyasi nni. 
~leri, cemiyette mc.rl.n Y:: 

kutup o!urn.k etnrl'mıb mü•ıo' ' el' 
hir muhit meydana 5''.Ctiri':il" ta
nıtryor. Bu kitaılt AbrliiHi:r.~'.; Mec-. 
ıli)·i, bize kk cepheli bir t t• hlo gi. 
hi değil, her tanıf• ;'ı.l an se~ ı·actile
l·ikn bir he'~'~ ' gibi ~iister.~ rnr, 

Bu k:ulM ;riıl•sek hir bı.o,.arı ile 
nıemlelretin irfanı :-: ı..~ııfllnc min
nettar erlen hiiyük ~ıfom.ı, hen, 
ha.yr.mlıE,ımılan ll~sk l ne sunatıj. 
lirim~ .. 

Hakkı Stiha Ge~gin 

s JE s 
Sinntıııı;ı 'e T.i;atro!!-u 

Beyoğlunda, 1.stiklal caddesin
de, Hatepçarşrsrndaki ~eni bina. 
ı<ınoR ynrın gece<:leu i tih~rf)n fa. 
nliyeıte başlıyor. 

SES 
SİNEM.ASI ve TİYATROSL' 
Sayın scyirL':ilerinden gördüğü 

rağbet ve teveccülıtcn cesa.ret a
larak biiyük fetlnkfır'ricla.rla Av
ı·upa ve Amerikanın en taurn.;ruş 
~ı.ldızla.'Mıun c.evirdiği en seçme 
filmleri gctirmC"ğ muvaffa.k ol. 
mutıtur. 

Yarın gece saat 21 de 
Fevkalade ncıltş töreni· GA

LA MÜSAMERESt. Gingers Ro. 
gens"J.n şen, şuh, şakrak. nefis bir 
komedisi 

• • • . angısın~ 
alayım? 

(Tom Dick and Harry) 
Sazlı sozlü, danalı ôzlü entf'.'.l. 

bir ~ macerası ayrıca: 1 -
'.N.r.kçe sözlü bir spcc- gazetesi, 
iki ibUyi.i.k 1ngiliz futbol ta.km:; a. 
ra.<\:nda maç. 2 -- W ;>.)d Ois. 
ney'in renkli bi.r çiffüic ~nfc»i
si. m,eıer pe~he Xii.n•jnrlen 
itibaren ~ıktrr. T•lefon : -i~!{fN 

~ ~TTAmb :-~~~ J 
...._ 1. T~lıı :: il . ....m: 8 ~ 

- 1 • 

~~ ~RAl---~~!,~~;1' 
l n~" : 1.\6 li:J.-ı:•: 18-

1 

l-.. ! 1 • 
-- -ı 

v~ v •• -.... ~1 ~ ,..~ .._,_,, 

1 • 
ı ~ 0U-. ': ,A, ı:&.K t..ac ~~~·ı 
~ o · -- 11·--' 1 •t.·o' 1.-,,...,, ·- te.AS 1 

l r f1,,11t•!: HU.6 t•> W...ı.& ~ w 

ı; A.kşıını US.'& .?'.t.OC lMI D .ect t 
1 ) ı-.t.•n ~.ıs ure -..ı ' 1..llQ f 

ı ı lrılt<:!k ~4t5 l~- •:tıG l~: 1 ______ ,.... • 

VAKlrA 
A. BOlıt E 

QlVllCl.Z 
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T;_~~.~lr--:l~o'=.,=e~t~g~e~a~e~r~all~l:lşa~e:tm=ı, : 
stanouıaa karne usulünün (Boıtorofı 1 ncisayfodaJ _...;.......,;......._ __ _ 

kaldırılacagv 1 dogv ru deg-ildir ! :~~~::·~:r:~~. ::::: Sovyetler Biılgaristam işgal 
6500 tonluk ''Demı·r,, ş1·ıebı· Amer·ı- ;:;;.::~ı;=:~~:~~!2d~~:~; etmek üzere plan hazırlamışlar 

Cörcfl, ~imdiki halde söyleyecek• 

!erine ilAve edilecek hirJeY olmıı· Tiril • Balgar badada ızerlade de 
kadan buğday getirmeğe tahsis edildi' d•lı~:k~~~~;;~:·~;,.n Ollm Stan· ftrklJ'8yl t8ZJ'lk maJuıadll8 garDlZODl8r 

A..MEBtKAl>A."' GET!RiLECEK l.ıy demiştir Jci: t •I edllecet.-1, DunkU gazetelerden baz.'.larınd& İL 
tanbul, İzmir ve Ankara gibi bUyUk 
uıt,lhlAk merkezlerimizde ekmeğl:ı 

kame ile verilme& usulUnUn kaldm. 
lacağı, yalnız devlet memurl&rly!e 
dul, yetim ve vatanı hlzmeUer maaş 
aahlbl olanlarm eeklal gibi ekmeği 

karne ile almakta devam edeeekler! 
yolunda bir haber verdi. Bunun Uzo
rlııe dUn gece Ankaraya telefon ede. 
rek bu hususta aalA.hlyet aahibl bi.
zalla görU§tUk. Bize §UDlan ıı6yled!: 

"-Ekmek karnelerinin kısmen 

kaldınlm.ası için verilmiş bir karar 
yoktur. Karne blçbjr §ehlrde 'kaldı. 
nlmamı§, yatnız bazı ye"lerde bu l§ 
vl!AyeUere bırakılmı§tır. lstanbul gi. 

bi bir tehlrde karne uaulUnUn kısmen 
de olaa kaldırılmaBI limdlkl ha.lde 
tatblkl dofru olmayacak bir f§Ur ... 

Amerikadaki 
Türk gazetecileri 

Hariciye müs~n 
Velıle göriiftiiler 

;v-.ınsLon: 6, (A.A.) - Amerie 
kada l>cılonan Türit basın heyeti 1'e 
isi :blldlrlyor: 

İki gundill" burada Amerikanın 
muhtelif ricali ve devlet adamla • 
rile temas ediyoruz. Bu sabahki 
matbuat konferansında hericiye 
l'DÜ6teşnn M. Sumrner Vels, Aineri 
kan gazetecileri ne beraber biıi Jca 
bal ederek şu sözleri söyledi: 

"Benim içln bu sabah matbuat 
konferansında TUrk matbııatmın 

burada misaffıierlmiz bukına;ı 

mümtaz mümessille-lne ho' seJdl· 
niz demek ııek büY61c bir zm teş
Jcil etmektedir. Fikrimce burada 
bilhnssa münasip bir zamanda bu• 
knıımaktadırlar. Onlan buııünl.:ü 
dünyanın en 1l0)'iik demolcrnsllerin 
den birinin matbuatının mfirnessi1., 
Teri olarak tanımakla memnunuı. 
Bu demokrasi Atatürk fle nrkadar 
lnnnın dclıaları tarafından yaratı! 
mışlır. Misafirlerimiz ö ·le bir mem 
lekeli temsil ediyorlar ki, o mooılc• 
ket bugün büyilk bir isti.Jmır imil• 
dir "e kamıatimce matbuatının b•.1-
radn buhınan mümcssılleri vasıta • 
!iiiyle Birleşik Devleller halkının 
Turkiyedeki dostlarına karşı beıc
lcdik!eri gayet yüksek hisleri ve 
ha:rronlılıı takdire imkan bulacak
tır ... 

l\tilsteşar, Amerikan gazetccilerıe 
nin mulııeıır siyasi suallerine ce• 
vap vernikten sonra tekrar bizim· 
le kısa bir hnspilİaldr. hulun<lu ve 
Ameriknyı ziy:ırellmi:zden memnun 
olduğunu tekrarlıyar1'k 111 seyahat 
temenni etti. Snlı "triin!i Amerikanın 
muhtefü şehirlerini "eunet iltere 
yofo çıkocn~ı.z. 

ıtaıyaa tebUll 
(BaJf arafı 1 rıci ıorf odoJ 

tane uçnksavar topu, 5,7 aantimel• 
relik 4 lopu , 4 sa~reltk 12 
topu var idi. Gemide 3 tayyare mn 
cuddu ve tayfa 1565 nefer idi. 

Bu gemi 1933 ııcnesinde ~ 
Urikrek içine ''<'ni ırnııkineln ko • 
nulmuş. d:ıho fıı7.la tekemmQJJer i· 
l.hc edllmı~ ve ıorpll tıür.urtı!arı!1'1 
karşı husu<;i tertibat ile techiz edil 
m~li. 

• 1MERIKADA ~· NE TF.KZJP, ltr"B 
TBl'/D/ 

Vaşin«ton: 6, (A.A.) - l\alıriy6 
nazırlı#ı Misislpl zııtılısınıa İta! • 
yanlar tarafından güya batırıldığı 
hakkındaki haberi tefsir etmeklell 
imtina ediyor. 

Pragda 6 idam kar:trı daha 
Prag, 6 (A..A.l - P.rag uumaı 

mahkemesi tarafmda.n, kara borsa 
hareketlerine !§tırak etmek ve l§ık 
karartma 8Iraaında !lıra:.Zlık yapmak,. 
la suçlandınl.aiı. altı kijlnln lS!Uın ce
~ama mahkQm edildiklert v~ su~lular 
arasmda birinin bir katU te~bbtıaUn. 
de bulundutu Neue Tag gazete.il tara. 
fından blldlrllmektedlr. Bunl.ıı.nn ce, 
Mları on iki likteşrlnde lı\lü edilecek. 
Ur. 

'AıA ..... :,.;, ,. .. ~ 
* İnAn, meaell ka.rac:.ğerl old~. 

tunu btımlyerek kanını t.uıtlye edl. 
YOr! VUcutıerinden haberdsr olmadan 
nı!de ve bağırsaklariyle hazım tllljnl 
icra ediyor, M vasıta ile ciU~düğU. 
nU de bilmlyerek dOıUnUyor! Bunlar 
da tablattn ına.na tefeV\"1.lku lehine 
kaydolun&c&k ıe7ler4endir. 

BUODAYLAB "Çörçll, dünyada teşvike muh. 8ml __.. 
taç olan adııt_nların sonuncl15udur.,, 

Bu ~özler alkı~larla karşılanmış· Ankara, 6 (V&kıt muhılblrlnden)
.Amerikada.n. dofruda.n doğruya bu:. 
day KeUrilme8l için "Demir,. şilebi. 

n1n hazır&&nmakta. olduğU habel' ve. 
rilmektedir. "Demir., ıllebl 6500 too 
bacmındedir. Bazı form&l:~rin ik. 
malinden aonrt. ıi.lebtn bu ayın aon_ 
Jarma doğru bareketlnln mümkün O· 

l&C&ğı umulmaktadır, İltenllen yol. 
dan gitme.'< mllmkUn olu:-aa filep bu 

seferini ilq ay lçlııde yapaoilecekpr 
Diğer taraftan ayni mak•atla İsveç. 
ten Uç ticaret gemisi kiraıa.nması i
çin temaslara devam olı.nmaktadır, 

Geıni!nln kira Ucretl muvafık glSrU~
muı ve allkadar makıı.mlara lA.zım 

gelen emirler verilml.ftir. 

Allllara • ııtaallal 
Demiryolunda 

arıza düzeltildi 
.l'.djnae, ı (Vüıt muJaabhindea)

•tddetll yqmurlardan meydana ge
len aeller Hadımköy • Çekmece &ra
aındakl derr.lryolunun bir parçası u. 
zerinde bozulduk yapmı~ ve bu hal 
EdJnıe _ 1atanbul arasmd& ve Avru
pa ile mUn&kalt.tm durmı.amı mucip 
oJmU§tur. Dün akpm ve 1&balı İs
tanbul _ Edime ve Edil'nı! _ İatanbul 
trenleri hareket etmemi§. Avnıpada.n 
reıen tren de Karaagaç iıtaıyonund& 
k&lnı.tftır. Yalnız bu u.ba.iı. Edlrneden 
lıtanbula bir tren haNıket etmifUr. 
Bosuk kımmn ild Uo etine kadar ya. 
pılacağ' umuluyor. Bu mUddet zar. 
fmd& trenıer aktarma au.retıyle i§le. 
yecektfr. 
A.NKA.BA • t8T.&:Nll1'L Tll&NLICRt 

Ankara ile İat,anbul arar.nd& demlr 
yolu &nz&lll bertaraf ecWd11f fçln mu. 
nakallt dUn lıqlamıttır. Ankara treıı 
len dUn gece Haydarpaıaya ge!ml§. 
tir, 

iatanbul • Ankara po•ts katarı dUn 
14,30 d&, eapree de 11 de Hayc1ar
p8§adan Ankaraya harekt..t ctmiıtlr. 

EmnlJet mldlrlerı 
arasında ta1ınıer 
Ankara, 6 (Valut muıu.tılrlılden)

Zonruldak eınııJyet mUdUrU Nevza~ 

Armaıan, İt;$1 emniyet mUdUrU Ha. 
lim Saatçı umum emniyet mUdUrıu. 
fUne, emniyet umum mUdUrlUğU em. 
nlyeı, mUdUrlerlnden Hadı Eraybar 
İçel emniyet mUdUrlUğüne, Sinop em
niyet müdürü Necmettin AkgUn Zo'l 
suJdak emniyet mUdOrWğüne, l ncl 
umum mU!ettlfllll emniyet mU~avlr 

muavini Tevfik Celll özer KUtahya 
emnjyet mUdUrlUğüne, Trakya eık! 

sıhhat m~vlr mı.ıa.vlnl Sırrı ınuı 

Emte Sinop emniyet mUdUrlUgtlne 
tayın edllmlflerdir. 

-~,----

Almaaradaa tlccar 
.. ,,... gelmeıe 

bqladı 
Ankara. 6 (Va.kıt mulu&t-lrlnden)

AJ.m.anyadan devlete alt malzeme ile 
tttce&r malı ıelmeY• baflaauıtır. B:ı 
mallarla dolu otu:ı krrk vazonun her 
g1lD !luduU&rımızd&ıı içeri girdili biL 
dlrUmektedlr • 

Müthit bir deniz canavan 

Blois: Ci, (A.A.) - Uloisda l.ıir 
balıkhanede bir deniz canavıırı tcş 
bir edilmektedir. Zaryıedildi!tinc. 
göre bu hayvan Flori<.la aahillerin· 
de yaşayan deniz hRyvanl:ırından· 
dır ve takriben 300 yaşın<.laclır. Cıı· 
nuar GuJf Sıream'i takip ederti 
Royah'a gelmi' ornde yakalıuımış· 

tır. 160 kil~ram balık sıjtdırahıle· 
cek kıı.dor büyük bir midesi ve ba· 
lık altlarını kola~ca k~cl.ıilnıcsinc, 
mu!;ail yüzlerce dişi vardır. 

hr. 
Ruı.ya Be bllyfik Brltanya ara • 

~ında ~enel kumay meseleleri bn· 
kımından sıkı bir anla~ma meTcut 
olduğuna dıılr teminat Ter!p vere
meyecel!ini soran lşd partisi me • 
bu !arından Belle~r'e Başveki! 

şu cevabı 'erml,llr: 
"- Bu hususta ihtimamla tartn• 

rak yaptığım beyanata hele bu anın 
saıkl ile ilave edecek hiç bir sö
:ziim yoktur. Ve manalı olduğunda 
şüphe c;Jmııyan böyle bir anda böv 
le yersi:ı: sualler :~orulmamasını A• 
.,.om kamıır:ısınıı ehemmiyetle tav• 
si:re ederim.,. 

Bu kısa beyanatı esnasında Çör
çll iki dem alkışlanmıştır. 

r.ibcral mcbuslnrdnn CJemcnt 
D:wies. Stali nin bililtiznm )'aptılh 

bu beyanat ile vaziyet yeni bir şe. 
kil almış oldusu icin Çurçilin bu ı· 

şin nıü:zakere edilmfti tnes~leslnln 
mümkün olur olı~_az: tetkik etmeslnı 
istemiştir. Çörçil şu özlerle mll4 
kabtle etmiştir. 

"- Avam kamarasından hukiı• 
metin aldı~ı vaziyeti desteklerne~i· 
ni f tlyorum.,, 

İşçi mebuslardan Mac Lean. 
Başveklnln hu me~clenln işçıler a
rıısında ne büyük bir münakaşa 

mcHuu olduğunu bilmedisini ileri 
sürerek yııkındn beyanatla bulun • 
masında 1 r:ır edince reis mildahe• 
le ederek Ba~'·ekile başka sualler 
sorulmasına mani olmuştur. 
v~ 

Stalinden Ua.hat mı istendi': 
Loodra, 6 (A.A.) -- Mosko. 

vad&ki lngilkre '\'e Bh-leıiit Ame
rika ~uylilc elçileri Stalinin ikinci 
cephe ba.Junund3.11 müttefiklerin 
ta.ahhytlcrinf Yerine getirmeleri 
icap ettiğine dair olan n:osam
onki bazı ftkra.Lu-ın tam mllnıısrnı 
C.ğrenmdc istomi~lerdir. 

M:oekovaı:la umumi knn-ıat, kı. 
zılordunun mllttefi~der tarafm • 
dan ikinci cephenin teşkilile bera. 
ber bir karşr taarruza ~me sa • 
ati gelinceye kadBr '3tnlingıratta 
tutunacnğr merkezindedir. 
Vnşingtondan gelen bir tc·lgı. 

raf İngiliz büytk elçiSi Lnrd !fa -
füaksm Stalinin mesaJı dolnyısi
lc hiç bir .suitefehhüm bulunm.ı.tlr. 
ğmı kati SUttttc söylediğini bil. 
ôinnektedir. Taymis g&.zetcsiııin 
Va§ington .ınuhAbiri, \'~ington -
da Staltnin me,ajı esas itibarile 
Amerikan milletine hita.p eder 6C· 
kilde tclA.kki edıldiğini bildiriyor. 

Londrl', 6 (A.A) - BUyUk Brit4n. 
ya ve blrle~lk AmerikaJUJI Sovyetıer 

bfrllflndekl elçileri aralllllda Kulbl _ 
~!de gayri resml bir mUlAkat yapıl. 
mı 11oıması ihtimal dıımd& bulunma. 
makla beraber Röyter &jıt.ruuım dip. 
lomaUk muhabiri, Londr&dakl ruınt 
mahfillerin bu husuıta hjç mah'.ımat'L 
ııahip bulunma.dıklannı haber vermek 
tedlr. \. ! 

BUyük Brltanya elt;laı, Staljnln aon 
beyanatı hakkmda AmerlkalI me1lek
ôaş ılle lsU§arc hususunda muhak _ 
knk ki, hiç talimat almamL7tır ve S~a 
Jindcn bu hususta izahat istemesi L 
çln kendisine hiçbir emir \'erilmemt,.. 
tir, 

Sofya: 6. (A.A.) - D. N. B. Bil• 
<lirlyor: 

Zora gazetesi !bugün, Sovyetlerin 
Bulgarlstıını hayat sahalarına at
mak hususundııki niyetlerinden 
bahsetmektedir. Mal~ oldu~u üze 
re, bu niyetin tahakkukuna Alman 
yanın hürriyeti icin yapılan sava, 
miınl olmu,tur. 

Gazete esir edilen bir Sovyet Ge 
nerıılinin sözlerini nakletmektedir. 
Bu ~eneral ezcümle Bulgaristanın 

Kızılordu tarafından işgalinin 1940 
ya:zında kıırarlaşlırıldılıını söylem15 
tir. PJan mucibince Sovyel!er \'ar
naya bir çıkarma yapacaldordı. Dl 
~er taraftan da başka bir Sovyet or 
dusu Dobnıcadnn Dulgaristana ı;ı: · 
recekti. Kızılordunun yardımilr. 

Bulgaristan ın tama.mile Sov~·eUer 

Birli~ine bağlanması <liişünülüyor -
du. Stalinln s:ıs kolu olan $dar<'f 
Bulgari lana gönderllmek üzere 
yüksek J;or;ııscı vlarak layiıı edil . 

Bartalat BayraDll 
(8aJfarafı 1 nci sayfada) 

m~btlflJar, Şehir meclisi azalan, 
gen«"3.ller, yük.sek rilt~eli Nıbay
ıar, r~ ve h~i mü-csie8Cler 
müdürleri ~tinde yer aJmı4 bu. 
lunuyor.lardr. IY.sif bir haLk kiit
lesi meydanı tamamen doldurmuş. 
tu. 

Bayrak r,e1ane meraaimiui mü
tta.kip ilrilrsüye :elen Beyoğhı halk 
evi reisi ~ Tur, allotlarla sik 
sık keeı1en heyecanlı bir hitabe iltt 
İ!!tanbul kurtuh1' bayramınm ma
ı:.a ve dı~tini tt>haruz ettir
miştir. 

Bunıian 80nra çok muntazam 
W' ~t nıı!tn.i ya.pdm?ŞtD'. 

1stanbullulama orduya şiilcraıı 
borcu 

Saat 16 da vali ve tıc~iye re
isi, parti tdare MYeti reisi. ııehir 
meclisi am.la.rından, C.H.P. kaza 
rdakrinden ve «miyetler mUmes 
siJlerinden mürekkep birer heyet 
lsta~bul komutıuıJrğına giderek 
ha~n ordurnuza o!a.n şükranını 
e nttıniıslel'dir. 

Kurtuıu, bayrak k.><;us•ı 

Yi.'Ylli yıl evvel İstanbula gelen 
TUrk ordusunun An:ıdolu yakasm-
03 ~ yollan t!.kip etmdk :.>u
ret.ile l'tskunar halkevi tarafmd!lPJ 
ttrtip ediim°it olan muknve:::et 
ıbayra.k mü.sa.baka!: dUn saat 18 
da y:ı.pıl~. 

Halkcvine mensup koşucular, 

mişti. Kııılıordu Bulgaristanın ba~· 

lıca heş büyük şehrinde garnizon -
!ar teşkil edecekti. 

Gene bu generalin sözlerinden 
nnlaşıldr#ınıı göre, hu planlarda 
Türkiye de esirgenmemiştir. Gene· 
rııl bu husu~to. Tılrk • Bulgnr hu
dudu üz~inde Kızılordu t:ırafıo• 
dan garnizonlar tesisi lfizuınunun 

da nazon itibara alındı~ını söyle
mişllr. 

Maamnfllı "siyasi., bfiro.. Tür
kiyeyi boşuna tahrik etmemek M· 
zım geldiRI 'kanaaiinl izhar etmiştir. 
Kıızılordunun Bulgaristandakı kll\·
'·etleri icabındo, Boğazlar mesele• 
sinde Türkiye üz.erinde taz~ık }ap 
ma~ıı klıfi gelecekti. 

Bulgar gazetesi yazı~ını şöyle b; · 
tiriyor: 

Sovyel generalinin ifşaalı Sov
)'eller lılrllğlnin Bulgari tana kar ı 
hazırl:ıdıih taarruz pliınlnrmın yc:li 
bir deliıTnı teşkil etmektedir ... 

lbtlkirıa öalae ge. 
çellllecek tedbirler 

(8aparalı 1 nci sayfada! 
elkoruna kar:ınndlla katırıla.n maL 
lar k.ar.ıpiyasada yüksek fiyatı:ır. 
in gkli gizli &atılıyohlu. Bu d~fa 
hükümetQe elkonma kararları kat. 
dmlmca ewelkinclen çd'n: :ziyade 
bir pahalılık meydana rıktr. Çünkü 
piyasanın kodamanlan hlikfımetin 
1.erdiği serbestiden istifade ederek 
bilhMsa gıda n13ddeleri üzerine 
bUytik biiyUk st.okla.r yapmnğa ba~
ladı. Bu tarzda. ~tok yapmar1Jn mil
li korunms kanunu il lhti\d\r de
mek Olduğuna ehemmiyet '·er:ı. 
medl. HIUi ela \ 0erihnlyor. 

Onan kin hükfımetce esacılı ic
raata giri~en e\'Vel alınacak 
iki hazırlrk tedbiri 'n nlır: 

1 - BöyUk ı .. tihlB.k merkezi ile 
'6tih5al böl.geleıi' ıırasınıla fiyatla. 
rı artll'aCak mahiyette çekılmiş o· 
lan talgrraflarm t.oplannı3~ı. Bun
lar t.opl&nclığı tn.lcdirde ortııdn. jlı. 
tiklr ~u~lu)arının kimler olduğu 
anlatJılacal<tır. 

~ -- Piyasada her tiirlü hayati 
ihtiyaç m:.ddeleri üzerinde y:ıpıl. 
mı& olan bUyült stokl:ınn tesbiti. 
Bıı d& piya.8.'.l.yı darlı~ clUşlirtn 
ihtikar harel•etinin hu•lndapu ta
yin edeceği gibi hliki'ımet:.n '1nn. 
dan Eonra slncağt tedbirlerin ıle 
&elimetlc tatbikini temin edecek· 
tir. ASIM l;"S 

yirmi sene evvel ordunun konak- tıark cepbeslade 
Iadığı Göztepedt:n ıhareketlc Bağ. 9' 
<lat cnddesini t;ı>,kiben t.;•sküc!ara (8a1taralı 1 nci sayfada) 
gelmişler ve ta.~ıdıkla.rı hnyr:ığı Sovyct kıtalarz Vor-:ınej cephesinin 
balke\1 §Cm salonuna getirmiş _ blr keslmi.ııdc taarruza. geçerek dil§. 
],erdir. man haUanna glrml§lerdlr, Otoma _ 

Y:ılinlo ziyafeti tikle teçhiz edilmlt Kızılordu askerle. 
rl Alman blokhavzlarını zaptederck 

Vali ve belediye .roi&i J.utfi Kır. mukavemet cephelerini temiz!em[&ıler. 
dar İ6tantıulu:ı kuttuıu, bayramı dlr. 
!;erefine dUn akı,ıa:n TnMim !::- Moskova radyosu şunları l!Ave et-
lıediye g:ız.inosunda bir zlyniet miglir: 

'·eıımiiştil". Vali bu mmlu günü Bu kesimin sağ kana.dındıı, blrllk
d avetlil~re kut]amıe ve nutkunu lerlınl.tdeıa blr}ntn dU§man oUdafaa. 
~öyle bitirmiştirı lannda. ıı.çtığı gedik derlnhğlnc bUyU 

"- Şehri:1 ve bı.itU:ı vatanın tUlmll§lUr. 
kur.tı:ı.Juı,,unu kendisine borç°ıt ol. So\•J et ı.urru:ıu 
duğuğumuz raiunetli. A!atürKau Stokholm, o (A.,\) - Almanlar, 
a~z vıı.rlığmı ta:ıirnle anar. Milli Sullngrad oehenncmlne &aJ ııız .. frad 

Amcrikadan bir 0t11ap ~fc olan bağlılrğunııı bir kere almakta lseıer de Sovyet kıta.larının 
Ya§lngtoo, 6 (A.A.) - Stalinin da.ha teArra.r eder ve kab'raman or· demir glbl sıığlam mukavemetini sar 

ikinci cepheye dair olan son beya <lumuzun bütün merumpJarı ve samamaktadıt. 
natı h.a.k.kında miltalea yilriiten kahraman !komutanları şe-rcfine Diğer taraftan Timoçcnko, Almıuı.. 
hariciye mUateıan Sumner Vels J,Urmetle kad'C'himi ke.1dmnak için !arın sol cenahına yaptıg"l baskıyı a.. 
gazeteciler toplantısında şöyle de. mü:ıa.d~izi r.ica. eder-im.,. he!!te takat deva.mlı sur'"tte artırmak 
~tir. ta. ve Almanlan cenup lan da sıkış • 

'•Bu beyanau bUyilk blt' ciikkatle Demir tel ve levha tırmaktaclır. Tlmoçenkonun Alma:l 
< kudum, Amerka. Biri etik dev • l ıoı cenahına yaptığı taarruz 12ıs kJ_ 
Jetleri hükfunetinin Sovyet kuvv. tball 88rb81t ıometre uzunluğunda bir hat Uzerır.-
vctleıine maddeten ve bedenen Ankara, 8 (V&kıt muhsblrlnden)- de !er~ edilmektedir. Bu taraftan Sov 
mümkün olan bütün yardımı yap. Ticaret Vek!letı demir ve çeljk tel, yet kıtalan Klet.Bkaya doğusundaı:ı 
mak ni:retinde bulunduğunu tek. levha gibi maddelerin ııe.·beııtçe itha. Don nehrini aı:ıttıışlardır. Sovyct kıta. 
rar etmeğe j)e.k az lii%ıım vardır,. Jinl ihracatçılar birliğine vermııı vıı ıo.nnın sol cenahı takrlbeo; ıso kilo _ 
Zira hükUınet bu polltikastnr bır satı§lannı serbest bırak~ıştır. metre genlııllğinde cenuboa kendisjtıc 
S"-k defolar bildinniııtir .. Bu yar. bfr dehliz at;mış ve oradan Almak sağ 
dmı elden geldiıli kadar Sovyet cenahını d1Sğnıeğ11 b:ıflamıştır. 

70,000 franklık r;,dyum 
çalındı 

Jıiikümetinin emrine ta.h31R edil. 1 Ne dememeli ? I' Bu taarruzu yapan kıtı..!ar staıın _ 
' nıiştir. 1 gradın 25 kilometre yakPım:ı kadar 

l.iyeJ: 6, (A,A.) - Buradaki ki:· 
niklerlıı hirinden 70.000 frank rır.· 
ğerindc iki radium tüpü gArip bir 
şekilde kaybolmuştur, Hırııızlıltın 
~uçlularını bulmak ilzcre polis tıı• 
rafından yapılan okla gelen \e sel 
ıneyen biltün çareler bOfa çıknıı~ • 
lır. Bunun iızerinc hir ~ihiri>lza mü 
rııcaat olunmuş ve hu adam elinde· 
ki rakku vuılasiyle tRdiunıun gfı• 

tOrültlilAil ıstlknmeU tesbit ettikleıı 

sonra radiuınun yeri bulunmuş ye 
tüpler nıeY.dlna _çıkarılnıı_şlır, 

Hırvatistandak1 AJmanla.,. 
ana vatanlanna döniiyorlaY 

StokhoJm. 8 (A.A.) - Hrrvatls 
tıınd.3.ki A im an n.kal1iyeti lidcrl
t>almac;ya. Hrrvatj~tan. Bosna ve 
Hersek böl"l'ı"Jeıindeki hlitün Al _ 
manl:ırın 4 köy müstesna olmak 
Uıcre tahliye edilrtiE!ini bilclir.niş. 
tır. Lid~rin sövleJ.iğlne göre bu 
tah1ive Alm.:m hUkiJmetiyle Hrrva. 
tiıııtıın ~raıııındA imzalanan bir an. 
ll\$Ua gere~nce yaptlmıımr. Bu 
Mlf't']r.d,.)ı-; Almanlar Ahnanyaya 
gönderilm~tir. 

._ __ _. _________ .... gelmL,terdir. Biraz dıı.ha l°erledlklerl 

(Bayan) kadınlara tcoritat unvanı takdirde Almanlar muhasarayı kal _ 
olarak alınmış bir k~llmedtr. Kadın, dırmaıta mecbur olacaklar ve bu sene 
Jıanım kelimeleri, ev kadını, ev hanı. yaptıkları seferde kazanmağı Umtt 
HU gibi tcrklblerdeki kadın!ar. hanım. ettikleri en bUyük UstUnl::tU kayb~. 
lar yerine konamaz. deccklerdlr. 

Hele (bay berberi) denemezken ---------------1 •-----
(bayan berberi) hiç denemez. Bundan lngiltereye her hafta yeni 
baıka. b1Sy'le bir ibarenin çrkardıfı Amerikan kıtaları geliyor 
bir karıfıklık da vardır: lr.sana sakın Londra, 6 (A.A.) - lnrtıtereye her 
(bayan berberl) aoyadı berberi olan h&!ta yenı Amerikan kıtaıan geliyor. 
blr kt.dma unvan olmuın ,upheel ge. 2unla.r ıeııi§ bir aalıada yerleılyorlar. 
lir. Hasılı yerinde hanım ı!emeli, ka. Ge!en kıtaıarnı mlktarmean siyade 
dm demell, bunların yeri.ne bayan techlsat.J önemlidir. Bu ordu ııalanıla. 
1ememeU. lacak bir taarruz kudreti olmuıtur. 
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•~~~'~ ko<~o~,~~~!.~ koJ~,~~'~h~~~nlh~!.~ sU• IJ ~ 
ral'alr kaıl kışncyerek, çifteler ı;nrn sonru kenclı cllerilc onu ııdlb·c~l' ) a 
Rı bırisln~dekt coeuklnrclan hcrhon teslim ederlerdi, C 
ıl'dı, ko,nlııyışı pek c~lcııce Hncı milnferld hUcre ... lnde otura 

](l.ırıdo rıık dUşuıicc) e dnlını~lı· Düşüne•', 
ltrıtıd r boJuııca uzunan sed O• onun eıı çok )oboncı oldujlu b;r 
6ıııı1 e oturuıı 11lnck 8 ,·lo)nn ınnh· şeydi, Ono gib:el Ye temiz elbl· 

d lı b~· onu d:ııınu ceket >erine giy se ksdar ~·abancıydı .. BU tün içtlnıa 
dtıı ı.:rköınnr Ç\tvalının deliklerin 1 !JnQl:ırındnn kopmuş olan bu ndam 
eli hYru~l:ırını dışarı çıkonnış k11 l alntz ln~lyoklarile ynşndıAı hlss'• 
t6Jlek arııe 'C.) ahul, arkosmdnn ni ,·erirdi, 
8011ı,.1 ilbt lÜrlı)en birkaç kedi ile Sarı, kabarık tüylü kedisinin, 1

• 

Urıı1 .. er, henıen neşeleri yerine ge -ki sarı yavrusunu yalayarak arasır.ı 
ı.. _ şarkı söyler gibi mırıldanmosmn 

t ~nQlsı ~llııı.ı ld . elli yoşını geçkin oldu• bayılıyordu ..• 
da hile dı~ .cdcrcli. Hıılbıı ki, kırkın "Hu yavrular ne olacak?,,. diye 
Q~ olan«:rUııınczdl. Tamoıııile çıp- dilşiınüyordu. Bütiiıı gün öblir ınoh 
lııe llJ>o 8tulnrı , 0 baldırları de~- kumların gelip gldcnleı·ıııe vertnel. 
te kııt- reıınuııkinden <lohn gürpüı fçrn müraeant elti~! lı:ılcle bir tiirlli 
l \ e-ııı H Ü ' ı• d 1 1 )'; b 1 r trfne h sor niıyordu. l'nııtolon e ın en çı mrarnat ıtıı u ;>ovru a , 
ltrıJI ::\) a )erlerini lılr Çll \'U} iJr yarınki Jıürrİ yel günün derin zevltı 

ı;aİcıı ı. nl duymasına m:ıııi ohiyordu. Kirii 
dllhn "abıle Araplarından ol· ve karo pannoklarllc onları şefkat. 
'ltbırı~ ve kabi!c .. inden ka<;arcık le tuttu, öptıı ve birhini bir omuzı·. 
ıla 'l~Jıke, .lla~dada sit:iRini or<ıtia na ölıürüniı öteki onımuna koyar.ık 
Ilı \·e h l.lizünılen hırsızlık ettii<i- hücrcdcıı. çıktı. 
1-tıtd apıshanc!eı·c dlişHi~ı.:nü ıııı- Hapishanenin ötesinden geçen d~ 

lr~İc rehin kenarıntlal.i iğde n;:!:ıçlnrııı. 
i~ 

1 
hapfshanelerin-le insana la dan SfliP hnpishanenln hayasını 

~.da, ~ı~~ltiklorlni, lıalhuki, b~- dolduran iMe kokusunun geniş ve 
""illi d .k~nıJorın çok rahat okl .ı- aliısliki hurun deliklerine hilcul'ı 
~ıntn a 1 ~ 1 rlc bir ilıhc cıınekteı. ettığinl duydu. 

Oıı eıt11. Yavnılnr oınu:mnda ve yavrulrı. 
'e ~ok~~ hakiki ndını lıill'n hiç kıll'. rın tonası arka.,ındn koştuğu halde 
cı., d '• Onn )nlnızca "Arap Ha · dans eder gibi hoplayıp .sıçrayarnl: 
h•· erıeru · ı 1 ~t lİJ>J 1· Jlnpishancnin en m~ş uzun koridoru seçti \'C ıa ıçcyc 

llL erıııriendi çık1ı. 
""llkfı .. 

reuerind rıtl::ırı clllcndiren lıuı:.u ,i• Topralia b:ıgdaş kurduğu znnıatı 
ttı11 ı en en mühimi şu idi: E:. çıplak boldırlcırı sıcak toprak n~. 
~llar Ş&ktrdalarnk, göbek atarak tünde hazdan bayılıyordu. "Onları ( ,.e h' 

1 a(!)·l~r ~Ynarkcn efe Arapcıı şar dışım sötürürürıı ve bir hayır sa ·~ 
llrı . dı., bine \'eririm !,, diye dilşfindü. Bu 

ı. tun - - ki '"?>i!Jı 0ınrunce ev!enmemiş "l <lüşünceden sonra yıizünde ser. 
tSt-l?J~?Clerdeıı ha~ko rahat yer giıılik koyboJdu \ e dfişünnıenin YC:" 

~ •e.rdıl•Ş O~ıı.n~ bu adamın ıki za• dilti ızltrnbı çnhucıık unuttu. 
~ıllcj 

1 
• Bırısı kaledeki çocuklar. .Umum\ koı'!uş 'kapısını hckleyen 

"'s .b:ecfiler gardiyana bir iki şuklııbuıılık yap:ı. 
... "'lea ... ''>'dıı eki ~·ocukkırd.rn ona bir rak dışarı ~ıyrıln111nın kolayını hııl 
ttııe 0°111ıad1Aı muhakkaktı, faka• du. Ayaklarının nltıncla dış ılu\'arln 
''ttı8 ,.1 tılıırı gürcliakçe ki~nlyerci.. münrcritler arasındaki koritll)run " 
•)tır na tıllamnktan. haklkl bır ı;ınmış taşlnrı t,aharın blllün giizc}. 
~ll'l.~CŞesj söstcrmekten kendini !iğini taşıyordu. Kuleye do~r:.ı yür•i. 

ı. ı. dü. Üç kedisi de 11rkns111den ~·Uru. 
•ıanı ~ 

"ıtıdan stıaneııin damı;olı c<-cukla.. yordu. Çocultlar onu sürünce tuhııf 
dıl'.rııa~ h:ız.ııarı da onu görünce im: tuhaf sesler cıkararak alaya lıaşl:ı. 
~ıı~~U~ Calışırlar ve sonra , onun dılor. O, lılç lıirlsinc aldırış ctmcdt. 
tiıı aı ~ kollarından kurtulmak ı- Oynamoğo, arknlcrındoıı • aysır ,:::ı 
~•r k.aa ildiklerine !\açarlardı. On· bi kişniyerck • koşmn~a hıç niyet: 
ıılr h C•r:ken, Anıp Hncıntn ~rkck yoktu. Q, Muharremi bu kadar se,·. 
~-l!lır:han gibi burnunu hava) n di~ini bilmb ordu. B!ilün haııishıı 
1ıııı8 ~ 1"0k dişi kokusu almaıta c;a- nenin istlfarle ltllği söylenen bu ı;r. 
anıııurti lnahkömlorı katılla katıllli cuk, ono dnimo uzak kalmıştı. hı. 

" tdU,.. kat, şimdi n91ı)ordu ki ona karşı 
~ 112 ırı ~·at k duyd11fu alôka çok derindi, l'nıı 
~ ta.ıı 

11 
ınay:ı , bıışaçık gezer. 

·•it llo acı, kışın ınaklnrına bir cliişündük~·e iı;indcıı sı:·::k "ıe:ık 1ı:,· 
:'kıııı) sıaı. ıı~ durur vey:ıhut hir di: şt•ylerin ~cçtiğlni duyuyorı!ıı. Onııı, 
ı <I~ lıic 81Ycrdi. Ye elbisesinin şek kenciıslnc hiç lıir 'nkil t~nczziil e'. 

f ngili:ıle Amerikalı 1 20 ıini P~tin ver .. = . 
Bir tnsiliz gemisinde bir Ame- - Bonjıı'r Mu~ neredeeın 90A-

rikan gazttecisl se)ııhol ediyQrclu.. tanberl gl)zlikmüyorsun.: Sana. 
Yemekte konuşuyorlıırdı. raetladtğmı<la.n dolayı bil~n ne 

A ikalı . kadar memnunum. Fakat senı m.U. 
mer . · . .. ,.~ ., 

_ Bizim Ar.Jirlıl s~mımizı hrr teessır gorUyormn. ~ ... en var·· 
holde görmcdiniıı:?,.diy.-ı sordu. - lıısiz;im. Bu y(lz.ıden tı.ıkrlryn. 

Dinleyenlerclen bir kaçı: rum. Allah". _ u:.. mrlma. Muiz .. 
_ Hayır .. diye ccvnp verdiler u.•~ · 
- Öyle ise dinle:1 iniz. nı-ım A dua ct; bin cldu. Dtll<ttndaki 

mirnl gemimiz o "kodar bu:1üktur muhasibi kovdımı. Onıı GO lira vc-
rivordum Sana seksen veririm. 

ki, kopt:ın emir "erirken gö\'crtccic Y~rm gcİ İŞe ba~la! 
olonıobllle dolaşmak mecburiyetır· _ Dinle Salamon ! .. sana ka:r-
de kalır. .,. minnetta.rım. E!tsilc 6lma. Yal-

ın .,1·1ı'z bahri"elilerinden biri .,. "' ., nız senden bir isteğlm va.r. Yarın 
gülerek: s~bah sa.na bir mıihe.sip g<Qndere. 

_ Bizim Amiral gemimizi söı.. ccğim "ona ayda &O liTB. verlrein. 
tınnilz mit acabtı? Yalnız 'bana UstU olan 20 lirayı 

Diye 'lOrar. 
Am~riknlı, cevaben: 
- Hnyır, der. 
- Öyle l~e dinleyiniz.. Ri:ı:ım 

Amiral gemımlz o kadnr bii)1ikt0r 
ki, kaphın patatesin i~ i pişip ph• 
nıediğini nnlomak için kazanı d .. -
nizaltı ile dolaşır. 

Dalgın 
- Şemsi:renin kayboldu~ınu ı;e 

zaman forketUn? •. 
- Yo~mur durunca. kııp:mıok 

i"itedlm. O :r.amıın farkına vardım 

Hararet 
Doktor sordu: 
- Bir şik'ıyeliniz var mı' .. 
Hasla cevap 'erdi: 
- Evet bay doktor; s&bnlılcyin 

hemşire hararelimi aldı. LilHeıı 
~öylcyiniz inde etsin, \ 

Uyku ilôct 
Doktor. bu ~ylar beni Uıfn· 

t:ıcok mı?,. 
- E' eı. } aln u:, geceleri çe:1•rek 

soalle 1.ıir t.ıne yutmak ~artile •. 

Tenzilat 
Doktor -- N'ereniz a#rıyor'. 
- Kurnaz h:ısta - Söyle)CC.l'k 

~imdi ver. 

F otogTalçıJa 
Bayanın biri fotoltrnfçıya gide .. 

rek oğluna aft bir enortantcncyl bft• 
yiitilp büyiitemiyeceğini sorar. 

Foto~rafcı bfiyük blr tel6şla ce· 
\'ap verir. 

- Tabii bayan büyütürüz, 
- Öyle ise ba~ınclan ka~ketıni 

de çıkarnhiliT misiniz? .. 
- O da olur, efendim. Küçfık 

bir retüş kftfidir. Yalnız hu vaziyet 
karşısında o~iun uzun !la('larını tı• 
rif tt~nlz !Azıındır, San mı .. Si
yahını ?., Kıvırcık mı .• Düz mil .. 

Kadın büyük bir sollukkıınlılık · 
in ce,·ap verir: 

- Knsketl ç.ıkarmea görürsil• 

nüz 

Ahçı hcutalanınca 
Baywn - BOgOn ahçı hasta .• Ye. 

meiti ben pişfrccellim. 
Canın ne istlyor1 .. 
Bay - Ekmek, peynir, frıüm. 

lyilllt 
OldiiAünü zannettim. 

tııu .. 
111 

raz değişmiş bulunurıln. Kü miyeceğiııi bilıyortlıı. Aırı;ı. btııı,ı 
ltıtıciu ınııı. için cllnclel.;i teneke i!ı.: r:ıı;"llıım her giiıı kulcıılıı ~nı•ııı:' w. 1 

~a~~I r~~·cıe do#ru gidip gelirken lir, orada giiltiürüeü tııhıınıl-l:ır ya 
b:ıreı 'tli, i~rcııç lılr yor~andılıı pnr; hu esnada 'lıılı:ırr<?ınin yann~ . 
ei 0 an :.. t 11 .ı 1 lnrmo pnrm.ıkın~ıııı dokundunı111' n 

1 1 
• n ai)ını un c onmrunak 

Jıı ı~ 1 1lı.Ja !:ısırdı. imkiinını lıuldıı nıu pek me<;•ıl olı.J • ·. 
"' •v:ıh . • • '<ıe ııı :ır ulincşinde labiııtin cı ltunu his'iedcrrli. 
dallı, ı.:"ahJükun:ı benzeyen bu .ı• (1Jrı1>anıı lıar > 
lllııt11.ığ ışın buzlu step riiz;ıarının M .l. Y11l.;iıı Ka11a. 

a~lklı 1

1
1 koridordan gcçrrkcn pek 
ltı 

\ 11 rnanzı:ırası 'ardı. 

daıı d ~ısan hakiki. ser ılclin buıı
ıı, d,:h a başka tiirlii olnııııyac:ıRı 
~-lı :ıı h .. k • er h ır mcderdı. Bıınıın l:ı hr 
ılııııı 

1 
er ınnınıı, ntlidl' nkömiir:i 

IQ enek · . 
~ın r.· esıııın ~uııılıaşı11dn, kab.ı 

'-tın 8j~;ı \·e Riııcl ıl işi kcdi~i. için 
~tr .,~ •~ı beş kıınıslıık et ''e'-'{I cı·· 

<>tız • " 
l\en~· ~:arp:ır<lı .. 

Satılık di~ç.i kol\uğu 
aranıyor 

!~e ~araı ınonıvf.1 1ıl: \'C\'a nlrııll'ı· 
tik ~ııt:.ı•, kolln;!u nlıııı.arııı ~.17.elf"" 

mizdc )f, U~ tıın•n nıcJ.:lııp \'e)"U hiı.· 

z:ıt rntlı :ıcaallnrı. 

lsu ı ~-acal ~ Obir 1 kedi~ini doyurduktan ~on 
İter 1 rrıahl,ıırnlıırın krctilcrine dr 

<ılcıar ~kınacık et ,·erir, sırllnrını 8 1 ~ l 4 S ~ 1 8 9 10 
ll'tla '111,;Jedilcrin sahiplerine bu e~- • 

~.. •rı~ hlle etmezdi 1--1-~-.g•-ı~ 
cS c.,-rıır .. • 
llend ·ıı.~n,.e ııınhkfınılardon her • 1---+--+-t-

d' 1 ısı b H • • 11eri 
1 

u kuçük para anc:ık kc <a 

1 
~h Cin lınre:mırdı. ı. 

•rı11 ~n "e Moyı~ aylıırı m. • 
~"hıa aleti nıl.13<?.lcrindC\ ihtilaler S 
1 tnı1ı n~ gcllrır. Tnrla ku.jları, t1t ' 
'tlc öterek hıırishanc iiz~rindeıı 7 
~et "e e~ rnohk(ım, ıııalızuıı lılr sn<ı· 8 

llhkeı.ıı ı"' '" hir lıeılh:ıhtlık rluynr. i 1-.+o~
<ltııı,r· 1 :ırın dişarıc;ını eıı çok iizle ı1 ılı 1 ~rı~'. k:ıfc:stcki knrıa:ınr gilıi ken tOL....ı.....L.....ıııelL--'--
ltr 1 h{i ·ı ı ı:u 7 ' n<lcn hüznne çarptık· 
<le iller ht .. 1 d' n -1- tahı· ı Jflln er ır. u ~ımle" 

1 
"ıJ:ırı ''c i seliıl de demir kapı • 

1 
lıık ~~kıo l!İtlcnlcrin nrkosınd.ın 

ır •ıır g 1 ~ · Gaı. .- ~il a ~·e h:ı-;retle hnkı-
~ e lı'lrnk~ "7:uniin ilH ılınr mnvillğı 
Clınııırı .11 ı hr) az lmlutln t mai'. 

ı\ ı:ılıtırtır' 
ıı rap li · 
~li :ırrı ucının tahli~esine de Jılr 
hışı da 1· Her ~ene olıluğu gil•i bt; 
llr ser-ı 1t~rde 11eçinn işti. Son h~ 
~it ~ll~i ha~lnyınc:ı içe ri gir~ 
h ' "'-t y.,..tma~a çıılı,ır, 
lıcJ18 'tttlc orıt1c'as?nıtn cftmıünır~· 

11 • ıxı.,.~•hlnır, tthrııt tlfnmelglihı 
ll\urıar;~ı: RırsırJık nı:ı~a~mın mr 
' ...... Nil~ıı sı).I) ıı ıtmek zom •• 

~ Haca?., diye oDorıla p· 

Soltlaıı ııui}u ı.ır. ı rıl.ar<latı aşn!Jı 

l - E\'111 uslu, isl,nııılııldc lıırlı, 
bır •,:ıyı, 2 - .\l:ıılcr, lıir nol:ı, u· 
zu,·lr.r, 3 - Mıınıwlda bulunur. Cn 
ri, 4 - 'lUr \'İlii~clınıiz. 5 - Hicnıı 
bedel, suçunu bağışhıınak G - ~:ırt 

cclatı, taharri eder, hır nota, 7 -
B r d. ğ, 8 - Fena hulınom:ık, hir 
köııck cinc;i, .9 - Cc<;ur, bir renk. 
ta,·lndo bulunur, 10 - Şcrrf, hır 

notn. namus. 
IJıtllkıi bıılmnramı·ın halii : 1 

ı - Oda, Solo. 2 - lJ. O, Fare, 
n 3 - Do, Orak. \1, t - \, O, it. 
F.rlıı, ~ - lri, Osıııı, f\ - S1AI. 1 :ı m . 
i Ork, Ot <\, 8 J.. 1. ı. n. !'I 

- O, Adam, A. 10 - Olan, At'l, 

BaT1111urretfd1n OğuTtan 

<1u~unu tahmin etmı,u. ÇilnkU hUldllnda.r Horaıtans hasta 

olıırak gittiğini \'e ıuradan buradan &ızan haberlerC:eıı has. 

fulığının ıığırlaııtığını ve ıifa bulmaııııoilaıı ftm1t kt• lldlğlni 

bUl;>ordu. 
Kendisine glllUOl8tt bir halde ya.klaıan, m~: 
_ Her ecelin muayyen \-aı.tı vardır"• dem~kten ı,endl. 

nl atamadı. 
Hlrı, bunn duyunca bir pcygo.mber muc!V-tıl görmu, 

glh! büylık bir hayrete du ar oldu. 
onu ı Hnden tutarak tenha bir yere çekt," ve hafif 

bfr sesle: 
_ öldllğUnll blllyor mu&un .. Bu.nu naaıl öğrenclln T 

Diye ı;odru. Sadt\n başını aalladı: 
_ Allah rahmet eylesin Harunurr~ld prlp olarak ot. 

dö. Bl'n •Jnun Dtooeğlol da.ha yola ıtk çıkışında yıldı:r.mı he. 

ıs.ı.p ederek anlaınııtıın ... Görüyorum ki haklı 0
1ank onun 

tihinıllnc .evlnlyorsun .• l'alnır. ııen değil, bUtUn emirleriniz, 

aııkerlerlnız de yeni tahılsattar, ıkramlyeler al:waklan için 

!l!'\lnl~orlar. şunu da sana bÖyllye)im ki ııen hep!ilnden ıaı:.. 
ta bu huııuıtta tallbin vardır. ÇünkU pren8 Eınln tahta ı;-eçer. 

~ ı.e.ııı daha far.la himaye edecektir-

:tdürı burada w:r.llnü lteserek öksllmıe~e fta15ladı. Ra 

61tsUrUlt )Rpnıııcıktı. Sö7.U kesmek için bir bıtbaııe idi Bu.. 

f!Urı fBrkına ,-armı;ı.an Hlrş ııöze ba§ladı: 

- Falmt postacı, bana çok ı;ü,·enf ve t"''·r.~clibrı olda. 

tu halde benden diğer bir mlihlm haberi l'ıtktlkiı. Vo bunu, 

çok mUhlnı olduğu için şlmdtllk lfıa (ldeml.VP<'iı~lnl itl'tAT 

•drr••lt ıı6~1cdi .. Buıl'ınla berııber ben bunu )&kınd'l öğrfl. 

neceğlm. 

(Lo;viçrede çıkan "I.e Moı 
Suisse., gazetesi "lshmbul 194~ •• 
başlıklı bir )'aı:ı neşrctıniştır. 
Çok uzun olan bu yaı:ıdJn bnzı 
parçaları iktibas ediyoruz.) 

Harple beraber lstan bul nıuıız 
zam bir kôrvansaray haline ınkılap 
etmiştir. Dünyanın dört bir köşe
sinden ccncbller buraya koşnıakt.ı
dırlar. Avrupndan, Afrlkollan, A yu 
don ve son aylara gelinci) e kndcır 

Amerlkadnn gelenler vardı. Alman· 
lar, ltolyanlar, Macarlar, G:ırptan, 

Bulgar hududundan, lnglliı.ler, lluo; 
lar ise İrak, Mısır, Suri)e \e Ka!· 
ka.syadan Anadolu tarikile gelmek· 
tedlrler, 1stnnbul diinya yollnrınaı 
düjlüm noktası olmuştur . .'.\lııbo ı:ı:ı 
devletlere mensup olmakla beraber, 
bütün bu ynbııııcılar. milllyellerı 

ne olursa olsun, aynı otellerde u · 
yumakta., ayni lokanlalnrdo yemek 
yemekte, ayni barlarda operllf ol• 
maktadırlnr. lsısnbul dünya horlJi .. 
nln ölü bir ko~esidir. İndiğim o· 
lclde, (bir diplomahn vlillzdck! 
bombanın infilıik.1 yüzünden binn 
o kadar sarsılmış ki, bundan üçün· 
cü kattaki"' odamın duvarları bile 
çatlamıştır.) Bu Bobil kulesinde, 
her gün herkesin konuştuiıu Fraıı· 

sızca müstesna lngilizcc. Rumen, 
Aknanoa, İtalyanca, Bıılgarcn, Ro. 
mence, Hırvatca, Açemce ve sn!rr 
gibi yirmi muhteıır dili işitl 10ruın. 

Bunlara Türkçe, Arnpco, Humc.:ı, 

Ermenice ve eskiden İspaııyndan 
koğulan İstanbul Yahudilerinin kul 
lnnchkk.n ve xv inci asır Co lill" 
lehçesinin bütün \•asınarını taşı 
yan İspanyolca)·a "'3.rıncaya kadar 
bütün :nahalll lisanlara iliı,•e edı· 

ni.ı.. l\fubasım devletlere mensup 
ecnebilerin birbirlerini tanımamaı 
hktan seldiklerini söylcme~e bıl

mem hacet var mı? .. 
Otel müdliriyetl mü ter ileri ıı ı 

mensup oldukları rduha•ıııı gurupta 
ra göre nyrı ayrı k:ıtlar:ı n~ ırnınk 

liiıumunu hl~ hissetmiyor. Jlcr ırn 
bah odamn bilişik dairelerden s:ı,· 

rulan Good )forniııs ve Guten Taı.:' 
lar işitiyonmı. tngilizler, Alınan· 
lar, ltııly:ınlar, Ruslııl" ve :mire ko
rfdorlarda. yemek n~ mOtoleıı su • 
lonlannda her an karşılaşmııkta· 
karşı karşı)n oturmakta, hııllfl a
sansörde ekserba başbaş:ı kalmak 
todırlar. Fakat mülnrc.-ke vardır ve 
muhuamat talik edilnıiştır. Runl:ır 

Deulschc Allgemtine 7.eitııns, Dn• 
ily Mail. Corrierr Dell.ı Sera, Asa
hi Shimhup. Ne\'yok Timec; ir.ın 

telgraflarını tertip eden ın ~ıcı.ı ş 

IRrıın 'nhud d:ı ham madde \ ;. ı 

<;il(ıhlaııınn nıeselrlerinc dıılr ı .ıııor 

ıunzlın eden ınnrahhn~ \'ey:ı lıeyct 

rci )eridir. Biilün otelde, şifre. i • 
tilıharnt ,.e te!tır.,rı.1 ;.np•l ın bir 
harbin gizli gürullü:;ıı lıuldiııı siir• 
ınckteclir, M:ınrıınfi her guı ııp kcn 

1 
tli işile ıı~raşıyor. Basknsilr h;': 
ıle allıkaclrır olmuyor gibi sörıln · 
ınekte ve bunu kendilerınc misafir• 

ı pen·crllk ecl<!n nırmlekete 1 nrşı en 
lahit hlr sayın duyguc;ile l ;ıpmak
ı·ıdırlar. Halen 'flirklyrnin bir ucun 
da, ınllll toprnUıırının ta nih ıye 
ıinck, memleketin hl'\l'li umumi· 

-s-

ycsıne nnzaran Acip bir me,•kiıi• 

1.ıulun:ın İstanbul, hükCımet merke
zi olmamasına rağmen Kemalist rc
Hnıinin haşlongıcındanberi eski 
şaşaasından hic de kaybetıneml!!" 

lir. Mevkii icabı İstanbul. l-'llkN) 

S:ırkın en mOhim merkezi olnrak, 
kıılnıaktndır,. Filhakika şehir hn· 
~ııliyclinden oldukça kaybetmiştir. 
Hükümı:ıtin Anknraya nakli, harp• 
kr. Trftkya hudud,lorının tahdidi, 
Bol C\'lklik. Rus llmanlonnın ve 
Korkasya ~olunun kapanma ı. o· 
kıılli)ellcrden bir kısmının nıem• 
lekeli terkedlşi, diğer Jlmtınlıırın 

reknhetı gibi bir cok tıırlh1 "'e si• 
yasl sebeplerden dolayı hunun böy 
le olması znrurt idi. Tablntlle şe
hir, yeni bir takım şeraiti hn~ ati• 
}eye u~mak mccburfyetlncle knld1 
Fnkat şehirlerin mubdderatına on• 
ların ilflftsına, inhitatına h!ikim 
olan kanunlar iyi anlıışılmamıştır. 
Sulh ı:amanındn kürrei arzın en f,· 
lek deniz Yollarından biri fıı:erin· 
de bulunan \'e Sarldo Garp arasın• 
da bir transit merkezi olan l tan
bul, ne ehemmiyetini nt' de bO' uk 
şehir mnnzaresını kaybedemez. Va 
ziyet ne olursa olsun iki kıtnnın w 
(iç denizin baş şehri. boQıızl<.ırın mf' 

likcsi, halife ve patriklerin ıo;ehirl 

muazzam imparatorlukların osırlar 
daııberl pnyılahlı kalan 1stıınbu 
~ilıirkCır cazihc~ini binlcrr-<' 5alm 
terennüm cttiiji \ c cnmilerlnin gfı· 

zcl profili, yarım :ırl ı körfez, lt· 
pe \ c denizle sfıslü ı:;öz kamn5tırKı 

rlekoı 11, cliinynda eşi olmayan şoq 
n~lle daima sehb:ır bir şehir olarak 
knlacnktır. 

ANKARAN1N ISTANRUT .. A VERD • 
G/ RTIBMMIYET 

ı\nknrn hükurnı>ti hmtı iyj aı 
l:ımış ,.e hiç bir zaman kt:ınbul 

hor ı.ıörmemişlir. BilAkis 1922 ~"
beri eski payıtııhtın üzerınc iht ı
mnınl:ı e~ilnıekten hali 'knlın m 
tır. Birçok şehircilik, saAlık ,e ı -
nılzllk i•lerlne haşlanmış, hillıac: 

O~'maıılı lmpnrnlorlu~unun S>ı 
dcvrec;lnl ta\'sif eden şehirc ilk : ·• 
hnsındnkl nıetöd noksanlıA111ı it ı 

ratsızlık ve lhlivalsı:ı:lıAa nihR' 
'rrilmfştlr. Au suretle bil:rük 
imarcı olan f. Prost tnrafınd 

\ pılan vAsi bir imAr ve güzelle 
lırmc ı>llını ıle lstanbul \'ava • • 
,.a~ dr;:Jişmcktedir. Beyonı•ınrla 

gün fc;tiklül ~bidcc:inin •ııı IC'd 
Taksim me} danı. clrofındo hulu" 
kışlalardnn, vironelerden kı•rıaı 
mıştır. Orııyn bir tiyatro 'e be' 
ti 1ı • r opera binası inşa eıl 1 e • 
ıır Cıvardııki mez:ırlıklar r.,.uçı 
l ı 1 rnk o;ntılığo çıkarılın t\lıı D 
ııı ılınhçe sarayı civarıncl ı nı zzı 

bir ı;lnlhonı yarulaeaklır. fr eı 

şının ~ıım nltında bulım.ııı ' l 
era:r.I umumi bahçeye iıü.ıl( ıl t ı-
ınc-ktc ve Halice bakan ~en t 
ıı~rnıı cnddc onu kolelmeklt dir, 
':ısoha dini ın:ılıiyetini ln\letm 
lir. Filhııkil.a c'lmim m hı •t 
ic;!am dinine lı:ıc; dı'rr nk 111 m • 
hrıfozo eclilnıekl ·dır .F ko' uyı 
kubhenin yırnl:ırı 1 ilk h •· !er 
i~iııılcrini ta~ıyan 

(LUtfcn sa·· 

Jiarunıırrf'oııld'ln oguııar - !1 -

Bu gibi hakikatleri ynlundon blldlğl leln ~r flflı•un altL, 

dl)<! \crd'.ğl parla.k mndt~ pıu~aınna ıüpbcli 

bakmı,tL 

Altın parçasını a\Uctında tartmağa ~ladı. 

Sadll:.ı; Hl"ti'ln im hareketinden, k.endlslndeo 

dlğlnl anl:ı) ınca, 11ltcmtı bir tavırla dedi ld: 

- Kalbinize Uphc glrmealn ufendlm, Yano 

Iıır çurşı!lrııa bunu götürüp l!llttı.ğwız :r.a.man, doğru söyle 

ıi(glınl anin rsınız Bunııııla beraber benden Up~dendlğlnb.. 

•lf'n dola~ ı gUccnnılyorum. Çünkü insanlar bir :Urlli doğ~ 

ıı1;; leme.;ı• alı mamı::ılardır. Kimyanın esrarını öğN"nen!er 

cie pek az.Cır. Oıılar da bu bll:;llerlnden kim eye ıı.tlfııdc et
t1 rmeml5lerdlr. 

Hir bu sllt'mlı sö1.lerden utandı. Şlnu!I Sa.-!~na karp 

büyUI;: blf' hürmet \e ltiıunt lx'ııleıneğe batladJ. Rf!nd! lnder 

OÜ(lhelemr.ed.lğinl MJ.) llyerek öı.Ur diledi ve DUDU du UL 

Tf' 1 ttl: 

- Senin doğrııluğuııdan asla ~Upbo et,medlm Daha !M'.91 

yeni {anıını.)orum. Sen bana 6.)le gizli muamml'!lar fÖzdÜD 

ilyle Mrlar ke fettın ki sana o yUzdeo bir kardı..11 na1.arl;rlb 
bakıyor \"C 11«wlnlyorum. 

- NMııl kardeo oluruz, !!len mül'lllmaoıım, ben ıııe -. 
yani) im. Buna aen razı olur musun? 

Radfın: bu atlz.lert ııöyledikten sonra gülıHl 

en·eı konu,urke.a ellnde bUktUAil bir kı\lıdı altm 

rıkardığı t<.1'ıl11r9 koydu. 

Hlrtt, Sadflnun lı\tue ettiğini anlamı:th. Mıllte>f!t 

Ut\.11111 deıil ki: 

- Bılt.\ın seryaoiler f&Yet llelefan Sa<Itu sfbl ı..-
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VAKiT Miiessesesi Müdürlüğünden: 

V ,(IT'ın bir hizmeti daha 
Bir bilet ortaklığı kuruyoruz 
Vakit, okuyucularına yeni bir hizmette bulunmak kararını tatbika 

geçmiş bulunuyor. Bu hizmetimizle siz gazetenizi belki parasız okumuı, 
belki bı:nda•ı fazla az veya çok ayrıca bir para kazanmıı <>lacahınız 
Siz talih:ı ıseniz ba~ko votondaşlarınııa uğur getireceksiniz; bo~kalarının 
tcılihlnden de sız yüzle•, binler nisbctiyle istifade imkônlaıını elde ede
ccks"niz. Bu da yalnız Vakıt okumak ve vereceği kuponu biriktirip küçük 
bir para vermek karşılığında olacak ..• 

K onıanmıza dikkat ediniz 
\'al;ıt bu lığı 'ke11o1rındn "Vakıt okuyucuları kuponu,, vl'.rmektedlr. 

Bu lcupnnlnr on beş giin ı;UrecekUr. Okuyucularırnız, 14 Blrin·:l~rlnde!J 
itibaren ~uponlurmı \'alut Kltnbe' ine getfrecclder vPya burn~·a gönde. 
~~~t"r , ... bt:nları 25 kuruşlu bernber vererek ka~ılığında hir mak. 

baz alMa'<lardı::. 

i>u müracaat piyangonun çekildiği günden bir hafta evveline kadar 
<.!evaı.ı c-dccckhr. Bu suretle toplanan para ne tutuyorsa Yakıt idaresi bu 
nunıa Mi!lı pıycmgo biletleri alacaktır. Aldığı biletlerin numaralarını çe 

kiliş gününden bir gün evvel ilôn edecektir. 

Gene piyangonun çekili!inden önce İ§tİrak edenlerin 
Bıletlerin mikdarı no\er hu:rur:unda tesbit edilecekt;r. 

hangisine i~abet vaki oluna alınacak olan il;ramiye, 
pivango çekilmeden evvel noterin tesbit ettiği mikdar 
üzer;ne tevzi ve taksim olunacaktır. 

' Böyıee:e alrruııı blltün biletlere ortak olmak mftmkön olaMktrr; ynnl 
Vakit '>koyucuları, iştirak m.lkdıırı 400 olunt'a 100, 600 oluot-..ı 150, 800 
olwı<'n 200. 1000 olunca 250 Milli plyaıı,ı;-o biletine ortak olabi•toeeklerdir. 
Bu suretle \'nkrt'ın daimi okuyucuları 2:1 kuru, knrşdı~'tnda 100 - ı:ıo 

ve :SOO :rılynn ~l blletlnde talihlerini deneyecekler ve dediğimiz gibi, kend: 
fyt talihleriyle ba,kıı.lnrını da mes'ıt• etmek saadetine erooek~er, yllhut 
yilzlercc, binlerce Vakrt okuyucusunun lYi talihinden k~'1dlleri 1 t)fachı 
edcceklerdtı. 

25 lcuruJ ;ibi ehemmiyetsiz bir karıılıkla Vakıtin bu faydolı teJeb
büsünden faydalanmayı ihmôl etmeyiniz. 

..................................................................... 

fKAJIPLARf 1 Busünkü rad~ 
ı 7.30 Program ve meml<"kel saat 

a)'arı. 7.32 Yücudumuzu çalışltrn
lırn, 7.40 Ajans haberleri. 'i.55. 8. 

Üsküdar: 
Durlullu köyü okulunun resmt mü · 
hfirilnü zi\yi ettim. Yenisini alaca• 
lhmdnn eskisinin hilkmüv oklur. 

(41306) 

'Baş öljrelmen: Faik Üstün. 

~~· 
1038 • 30 • ders yı\ında C"ı.-ü 

(1:ır 1 nci orl:ı okulundan aldı§ını 

366 s:ı) ılı diplomamı kaybettim, 
yeni ini alacağımdan kisinin hUk 
mil yoktur: (41:107). 

Emin llo,ckan. 

renkli leZl inal kaldırılmış ~e B • 
uns devrinden kalına mozayikler 
mc1d:ıaa çıkarılmıştır. Avluda bir 
~k he~el bir araya toplanmıştır. 

Bugün Justinlen'ın kili!>esi bir mü· 
ze olarak teliıkki edilmektedır. O 
nua, cıımf olarak muhafazası yakın 
Şarkta biT mağlup ve bir galip mıl· 
Jetin bulunduğu hissini vermektr: 
idi. Aynsofyayı Tihid:re mih:e ha• 
lln sobnakla muslihane bir jest 
yapmış oldu. At me)danındn eski 
hapishauc binası ve 1brnhim poşa 
tonalfının bir kısımı Adliye sara) ı 
ıun inşası icin yıkıldı. Bü) ük yere 
tiatan sarnıcı üzerinde hına edilmiş 
olan alışap evlerin yerine bir be
Jedi)·e sarayı inşa edili!cektir. 

(Deuamr var) 

-!!-

30 lludyo salon orkeslrası. 12.3() 
Program ve rne!ll.leket saat ayarı. 
12.33 Kıır15ık program (P).) 12.4:i 
Ajans haberleri. 13.00. 13.30 Karı~ık 
rnaknmlardan şarkılar. 18.00 Pro• 
gram ve memlel<et saat ayım. 18.03 
Fasıl heyeti. 18.45 Radyo dans oı
keslrası. 19.30 :'.\lenıleket saot ayarı 
ve ARns hııhcrlcri, 19.45 Yurttan 
esler. 20.15 Radyo e:ızcıe 1. 20. fi 

Bir marş öğreniyoruz. 21.00 Konu~ 
mo. 21.15 Klı\sik edebiyatıon octa 
musikisi (Pi.) 2UIO Temsil. 21.50 
füyaseUcümhur lmndosu. 22.30 
Memleket snat ayan, Ajans haberlr. 
ri ,.c borsalar. 22.45. 22.50 Yarınki 
program ''e kapanış. 

ŞEHiR TiYATROSU 

·~·ıııılıı.~ D B !.~ trı~::. M 1 
1 

KIŞ MASALI 
11111 KOMEDİ KISMI 

YALANCI 
, Oumartesı ve paı.nr günleri 115.SO d:ı 

matine. Çarşamba giinlerl Çocuk 
Tfyatroı;u 

SAHiBi: ASIM US 
Basıldığı yerı VAKiT MATBAASI 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Refik Ahmet Severıgil 

o üarm hep9:lnl kardeollğe kabal etmekten çeldn~m Tıldrz 

ıımıne vakıf oldağıı tçln bu mDlet ı;ok bnhtlyar<'Jr. \'e •. 

Birdenbire ıro tu, gittikçe yakıntaııın blr 

bartal'nk oonu llAw etti: 
e kulak ka. 

- Posta bayvaulamıın dizgin eeslerinı duyar l'ft>I olu· 

yorum. 
Sa<lb, elindeki torbayı bağlayıp koltuğunun altma sr. 

ıo,tmh - kalkmağa hıu:ırlnr. Jı: 

- Evet, Homsan postası geliyor, mlibhn bfr haber de 

ı;tıtlrlyor. Görmüyor muımn daha en·elden kalkmap ıııı. 

'Zlrlanıyordum. 

Hlf'V, dQnun bu bilgtçllğinl !)Ok takdir e-tml')tl. Bit. 

ba a poııtanm Born ndan mUhim bir h:ıber gettrdl!lnl 

öylemeaf onu büsbütün hayrete dü~Uroıll::ştU. Başındaki 

miğferi dllzclt,erek ayağıı kalktı. 1 ıhcını bellı.e takıırak 

dedi ld: 
- (Postn bftyvanlarmın ec&lerlode ba:7k• bir de~et 

vardır) ııö:r:lerlı:ıJ aöyllyen QOk doğru Miylembtlr. Poe{aeıyı 

gidip görı-yfm, bclkı oncl:ın .:nUhfm bir haber öfrrnlrlm. D~ 

gln seslerinin bu yero yaklaştığını duyuyorum. 

Biraz sonrıJ. Hlro önde, Sat'lfin arkada bjl.bçenln kapıımuı 

do~ru yü:-ilmeğe ba,ladılar,. 

Sadfin 9<1k 8 rtr yürüdilğü lçln IDJ'V ODU geride brrak. 

mı!J e\'Veldcn kapıya yaklaşnu11tı. O tarafa dikka.tıı bakınca 

mcJbanenin kapı!lı önUnde bir posta kat,ınnın darduğuno 

gi:lrdli, Ü tUnde?cj posta menmnı, yib:Unün mlUıJm bir kıs. 

mmı :ı;:IJ le kapamış, beline geniş bir ku,ak Mıını.ştı. Ba"
'"8nrn çok yonıldu~-u beli} idi. Apa köpUkler l~ln<le idi. Sık. 

fllk ncfeı.. alı~ ordu. 

Nezle - Grip - Baş -
ve bütür. ağrıları derhal keser. Her Eczaneden arayınız. 

339 doğumluları davet 

Fallh as/.er/lk şıibesindeı•: , 
l - 330 dollurulu lslAm ve sayı; 

ı~ırun erat ile bu doğumlulutla ınu
anıele)e liıbi ıli§cr doğtunlııJar ~evk 

edilecektir. 

2 - Kısa hlı.metU gayri isl(ım 
lardan da lıeııüz sevkcdilınenıiş o· 
lnnlar ıla ~e' lıe lfıbidir. 

3 - Şübcde loplnnmu ~ünü Hl. 
1. lnci teşrin 942 snal 9 dur, 

••• 
EmlnönU yerli AıJ, Şubni.ndan: 

·ı Edimede ihtikar 
1 

Edirne (Hususl) - Herycrdc 
odıığu gibi Edırnede de fırsat dü-ı 
künleri sırf kendi kcscleı-iııi doi
dur.mak için hayal p:ıhalılı~ıııı Lw 
l una arttırmaktadırlar. 

leytinyaE;ı, tere)'llğı, peynir, M.! 

ilan. fosuıye, .• gibi ~ıda ınaddclc• 
ııin fiyaıl.ırı her ftÜn yükselmekte 
\'C meselii bugün 130 kuru~n elılığı· 
mız pe) nirin yarın 150 kuruşa n~ 

bugün 50 .kuruşa alabildiğiniz fnsul 
yen in bir gün sonra 80 kuruşa çık ' 
tı~ı sörulmektcdir. 

Her şey ıbunun gibi. ve bu şera · 1 

BE~APLA!ı 

ı lklnclteşrlo 

Kepdestne cıyrılaı:ı 

ikramiyeler: 
l adat 1000 Uralt~ 

1 • GOO 
2 • 250 • 

Şubemizde kayıtlı 339 doğumlu ve 
bu doğumlularla muameleye tabi er. 
lerln aevkedllmek tlzera 19 blrincit91. 
dn 942 pazartelli günU nU.tua cüzdan. 
larlle birlikte eaat 9 da §Ubede bu • 
Junmaları illn olunur. 

it dahilinde hayat bilha~sa memu.- ı . 
lar ve bir kısım fakir halk içi 'l 'J'"• 
her gün biraz ?aha zorlaşmakla• 1 . 

14 • 
ıo • 

'° • 
• 
• 

••• 
Bnkırköy Aıı. Ş. den·, 

dı~ '· 
Piy~anın hu insafsızlığı karşı· ' ~ 

sınuıı bütün \imiller hukiımetin k~ ~~~~~~~;m~~~~~~~~~~~~ 

1 - 339 doğumlu ve bunlarla mua 
mele gören yerli ve yabancı erat sevk 

edilecektir. Bun~arm §Ubede toplan. 
ma gUnU 19 blrincltC§ri.n v•2 pazarte
ııl gUnlldUr. 

rar ve tcdbırkrindedir. Çünkü v.ı
lan, mıllet Te inı;anlık duyguların 

dan mahrum bir takım muzır uı,• 
surların refahı pahasına bir: J..ı .. ıJY.i 
halk \"t: memurlar :hayat hnk ,.e 
şutlarını mütemadiyen kaybetmek· 

2 - Kıııa b..lzmetlilerle SFıkatlar hak 
kında ayrıca 116.ıı yapılac•ktrr, 

• * • 
Taksim A"'. ubCsinden: 

Taksim lAmartin cadJt.11 
aparuman 9 numarada otı:ran ve ay. 
nl zamanda hukuka devam eden 30774 
J;.ayıt numaralı yedek aUvarl tefmen 
İl!met Yalpın hemen §Ubcm1ıe mUra 
caat etmeal ak.el ba!de 1176 aaytlt 
kanunun tatbik edileceği ııAr. olunur. 

tedlrler, 

Türk renamlaı ve 
heykeltratlar ko:.ıgresi 

'J'ürk ressamlar ,.e he~ kellraşlar 
cemiyetinin konı:ıresi ruznemcyi tc1· 
mamlamek üzere 10. ı.ı . !H2 Cıı 

martesi günü sa:ıl 15 ele Eminönü 
HalkeYinde tekrar akledih•cektir. 
Bütün me!>leklaşlııun gelmeleri ri· 
en ol•Jııur. 

liu1name, 
Halkevince evlendirilecek 

10 yoksul ç:ft 
F..mlnönll Ilıı.lkC\·lnden: 
BUtUn masra!ları aosyal y&rdım 

ı - l\lc~lcklaşların ann nltrunıın· 
mede tadil \'eyu ilhesini isliyecc\· 
lcri nınddcler hnkkında ~örfışme. 

2 - İdare heyeti seçimi. 
ıubemlzce deruhte edilerek cllmhurl
yat bayramında on yoksul çiftin dUğU 
nUnU evimiz salonunda yapacaktır. 

3 - Haysiyet di"onı secimi. 

Gelin elbiselerinin dikilmesi ve di _ 
ğer ıevazımm hazırlan:maaı zamana 
muhtaç bulunduğundan isteklilerin 
biran evvel halkcvl bUroııuıa mUra . 
caatlnrı tekrar ua.n olunur. 

4 - Butün 7.6mreleri hakkı lle 
temsi! edebilecek bir srrği niznm
nanıc~i n in tc.">hili. 

5 - Cemiyetin F;O)e ıne varaLôl• 
mesi içın nlac:ığı tedbir ,.e yııpaco 
ğı işlerin lıir program lıalinJe le•· 
biti. (413118), 

Yüksek mektepler muhaıebeciliğinden: 

(43f;4ı lira 70 kuruı kefil bedelli Çapa Selçuk kız cnırtJtUı!!U binasını::ı 

tamiri açık t>kslltmeye konulmuıtur. 
M:ıkaveıe eiunltme baymdırlık l§lerj genel hususi ve fenni l}'lrtname. 

lerl proje kt•i! hUi!salan ile buna mUte!crri diğer evrak okul mUdllrll~. 

ğUnc.oe görU!ttcektir. 
Eksiltme 19.10.942 pazarteıı gUnU saat H de YUksek meırtepıer mu. 

hascbcclllğjnc1c yapılacaktır. 

Taliplerin 3Zt3 lira 60 kurut muvakkat teminatla en u: b!r t.ııahhUtte 
3000 fü-alık bu ışe benzer lf yaptığına dair ido.relcrinclen almı~ oldu~ ve.. 
alkalara fstlı a.dcn lstanlıu! vjlAyetlne mUracaatıa eksiltme gl:nUntfen t&. 
tll gürucri b rlç Uç gün evvel alınmıg ehliyet ve 94:? yılına ait ticaret 
oclası vesikalıırlyle gelmı.:lerl. ( 410) 

Harunnr~td'in oıunan - '!.1 

l"Ovindf'n yorgun ıörüneu postacı me~ hant>Clye: 

- Sruu".an. b&na u ver, diye eeslenlycrdu. 
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l\ft)BDI BİR RABr.iK 

Meyhılnecl ona bir bardak n vertp uz:.atı•İ'ı ınrada, 
gli~ü oraya gelen Blr,e lllııtı. Suyu lçmedrn. katına üstttn. 

dPn inip onun pflnl öpmek istedi. Hlııt en·elt. ıuyu lçmeııloj 

t::ııı.ret etti. 
• Posta<ıı aoyunu içti. Bardal't Dl"yhaneclye ~rl verdi. 

!§onrn Bi'°'in yanına sokularak lmlağma bl~yler tıııddadt'. 
Ieyh.ıınenln bahçe~·e çıkan kapıımm ~iitiıııle Scm'an 

durmuıı onlan ııeyredlyordn. 
Ffskoıılarmdan blrl"Y anlamamı,tı ama, Hlrşhı n sıra.. 

da :-•il.zUııdl' basıl olan df'~lkllkten poıtıuımm hakikaten 

lloras&ndl'ln mtthlm bir haber gettrdltlnl anladı. 
Btr2 ile po!'t.acmm görU,mcsı ~ok kıııa •tır~u,ın. 

:Post:ıcı, mre'den müsaade &tarak katırına l.indl, yolu. 

nn devam etti. 
Sadfin. po11ta.cmın 'nklt kaybetmedl'n ıUr~tlP oradan 

ayrllıı;ından gt'tirdlil haberin mühim olduğuna tamamlyle 

kani olmuştu. 
Ağır adımlarla meyharıeye girdL Bl!'DIP k:t!'Dı ka!'DJY9 

gelin<-e, heyecanının MIA geçmediğini yüzünden r.nladl. 

lllrt. hrr ue kadar müteessir ı;örUnüyoraa da dudakla. 

rında haf!f t.ır ıuıumscme fzl vardı. 
SadlU\nn Çok lrovwtU g~rilşli \-ardı. l'oıla('~nın, Hlr,e 

fısıldadlgı haberin Barwıur,eeld>io ııhhatine müteallik ol. 

\. . 
~ 

lıtanbul Belediyesi 

Tahmin bedcll llk tcmlnıttı 

2237,50 

Ş453,60 

1400,00 

ıs-. e1 

:!5tl 02 

10!,00 

ı!ld~ 
Barbaros TUrb 111 etrafım • ı. 
üzere 22 ltıı!em !ldan ınU Y,,-; 
Beyoğlu, İstanbul, üskUdıtı sa 

11 
r 

tahklar mücadele merkezleri ıçı 
zayi tıbbiye mubayaası. cıtet 
KöprU muhafızları için mE.aktı· 
tnkım elbise yaptırılması. 

, ıder -' 
Tahnıin 'beddleri ile i!k teminat mlkdnrlan yukarıda yazııı • 0 

ayn r.çık ckı.lllnıc.rc konulmu§tur. İhaleleri 22.10.942 pe?§cmbf! gU:
11 

14 de Dnın1l EncCn ende yapılacnlttır. Şartnnmelcrı Zabıt ve ın 'ff 

mUd!.ıı-l!lğU lmlenıltıae gorblebiUr. Taliplerin ilk teminat mııs:~e 1 
m.elt~upıarı ve knııuncn ibrazı tAzımgelen d}ğcr vesikaları ile tır ~~ 
gUnlı muayyı:;n s:ııı.tta Daınıı llillcUmende bulunmaları. 

Tahmin beılcli tık teminatı 

208,UO l~ (i-0 

l25,ill 943 

71,70 5.38 

176,40 13 23 

97,80 i 34 

145,50 1:} tıı 

lllG,00 s:ı 10 

51,90 3.A9 

155,!0 11. 66 

• y 
Fatlh yangın yerinde HU!nınte ~ 
hallcstnln Tezga.bcılar ve tınııı:ı:ı.ı 
zı sokaktan arasmdıı 87 psrt' ,.t 
lu 26 metre murabbaı arsnnırt 
Cihangir yangın yerinde Fl dl 
mahallesinde Kadlrller yoku,ıın 
ncU adada 41,90 metrfl mcı ab~ 
sUz arsanın satı§ı. 
Cihangir yangın yerlndH 

1 ınaballealnde Kadiriler yo}tll ti 
ıs ncU adada 23,90 metrP ıntJ 
ytlzsUz arsanın satışı. ıo'ifll 

Cihangir yangın yer.nd 
yokU mahallesinde Kıı.diri1 er ur' 

18 ncU adada 58,80 metre tO 

yUzsüz arsanın sa tl§ı. 
Cihangir yangın ycrind3 
ma.hallesl Kııdlı1lcr yoku::ı -ve 
ka sokııklannda 13 ncU a1ııciS ,. 
metre murabbaı yUz:ıUz a•s:Ulı.n 

[o"irU Cihangir yangın ycrtnd.. 
1 

mahallesinde Meşalecl ı01:ır, 
ıs ncü adadn 48 50 metre Jll 

ylizsllz orsanın satı§ı. flrU 
Cihangir yangın yerinde , 
maballeslnde Meşnlecl sol< r' 
13 neti adada 116,16 metr ın:ı 
ıraanın satıııı. 

Cihangir yangın yertntle- f • 
mahallesinde TUrk gilcll sek,, 
13 ncU adada 17 30 metr• tıl~ 
yüuıU:ı; arsanın satı,.?. flrA 
Cıhnng!r yangın y rinde 
mahallesinde TUrk gUcıl sbl< ti 
la ncU adada 51,80 metre JllU 

~ Uzsl'lz ars3.Jlln sa t~ı. 
,, 

T"hmln bcdctıerl ite ilk teminat mlkdarlan yukarıda yıı .. lı :ısı 
ayn ayrı :ıı:ılt uttırma ııc atıl. caltt1r. Şartnameleri Zabıt v-: ~~U 
mUdUrltiğ'L: .Yaicmlndc g'>riltcblılr. İhaleleri 22.10.042 perııcmbe ~ıwll 
ı• de Daimi Enclımende yapılacaktır. Taliplerin llk teminat rııE> J(• 

mektup!nrr v.a t;:anuncn !?:ırazı llızımgelcn diğer "eslkalan ile •ııa 1., 
muayyı:ın enatta Dalmt :r::nclimendc bulunmıı.Jarı. 

... 
Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 

Müdürlüğü ilanları 

lZMlR HATTI 
b8 ~ 

"lıılnız bu hnftaya mııhguıı olmak U%ere 7.10.1942 Çar§lLti' ı<tır· ( 
tZMlR poııtaııı blr gUn rötarla Perşembe aaat 13.00 de 'kalkac.5 

Toprak mahsulleri oli~ lıtanbul şubesinden: 

h:llnıt'nLf'ydc T. C. Zir:ıat bankası depola:-cndA n\evcut n oıı:;""~ 
bubub:ı.tın J6tanbuıa nakli 1§1 bir rnlltcahhlcie ibale edncocğ'..n ıct r:: 
nlanlnrın ~.10.942 cuma gUnU ısr.at ondörtte (14) Ltman ııanuıdll , 
mlze mUracaaUan rica olunur. 


