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Fransanzn 
Damaf Feridi 

Gitti 
-Milfi Kırunma Kanununda Tadili 

Teklif Edilen Maddeler 
Fransa milli hareketimize 
bir nazire hazırlıyor gibi 
görünüyor. Avrupada bi
zim örneğimize başka na
zireler de yapıldı, fakat he
defler yanlıştı. Neticeler 

yanlış oldu. 

ı 

Üstü Kapalı Şekillerde Kiralar Artıp 
Kanun Ruhu Muattal Bırakılamıyacak 

~ eş, on gün evvelki bir ya
~ zımda Fransadan bahse
derken, Damat Fcritle Lavalin 
lı.ıttuğu yol arasındaki benzerliği 
•Itri sürmüştüm ve demiştim ki: 
t()yun o oyun, sahne o sahne. 
>'alnız şahıslar değ~iyor.> 

! 
Hükumet, Ecnebi Bayraklı Nakliye Vaszlararznı 

Kiralamak Suretiyle Sularımızda işletebilecek 

Şimdi yeni bir perde açıldı. 
~reşal Petain, kabineyi değişti
''Yor, Lavali atıyor, hatta baş
~kil muavinliğini de kaldırıyor. 
l' ariciyeye de Flanden geçiyor. 
{)1Pkı Milli mücadele tarihinde 

ı 

Ank.t.ra, (HUSUS!) - HükQmet Mil nlşllycn harbin, bu ihtllAtların için- 1 olmuş, harp ekonomisini k~nctı yur· 
ll Korunma Kanununun ta.dili için ye de ve dııpnda kalan memleketlerin I duna tatbik zaruretinde kalmıtır. Bu 
nJ bir kanun projesi hazırlamış ve ikttsadt hayatlarını müteessir etme- zarureUer neticesindedir ki, Büyük 
Meclise takdim etmiştir. Korunma mesine hnklln yoktur. Mlllet Meclisi Mllll Korunma Kanu-

• Kanununun tatbikatından alman ne Bu çok kan~ vaziyet ve şartlar nu ile hUkQmete bazı vazife ve saın-
tıcelere göre, bu tAdlll icap ctt:trcn klyetlcr vermiştir. 

L IB~A 
1 

mucip sebeplerde şu noktalar il-' k~da, istisnasız, her hükQmet =• Ancak memleketin zaruri ihtlyaç-
stlrülmektedir: yurdunu Millt Müdafaa ve iktısat larmm za.manmda. en iyi şekilde 

Bir buçuk seneye yakm bir .zaman balmnmdan kuvvetlendlrmek için ve mfunkün olan en ucuz fiyatla te-
danberi devam eden ve gittikçe g-e- tevkaade tedbirler altnıya mecbur (Devamı: ~ 4, Sü. 5 te) = 

.. ---lınat F eridin gitmesi, yerine 
AJb· i Rıza Paşanın geçmesi gibi 
ır ıey. .. Haritada lngilizlerin İtalyanlara hücwn iıtikametleri ve harekatın inkipf safbalan gösterilmİfm 

~ Yichy Fransası gözü dönmüş, 
tr§eyden elini ve ümidini kes

~iı, adeta intihara karar vermiş 
~ır halde iken acaba neler oldu} 
tıınsanın kalbi durmuş gibi iken 

~llsıl oldu da yeniden atmıya baş· 
'ldı} 

. Çok basit ••• Fransızlar, İzmir 
~line benzer bir sarsıntı gcçir-
iler. Daha sulh ortada yok iken, 

Arllavatlalda 

Yunan Taarruzu 
Devam Ediyor 

NA p o L j I iTALYANLAB 

3 Defa Mısır Toprakla
nndan Cıkanldı 

' Bombalandı 
AJına.nyanın A lsas ve Loreni ida· Mühim Tepeler İşgal 
~ teşkilatı içine alması, gayet Bf 
"tfin tedbirlerle Lorenlileri teh· Edildi ve Birçok r Harp Gemisine 

Çölde, Kanlı ve 
Şiddetli 

Muharebeler Oluyor b~ etmesi, tıpkı İzmir işgalinin 
ltde yaptığı tesiri yaptı. Fran- Esir Alındı 8 om b a 1 a r 

~~~.; l~~irden so~ra bizde g~rül· Londra, 15 (A.A.) - !stili· 
ltı.ıgu gıbı, c Reddi ılhak:t cemıyet. Atina, 15 (A.A.) - Yunan İS8b8f Eftl barat nezaretinin tebliği: 
L tinin teşekkül ettiğini, miting- orduları başkumandanlığı tarafın- Jngiliz kuvvetleri düşmanı Mı· 
~ Yapıldığını, mahalli bir cephe dan 14 birincikanun akşamı neş- fır hududunun ötesine sürerek 
'lltulduğunu henüz -duymuyo- redilen 49 numaralı tebliğ: Bir /ta[yan Tahlel- İtalyan topraklarına girmişlerdir. 
l'lı~ Fakat şimali Afrikaya geçen Taarruz hareketlerimiz muvaf. İtalyanlar nevnıidane mukave-
teneral Vcygand bir türlü Fran· fakıyetle devam etmektedir. Mü- bahiri de Bir /ngi[iz mete çalıııyorlar 
"-h dönmüyor. Herkesin hatı· j him tepeler işgal edilmiş ve bir Kahire, 15 (A.A.) - Reuter 
~ !IU Jikir geliyor: Acaba Ata- , çok esir alınmıştır. 60 tan fazla Kruvazörü Batzrmıf:. ajansının husuai muhabiri bildiri· 
"llflt0 ün Samsuna çıkııına Fran· otomatik ailih, havan toplan ve- 1 Y yor: 
~ın bir naziresi mi> Akdenizin saire iğtinam edilmiftir. ltalyada bir mahal, 15 (A.A.) Batı çölünde bütün sün faaıla-
~aai havası uygun giderse aca· İtalyan tayyareleri köyleri,. kasa- _ ltalyan umumi karargahının aız topçu ve mitralyöz ateşi de-
- Fransızların bir Erzurum kon- balan bombardıman edıyor (Devamı: Sa. 3, SU. 7 de) § § 

tteaini, bir milli misakını mı gö- Atina, 1 5 (A.A.) - Umumi 191 numaralı tebliğinden: 
ttceğiz} emniyet nezareti tarafından 14 Dün gece Napoli ıehri düıma· 
. Zaten dikkat ederseniz görür· birincikanun akıamı neııredilen nın 3 hava akınına uğramııtır. 

'iiııüz ki geçen Büyük harpten resmi tebliğde bildirildiğine göre, Akınlar esnasında liman üzerine 
~llraki tarihte; imkansızlığı im- düşman tayyareleri bugün mem- bombalar ve ıehrin üzerine yan
.._l\a çevirmek yolunu Türkler leket dahilinde bazı kasabaları 
'c; 1 b b d · · H gın bombaları atılmıştır. Limanda ı. tnışlardır. stiklal mücadelesi om ar ıman etmıştır. asar ve 
"tna.mile muvaffak olduktan, iz- insanca zayiat yoktur. Bu kasa- bulunan orta tonajda bir harp ge
~İr alındıktan sonra B. Mussoli- baların birinde düşman tayyare- misine isabet vaki olmuştur. Ha· 
:~~İn. ~atırına Roma~a ~ürüme~ leri a.lç~ktan uçara~ ~alı~ç~ kulü-

1 
sarat mühim değildir. Geminin 

I ınıştır. Mudanya mutarekesı belerını ve koyun surulerını bom- mürettebatı arasında 50 kadar 
~ 1 ilkteşrin 1922 de imzalanmış· bardıman etmişler ve mitralyöz ·· ı.. l d s· b l k 
r. Faşistlerin Roma hareketi 28 ateşine tutmuşlardır. Alakadar 0 u ~~ yara 1 var .ır. ır a ı çı 
ltteşrin 1922 dedir. makamlara gelen mütemmim ra· gemısıne bomba ısabet ederek 
Almanyada Hitler hareketi de porlara göre ltalyanların Epirde batmıştır. Bazı evlerin üst katla-

'>ni örneğe bakarak doğmuş, bü- (De•anaı: Sa. S, SU. 6 da) * rında çıkan yangınlar itfaiyenin 
>iirnüş, inkişaf etmiştir. r ..., I seri müdahalesi sayesinde derhal 

>-Fransızların mi~li . h~~~~et~ize ı·nuııtere Kralı söndüriilmüştür. Siviller arasında 
t' l>rnıya başlar gıbı gorundukle· yaralılar vardır. Halk nümune 
1 nazirenin ne dereceye kadar · k · 
~llv ff k 1 w b .. b "I · 1 teşkıl edece bır tarzda hareket 

SOVYITLIB 

İngiltere ile iyi 
Geçinmek istiyor 

Türkiye ve Mısır Bir 
Müşahit Vaziyetini 
Muhafaza Ediyor 

Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

M. Şevki Yazman 
Mısırdaki İngiliz ordusu pr-

be dotnı Derlemiye devam ede
rek, hücum çıkı' nok1!-&ı olan 
Menamatnıh'dan düz bat üze
rinde 250 kllometre m~edeki 
Libya hududuna varmışlardır. 

tnglllz ve İtalyan tebliğlerine 

nar.aran muharebe bu hudut bo
yunca ve haylı en·elden hazırlan 
mış olan ıtalyanlann Bardlya -
KapUllO me\'zllerJ etrafında ce
reyan etmektedir. Bu suretle İn
giliz ordusu altı gün zarfında 

bir taraftan Sldl-BAranJ etra -
fmda 20,000 den fazla eslr alan 
ve bir o kadar da zayiat verdi
ren bir muharebeyi kazanmış ,.e 
ayni zamanda g-Unde vasatı ola
rak GO kilometre 7ol abmftır. 
(yolan lavnmJan nazarı itiba
ra ah amalı dır). 

Yine 191 numaralı ltalyan 
tebliğine nazaran lngUJ.z tazyi
ki beaüz llatlflemekten de uzak
tır. Yanı blrllld mevzu döftlren 
ve tabJatlle ancak zırhlı ve btn
dlrllml' kıtalardan t6f}ekkttl e
den tngtllz ordııınuıan ön kısmı 
ikinci mevzi öaöıJe geldJff va· 
kit duralamamıştır. Birinci dar
benin arkasmı seğutmak iste-
memiştir. 1 

lnglllzlerin lkmallerlnJ de-
1 

niz tarlldle yaparak bu yeni 
hatta da öndeki cesur ttbnenJe
rlnl yenJ piyade ttlmenJerlle tak 
\iyeleri \"e laşelerlnl temin et 
meler! milmklln oldufu için ikin · 
el mevzlhı de bactln yarın düş• 

mesl beklenebUlr. 
Buadaıı sonra l.se çölde 111 

&iliz motörlö ve :miılı blrlllden 
nl durduracak mevziler hazırı. 

Karacabey Ovasını 
Su~ar Bastı 

Torbalı, Tire ve Bayındırda da Bir 
Kısım Arazi Sular Altında Kaldı 

Nllasca Zayiat Yok 
Bursa, 15 (A.A.) - Son giin· ı tahliye edilmiştir. insanca zayiat 

lerde yağan yağmurlardan Mus- yoktur. 
tafakemalpaşa kasabasından ge· Hanife deresi de Çeltikçiler 
çen Simav çayı ile Karacabey köyündeki Haydar geçidinden 
ovasından akan Hanife deresi bir gedik açmış olduğundan Du· 
yine birer gedik açarak bazı yer- rumbey köyünü sular istila eylc-
leri istila etmıye başlamıştır. miştir. 

Valimiz, yanında jandarma 1 
alay kumandanı olduğu halde zmir, J 5 (A.A. ) - Son fu-
sulann istilasına uğrayan sahada tına ve yağmurlar yüzünden 
tetkiklerde bulunmakta ve icap Torbalı, T ire ve Bayındır kaza-
edcn tedbirleri almaktadır. ları arazilerinin b ir kısmı suhm ... 

Sim.av çayının seviyesi bir altında kalmıştır. 
metre 20 santim yükselmiştir. T ire n alınan bir habere gö
Kasaba içindeki ged iklerden biri. re, k. zaya yağmurla beraber fın· 
ni aşan sular bir mahall~:til iftila dık buyuklüğunde dolu da düş· 
ctmiye h&Jlad~ın<ian bazı :e;'{ler 1 ı)'?Üştür . 

t~ru:. ~ak:;ı::ı;~ v:n~lm~:ı~ MaJ'este Altıncı etmıştır. 
ft~de gördükleri iyi örneği pek Bınbaşı F enacuti Sarlo'nun 
~ tıa bir istikamette taklit etmiş- kumandasındakı Neghelli ismin· 
"tdir. Biz tehdide uğrıyan hak Georgos'un Mesaj' ı dekı denızaltımız Mısır sahilleri 
ı!~. İstiklalimizi kurtarınca bunu ti h ~·1 açığında Sout ampton tıpinde bir > ı en toplanmak, birleşmek, 
'°'ı>ıcı bir manada kuvvetlenmek Londra. 15 (A.A.) - Reu- düşman kruvazörünü torpilliyerek: 

Clermont Ferrand, 15 (A.A.) 
- Havas: Almanya ile Sovyct· 
!er Birliği tarafından bazı arazi· 
nin işgal ve ilhakından sonra Ber
lin ile Londranın takip ettiği ıi· 
yaset ya Sovyetler birliği veya 
ispanya hüku.metleri nezdinde 
bir istinat noktası bulmıya inhisar 
etmektedir. 

Bu noktayı tebarüz ettiren La 
Croix gazetesi Moakovanın lngi
liz tekliflerine kartı çekingen dav
ranmakta devam etmekle bera-

mak güç olacatmdan ilk m~ı 
halede Blngazlye kadar olan sa 
hadakl llmanlann, ezcümle Tob· rz;
ruk, Deroe ve Blngazlnln deniz. ti" 
den bombardunanlar, karadan ı "'1' 
zırhlı birllkJerln ~vlnaeııi ve i
cabında asker c;:ıkartnıalarile iş-

~ inkişaf etmek için kullandık. ter: Kral, orta tarktakJ İngiliz batırmıştır. 
t' adığımız birlik daima halkın kuvvetleri başkwnandanı Ge-

(Den.mı: Sa. S, SU. S te) + + (Devamı: Sa. S, Stl. 4 t@) X X 

t 0nüJ rızasına ve emniyetine da· neral Wavel'e 9u telgrafı gön-
'nır neviden bir birlikti. dermlştlr: 

d ltalya ve Almanya, milli hak cCarp çölündeki zafer-
~ '"alarmı, başka milletlere kargı !erinden dolayı kumanda-
~ksızlıklar, tehditler ve teca- ı nız altındaki bütün kuv
~lerte dolu bir cihangirlik da- ı vetlere hararetli tebrikleri-
~~· haline koydular. Memleket- , mi bildirmenizi rica ede-
tınin içinde ancak tazyik yoiu , rim. Bu müşkül hareketi 

>e birlik aradılar. Cihangirlik si- , ehliyetle hazırlamak şerefi 
'-etl · · t• · 1 k k 1 bizzat size ve her üç aske-crının ne ıcesı o ara arşı· 

>'tında zorla bir müşterek emni- , keri sınıfın Genelkurmay-
~~ cephesi yarattılar. Giriştikleri !arına ait bulunmaktadır. 
ll.ıtnıır oyununa mevzu yaptıkları Planı tatbikte askerlerimi-
1l'1ınet, bütün varlıklarıdır. 1 zin gösterdiği cesaret ve 

t" lalyanlar, bu kumar oyununu ı kabiliyette aynı derecede 
ı~diden kaybetmiş görünüyor- 1 takdire layıktır. Adetçe fa-
~· Maruz bulunduklan asıl teh- j ik bir düşmana karşı yapı-
"t, Arnavutluk ve Mısır harp • lan ve büyük bir muvaffa-
~elerinde başlarına gelen işler ) kıyetle tetevvüç eden bu 
~~ıldir. Bu tehlike, Almanyanın taarruzda Dominyon kıta-
lı~tnanyayı işgal ettiği şekilde 1 larıyle Htndistan ve hür 
;itayı da askeri surette işgal ; Fransız kuvvetlerinin de 
!ııı~csi ve faşist rejiminin inhila· i mümtaz bir rol oynamış 
~c kuvvetle k ar~ı durmasıdır. i olmalarından blitün impa-
'U ai merkezleri koruma iddia-: ratorluğun büyük bir gu-
f e ıimali ltal.>anın işgalinden j rur ve iftihar duyduğuna 
llı'tıdiden bahsedilmiye başlan- l eminim. 

'tttr. 1 ~----------'· ilt Şunu unutmıyalım ki cihangir· 
tİ!\• ernelindeki milletler, hep ta- den Avusturyanın varısı sıfatile 
~ 1 hak iddialan üzerine yürür- T riyeste üzerinde hakları oldu
~ t. İtalya, eski Romanın • ar;<ıi ğunu düşünmesin"? 
ıf bıak iddiasındadır. O halde ne- Önümüzdeki günlerin her biri. 
~tı A lmanya, cAlman milleti- dünya için yeni yeni hadiseler, 
'.~ mukaddes Roma imparator-

1 
yeni yeni sürprizler saklıyor. 

-... ..:ı ...... :" ; lı P tırl P m,..," v,. ""· Ahmf!t Emin YALMAN 

Yılbaşı Tebriki Yerine 
Askerlerimize Hediye 

Bir Kariimizin Güzel Bir Teklifi 
<Beş on senedenberi, garp memleketlerini tak

liden yıl başında dostlarımız ile çiçek, çikolata., 
hetiiye teati etmek bizde de adet olmuştur.Fran
sızlar: c:Küçük hediyeler dostlukları beslen 
derler, belki doğrudur. BLJnun için esasa itiraz 
etmiyorum. Yalnız size yine garp memleketle
rinden bazılarında bu hususta tatbik edilen bir 
usulden bahsetmek. sizin fikrinizi sormak, dela
leti11izi rica etmek istiyorum. 

Belçikada, gazeteler Kanunuevvelin on beşin
den itibaren c: Karilerimizin seneba'}• hediyele
ri > başlığı altında bir sütun açarlar. Dileyen 
dostlarına yeni se:ıe tebriklerini gazetesi v.asıta
sile sunar; çiçek, çikolata için sarfedeceği pa
rayı bizzat tayin ettiği bir hayırlı işe verilmek 
üzere gazeteye gönderir. Bu suretle hem ziya
ret ve tebrik göndermek külfetinden kurtulmuş 
olur, heııi hayır müesseselerine bir yardımda 
bulunmuş olur. (Brükselde çıkan Soir gazetesi
ne 1932 de bu vesile ile gönderi:en paranın ye
kunu 465,000 frank idi!) 

cVatım> gazetesi bu usulü bizde yaymıya te
şebbüs edemez mi? 

Güle, karanfile, şekere vereceğiıni.ı paraları, 
hudutlarımızda yağmurda, karda bizi bekliyen 
askerlerimize şeker, lokum, yün eldiven, kışlık 
gömlek için tahsis etmemiz daha doğru olmaz 
mı? 

Yıl başı sabahı, bir karta iğnelenmiş buketi 
almıya alışmış ecnebi ahbaplarımızın da, ken
dilerine mahsus lalelerin kalın çorap şekline gi
rerek huduttaki Mehmetciğimize gittiğini ga
zetede okuyunca bize gücenmek şöyle dursun, 
takdir hissi duyacaklarına şüphe yoktur. 

Teklifim sizin için belki bazı yorgunluklar 
tevlit edecektir. Fakat cYıl başı ziyaret ve he
diyelerinden muafiyet için > gazetenize gönde
rilecek paraları (Vatan) ın kadın okuyucula
rından mürekkep bir heyet, askerlerimizi mem
nun edecelt' bir şekilde kulhmnııya davet edilir
se bu yorgunluk ta azalmış olur. Eğer fikrimde 
tatbik imkanı bulunduğuna inanıyorsanız kari
lerinize müracaat ediniz, meslektaşlarınızı teş
vik ediniz. Bu sene birbirimizi değil, erlerimizi 
ağırlıyalını, şenlendirelim. 
Şimdiden listenize beni şu satırları ilave ede

rek kaydedebilirsiniz: 
ıı: Bütün dostlarıma yeni yılı tebrik ederim; 

kendilerine çiçek göndermiyeceğim, namlarına 
askerlerimize şeker ,gönderilmesini c Vatan>dan 
rica ederim. 25 lira.> 

Bu teşebbüsü muvafık görürseniz ve karile
riniz fikri benimserlerse, askerledmize hediye 
göndermekle meşgul olacak heyette refikam 
çalışmıya hazırdır. 

GALiB 

lıTansanın U"" ·nat 1'"'eridi ~~ yazdıtmu:r 
C..1 gıbı Franaanın 

Damat Feridi olan Lavalin hükumetten çekilmesi günün en mü· 
bim bac:liaesidir. Lavalin Petainin yerine geçeceği bıddnndaki yeni 
kanunuesui maddesinin deiİfmeai itin buit bir tahıs tebcddülün
den ibaret olmadığma, bir ıistem ve cidit deiifmeai ıMnisına gcl
dijini gösteriyor. 

LAV AL 
Azledildi 
Hükfım,.tin Siyase

tinde c 0ğişiklik 
Olmıya' ağı 

Hitlere Biı : .. :1 di 
Vichy. 15 (A.A.) - &1! •• ::-. 

ajansı bild iriyor: 
MarepJ Petain dün radyoda 

Lavalin hariciye nezaretinde 
Flandin ile deği,tirildiğini ve 
kendisine halef olarak Lavali 
gösteren kanunu esaai maddeaİ· 
nin iptal edildiğini bildirirken: 

ccBu kararı, yükıek dahili aİya
aet sebepleri dolayıaile ittihaz et
tim» demİ.§tir. 

Vichy, 15 (A.A. ) - Havaa 
ajansı bildiriyor: 

Hükumet bünyesindeki deği
şiklik Almanya ile olan münase
betlerde hiçbir değişikliği tazam
mun etmemektedir. 

Mareşal, birinci Napolyonun 
oğlu Dük Reiohstadt'ın küllerini 
tevdi münaaebetile kendisine Hit· 
ler tarafından gönderilen pek 
asilane telgrafa verdiği C'.evapta 
da bunu teyit eylemiştir. Marepl • 
Petain, Hitler" e, hariciye ne:zare-
tine tayin edil~r. F~ht· 

(Devamı: S&. a, Sü. ı * · ·r 
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Ellerini Yataganlarına Götürüp 
Kabzelerini Sıkarak Cevap Verdiler 

Vakit yatsıyı hayli geçmişti. rından birinin yere düşmesinden 
Filyoku§undan Zeyreğe kıvrı· fütur getirmediler. Elinde yalnız 

lan dar ve dolambaçlı yolun dö- kalın bir sopadan baıka birıey 
nemccinde dokuz ki§İlik bir ka~ olmadan çarpışmıya karışan fe
file, karşıdan gelen dört gölge nerli Ufak, bir hamlede yerde ya. 
ile karşılaştı. Yol üç kişinin an- tanın yatağanını alarak sırtını 
cak yanyana geçebileceği kadar duvara dayadı ve arkadaşına: 
dardı. Kafilenin gerisinden bir - Hüsmen kendini kolla,· 
erkek sesi, önde müşamba feneri bunlar zorlu çapulculara benzi
aheste, aheste sallıyarak, dur- yor. 
makla yürümek arasında müte- Ha.sanı yere yuvarladılar. dör· 
reddit bir vaziyet almış bir ad1l· de kartı iki kaldık, dedi. 
rna: Kartıdakiler alaycı bir sesle: 

- Ne durakladın Hasan! Yü- - Canınız tatlı ise ağalarını-
rU~ene... za söyleyin de keselerini ihsan et.. 

Diye seslendi. Hasan ba§ını sinler. Bize can değil, akçe ti.-
çevirdi ve: zım, diye mukabele ettiler. 

- Görmüyor musun, ağam; Fakat bu söze Hüsmenin sa-
:ıerden gelenler yolu kestiler. Ne vurduğu palanın haamınınki ile 
geçmemiz için yol veriyor, ne· de karşılaşmasından doğan gıcırtı 
savulup gidiyorlar. Cevabını ver· cevap verdi. 
di. Gerideki iki çelebi yanlarında-

Bu lcif ağalardan ziyade ileri- ki Üç kadının önüne siper olmuş, 
de mırıldanıp duran dört kişilik bir yandan çarpı~an yanaşmaları· 
kafileye söylenmit gibiydi. na: 
Muşamba fenerli diğer biri - Ha gayret, korkmayın bu 

atıldı: çapulculardan ••. 
- Yol verin ağalar! Çelebiler Diye seslenirken, bir yandan 

geçsın. da kadınları teskine çalışıyor ve 
Bu hıtaba kalın ve dürüşt bir kendilerine de cesaret telkin eden 

ses cevap verdi: bir eda ile: 
- Sizi yolunuzdan alıkoyan - Şimdi bizimkiler onların 

yok ya, geçini Yoksa Hünk8.rın hepsinin leşini yere sererler, bu 
yolunu kendi has bahçeniz mi 

1 

beli.~ı ucuzca savuştururuz. 
sandınız? Dıyorlardı. Fakat bu görün-

Bu sırada kafileden ellerinde mez bela öyle kolay kolay aa
birer kalın sopa ve bellerinde en- vuşturulacak bir sokak kavgası
li birer yatağan bulunan iki kiıi na benzemiyordu. Şimdi saldı
fcnerliJerin xanına geldi ve elle- ranlardan biri de devrilmiş ve 
rile onları gezi çekerd4 öne geç- kendinden evvel yere yuvarlanan 
tiler. düşmanının üzerine upuzun sc-

Bunların dik ve hakim ıesleri ril:rni§ti. Yerde yatan iki yaralının 
birbirine karışarak Herdeki gölge- iniltisile, ayakta çarpışanların 
!ere doğru haykı lı: 

1

. ağız dalaşlarına palaların çatır
- Yol verin, savulun geçe- dısı hakimdi ve henüz ayakta 

lim 1 duranlar, her §eyden ziyade bu 
Karşrdakilerden homurdanmı· sese kulak veriyorlardı. Fakat 

ya benziyen bir ses cevap verdi: üçe karşı iki az geliyor ve saldı
- Geçin f Sizi yolunuzdan alı- ranlar bu çarpı§mayı biran evvel 

koyan yok dedik ya... bitirmek için bir düziye ileri atı-
Berikiler ellerini yatağanları- lıyorlardı. Onlardan biri palasını 

na götürüp kabzaları ııkarak ce- bir daha savurup karşısındakini 
vap verdiler: bir adım daha gerileterek: 

- Savulun diyorum size, yok- - Haydi yo]daılar. Bu iı çok 
sa... uzadı. Karakullukçular gelme-

Gölgeler biraz daha yakla§O• den çatışmayı çabuk bitirelim. 
rak tekrarladılar: Beı on akçe ekle edelim derken 

- Yoksa... Ne olur sanki. deliğe girmekte mini yok. 
barsaklarımızı mı dcşersiniz} Diye homurdandı ve sözünü 

Geriden temkinli ve hakimane bitirmeden bir hamle daha yapa
konuşan bir ses iJerdok.i yatağan- rak karşısındakini sendeletti. Bel
lılara emir verdi: liydi ki yere düşmemiş olmaoına 

- Haydi Hasan, Hüsmen! rağmen bu hamleyi karıılıyan da 
Laf ebeliği yapacağınıza şunlan az çok bir yara almı~tı. Yatağan 
bertaraf edin de, geçelim, sağ elinden ıol eline geçerken 

Bu sözün akabinde kabzayı sı- gexi doğru seslendi: 
kan eller yatağanları sıyırarak iki - Ağalar! Siz geri dönseniz 
muıamba fenerin ziyası ile görü- daha isabetli olur sanırım; ben 
lebilen iki parıltı yarattılar. Göl· de biraz yaralandım. Bu gidişle 
gel er biran içinde, gerilmiı bir yavaı yavaş eriyeceğiz. Sıra size! 
yay gibi biraz gc.ri çekildi ve gelmeden başınızın çaresine ha· 
birden karanlık içinde parlıyan kınız. 
dört yatağan daha görüldü; ar- Geridekiler zaten aarsılmışb. 
kasından kaba küfürler savuran Bu söz üzerine büsbütün pelte
sesler duyuldu. iki iri adam ikiye leştiler. Erkeklerden biri bitkin 
karıı dörtle karşı]aflıklarını gö- bir sesle cevap verdi: 
rünce biraz irkildiler. Yatağan- - Dayatın, aman vermeyin 
!arın sıyrılmasile karııdaki çapul- itlere. Yediğiniz ekmeği hak 
cuların tabana kuvve~ savuıaca.k- edin. Konağa dönünce ikişer Mı- 1 

]arını ummuştular. Fakat fener sır zincirlisi [ I] bahııtınız olsun. 
tutanlardan biri de elindeki fene· Fakat bu kuru vaad zor paza
ri arkada§ına vererek yanlarında rında geçer akçe değildi. Karıı· 
yer alınca, tereddütleri geçti. dakiler gülerek cevap verdiler: 
Artık uzaktan köpeklerin uluma - Ağam, ikiıer çil zincirliyi 
seslerini. çeliklerin birbirine çarp. bize ilet de savuşalım. Yoksa it 
masmdan doğan sesler baatınyor, uzadıkça beger kese akçeden ar· 
çarpııanların savurduğu kaba kü- tık almayız, ondan da haberiniz 
fürler de araya karışıyordu. Bu olsun. 
çarpıımanın henüz ikinci dakika- (Arkası var) 
sında ah yandım feryadile bir 
vücut yere yuvarlandı ve arada 
kanlı bir set husule getirdi. Ken
dini müdafaa edenler arkadaıla-

(1) O zamanki rayice göre bir Mı· 
sır zlnctrll altını 330 akçe, 120 ak
çe ise bir kuruş. ederdi. 

--------VATA~: 16 - 12 - 940 

ŞEHiR HABERLERi 
t ' Snruyor1ar? 

Krultoprak KU.)'Ubafında ot1.1~ 

raaların b~h ... odlyeden blr rtca.latJ 
var. 

Renk:i ispirto 
lcen Kadın 
' İstanbul adliyesinin sarhoş kadrr. 

suçlusu Bayan Hidayet dün yine blr 
polisin önünde meşhut suçlar müddei 
umumtliflne getirildi. Aylardanberi 
tarak görmiyen saçları dimdikti. Sır· 
tında yazlık ince bir entariden ba~
ka bir fey yoktu. Şiddetli yağmur 

entarl!rinl bir peştemaı gibi \·ücudü~ 

ne yapıştırmıştı. Ayakları da çıplak 
tı. Dondurucu soğutun titrettiği çe 
neleri birbirine vuruyordu. ?\te~htıt 

suçlar muavini Fethi sorgusunu yap· 
tıktan sonra onu Sultanahmet sun: 
birinci ceza hAkimt duruı,masını yap 
tı. İddia şu idi. Bayan Hiday-et renl':.· 
lt ispirto içml;ı:, kafayı adam o.kıllı 

tUtsWedikten sonra gazinocu !smai
lin camekA.nına yumruklarını indir • 
mi~ ve param parça etmiştir. Hida -
yet blr hafta evvel de Fatih Mer
kezinin camlarını, bir ay evvel de ken 
disine rakı vermtyen bir ba.,ka mey
hanecinin vitrinini kırmıştı. 

'A!uhtelif mahkemeler onu birçok 
para cezasına mahkQm etmi' ve mev 
kuf kaldığı: günlerin her birisi de bir 
lira para cezasına mahsup edtımı.,. 

ti. HAklm bütün bunları anlattıktan 
sonra: 

- Bayan Hidayet.. Sen akıllan • 
mıyorsun. 33 yaşında bir kadınsın. 

Artık uslan. Yine cam kırdığın id· 
dia ediliyor. Ayıp değil ml? Niçin 
yaptm ? .. 

Hidayet l!tibal! btr eda ile dudak· 
tarını bUktti ve cevap verdi: 

- Aşka geldim. Kırdrm. Kara ki· 
tap elinde... İstediğin kadar ceza 
diye... Kaçarsam şerefsizim .. 

Arzuhalci Hayri isminde bir genç 
te on sened.enberl rakı içer ve zabı
ta memurlarına hakaret ederdi. B~ 
hakareti bir itiyat haHne geldiği için 
adil tıp işleri müdUrlUğll de verdiği 

rapordd.: 
- Bunun zabıta memurlarına baka 

ret etmesi bir hastalık hallne gel • 
miştir. Yalnız bu suçundan dolayı 

kendisine ceza vertıemez demişti. 
Hidayet te son Uç ay içinde beş on 

cam kırmıştır. Ht\klm Reşit bu ltiya· 
dinı tetkike şayan gördüğü için Hi
dayetin adli tıp işleri mlidUr!Uğllnde 

muayenesine lüzwn gösterdi. Rapor 
alındıktan sonra muhakemesine de
vam edilecektir. 

İdadi Mezunları 
Lise Mezunu Sayı 'acaklar 

Ankara, 15 (Telefonla) - 7 
sınıflı eski idadi mektebinden 
mezun olanların lise .mezunu ad· 
dedilmeleri Maarif Vekaletince 
kararla~tırılmı§tır. 

Vali, Dün Sabah 
Ankaradan Geldi 

Doktor Liitfi Kırdar Ankaradaki Temasları 
Hakkında Bir Muharririmize Malumat verdi 

VekAletle muhtelif meseleler Uze- ı nın belediyece satın alınması kabul 
rinde temasta bulunmak üzere An • ı edildi. Burada ya b1r otel yapmayı 
karaya giden Vali ve Belediye Reisi ve yahutta haşka bir şekilde istiiade 
Dr. LQtfl Kırdar dUn sabahki eks· etmeyi düşünüyoruz. 
presle tstanbula gelmLIJ ve istasyon· Yıldızdaki binaların da belediye-
da Kars valisi Htldat Karataban, va· ye devrJ kararla.ştırılmı,tır. 

li muavini Ahmet Kınık, Vill.yet ve Bir gün tek, bir gün çift nuınara· 
belediye erkA.nı ta.rafından karşılan· ıı taketıerln çalıştırılmasının iyi bir 

lmıştır. netice verip vermediği hususunda da 

Vali Ankara temasları hakkında izahat istediler. MatlQp bir şekilde 
şu malümatı vermiı;tir: benzin tasarrufunun temin edilip e-

- Belediyeden devlet hizmetine, dilmediği vilA.yet tarafından etUt e· 
devlet hizmetinden belediyeye geçen- dilerek vekA.lete bildirilecektir. 
ler tekaüt hakkından mahrum edili- Tramvay, elektrik, tUnel idarele-
yorlardı. Memurların bu mağdur va 
ztyetten kurtulmaları içtn Dahiliye 
VekAleti meclise bir kanun projesi 
vermiştir. Biz de bu husustaki mU
talAamızı bildirdik. 

Maçk:adaki İtalyan sefareti binası-

rine malzeme ve ittatye için de hor
tum bulamıyorduk. Yaptığım tcma!ı 

tar neticesinde döviz meselesi hallP· 
dildi. Amerlkadan diğer malzeme ve 
itfaiye hortumlarının tedariki im • 
kAnı temin edilmiştir. 

Tenzilatlı Seyahat 
Bi etleri Kaldırılmatlı 

Münakalat Vekaleti, Halka Daha Ziyade 
Kolaylık Göstermeyi Düşünüyor 

Münak'11.t Vekili Cevdet Kerim 1 - !stanbulda bef altı gün kala· 
lncedayı dün sabahki trenle vekAle- rak vekAlete ait işler üzerinde tet
te alt muhtellf meseleler üzerinde klkler yapacağım. Devlet demlryolla 
tetkikat yapmak üzere lstanbula rrnda tenzna.tıı biletlerin kaldırtla

gelmtş ve Haydarpaşa istasyonunda cağmı gazetelerde gördüm. Böyle 
Kars valisi, vali muavini, Devlet De- bir şey dtlşUnmüyoruz. BilA.kis halk 
ntzyollan ve limanlarr lşlebnelerl fçtn daha ziyade kolaylık dU~ü

umum müdürleri tara.tından kar..,ııan yonız. MUnakalAt mevzuu içine gi
mıştır. 

Vekil dün kendislle görüşen gaze-
tecilere bu seyahati hakkında şun

ları söylemiştir: 

Yabancı Dilden 
imtihan Evrakı 

Ankara 15 (Telefonla) - Bir 
derece terfi etmek üzere İstan· 
bulda yabancı dilden imtihanlara 
girenlerin evrakı Ankaraya gel· 
miş ve Maarif Vekaletince tetki
kine baılanmıştır. Neticeler bir 
iki gün içinde belli olacaktır. 

ren bUtUn işleri arkada..1larla bera • 

ber daha iyi blr 'ekllde idareye çalı-
şacağlz> 

Borsanın İstanbula 
Nakli Meselesi 

Son Yağmurlardan 
iki Ev Cöktü 

1 
DUn sabah saat 6 raddelerinde 

Beylerbeyinde Abdullah ağa mahalle· 
sinde İzbe meydanı sokağında 8 nu· 
maralı Ser!ile isminde bir kadına aft 
iki kaUı ev yağan yağmurlardan a.nt 
olarak çökmtiı~:tür. 

Bundan başka Üsküdarda de
1 

Çavu, 
dere caddesinde 29 numaralı Saniye
ye alt iki katlı eVin arka kısmı çök
mtlştUr. İneanca zayiat olmamqıtır. 

Sahta Sayrüs:ıfar 
r;usaadesi Hakkında 

Bir Düzeltme 
Emniyet MUdllrlüğünden: Gazete· 

nlzin 12/12/940 tarihli nüshasının 2 
net sayfasının 6 ncı süturnında (Sah
te Seyrüseter müsaadesi) oa.ıılığı al· 
tmda neşredilen yazıda bildirilen hA
disenin safahatmda haklkata uymı· 
yan cihetleri görilldUğllnden keyt:;, 
tin aşağıda yazıldığı veçhile tavzihJ
ne lüzum görUlmüştUr. Şöyle ki: 

Görülen !ennt noksanlarmdan do

layı bir kamyonetin seyrüseferine 

müsaade edilmesi için evvelce bizzat 

sahibinin iki defa yaptırmış oldu

ğu fennt muayenede ten memuru 

Nazım Üçer tarafından görWen nok
sanlarına binaen kamyonetin saflam 

raporu verilmemiştir. Bu vaziyet kar 

şısında kamyonet 3ahlbl muamelecı 
Süleyman& müracaat ederek mezkQr 
kamyonetin fennt muayenesini yap~ 
trrıp muamelesini tekemmuı ettir -
meslnt mumaileyhe bırak.mı' ve mu
ameleci Süleyman vekA.letnamesiz 
muamele takip edilmesinin menedil

Diyorlar ki: 
Biz, Kadıköy t.keleol Ue !:

renköytl btrlblrine bağ~yan ulall 
caddede oturuyoruz. Evıertııı!Ze 

gidip gelmek için hiçbir vaoıta 
bulamıyoruz. Bu caddede otobUS· 
lerln ll)lemelerl ya~a.k edllı:niŞtlt. 

Tram\•ay caddesini takibeD 
Göztepe \'e orada.o da iç Erenkô-
yllne kadar giden bu otobllslere 
Göztepe ue Kachköy arasındald 
gUzerp.htan blnllmeeine musaacl• 
edilmiyor. Otobüsler GöztepedeP 
iç Erenköyü.ne sapryo:rlar. 

Halbuki otobüsler a8falt cad> 
dey1 takip ederlenıe hem bu ıtı· 
zerp.htan yolou al&nll< kir tıe • 
min edebilecekler b- de bWerl 
bu ı.,. meV111minde Kadılı:öJllll• 
kadar yUı1lmckten lnırtan.cakJAr" 
drr. Jl&ttıl daha kısa bir yol ....... 

derek benzlu ve IA8tlkte11. de ta • 
samı1 ede<eklerdlr. 

Belediyemiz acaba bu kelaylıjt 
biz.le.re gösteremez mit 

Doçentlerin Terfii işi 
Haber aldığımıza göre, 1ı:adr• 

müsait olmad~ı için bazı doÇent. 
ler bu sene profesörlüğe terfi e
dilemiyeceklerdir. Bunlann ıer• 
fii de bir sene ıonra yapılacaktı!· 

Maarifte: 
Btr tlldlyet<ı cevap - Kadıköy ~1' 

ortamekteblnde riyaziye mualJJmiııl" 
devamsızlığından ş!kAyet eden o~o· 
yucumuza, maarit mlldUr!Uğil verdi· 
ği cevapta: cBu okul öğretmenıertn· 

den biri hastalığı dolayısile 7 ve ıo 
gün olmak üzere raporla izin aımış· 

tır. Birkaç gün de askeri lşlerile nıeı· 
gu1 olmuştun denilmektedir. ıceytı· 

miş. olmasma binaen kayıt ve tesci· yet tavzih olunur. 
lini deruhte etmiş olduğu bu kam· =============O:.ı:n 
yonetln muamele ve fenni muayene· tahkikat yapılmış ve toför RaSiill 

bir sahte rapor ile kamyonete pııJ<J 
~~ay:~~':"';'u8!y~:ı:.:;~'!;em~~~: temin ettiği anıa.ıı~ ve bu pıtı<• 
rek evvelce tanıştığı Belediye Fen hemen istirdat edilmiştir. 
İşleri mUdUr!Uğllnde istihdam edilen 6 ncı 'ubece yapılan tahkikat ••· 
şoför Rasim'e ba,vurmuş ve sözü ge· tice.sinde suçlular 2 net şube rnUdUr· 
çen kamyonetin muayenesinin temi lllğüne sevk ve oradan da ait bulun· 
ninl talep etmışttr. duğu mahkemeye tevdi edilmek U:~ 

Seyrü!efere elverişli görlllrnlyen re evraklarile birlikte cumhurı)' 
yazıh kamyonetin aynr günde sey . müddelumumUlğine teslim edi]JlllŞ • 

rüsefer etttğ1 '1Jbe 6 fen memuru lerdir. 
Nazım Üçerin na.zarı dikkatini cel~ Matbuat kanununun mahSUS rrısd· 
betmiş ve keyfiyeti bir raporla 6 ncı desine tevfikan bu tavzihnamenin ı" 
'ube mlldUrlüğilne blldlrmee! üzeri· zetenlzin aynı sütununa dercedllpır 
ne mezkO.r fUbe<:e derhal muktazt sini rica ederim. 

r 
l LÜZUMLU 

• 
itfaiye Telefonları 

J BiLGiLER 
• • 
Galatada İsmet, EminönUnde Btşt:" ;.· 
Kemal, KUçUkpazarda Bensa.son. 

( Askerlerimize Kaşlık Eşya ) 

Ankara, 15 ('I'elefonla) - Ankara 
borsaamm !stanbula nakledileceği 
hakkmdakf haberler etrafında yapı
lan tahkikata nazaran borsa. Anka
ra.ya Uç sene müddetle gelmiştir. 

Ve bu müddet te nisan 1941 sonunda 
bitecektir. Binaenaleyh bu mUddet 
dolmadan evvel borsanın İstanbul& 

nakli hakkmda kat'ı bir şey söy -
lemJye fmkA.n yoktur. Yalnız resmi 
mahfeldeki kanaat hUkilmet merke -
zinde btr borsanm bulunması mer
kezindedir. 

Bir yangın veya yangın başlangıcı, 
yıkılma, çökme gibi hAdtseler olurso. 
derhal: 

lemdarda Esat, Kumkapıda surıe1'°'9" 
Şehzadebaıımda t Hakkı, Şeıırent 1 ; 
nlnde Nazun, Karagllmrilkte sııo. 
Fenerde Hüsa.mettin Samatyada. ı~ 
rotllos, Aksarayda Ethem pert••· 
Kadiköyde eekl t.kelede BUyül< ee· 
<ane, Beşlktaşta SU!eyman ıuc•I' 

Üniversite talebesi kahraman-muş ve bu hayırlı te§ebbüsü al
askerlerimize hediye almak için kı§lamıılardır. 
faaliyetlerine devam etmektedir~ * Kahraman askerlerimize kı,ltk 

ler. Evvelki alc,am bu maksatla Ik e,ya toplanmasına ehemmiyetle Ç•· 

tısat Fakültesi talebeleri Taksim lışımlaktadrr. Boğaziçi lisesinin tale
gazinosunda bir danslı çay tertip beleri kendi aralarında topladıkları 
etmiılerdir. Çayda kalabalık bir para ile altı yüz otuz çitt yUn çorap 
Üniversite gençliği hazır bulun- alarak Kızılay& tesllm etmI~!erdir. 

Portakal İhracatı 
Ankara, !5 (Telelonla) -- İcra v ... 

killeri Heyeti flmdiye kadar hiçbir 
kayda tAbl otmıyan portakaJlarımı· 

ırn ihracatT işi için de yeni kararlar 
ı.lmış bulunmaktadır. İhraç edilecek 
portakaUara behemehal Ticaret Ve
kAletinden lisans alınacaktır. 

!stanbtılda oturanlaır 

Beyoğlunda otunuılar 

Ka.dıköyde oturanlar 
1'aktldarda otııranl&r 

24222 
446" 
60020 
60625 

numaraya telefon etmelidirler. 
Telefon santrallarr bulunan Bakır

köy, Bebek, Büyük ada, BüyUkdere, 
Burgaz adası. Erenköy, Heybellada, 
Kandilli, Kartal, Kmalıada, Pa.fabah· 
çe, Tarabya ve Yeşllköy için aantral
da bulunan muhabere memuruna 
YANGIN kelimesini söylemek kllti
dir. 

Sıhhi lmdıt Vesaiti Kadirga Talebe Yurdu 
lstanbul Cümhuriyet Halk Fır· Btr kaza vukuunda İstanbul, Be-

kası tarafından açılan kız talebe yoğlu ve Boğıı.z!çinln tekmil Rumeli 
yurdu tevsi edilmiştir. Yatak mik sahili ile Bakırköy ve Yeşllköyde otu

ranlar 44998 numaraya, bütün Ana
ları yüzden yüz elliye çıkartılmış. dolu yakası köylerinde oturanlar 
tır. Maarif Cemiyeti tarafından 

6~36 numaraya telefon ederlerse 
idare edilen kadirga talebe yur- derhal sıhhi tmdat otomobili get!rlle
du da büyütülecektir. Bundan baş bilir. 
ka, Üniversite hususi, resmi yurt 
idarelerile temas ederek yurtların 1 

talebelerin daha fazla çalı§Obile-

BU GECE 
IS"ÖBETÇİ ECZANELER 

cekleri bir vaziyete getirilmesini Beyoğlunda ~l&tko,v:tç ve ltlmat, 
istiyecektir. Taksimde Kemal RebW. Şişllde Halk, 

ö>' Orta.köyde (Ortaköy), ArnavutK · 
de Mlltlyac!ls, Bebekte Merkez. 11'. 
küdarda Ahmedlyede Fuat :ııoJIP· 
Sarryerde Nuri, Büy\lkadada 1ial1" 

Heybelladada Halk eczaneleri. 

'ıkKVı 
16 Bl:RtNCtKANuN 1940 

PAZARTESi 
YIL: 1940 - AY: l2 • GtlN: sıJI 
RUMl : 1366 - 1 lnclk4nun: S 
filORl: 1859 - ZİLKADE : 18 
\AKİT VAbAII EU-'l -GÜNEŞ: 8,18 2,31 

ôGLE 13,09 7,28 

lKİNDİ: l~.29 9,(8 

AKŞAM: 17,H 12,00 
YATSI: 19,20 1,ss 
İMSAK: 6,31 12,50 

1 nı biraz daJuL tı7.atarak kanapeye ya" 1 !Aztmgetdlğlnl bilemiyorum... 1 nlşanhsı '\.&mtI!J •• 

landı. Ylnnl beş 8<"nedenberl koca~ı- - Bu kadar tQ.fı Nesrinin ha!5ta. - - Zorluk addettiğin yalrın 

nın bu kaba. hl:U'eketıerino kanıksa- tığına ehemnıJyet \•erml;yorun1 diye mu! .. 

1 mem de! .. Siz kadınlar dalma pirey11 - Estağflrullah! .. Bekleriz. 
hu 1 deve yaparslruz... Delikanlı bukleli sa:rı aaçlaruıJ 11•1' 

Bu muhavere ağaç1arm arkasın • leden geniş kenarb beyaz 'ap~1: 
dan akseden, bir kırbaç şakırtıslle m çıkardJ ve onlan gWerek: ~ .. 
bölündU. Rılna Hanım kulak kabar- tadı. En mllstesna bir kaJ.ın çeb1" 

l 
1 n1n ralıatsızlı~ kendini fazla d!nle-

KA l"ITSIZ BiR BABA meslnden baıfıa bir 'l"Y değildir. 
- Şu gllller ne g1lzel değil ml - Bu bwıusta çok yanılıyorsun 

RAna f İnsan baharın geldJl:inl bu Murat!" 
renk ve bıı koku Ue daha r.Jyade hls- - Ben değtJ, sen yarulıyorion ... 
sediyor... Kn:ımızı !azla. nazlı bUyüttllk ... Hat-

Zengin çiftlik sahibinin ka.rısr, ko· tA biraz da şlmarttık, 1,te he{l'iil bu!. 
casının bu sörllne haflf' btr dudak - Haytr? Hayrr!. l\feseleye ehcııı-
bükü~Ue gilldü: mtyet vermek istemediğin için bu 

- E\·et gttz.eJ ? •• Fakat benim iç.in sudan tesellilerle benJ kandımuy.ı. ça 
baha"\', Nesrinin sıhhat bulma"-'Ue ge- lışıyonun. NesrlnJn halini Jıjç be • 
Jeeek..... t~nmJyoruın.. Sen de onun gttnden 
Beyazı siyahına galebe !.)alııo -- güne solduğıınu '" l'tllıadan kesildi· 

larma. rağmen hAIA genç görttnen finl gördUğiln halde, bilmem niçin 
i\lurat Bey bir kana.peye oturdu. O- mütemadiyen ba inatta ısrar edty ... r
muzlarmı silker gibi blr hareket ya· sun! .•• 
parak: Murat Bey can sıkıntısını ima &-

- Adam. sen de! Ded.J. Her ~y• uen bir baş ha.reketile karısmm sö
lzam ed("-ıfn1z. ilana kahr:ıı.a. Nesı ; zttntt kes~. tlstUste attığı bacakları-

mış olan RAna ilan an ıctnı çeke-r~k mi söylüyorsun?.. - Daha başka ne olabilir T .• 
yllzlinU yan tarafa çe\·irdl. Şlındl St- - Evet!... - Her işi ne kadar da dUz duva-
rala.rmda. derin blr sesslzllk ,·ard:. - Peki komşumuzun kfra.cı"Uf' ra çıkannuoız. Nı,anıısını bırak -

Hafif bir rttzglr, önlerinde uzanıp Ne11rfnln tıastahfının ne münasebet tırtmak mUhlm bir mesele midir 
giden ekin ta:rla.smı dalgalandırıyor, va:r f. sanki! .• 
seddln üstündeki yüksek keCJt"Pf'I n - Demek hlLlı\ bu hakikate vAk' - KIZJ!ll zorla bu adama veremez 
ğaçlanndan ku!} crvıltıları aksediyor
du. 

RAna Hanım blr tek kelime ile ::.-
rala:rmdakl sUkOtu bozarak:: 

- Murat ... Dedi. 

Ve devam etti: 

-.. Sana bir şey sora.c'ağnn.. Bu 

çıttJUc: korn!Juınuzun klraelsı 8.<'&ba 
daha ne kadar zaman bu civarda 
oturacak?. 

!lurat Bey müstehzi bir ~uıum~e
yı,1e ba..'!'mt salladı: 

11.e#Usln ! .. Bir babanın bu dereC"e ı:~ 

yrtı!!llz o1ma.!i• cidden "ayanı t~esshf
tUr ... 

1\-fura.t Beyin ytlzü blrdenbl:re <."ld 
ıdtle,tl. Oturduğu yerden doğrulara! 
karı~rnın gözle:rlne sual dolu bir nı.ı

ııarla baktı: 

- Bende fena bir şüphe uyand. 
dm .. Yoksa Nesrin Saffeti mi se\·I · 
yor! .. 

- Bunu tici senedenberl aneak şhn 
dl mi anladın!. 

- KendJsfnden bu hususta hJç lza- ~furat Bey ba,ın-r sıı.l'ndı: 

hat istemedim. ı - Demek ı,ın içinde ı., varını' d~ 
- Bu n1Unasebetslı. sözlerin pek:l.- sene!. 

IA beni öfk~Jendlrdlğlnl bUJrsln .. RI- - llem de neticesiz, sapa bir ı-, ... 
ea ederim ciddi konu,... - Anuna. da yaptın ha! .. 1\""~rlnl 

- R!ı.nA sen bugiin haklltaten öf-ı l"erlrlz Stıffete, olur bltf'l' ... 
kelisin... Ne oldu sana kuzun1 '! •• - Her Ş<'Y Sl"ntn za'!Jnf:ttlkln ka· 

- O kadar tuhaf bir adam!llın ki, da:r kolay de~U :\1u:rat! .. 
Mnrat, 8tnde e,·ırı.t muhabbeti tah-ı - Nltln kolay olma...~ın T .• 
rJ.k etmek içln nası\ bir söz söylemek - ÇünltU Saffetin lstanbuJda bir 

eln ya!-
- Verl:rlm... llcm eamrn bun1ar 

Uzllntıtye değer cıeyler midir f •. Şa· 

şa:rım size! .. 
- DU,Unil~lertn pek satht Murat!. 

Meydanda olan hakikati iyice mU -
lAhaza edecek olursak neticeden kork 
malıyız ... 

- Ben bllftkl• neticeyi rok iyi gö
rUyorum ... 

- Mt\demkl benim endişeme kulak 
A<\m1yorsun o halde dinle: Far:ıede

Um kt. ~affet kat'lyyen nlşanlısm -
dan vaz geçmlyeee~lnJ &öylese! .. Ve 
hattA me8eleyl uza.tmo.nıak lçln bu
)'adan ('e~lllp gitse! .. O zaman Nes· 
)'{n ne olur T •• ŞUphe~lz az zaman 1-
('lndf! onu kaybederiz ... 

- Bunlar hep bo' ın.nar! .. 
- Ah ne olurdu l\fura.t, bir par-

t.a benim gibi düşllnebllseydln! .. 
- Düşünmem de, dUşünmek iste-

tarak mmldaod.ı: sinden da.ha güzPI olan ytızU, """' 
- Odur! •• Yine blr sabah g~ln - bıyıkll:U'ınm altından göril.nen ~ 

tfslnden dönüyor.. gibi mnnta.zam dJ~ltrUe blr ıcat df" 
Çok geçmeden karşıdan açık renk ha. g1l.ellcşmı,u. Uzakıa.,..n -1 .,,

bir spo:r kostüm giyinmiş sarışın bir lerlnl dalgın dalgın dlnllyen r.P' 
ath görünmü,tü. Karı kocaya ba..şlle llanırn meyus bir tavırla: 
hürmetkar bir 8e1Am verdikten son- - Çok yauk, ded1. Bu adaPJ ?ftlt: 
ra aheste aheste yanlarına gelerek tine yO.r olmıyac&k! rıerke&e bd '::, 
durdu: dar yüksekten bakan btr erk~iD ·~ 

- Rahatınızı lhlA1 ettllfmden do- zil Nesrin gibi çellmslz bir ıcnı I 
layı afhnızı dUerlm efendim 1' •• Ga. rllr mü T. ~ 

llba bu sabah baş b""' bir parça Murat Bey ba'ını ıallıyaral< ıöl 
gentle..,mek lstenılşslntz... dil: ,. 

Murat Bey gll!Umsedl. Rllna Ha - - Kendl•inl Nesrlnden ba'13 ,. ,,,ı 
rum onun, eğerin üstünde dlm dik sut edecek blr kadın buJatınece1' 
duran bitimli endamma. bakarak c~ bakalnn ! . 
vap verdi: - Ne tuhaf söz söylüyor81JII ~:; 

- tyt tahmin ettiniz Saffet Bey'!' .. l'at! .. Erkeklerin, bllh&.s~ keD ,, 
Ya stz böyle nereden?. beğenen güzel erkeklerin gt>zU gU ., .. 

- Biraz tepeye kadar uza.ndmı .•. zel, gö~it'-rlşH kadınlardadır ... ~At 
Maltını ya omdan pek hazzederim... lar mt\ne,·r, ruhf gtizelllkten r.~ 

- Çok güzel?.. Biraz oturmaz mı· ·maddl, ,a,aah güzellik ara.rlar··· ı'· 
111 • 

sınızT - Peki amma, Ne~rln ('lrklD tJI 
- Teşekkür ederim ••• ŞlmdJ müsa.- - ÇlrkJn değtl ... Fakat p.sJft 

ade etllnlz de yemekten sonra tas . yanında şUpheslz pek M>nilk Jcal'') 
dl edeyim.- (Arkası -vot 
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(Telgraf, Telefon Haberıerı) 
11 inci Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası İtalya Ahalisi 

A 

2 eyl6l gunu öğleden •onra B u·· y u·· k tankımız, tayyaremiz ve tayya-
ikjyi çeyrek geçe B. Bonnet ha· reye kartı müdafaa toplarımız 
riciye nezaretindeki makammcla yoktu. Bunlan yapacak fabrika· 
otururken telefonun çaldığını Facı· a n 1 n lara da malik değildik. Harbi 
duydu. Karflsında Kont Ciano !kaybettik, çünkü müttefikimizin 
bulunduğunu hayretle anladı. ancak küçücük bir ordusu vardı 
ltalyan hariciye nazın mukadde- Hı· k Ay esı· ve hudutauz insan ve servet kay-
me yapmıya lüzum gönneden a naklannın mümkün kılabileceği 

FRANSIZ 
Kabinesindeki 

Tadilat 

zafer Abidesi HarptenBıkh 
•• Musolininin Hatası 

dedi ki: inkipfa ıüratle varmak imkanın· 
- Ben Kont Cianoyum. Bu sı. J J dan mahrumdu. 

rada yanında sefiriniz B. Fran- ngiltere le Fransa Bu yazılarının baıında Vinston 
suva Poncet ve lngiliz sefiri Sir Çörçil ile olan konuşmamdan 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
Onünde Merasim ltalyaya Pahalıya 

Mal Olacak 

Persi Lorraine bulunuyor. Kon· Neden Aynı bahsetmiştim. Bu konuşma esna· 
ferans işini ele almanın hala za· D k k sında Çörçil çok dikkate değer 
manı geçmediğine kailim ... > a i ada bir söz sarf etti. Kendisine şu su· 

J orj Bonnet, ertesi pazar gü- . LJ b G · d "l '\ ali sorm11ştum: 
1 Tl ar e l r m e l er !' - Ha be.. harbı' esnasında 1 talya siyaseti ve askeri hare· 

Utının Balkanlar ve Afrika

~ "iradıiı muvaffakıyetaizlik
.ı.:. den aonra. Mihver aleyhine, 
~Yeni bir hadise kaydedildi: 
.~a Almanya ile i.tbirliği 

"haetinde büyük bir rol oynı· 
~.adeta Franaanın bütün ai· 
~~e bakim görünen, hatti 
~ devlet reialiğine geçmek 
~li bile mevzuu bahsolan, 
~ekil muavini M. Laval, ka· 
'eden çekildi, daha doğruau, 

repl Pctain tarafından bu 
~eden alındı. Mareıal Petain 

bqvekilden ziyade devlet 
~ olduğuna göre M. Laval"in 
ı._en cbapekil muavini> un
~ ta11makla beraber, haki
~ bqvekil mcvkiinde idi. 
11_ İtibarla. Fransız kabinesin· 
~ ~kilit badiBesi daha büyük 
11_ bllnayı haizdir. Bu, doğru
~ doğruya, Fransanın lehine, 
~nyanın aleyhine kaydolu
.__ bir hadisedir. 

~· I.:aval'in Fransız kabine
~:ı-eki mühim mevkiinden çe· 
~eaine bqlıca iki fCY amil ol· 
-..ıthır: 

~111 - Almanya ile cifbirliii> 
~nı Marep.l Petain'e kabul 
ıı... ,enıemif, evvelce de bu SÜ· 
;;:- izah ettiiimiz gibi, Fran· 
bl.~devlet reiai ile olan fikir ay· 
""ti bir ihtilaf haline aelmiftir. 
ı3 - M. Laval'in çekilif:inde 
~anın aon boqunluiu da 
~ bir imil olmuttur. Zira. 
~aın olduiu üzere, M. Laval 
~ enberi Fransa ile İtalya ara· 
• • bir yakınlık taraftan idi 
~ f:'tansa • İtalya • ispanya ara· 
ı_;dt bir misak akti için plan· 
'-t 1'.zırlamı_ttı. Bu kadar taraf· 
..._ olduiu ltalyanın, ıiyast ve 
~rt sahada nüfuzunu kaybet· 
~ artık Fransız baıvekiline 
ıı.~nı müdafaa imkanını bı
"lbıyordu. 

w,~~r taraftan, M. Laval" in 
~nde Marepl Petain'in, 
~ F ranaız nizamında bidiae
~ . imkanı niabetinde daha 
~il bir siyuet takip etmek 
~ndaki a.zinı ve kararını da 
~ bir imil olarak ıörmek 
~dır. Vakıa Marep.l Petain, 
~ l.val' in yerine eski bqvekil
~ en M. Flandin'in tayini ve 
~~~ bazı nazırların tebdili ile 
~de yaptığı tadilatın, f ran· 
'liy•ıetincie deiitikl~k m~~a
' taza.mmun etmıyecegıne 
• Alman hük6metine teminat 
~tir. Fakat, aiyuet liaa
~ ~u ıibi .usullerini bilen.le~ 
~ hadi.aelerın arkasında gızlı 
L.; hakikatleri ıörmemek ka· 
"il değildir. 
~~ itibarla. FranllZ hük6me· 
~ bu tadilat Franaaıun, 
~ ınemleketler lehine dönen 
,~t ibersini gördüiünü ve 
'tcl~6re bir yol tutmıya karar 
0ini göatermektedir. 

Ankara O. ta, Lise, 
Talebeleri A1 

... i:leye 
San'at ve Ticaret 
Çelenk Koydu' ar. 

Ankara, 1 S (A.A.) - On 1 onll biriktirecek ve biriktirdiğini ar
birinci tasarruf ve yerli malı haf-1 tıracak vasıta ve imkA.n verlln\edi!tl 
tası münasebetile bugün ıehrimiz- için onun bütün gayretleri ve emek
de orta, lise, sanat ve ticaret lerl boşa gitmiştir. 
okulları talebeleri zaf~r anıtı MllU iktmat tarihimizin dönUm 
Önünde bir tören yapmıılardır. 

Bu törene ittirak eden mektep
liler önlerinde bando olduğu hal
de Samanpazarından yürüyü~e 
geçerek Ulus meydanına gelmiı-

1 ler ve zafer anıtına bir çelenk 
1 koymuılardır. 

Çelengin konmasını müteakıp 
İstiklAI marıı çalınmıı. dil, tarih 
fakültesile hukuk fakültesine 
mensup iki kız talebe ile Siyasal 
Bilgiler Okulu ve Halkevine men
sup iki gencin söyledikleri heye· 
canlı hıtabelerle .milli ekonominin, 
tasarrufun büyük önemi tebarüz 
ettirilmittir. 

lnhisarW:r vekilinin nutku 
Ankara, ııs (A.A.) - On birinci 

1 tasarruf ve yeril malı haftası mUna· 
, sebetile Ankara radyosunda gümrük 
ve inhlaarlar vekili Raf! Karade
niz bir nutuk söyllyerek demiştir ki: 

TUrk milleti her zaman tasarrufa 
riayet eden bir millettir. Onun bu 
vutı diter vıuıt!larmdan geri olma
dığı gibi hiçbir devirde de zaafa uğ
ramamJflı:r. Fakat geçen devirlerde 

Amerikan Liman~ 
larında Kalan 

Ticaret Gemileri 
Bunların lngilterege 

Teslimi Meselesi 
Tetkik Edilgor 

Vafinııto~ lS (A.A.) - ln
gilterenin ticaret vapuruna olan 

' ihtiyacı gözönünde tutulmaktadır. 
iyi haber alan .mahfillerin bildir
diklerine göre, bitaraf veya iıgal 
altında olan devletlere ait olup 
Amerikan limanlarında bulunan 
birçok vapurların kanuna uygun 
olarak lngiltereye teslim edil\p 

j 
edilmiycceii meselesi tetkik edil
mektedir. Bu gemilerin en mü· 

l him grubunu Amerikan limanla· 
rında bulunan 70 Danimarka va· 
purundan mütqekkil bir grup te1-
kil etmektedir. 

Bunlardan maada Amerikan 
limanlarında muattal kalmıt olan 
en az 12 Fransız, 8 Norveç ve 24 
İtalyan vapuru mevcut bulun• 

noktası Ctlmhuriyetin kunıluşu l'e 
başlar. Devrimizde bir milletin zen· 
gtnleışmesl çarelerinin en bUyUg-u o 
milletin ham maddeleri lşliyerek on 
lıu-ı kullanılar.ak ve istihlA.k edilecek 
hale getirebilmesidir. 

Bugünkü dünya harbi başladıktan 
az zaman sonra dUnyanm daha zen
gin tanınan Ulkelerinde yiyecek ve 
giyecek maddeleri vesika ile ve he· 
sapla dağrtılmıya başlandığı haldr 
memleketimizde buna benzer tedbir· 
ter almıya henüz !Uzum hissedilme • 
mtş ve stoklarla yapmakta olduğu
muz ve yapablleeeıttmlz istihnl&tm 
hesaplanarak yokluk ve ıstırap çe • 
kllmlyeceği neticesine vanlmtf ol • 
mam ınkmtılı ve en çetin devirlerde 
bile kendi kendimize yetecek derece 
de kuvvetli bir iktuıadt varlığa sahip 
oluşumuzun ifadesidir. 

Hepimiz dUnya lruruldultu gtlnden 
beri müıııtakll ya~ faaliyet ve ha 
yatfyet ile befertyet t'arthinl doldu
ran un bir mllletin eYlA.tıanyız. Mil· 
n varlık şanlı tarihimizin neslimize 
bıraktığı bir emanettir. 

CANKAYSEK 
' HükOmefine 
Yapılan ikraz 
Japonya, Bunu 

Tahrik Mahiyetinde 
Telakki Ediyor 

Tokyo, IS (A.A.) - Stefani: 
İngiliz • Amerikan tesanüdünü 

tebarüz ettirmek üzere İngiltere· 
nin de hemen Amerika ile ayni 
zamanda Çankayıek hükumetine 
ikrazda bulunması burada bir 
tahrik mahiyetinde telakki edil
mektedir. Gazeteler, bu iki ik
raz ile J aponyaya yapılacak 
Amerikan maden ihracatına ko· 
nulan takyidatı ve Havai adaları
nın takviyesi arasında bir müna
sebet görmektedirler. Bu hadiae· 
ler, Anglo-Saksonlar ile Japon· 
lar arasındaki gerıinliğin artaca
iına bir delil addedilmektedir. 

----o-----
AMERiKA 

mak~~hum Islah 7 Tayyar,e Fabri-
Komisyonuna kaSlnln maf ftflHI 

Laval Azledi:di Verilen Vazife lngilfereye Verecek 
<Batı ı lDdde) + Yeşilköy (Vatabn) nd Yiyeclek Nevyork, 15 (A.A.) - Reu-

~ maddekrinin en ~tı a ge en • 
~ • Alman mukarenetine buğdayın dıt ticaretimizde de her ter: Nevyork Herald Trıbune ga· 
.~~a halefinden daha kabili- sene çok önemli bir mevkii iıgal zetesinin iatihbanna göre, Buffa
:E. ıörmekte olduiunu bildir- ı etmesi üzerine Y eıilköy . t.ohum lodaki Curtisa ve Wiraht fabrika-
~. ıalah istasyonu memleketimız da- 1 larında Birleti.k Amerika devlet-

R--• I!....& hilindeki buğdaylarımızın ekmek- l • h d h b 1 ,, _... .-e }!'- fla b" 1 L_ erı ava or usu esa ına yapı. v· uı. vası nnı teı ıt ve ıı ana ça· 
'ichy, 1 S (A:A.>. - .Res~~ lıpnaktadır. Bu faaliyeti bütün makta olan bütün avcı tayyareleri 't., .Y~ni k.abınen~ .lıst~ı memlekete teımil etmek için Zi- imalatı durdurulmuttur. Curtias 
~•tın11tır. Bu kabı.n~~ın e~~- raat Vekil eti buğday istihsal e• ve Wright grupuna ait yedi fab
~ .. tQ 8fark8ı Bd. ':l~ndınbın bak:ıcl ı·t den her vilayete apğıdaki yazıyı rikanm bütün iıtihıalatı lnıiltere-
~.., au oın ın aıve a e "'nd · t" 1 
~tta;lığına ve B. Jacquea go e.r~ıt ~=. . . . ye gönderilecektir. MezkGr firma. 
-~lier'nin de istifa eden B. cVılayetinız kda;.~Iınde by~;:en ların müdürleri, bu halin ıimdiye 
~'in yerine maarife geçme· s~rtl v.edyumu~~ ' ulnter uılar4;k kadar mühim bir miktarda imal 
-.ııt. tıp erm en numune eır- ayrı 

L. _ Y eıilköy tohum ıslah istasyonuna edilen ve bundan sonra da imal 
~ Amerilcada aldaleri gönderilmesi.> Orada yapılacak edilecek olan bu çok modem 
~ltington, 1 S (A.A.)) - tahlil neticeleri ayrıca viliyetini· Amerika avcı tayyarelerinden 

Londra, 1 S (A.A.) - Neva 
Chronicle gazetesinin Lizbon mu. 
habiri yazıyor: 

nü öğ e vaktine kadar Almanya- ,. 
ya kati bir ültimatom göndermi· ltalyaya karıı tazyik tedbirleri 
yeceğine söz verdi. Bu arada b:.r YAZAN: alınmasından Milletler cemiyetin-
takım pek garip hadiseler oldu Meşhur Fransız Muharriri de bahsedildiği sırada lngiltcre, 

Şimali İtalya ahaliai harpten 
bıkmııtır. Muuolininin büyük bir 
hata iflediğine ve İtalyan siya
setinde eaaalı bir deiitiklik ol· 
mazaa bu hatiıının kendisine pa~ 
halıya mal olacağına kanidir. İtal
yada çıkacak bir iayan, Almanya· 
nın hududu geçmesi için bir ae· 
bep teıkil edebilir. İtalyanın iki
ye ayrılması ihtimali de vardır. 
Bu takdirde ıimali İtalya, ltalyan 
ordusunun hükmü altında memle. 
ketin diğer mıntakaları da Faıist
lerin elinde kalacaktır. Şimaldeki 
İtalyanların Brenner·de milli istik
lallerini müdafaa etmek isteyip 
istemiyecekleri keyfiyeti suale f&· 
yandır. 

----o-

TANCA 
İspanyol F asına 

ilhak Olundu 
Madrid, 15 (A.A.) - Tanca

nın lıpanyol F asına ilhakı hak· 
kındaki resmi tebliğ aşağıdadır: 

Tanc:aclaki siyasi rejimin lspan
)"ol Fasmm idaresine ait kanuna 
tabi bulunduiuna dair olan 23 
t.,..uu..ni tarihli kanun mucıöin-

ki bu ana kadar kimse bunlan A N Ü R E M A lJ R Q 1 S neden zaaf gösterdi ve halyanla-
aydınlatmamııtır. Jorj Bonnet rı diledikleri gibi harekette ser-
ıözünü tuttu, ültimatom vCTmek best bıraktı? 
için pazar günü öğleye kadar ve göndermediğinizi biliyorum. Fa- - lstakozlann itiyatlarını biç 
harp ilim için 0 gün beıe kadar kat biz Kont Cianoya ayni vaad· tetkik ettiniz mi? 
bekledi. H Aıbuki İngiltere eylu· de bulunmadık. Bu cihetle ülti- - Hayır, buna hiç merak et-
i ün üçüncü günü saat on birde matomumuzu bu sabah gönder- medim. 
harp ilin etmiıtir. Bu garip hali.ı1 rniye mecburuz. Parlamento öğ- - Öyle ise fırsat bulursanız 
sebebi ıudur: leyin toplanıyor. Başvekil ondan bu tetkiki mutlaka yapınız. Pek 

evvel ü1ti.tnatom göndermemiş meraklı bir •eydir. lstakoz, ken· Münih toplantısı zamanında ,.. 
İngiliz halkı. harp düşmanı oldu- bulunursa azanın reylerinin itti- j disini koruyan kabuğunu hayatı
ğu halde, bu defa Almanyaya fakile ve hiddet ve gazaple ken· 1 nın muhtelif devirlerinde kaybe
yeni baıtan boyun eğilmesine ~ni baıvekillikten atacaklarına 1 der. O sırad~ Jsınkozların .en 
ıid_detle itiraz ediyordu. Tatil ay- fuphe yoktur.> kahramanları bıle bir kaya dibıne 
ları içinde mebuslar halk a (t"mas İşte iki müttefik devletin altı sokulur ve yeni kabuğunun inki
imkinını bulmuşlardı. Halkın her saat fasıla ile harp ilin etmeleri· ıaf etmesine imkan oluncıya ka· 
tarafta kati ve azimli hareket ta· dar yerinden kımıldanmaz. Zırh· 

nin sebebi budur. !arı tamamile olgun bir hale ge-raftarı olduğunu görmüılerdi. ln-
gilizler harbin önüne geçilemiye- Böylece 19 39 eylulünün üçün- lince yeniden ortaya atılır ve ken
ceğine kanaat getirmişlerdi. cBa- de, harp kopmuı bulundu. Al- di muhitinde denizlerin hakimi 
ri çabuk olsun da bitsin> diyor· , manya bu . harbe. yıllardanberi kesilir. 
lardı. Parlamento azaları halktan hazırdı. lngıltere ile Fransa ka- lnailtere, akılsız ve cebin bir 
aldıkları bu intibam tesiri altında tiyen hazır değildi. Öyle olduğu takım nazırları yüzünden kabu
bulunuyorlardı. Çemberlaynin halde Almanya kurnazca hareket ğunu kaybetmiıtir. Yeni kabuk 
bir sene evvel olduğu gibi aciz ve ederek harbi kendisi ilan etme- inkiıaf .dinciye kadar kaya dip
zaaf göstermesine meydan bırak- di, İngiltere ile Fransayı bunu lerine sokularak beklemiye mec-
mamıya azmetmiflerdi. Bunun yapmıya mecbur bıraktı. buruz.> 
neticesi olarak lngiltere hariciye Bugün artık eöyliyebiliriz ki işte hadiseler öyle bir ıtekilde 

L --' H lı"fak lu·1u··n d h ı'lerledı" kı" İngiltere ve Fransa ka-nazırı oro 8 s ey harbin Fransaya ait kısmı a a 
U•• •• u·· gu'"nu·· saat dokuzda Fran buklarının henüz teşekkül etme-

çunc • baıladı<Pı dakikada k b d"l sız hariciye nazınna telefon etti • ay e ı • diği bir sırada kaya dibinden 
ve dedi ki: cSizin ültimatomunu- mifti. aynlmak ve mücadeleyi kabul et· 
zu ne .ebeple öileden evvel Harbi kaybettik. Çünkü lifi mek mecburiyetinde bulundular. 

ce, İspan)"ol fevkali.de komiaer- ============================================================================ 
liii Tancada polia, adııbM, nafia 
hizmetleri ve umumiyet itibarile 
fİmdİye kadar beynelmilel komia-
1ona ait bulunan bütün hizmetleri 
uhdesine almqtır. 

Harp Vaziyeti 
<Batı 1 incide) X X 

plleri beklenebUlr. Diğer taraf. 
tan lastllzlerin bava faally~i de 
çok entereeaan. lngtllzlerln Na
poUyt bombardıman ettllderlnl. 
orta büyüklükte bir harp gemi· 
alne isabet ,.~ki olduğunu, liman· 
deki bir nakliye pmlalnJn battı· 
ğnu İtalyan tebUğf itiraf edl· 
yor da harekAtta bu kadar mil· 
hlm rol oynr)an lngUlz denl:t il· 
losuna karşı İtalyan haYa hücu
mu yapıldığından ise hlç bah· 
ııetmlyor. Bu sükQt, Llb)ad:lkl 
İtalyan ba\·a kunetlerlnln tam 
117 görecekleri anda çok zayına
mış olduA'unun bir deWJcUr. lş 
böyle ise ltalyanlann dununu 
blltftn bütüne güçleşmiştir. 

Yunan Taarruzu 
Devam Ediyor 

SOVYETLER 
lnoiltere ile iyi 
G 1 

s (Bafı 1 incide) * ecl·nmek stıyor fgumenİU&0djln ricatleri esnasında 
1 alıp götürdükleri rehinler arasında 

ITALYANLAR 
Mısır Toprakla
rından Çıkarıldı 

(~ 1 lnclde) + + cıraftan 4 kiti de bulunmaktadır. (Hafı 1 lnclde) § § 
ber fngiltere ile iyi geçinmek is- Bunların akibeti meçhuldür. vam etmİ§tir. Jngilizlerin ileri 
tedijini yazmaktac:ID'. Gazete .ya• A0.1 PeAn> ~tarafından mevzilerinin arkasında İngiliz 
zuma fÖ)"le devam elmektedır:. . katledilmİf . ordusu mühim miktarda esir ve 

Kremlin Almanya ile aktedı- Atına. 15 (A.A.) - 10 bı- malzeme toplamaktadır. ltalyan· 
len ağusto~ 19 39 tarihli anlaıma- rinc~~nun tarihli İtalyan resmi lar nevmKlane bir mukavemet 
nın tevıiine yanaımamakla bera- teblıgınde ltalyan albayı Pesaro· göstermekte ve imparatorluk or· 
ber iki memleket arasında iktı•adi nun Arnavutlukta kahramanca dularınırı .kendilerini Mısır top
münaıebetlerin iyi ıek.ilde deva· çarpııırken öldüğü kaydedilmek- raklanndan tamamen çıkarması
mını arzu etmektedir. te idi. Bu haber doğru değildir. na mini olmıya çalışmaktadırlar. 

.____ _1:___ L-- mab· Son günlerde esir edilen İtalyan I· lnsiliz tazyikı tam minaıile 
upauyaya •ClllMOC, U1U1 k l · · 'f d · ·· 7 · Al d -A--•j. • lek • Lo dra ile as er erının ı a eaıne gore cı p evam ~edır 

filler ~bu ~etin . n • • alayına ku~anda ~den albay lngiliz ilerleyİ§indeki çabukluk 
Y~Plı&ı anlapnayı İngiltere ıçıa Peaar~, k~n~ı askerl~rı _tarafında~ dolayıaile motörlü 1ngiliz kuvvet. 
bir muvaffakıyet ~ ve ~atl~ilmııtır. .Bu h~d_ıse de dı- lerinin hat batından uzak olma · 
Maclrit aiyui mahfillerinde dik- ger bı~çok delıller gıbı Arnavu~- lan raporların aüratle alınmasına 
kate def• bir iatilale vukuasel· luktakı İta~y.an kıtalarının w tam ~ır mani olmaktadır. Bu ıuretle ha· 
melde oldujuna bir ipret telikki karıııklık ıçın_de bulundugunu ıs· diıeler daima en son haberlerden 

• . d pat etmektedır. daha ilerdedir. Büyük muharebe-
etmektedD'. Fakat bu halin Ma • 

1 
. l .. .. M ·ı L.b . , .. .. . ·ı· BU Uk El • • • nm a hncı gunu ısır ı e ı ya 

ridın müatakbel kararlan uzenn- ngı iZ y ÇISIOln · arasındaki hudut üzerinde çok 
de fU veya bu iatik•ınette miieuir o 1 u m u tiddetli muharebelere p.hit ol-
olamıyac:aiı İncilterecle kabul makta ve batıya doğru lngiliz taz-
eclilmeldeclir. Vaıington, 15 (A.A.) - in- yikı tam hamlesile devam etmek-

Almanlar tayyare bakonın

dan bu zayıfiığı gidermezler 
mi? Almanlar isterlerse bu 
yarclnn tabii kabildir. Fakat o 
takdirde Almanya laglltere Uze.. 
rlndeld tazyikini haftOetmek 
mecburiyetinde kalır ki, logll
tere için bu da büyük hlr kAr 
olur. ZJra bir taraftan ana Ya 

Görülüyor ki. hangi istikamet· 
te olursa olsun, Alman ve Jngil.iz 
siyasetleri yekdiğerile çarpıpıak

tanı ve kesif sanayllnl hücumdan 
kurtarmı~ eliler taraftan bava ta ve bazan muvaffakıyet ve ba· 

giliz büyük elçiai Lord Lothianın tedir. • 
ölümü dolayıaile reiaicümhur B. lqiJiz muvaffalo,.eti Suriyecle 
Rooıevelt tarafından gönderilen Se~e brtılanclı 
taziye telgrafına lngiltere kralınm Kahire, 15 (A.A.) _ Terhis 
verdiği cevabı dün hariciye neza· edildikten sonra bu sabah Kahi
reti nefl'etmiftir. reye avdet eden bir Fransız ça-harbini benzin ikmali kendi· zan muvaffıak.h"eta.izlikle karfl·· 

since daha kolay olan blr Balla· Iaımaktadırlar. 

ya.ela nakletmllJ olur. Amerikaya ırelince: Bu mem-
ttaıyan ha\'a taarruzlarının 

.eyrekleşmest ,.e ıneselA son g-Un lekete ait kozlar İngilizlerin elin
lerde bu kadar hayati ehemmi· dedir. 
yeti ba1z Hayfa petrol tas~ c Aaya .;. Japonya bu kozı.L.ı 
hanelerine de taarruz yapılama-
ması lnaanm aklına ttalyamn mtitevazin bir vaziyette tutmak-
benzln itibarile 7.Afını getiriyor. tadır. Banlarclan bafka ortada 
Acaba stoklar ttlkenmlye bft..r.- bir Arap dünyaaı vardır ki aon •· 
ladr ve yerine kUI ikmal yapı- manlarcla Mihver devletleri bu 
lanuyor mu! aJeıne bir miiracaatte buhmmut· 

Bu takdirde havadaki zayıf- lardır. Likin bu dünya, Türkiye 
hkJarmm sr.hebl, tneşhu .. tt>p hl· • 
li eelndeld barutaazlak hatırla- ve ~ alelide bir ~ vaza-

Y yeti mahafaza ettiklen müddet-
nar:ık dıı.h:ı kol · :ınlaşılablllr. ba lanuld cak d ? 
y~ cepbeelade fbndlllk çe aca ana mı D' • 

Mersinde Narenciye 

Bu cevap~ Kral fÖyle demek· vuıunun ifadesine nazaran, ln-
tedir: ıilizlerin garp çölündeki muzaf· 

Müteveffa bÜyÜk elçinin a.izin· feriyetleri Suriyede sevinçle kar· 
le olan münasebetlerinin çok iyi tılanmııtır. Coıkun halk sokak
ve çok ıamimt oluıu benim için larda birbirine cSKli Barrani> di
daima bir memnuniyet mevzuu ye baiırmaktadır. 
olmuıtur. Müteveffanın memle-ı Bu Fransız çavuıunun ifadesi
ketlerimizi ilham eden ideallere ne göre, kar§ılattığı müşkülatın 
ne kadar vefakar idiiini pek iyi gittikçe artnıaaı dolayııile ltal
biliriz. ;ran komisyonunu teıkil eden 12 

Köylüye Tohumluk 
Dağıbldı 

İzmir, 15 (A.A.) - Ziraat 
Bank.ası tarafından mülhakat ÇÜ· 
çilerine ıimdiye kadar yarım mil· 
yon kilo tohumluk buğday tevzi 
cdilmittir. Tevziata devam edii
mektedir. 

subayın adedi 6 ya indirilmiftir. 

Romanyada Komünistler 
Tevkif Ediliyor 

mt1hlm haber olarak YunaıWJa. 
na dunnadıtı, yavaı, ta olsa 
Tepeclelene ve Avlonyaya dotru 
llerleclllderl kaydeclllmektecllr. 
Cesur bir hareketle Avloaya dU-
ıteneo Anıavutluktald ttaıyan Mersin, 

Mahsulü 
cvatan) - Mıntakamızm Yeni Neşriyat: 

Bükrq, 1 S (A.A.) - Bir teb
liğ, Romanya<la birçok komü
nistlerin tevkif edildiiini bildir
mektedir. Radantzi"de 47 kifi 
tevkif edildiği gibi Siniu, Bucerva, 
Jaasi ve bir köyde de birçok ko· 
müniatler tevkif edilmiıtir. 

ordusu tek gö:r.111 kalmq olar. en mUhim iııtibsal maddelerinden o

t_'-r ajanaı bildiriyor: ze bildirilecek.tir. yüzlercesinin lnciltcreye aönde-
-..,.;ıı~alin azli Vaıinıtonda mem- Ziraat Vekaletinin buğdayın 
\,~ ti k. I Zi rilmit bulunacağı güne kadar de-
l~ e e.. . ar11 an?"'~·.. .. ra ıslahı için almıı ve almakta old .. u- vam ed-~ .. 

1
• aöyl•-i•lcrdir. 

."'il )' reıımıne dahil bulun fUP· iu tedbirler bu istihsal ve istihlak --·-· __,, 
" ~aurlar aruınd~ Franaanın maddesinin daha iyi kalitede ve Amerika ordun için imalit ise 
~~aek menfaatlerıne, en za. daha verimli olmasına matuhur. ancak o zaman yeniden bqlıya-

Şimal lrlandası 
)zerinde Tayyareler 

lan narenciyelerin iç ve dış plyaaala
ra kolaylıkla naklini temin için k&ti 
miktar vagon tahsisi hakkında MQ
nakallt Vekt.leti nu.dinde muktul 
tqebbUaler yapılDU.fbr. Bu ııene mah 

Tıp FaldUteııl Heemauı - Her 
ay Defl'edUmekte olan Tıp FakWte
ııl mecmuaamm UçUnctı yılmm H On 
ctt aaymı JaymeW etntleri ve maka· 
leleri muhteYi olarak çılmufbr • 

T cbliide, bu komünistlerden 
ekserisinin imme nizamına mu ... 
balif matbualar tevziine teşebbüa 
eden Yahudiler olduğu ilave edil
mektedir. 

f ~lar~k. telakki edilen Lava: y qilköy ıslah istasyonunda ya· caJ:tır. 
~llıye__tıdır. Lava! hak~~dakı pılacak tahlillerden aonra tohum· ============= 
~taız1ıga benzer az çok ıtimat. ıarın ıslah ıekilleri de araıbrıl•· Ankara Hayvanat Bahçesı· 
~ Pek muhtemel olarak Flan- caktır. 
~ lıaldunda da carı olaeak~r. 
~ F'Iandin, Vafington mahfil· 
S e F afist olarak telikki edil· 
~ledir. Fakat Laval uzun za· 
~tııı~ -~beri tehlikeli bir entrikaa, 
'1'nın eski müttefikine karp 
''rle birlikte sonuna kadar yü· 
'ıl:.' tamamen mütemayil bir 
~ olarak addedilmittir. 
~~ Lavalden kurtuldu> ke· 
~l'ri Vaıingtondaki umumi 
~•ta ifade eder. 

r<.ersin Birlikleri 
Murakıpları 

Meralrı, (Vatan) - Mersin hubu
bat, bakliyat ve yatlı tohumlar lhra· 
catçıları blrllti ile cenup vilAyetleri 
canlı hayvan ihracat.çılan birlij'lnde 
açık bulunan mUraklpllkler için bu 
aym 20 sinde umumı heyet toplantı
ları yapılacaktır. 

İzmir (Vatan) - Ankarada 
kurulan hayvanat bahçesi ıçın 
Ege mmtakaaında yaııyan hay
vanlardan da istenilınittir. Bu 
~ntakadan timdilik kaplan, kek
lik. leopar istcnilmiftir. Bu hay
vanlann Ankaraya nakli, ancak 
yavrularından temin edilmeai ile 
mümkündür. Bunun için köylüle
r~ yavru yakala.malarına dair ha
ber aönderilmiftir. 

Belfast, 1 S (A.A.) - Emniyet 
nezareti tarafından bu sabah er
ken neıredilen bir tebliğde ıöyle 
denilmektedir: 

Dün gece ıimal lrlandaıı üze
rinde dütman tayyareleri görül
müıtür. Hüviyeti meçhul olan bir 
tayyare üzerine dafi bataryaları 
tarafından ateş açılmııtır. Hiçbir 
bomba düımemif, hiçbir hadise 
kaydedilmemittir. 

• 
?ElllB TİYATROSU 
KOMEDİ KISMI 

Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam 20,30 da 
PAŞA llAZBETLER! 

sul çok iyidir. Bu hatta tııracUa ve ============================ 
sevkJyata b&flanabilecektlr. s u M E R 

-<>-- Yana ak.tam ainemaıında 

Bir Fenahk Gelerek Oldu Göaterilccek olan CD IOD ve en büyük Fransız filmi 

Kartal (Vatan) - Kansı ile 
iyi geçinememekten sinirli ve mü. 
teeuir bir halde bulunan Çınardibi 
sokağında 1 O 3 numarada iki ço· 
cuklu ve Yunus çimento fabrika
sında iıçi Mahmut, fabrikada ha· 
vai hat vagonları arasından ge· 
çerken bir baygınlık geçinnif ve 
düıcrek ölmüıtür. Hadiseye adli
ye ve zabıta el koymuf, hükGmct 

BiR KIS GECESi 
MeV1imin en 'büyük sinema hadisesini t~I edecektir. 

Büyük bir artistin ruhu... Sevmek ••• Yapmak... Ölmek ••• 

Bat Rollerde: p 1 ER RE B LAN c HA R D ve 
RENE E St. C Y R - G 1 L BERT G 1 L 

doktor;,; defn=-: r.:::q,.o-!e e•mİ§· I L bir aşk ve ihtiras şaheseri olan bu film icin yerlerinizi 

tir. •.J11•••••r.- evvelden aldırınız. ~ 



BİR 
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Torik Necmi 
Digor ki: 

A vrupanın,Amerikanın İçini Dışını Askısar 
Etmek stiyen Bu Fakirden Sorsun. 

Edirnede Kar 
Y ağmıya Baş adı 

Milli Korunma Kanununda Tadili 
Tek if E iMen Ma deler 

Ben bendeniz, ben hA.ksare .. yAni· j el . uzataca_k oldu miydi, sen o zaman 
ya Torik Necmi kulunuz., sankileyım gör bu mılletin ne türlü ~lan kesi
ehva.U tı.lem ve etvArI beni A,demden leceğini! 

haberimiz yokmu~ ta, Efendime söy
lE>yim, olandan bitenden çakmaz imi
şız. 

Ha! Ne diyordum? Evet ... söz mi
sa.ıı : TUrke ya n bakmiya gelmez. 
Netameliyizdir. HususUe kim, her
hangi bir Devletle vazgeçtimiz de 
yok. Kendi halimizde, efendi adam
larız. Onuştan bizi öfkelendirmeğe 

gelmez.. Ayağnnıze. basanın marizt
ne kayarız, hemencecik. Bidefa da 
hızlandık mı, 8'kolsun durdurana.! 

Ceyhan Nehri de 3 Metreden Fazla Yükseldi 

Üstü Kapalı Şeki1lerde Kiralar Artıp 
Kanun Ruhu Muattal Bırakılamıyacak 

Vay, Bayım, vay! Hakknnda böy
le katakofti lif edenin, ağzının orta
lık yerine kandil asayiın! Dünya, A
lem demek, biz demek. Pulatikanın 

iki kavru!muşu btzde, Siyasa, piyasa, 
yısa yalesa, d&lltSkasıru biliriz. 

(Başı 1 lnclde) = g&e, hiilU Korunma Kanununda ba
minl için hükQmet bu işlerle yakın zı tAdiller hazırlamıştır. Bunlarda: 
.:lan me,ı:ı:gul olmak, JA.zım gelen ted a.lAka uyandırabilecek madde-Ier aşa 
?iri vaktinde ve çarçabuk almak " ' ğıda gösterilmiştir. 

darlık yahut fiyatlarda yUl...ıek.lL: 
tevlit edebilecek derecede mahdut el· 
Jerde toplanma.,ı, her hangi bir rna.d· 
denin ticari tea.muı haricinde ınub· 
teıtt ellerden geçirilmesi suretile fi· 
yatmın ytlkseltilmesini istihdaf veY• 
intaç eden zincirleme muaaueıeıert· 
diğer bir malın da satın aımmasfl'lf 
mecburi kılmak suretile satışta bll· 
lunulmaaı veya satı.şta bu şartın ile-" 
ri sUrUlmesJ, bir malı fazla fiya.tll 
satml)"'"8. matut sair tiU ve hareket· 
lerde bulunulması ve fiyatları yttk• 
seltmek kasdUe propaganda yapd· 
ması yasaktır. 

llle ve lAkln usturlaplı IAflar ede
miyorsak, kusur, kabayet te, bizi o
kutacağı yerde, evin eşyasını okutan 
rahmeUI morukla koca.karıda. Yok
sam bu işlerde, yedi düvele nam 88· 

lan Olplt İmat'tan, Acizane katlcat 
üstün olacağdık. 

Hanlya, demem o deme değil; di
nim Rabbena hakkı i~in, Arvupanm, 
Amalikarun, Çinimaçinin, falan f"'
mekA.n, içini dışını, cıcığmı askısar 

etmek isteyen bu fakirden sorsun. 
Nedir, mesela.?. Mihver, değil mi? 

)tthver, a.nacrğmı, senln anlryacağm, 
dikine bir kazık demelaniş. Yedi 11<
lim, dört bucak, onun edirafmda tfö.. 

nesiymiş. Amma, dönmedi.. o ~
ka lA.kerda. Dönmiyen dönmez! De
fil mi, anam babam? Herkeış enayi 
mi~ Eloğlu akıllı. MUtverciler, bir 
biçimine getirip de: <Eli.do!> dediler 
mi, cevabı şıpşak bastıriyortar: cOhl, 
matyamu ! Dalgaya gelemeyiz... 0-

risti ~ka kapiya !> 
Gelgelelim, basan baalyor. Bu da 

onların blleceği ı~ . öyle detil mi, 
cannnın içi? 

Bir de, M\!A, sözüm bundan dışa
rı , koyun sUrüsü gibi milletleri cTu
tar iter> devletler var ki, anladı 1 

mr. dünyaya akıllan sıra, göz açtır
mamak isterler. Şlmdii<i halde baJ:ıa 

güreşen bunlar... ise de.. içlerinde 
bır tanesi cdeste> ye bilem çıka

mtyacağını, yetmiş iki millet huzu
ı unda ispat etti. 

Hakkaten, 11.bhılm, hatırına bir şey 
gelmesin ama, ben bizim dt AU> yi 
bu kadar çırnık. tapon, tabansız, 

kof. gUmrük malı bilmezdim! Bıldır, 
Habeş: Ferhadın üstesinden geldiydi 
diye, oncağızda az çok can var sa
nıyordum.. Onuş;tan. bizim Barba Hi
rtsto ile ke.pı,tıklarını görünce. içi
me ufaktan bir helecan girmedi der
sem, yalan. Fakat, Barba zorlu imiş 
meğer leyim. 

- Atto ini, posteteni, pedaki mu? 
deyip deyip indinyor cpendürank> 
tarı! 

Ne bakiyorsun, sinyor katakofti? 
Bunun böyle olduğunu kAina.t bihr. 
İşkembei k;Ubradan atmıyorum, ben. 
senin gibi! 

* Gelelim tekrardan içeriye .. 
Ekmeğe bir iki metelik daha bin

di... Varsın, binsin. Devlet, MiJlet 
sağ olsun! On para, yirmi paranın 

ne emniyeti (ehemmiyeti) var böy~ 
le z.amanda? Yalan mı, bayım? BiZ
den gayn yerlerde, cUmle Alem bo-

bu mevzuu bir kül halinde gözönün Parti grupunda ilk gCSrilşmosi ya· 
de tutarak bir elden idare etmek ni · pılmı~ olan bu tadil projes i yakınd : 

yetindedir. Bu, bugün için bir zarı· P.; \ ~·Uk 1.lillet 11-!eclisinin alent cebı c 

ret halini almıştır. Bir elden lda rinde n1Uzakere edilecek ve kabı 
edilecek olan bu çok mühim ve {! iillr edilmez mer'iyet mevkiine kn 
niş iş için bütün mevcut devlet t~ · acaktır. 

ldlAtından Azamı surette istifade c 
dileceğine şüphe yoktur. Varılaca· 

kararların sUra.tıe tatbiki için ic::ı 

ederse alAkalı daire ve müesseseı 
1 kısmen veya tamamen, dainlt ve: 
f muvakkat olarak vazctelendirm 

yuna kemer kasiyor. Kuruldu kuru- Edirneden bir göninilf 
lalı muharebe, salgın yüzü görme • Edirne, (Vatan) - Eirkaç günden 1 

milmkün olmakla beraber, mevc 
teşkHA.t ve müesseseler zaten kAfi 

recede yUk!Udür. Bunların ltifa; 
etmedifl anlaŞ'll[l"sa, Vaziyetin ioap1 

Hükumetin sabn alına hakkı 
~{adde 11 - HUkOmet, sanayi \ 

rnaadin müesseselerinin mamulleri 
ve istihsallerini ve itha.JA.t maddeler 
ni normal maliyetlerine yüzde muay 
yen bir kAr ila.veslle mubayaa ed·? 
bilir. Bu mallnrm hUkQmete teslim 
mecburtdlr. Hükümet bunların sat 
evzı. toplama ve seYk iş.lerile j~tiga 

eyllyolılllr. 

mit o\&R lsviçrede bilem her IJley beri fasılalı bir surette devam etmek 
vesikaya b&ğl&nmış. Yattrğ:ı odayı te olan yağmur durdu. Bu sn ':>ahtan 
on dereceden ziyade ısıta.na aynasız- itibaren Edime şehrinde kar yağ -
tar ceza kesiyorlarmış. Bizde, t.8.'1-

maktadır. Karm yağJTHl.Sını halkımız 
masmda acık zorluk olmakla bera - . . 
ber, daf, laf kömür! Ra.bbim nazar- yag-murların kesıldJğıne alil.met te -
dan konısun! ... Ekmeğe gelince, do- la.kki etmektedir. Bir taratta.n da 
yutya yiyoruz, eJhamdürUlla.h! Şu _ 1 sular çekilmektedir. Ka.r yağmura 
nun şurasında her ljleyimiz bol; Dev- dönmediği takdirde birkaç gün son 
let, Millet sayesinde! ra suların tamamlle çekilmesi ve E-

0 sebepten, bazı şeylerin Uste koy- dlrne, Karaağaç yolunun feyezan -
masmı tabii, hem de ho.ş görüyorum. dan kurtulması tahmin ediliyor. Bu 
Mahallede yangın olunca, elli ev öte- yolda görWmesi melhuz olan bozuk· 
dekUere serpintisi dokunmaam ol - lukların tamiri için her türlU ted -
maz. Ateş bizden yana uzanmlyor birler aımmıftır. 
ama, olsun. Elbette kim, biz de da
ma adam çıkaracafız .. eşyamızı denk 
leyip hazır bulunduracağız. Öyle de
ğil mi?. Eh, bu arada ufak tefek 
ziyan da olur. Ekmeğe vereceğimiz 
~ on para, bollufumuzun, rahatı· 

mızm zeka.tıdır. Ostellk, yabana da 
gibniyor ... HeHU olsun! 

* Birkaç gündür, lod03 gilldUr gill-

MERSİNDE 
Halkevi Dershaneleri 

Çoğalıyor 
Mersin (Vatan) - Halkevi

miz. HalkC'Vi de .. hanelcrini ço
ğaltmağa. karar vermiştir. Açıla
cak olan yeni dershanelerin biri 
hapishanede, ikincisi Necatibey 
mektebinde, üçüncüsü de Halke
vinde faaliyete geçecektir. Bura
larda erkek ve kadınlar için kurs. 
lara başlanmak üzeredir. 

siZiaya n elleri ısıtacak yün eldiven .. 
adamın püt yeri olan kulaldarını 

rüzgt'ırın dalamasından koruyacak, 
baştan geçme bir kapoşon öylesine 
makbule geçer ki! Hele yün çorap? 
Diz boyu çamurda donan ayak bi-

Ceyhan nehri taıtı rma. göre, yeni teşkUA.t kurmak ta , 
Adana. (Vatan) - Hırkaç gün zım.gelmektedir. MUU Korunma ı

denberi bölgemize fasılalarla yağar nununa dayanarak verilecek kar:-ı 
yağmurlArdan Ceyhan nehri 3 met· Jar1n sUratıe tatbikinde ihmali gör1 

re 45 santim yUkselmi,Ur. Sel ha - tenler derhal cezalandırıla.cakt 

Unde Ceyhan nehrJne karışan sula· Memleketln bu kadar hayatı bir i• 
nehrin su seviyeetntn biraz daha yU~ de faydalı olacak memurlar hakk 
seleoeğlnl göstermektedir. da gerek kıdem, gerek ücret ve ~ 

Bir kısmı arazi sular altında kal rek tekaüdiye baknnmdan bazı i~t · 
mıştu. Maddt hasar henüz malOr- nal hükümler kurmıya lüzum göre 
olmamakla beraber pek ehemmiyet müşttlr. 

11 değildir. Diğer taraftan halkın zarurt th t' 

fzmitte kar yağıyor yaçlarmm temini için alınması dU~f' 
İmılL (Vatan) - Yağmur dur - nUlen tedbirler Millt Korunma K 

muştur. Bugün &abahtan itlbarer nununda mevcut bazı salA.hlyetıeri 
senenin tık karı yağmaktadır. 

İZMİTTE 
Gökçeören Sahası 

Kurutuldu 

genişletllmesine ve bazı ha.Herde h i' 
k1ımete yeniden salA.hlyetıer veril 
mesine lüzum göstermektedir. 

HükOmet, memleket dahilinde ir: 
tihsal olunan sınat maddelerle m 
den tstthsala.tmı satın alebildl*I g 
bi bunların satış ve işletmesile de ıı 

ra.şabilmelldir. 

Bina kiralan turlU tUrlü yollarlr 
arttırrlmtştrr. Ev sahipleri mukn\'C 
lenıtmelerdeki kira bedellerine do
kunmamakla beraber su paras ı, k'l 
pıcı parası, teshin parası gibi ~eyle 
ri alabtldlklertne arttrrmışlar v 
Millt Korunma Kanunundan bekl .. 
nen bir takrm neticeler bu yüzde"' 
muattal bırakılmıştır. Bunların d~ 

önüne geçmek IA.znndır. 
HükO:met, bugün herhangi bir se '? 

beple yurdumuzda bulunmakta ve
beklemekte olan ve ecnebi ba.yrat' 
taşıyan deniz nakil va.srtalannd<J n 

da lüzumunda istifade edebilmelidir. 

Madde 19 - tş kanununun 48 ,. 

50 nci maddelerinin ve umumt hı"' 
~ssıhha kanununun 173 ncU madde 
ginln ikinci fıkrası ve 174 Uncu mad 
desinin kUçilkJerıe. kadınlara ait dal 
·n1 hilkUmleri sanayi mUesseseJeri il 
~ ' ~er iş yerlerinde tatbik olwımıya 
bilir. 

~ :l afta tatili kanunu bu kanunun l" 

tlhdat ettiği hususlarda tatbik olun 
maz. 

Hariçten ithalit 
Madde 26 - HUkO.met, halk ve 

mi111 müdafaa ihtlyac.ını karşılamak 
ve ihracatı tanzim etmek veya mU.q 
tahslli korumak maksadile memle 
ket mahsullerini mubayaa edebllecc 
ğl gibi memleket ihtiyacını temin ve 
ithah\tı tanzim eylemek maksadilr 
da.hl hariçten mal mubayaa edebilir 
Ve bunlnrın satış, tevzi, toplama ve 
sevk işlerlle iştigal ey1iyebllir. 

Kiralar üstü kapalı artnuyacak 
l\tadde 00 - Bu kanunun ta.lbiu .. 

bulundufu müddet zarfında ~hır, 

kasaba, l~kete, Uman ,.e lstruıyonla 
da g&)Thnenkullerln kira bedellerj 
bu kanunun tatbik me\"kltne kooma

ıına tekaddüm edoo günde merl icar 
muka.velenamesı Ue muayyen olan 
k.Jra bedellflrlnden hJçblr fllUrette faz
la olamryacafr glbl mukavele şart· 
lannda da k1racdar aleyhine değ:t 
flldlk ya1nlamaz. icar muka,·e1ena.
mesl tıe muayyen olmıyan veya ka
nunun tatbik mevkJJne gfrmeıoslnd•n 

sonra ln..,a ,.·eya t.Adil edilen gayri~ 
menkullerin ktra bedellerinin naınJ 

Nakil vasıtalannm tanzimi 
Madde 36 - HükQrnet her ıurıU 

husust nakil va.sıtaıarmın seyrtıseit
rtnt ta.nzım ve tahdit veya menedil~ 
bileceği gibi Azami nakil UcretıeriJll 
de tayin eder. Ve bu vMrtaı&rm ınal 
zemelerlni ve mutat ücretlerini vere· 
rek Devletçe lüzum görtilen yerlerdt 
ve hizmetlerde çalıştırabilir; ıuzu"' 
ve ihtiyaç gördüğü takdirde bu -çıı'" 

srtaıan değer pahasnu vererek aatııı 
alabllir. 

llükO.met, halkın ve milli mUd,.ı•· 
anrn fhtlyaçlarrnı karşılamak oıP· 
88.dlle lüzumunda ecnebilere alt df'"" 
ntz nakli va.sıta.larıru da kendi bt':f· 
raklan altmda ve bu madde hilkUJll 
lerı dairesinde çab.,trrablllr. 

Seferde kara ve deniz nakil "'*'..ı· 
talan yığnak nakl!yatı sona erıncf)'11 
k'ldar Genelkurmay başkanlığı eJI1 • 

rtnde bulunur. Başbuğluk, geri mırı~ 
taka nakliyatına tahsis 01unacs 
vasıtaları vaktinde derhal Baş'"•eltJ.· 
lete bildirir. 

Ceza hükümleri el 
:P.fadde 53 - Bu kanunun 8 lr1 

maddesinin birinci fıkrası ile 2-' "e 
38 inci maddeleri hUkUmlerıne riayet 
etmiyenlerden 25 Itradan 250 ıırs>"" 
kadar ağlr para cezası almrr. 1'eıter· 
rür hallnde 50 lire.dan 500 tiri~~ 
kadar a~ para cezasile birlikte ' 
gUnden bir aya kadar hıı.pis ceıP' 
hUk.molunur. t 

29 uncu maddeye muhalif hart°J<t 

~·· edenlere 7 günden bir aya kadal' t 

pls cezası hükmolunur. Ayrıca teSl" . v· 
edtlen ithal ve ihraç tlyatıarlle " t· 
şm veya mübayaanrn yapıldığl !IY' i$ 

lar arasmdakl fark tutarının Ud rrı 
ti para cezası olarak tahsil ecınır. 6" 
fiilin tekerrttru halinde cezalst' u.· 

Kattı bizim İt Ali'yl önceğizine, 

ta Ayı Sarandintn koltuk meyhane
sine kadar sUrdü kahpoğlunu. O da, 
durup dururken Barbaya, ne diye bu
ıa.ı:.ır? Barba, öyle suspus otunır, ha
lim selim göztikür ama. damarına 

da basılmiya gelmez. Sonu böyle o
lur işle! Kataıavis, anam babam?! 

dür esiyor. Bunun arkası kardır. Ha
va bideta poyraza çevirdi mi Ayaz 
paşa, her tarafta kol gezmiye baş. 
lar, gayri , Bi-ıim rah.mE>tli Emeti ha· 
nrm yengenin, hava hakkında biç 
taŞmiyan hiBapları vardL Fatin Ho
camıza taş çıkartırdı alim Allah! 
Vaktile, san kllltttlx bir Afık Garip 
kitabının kenarlarına cızıktırdığım 

o hlsaplara göre, şincik karakışın 
ortalık yerinde olmamız lAzım. Rab
bim fukaralara aciyor, ıı:ıte! Hikme
tinden, azametinden sival olunur 
mu? Olun,maz! Daha birkaç gUn, 
anlaşılan, o azılı soğukları bize gÖ8-
termiyeceke. Merhametine kurban 
olayim. 

Hr oncağızrn kiymetini ! 

İzmit (Vatan) - Vilayetin i
mar faaliyeti devam etmektedir. 
Muhtelif yerlerde su baskınına 
uğrayan münhat sahaların husule 
getirdiği bataklıklarla valtalıkla
rın kurutulmasına çalışılmaktadır. 
Bu iş hayli ilerlemiştir. Başlıca 
büyük bir bataklık halini almıf 
olan Gökçeören sahası tamamen 
kuru tu lmuş sayılabilir. Bu saha
nın su ~ arını akıtmak için açılan 
on ki!ometre uzunluğunda ve 
beş. metre derinliğindeki ka· 
na1ın 1 7 metre genişliği vardır. 
Suların akıntısı 18.yıkile temin e
dildiğ inden etraftaki sıtma tehli .. 
kesi de tamamilc ortadan kaldı
rıi mıştır. f\.1eydana çıkan geniş a
razi civar köylerdeki tarlası az o .. 
lan çiftçilere dağıtılmaktadır. 

Şimdiye kadar dükkA.nlardakt mal 
\arın hUk-0.met~e tesblt edilen fiya
ta satılmadığlnı gören fiyat mUra· 
kabe memurları cürmü meşhut yap· 
tırmak mecburiyetinde idiler. Yent 
kanunda. bu mecburiyet kalclırtlacak 
ve fiyat murakabe memurları böyle 
bir vaziyet karşısında tuttukları za" 
brtla beraber işi kaz.at makamlara 
tevdi edebileceklerdir. 

teeblt oUınacağı:ru bliktlmet tayin ltlf olunur. 

Biraz da kendi işlerimizden konu
•ahm ... Şu karartma ~ini, ne dersen 
de, gUzel başardık. :P..'liUet., her ş.eyde, 
Devlet Baba ile birlik olduğunu bu· 
nunJa da gösterdi. Nasil olmaz, be 

babacı~m? Bak ; ~ı kocaman ya.n
grnın ortasında, tonoz gibi dimdik 
duruyoruz, maşallah! Kimin sayesin
de? Onun için, böyle Devlete, böyle 
babaya can kurban! Etrafında ke
netlendlfimiz gibi, kılımızı kıpırda· 

tabilene B.!fkolsun! 
Zatinden, bu birlik yüzUnden kur· 

tulmadık mı? Yoksa, gitti gittiy
dik tantuna. Bereket: • Sürüden ay
rılanı kurt kapar> &özündeki hikmet 
kafamıza dank dedi de, beş parmak 
gibi kenetleniverdik. 

Yann. öbür gün bir sepet katalı 
çrkar da, yurdumuza, yan bakacak, 

Sen, bay babacığım, hemşcrilere , 

yurttaşlara bunu böylece bildir. Caz
tacısm .. Allahın gUnU yUz bi'1 kfşiy-İlle ve lAkln, rüzger: «Buvv!> de· 

dl le konuşursun. Benim, ne de olsa, . kar da !Apa l!tpa yağmağa başla-
dı mı, hudut boyunda şerefimizi, na- senin kadar dilim dönmez. Sen do· 
musumuzu korumak içın. kendi ra· kunaklı yazar, biçıimli anla.tır~1n. 
hR.Uarını haspi geçen vıker kardeş- Nenelcr, ablalar, bacılar, kotlarını 

!erimizin Uşüyeceklertnt ::IU~Uniyo _ sıvasınlar.. Dedeler. babalar, Ahiler 
rum da, billa..tı ciğerim do'1uyor. açsınlar kesenin ağzını .. Ilem de kış. 

Vaki de, Devlet Baba., • eksik ol· basmadan, çabuk olsunlar. 1.-lehmet
masm .. Allah, tuttuğunu kolay ge· çik üşümesin. Llim Allah, en n ta k 
tirsin! - a.<Jker evhldlarmı düşünür, bir boronfitin, bir satlı<'anm, sitttn 
korur, geydirir ama, olsun: o kar- sene günahı vebal i topurnuzun UstU· 
deşlerimize. canlarımız, ciğerlerimi- nedir. 
ze, bizim de, gücümüz yettiği kadar, Demet demet .. balya balya .. vagon 
sevgimizi, minnetimizi belli etmemiz vagon, asker kardaşlarımıza kışlı k 

ıa.zım. hediye yetiştirelim. Bu yıl da , soba 
Balkan da. umumi barpta. mitlt başında, bayanlarımtzm en tatlı eğ

sa.va.şta, bu fakir de askerlik ett:im. lencelerl bu olsun. 
bilirim: cArkada, beni düşUnen, gö-- Hem de, valia h, blllah, cennet se
uten var .. > kanaatr yok mu?. EfkAr vahı vardır bu işin. Yalan mı, ba:y 

dağıtmak için bundan eyi şey ota - babacığım . 

mu. Sıcacık bir pamuklu.. ayazda, Eh, hoşça kal gayrı! tnŞ°allah, hat 
silAhm çeliğine yapışıp sızım srznn taya gene çene çalarız .. Torik Necmi 

- - -0 

~z :nir Kaz"la:ının 

Ekma'.t v3 Un lhtiy3çla;ı 
lzmir (Vaıan) - İzmir vila

ye l.r. e bağl ı kazalar belediye re· 
is ~ erl ticaret odası salonunda va:i 
F ual Toksal' ın riyasetinde mühim 

bir içtima akdetmiştir. Bu toplan. 
tıda kazaların ekmek ve un ihtiM 
yaçları görüşülmüş, mahal1i vazi· 
yetler tetkik edilmiştir. 

lz.:nir vilayeti, kazaların un ve 

buğday ihtiyaçlarını tama.men teM 
min eylemiş bulunmaktadır. Ka
zalarda d<mek fiyatları İzmir fi. 
yatlarına müsavi seviyede bulun
durulacaktır. 

Haklı bir sebep olmadan fiyat art 
tıranlara en şiddetli cezanın veril
mesinde tereddUt edilmlyecektir. Ma
lın fiyatını arttırmak için araya mu· 
tat olmıyan şeklllerde fuzult mute.
·:ruısıt sokanlar da derhal takibata 
uğrıyacakla.rdır. Zincirleme ticaret 
usullerine de bir nihayet verilecek· 
tir. HükQmetın görUfUne göre, ton· 
la mal sa.tan büyük tacir kadar, se
bepsizce bir mumu, bir kilo tasulya
yı paha.it sa.tan da muhtekirdir. Nis· 
'et değl,ebilse btle ka.st ayntdrr. Bu 

cihetle, her ikisinin de ayni şiddetle 
·~aya çarpbrılmRBI lA.zımdrr. 

HUkQmet, ihtlkA.rın önüne geçebll 
mek için takibattan aldığı neticelere 

,.e UAn eder. 
tcar Ye isticar muka.velenameıert

ntn bilcilmle bUktimlerfne müstecir· 
ler tarafından riayet ed.Jlmek şartUe 
işbu kanunun merl~·f'tten kalkmasın
dan üç ay sonraya kadar mttsteclrleı 
aleyhine tahliye davası meısmu de
ğlldir. AnC'ak harice azimet dolayı~Uc 
meskenini kiraya verenıer biU\hara 
avdet edip binada bizzat oturmak 
mecburiyetinde kalırlarsa icar mu
kaveleelnln hitamında tahliye tırJe.. 

binde bolunablıtrler, 
Bu madde hUkmUntin tatbik olu -

nacağı yerleri hükftmet tayin ve lh\n 
eyler. 

Azami kir nisbetleri 
Madde 31 - HUkQmel, de.hllde IU· 

zum gördüğil maddelerin Azami fi. 
yatlarını, maliyete zammedllebilecek 
Azamı kA.r nisbetlerlni ve bu madde
lerin cinslerini, nevilerini ve vasıf

larını tesbit ve tayin edebilir. 

Bu suretle tesbit olunan fiyatlar 
fevkinde veya cins, nevi veya vasıf-

'.\~::~~..,.:_ ı odaya girer girmez deli olduğu- verdi: Ben yine başımı ellerimin içine lara muhalif olarak bir malın satıl· 
........... ·. j ma hükmettim. - Siz.. siz onu götürmüştü- alarak düşünmiye başladım. ması veya satışa a.rzolunması Yasak· 

~ Yazı masası ayni yerde duru· n :.iz değil mi/ Bana öyle geliyor Frans'ın çocukça sözlerine cevap tır. 
yor. Karşısındaki koltukta ayni ki... bile vermedim. Çünkü cesedi na· Keza, sair kanunlar hükümlerine 
ceset; ilk bulduğumuz vazıyelte Sesi büsbütün deiiş:ik bir sıl taşıdığımı ben biliyordum. müsteniden merctlerJnce tesbit olu-

Zabıta ve Aşk Romanı 
başı ()nüne eğilmiş olarak oturu- 8.henkle çıkıyordu. O anda vazİ· Ağırlığını hi.18. omuzlarımda his- nan fiyatlar fevk.inde bir maim satıı-
yO'l'du. Kilometrelerce uzağa, yetin vahametine rağmen şöyle ~iyordum. Götürdüğüme elbet. ması veya satışa arzı da yasaktır. 
Londranın ta öteki kiifesine taşı .. düşündüm: Tanıdığım kadınlar te emindim .. şimdi i.se odadaki Toptan, yan toptan ve perakende 
dığım ölü birkaç saat e""clki va- arasında hiç bu kadar ahenkli maııanın başında kaskatı kcsilm~ ticarette, tacir sifatıru haiz hakiki 
ziyette sanki hiç yerinden kımıl- sesi olanı yok .. sonra ne demek olarak oturduğuna da ~üphe ede- ve hükml şahıslar arasında yapılan Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Renan A. E. Yalman -·- dama.mı§ gihi duruyordu. istediğini birdenbire kavrıyarak mezdim. alını ve satrm mua.meJelerinde satı-

VI yerimden fırladım. Bağırarak şu F rans yerinden kımıldandı. tan mal için sabcı tar&fmdan fatu· 
Henüz tama.mile kendime gel- f mukabil size bir miktar- para ve- Merdiven b"-"tna oh·rdum. Ba· cevabı verdim: ld d b ra verilmesi ve fatUl'alarm muayyen 

-Y ._. Ge i, yanıma, mer iven asa.-
memiştim. Saatin yedi oluşunun rip sizi başımdan savamam. An- §lmı ellerimin içine alarak düşü- _ Ne demek istiyorsunuz} bir müddet Z&!"fmda sa.tan ve satın 

b · · · b" • • k 11 ? T k ı· · · d K d 1 1 mag'"' ına oturdu. Yüzündeki ma- aı·· tarafından muhafaza edllm··ı ayrıca enım ıçın ır manası yo • ıyor musunuz e rar ge ırıınn:. nüyoT um. en imi top amıya Benim ölüyü götürdüğümü göz e- 0 .u ...,., 

tu. Fakat uy!;.u sersemliğinden beraber düşünür, karar veririz. ihtiyacım vardı. Önüm.de yazı rinizle görmediniz mi ı Neler çek- nB.dan korktum. Birdenbİre o ka- mecburt kılınabileceği gibi tacir s:ı
olacak, kocakarılar gibi mütema- i Başımı önüme eğdim. cevap odasının kapısı a~k duruyordu. tiğimi, nasıl eürüklediğimi, her dar yaı:lanmış görünyordu ki şaş- !atını haiz müşterinin ticaret için 
diyen söyleniyordum. vermedim. Birdenbire şunu his- Tavandaki lamba yanıyor ve adımda ecel terleri döktüğümü tım .. Gözlerinin etrafı sanki ma-lraturuız mal sa.tın alması menedi-

Yavaş yavaş aklım başıma ge- setmiştim. Benim de istediğim odayı aydınlabyordu. Masa ba- bilmiyor musunu} Omuzum da viye boyanmıftı. İçindeki halecan lebilir. 
liyor, vaziyeti kavramıya başlı- bu değil mi idi? Tekrar buraya şında oturan cesedi olduğum yer. ceset olduğu halde Londra şeh- tamamile yuzune aksediyordu. ıoo kuruştan fazla yapılan atıf ve-
yordum: gelmek, bu güzel kızı tekrar gör- den göremiyordum. Fakat orada rini baştan başa dolaştım. Bu bir Yerimden kalktım. Mutlaka bir rlşlerde mU,,terinln talebi Uzerlne 

- Affedenıiniz amma .. banJt mek, benim de arzum bu değil idi, bu muhakkaktı. kaç saat iç.inde sanki on yaş ihti- ıey yapmak lizımdı. Fakat he- satıcı fatura. vermiye mecburdur. 
biraz para 18.zım, diye söze baş- mi idi} . . . ... . . . . . ı Genç kız duvara dayanmış, el· yarladım gibi geliyor. Bütün ge· nüz ne yapacağımı bilemiyor· Gerek bu maddenin ve gerek bu 
!adım F rans kızararak: - Pekı dedım, ıstedıgınız aibı !eri sımoıkı kilitlenmiş bir halde ce ondan kurtulmak İçin uğraş- dum. Onu kolundan tutarak me-r kanunun ~lğer maddelerinin tatbl -

- Size birşey tek1if edeceğim yaparız. duruyordu. Başını da duvara da- tım. Siz de bunu gördünüz. Na- div.enl.erden aşağı indirdim. Ye- katında lüzumlu görülen her nevi 
dedi. Şimdi bir miktar para ve- 1 İkimiz de susmuştuk. Bu sükut yamış, gözlerini taV1l113 dikmişti. sıl olur da bana böyle bir şey mek odasına gittik. Bir koltuğa ma!Qmatm verilmesi ve vealkalannrn 
reyim. Bununla bir müddet yiyip ağır ve sıkıcı bir hal aldı. O tek· Sinirden arasıra titriyordu. Böy- söylersiniz} oturmasına yardım ettim. Dolap- gösterilmesi mecburtdlr. 
İçer, giyinir, iş aramıya vakit bu- rar söze baş.lıyarak tabii olmıya lece bir tek söz söylemeden ne ,F rdns olduğu yerden kımıl· ları karıştırarak bir konyak ara- Fiyat mürakabesi 
lursunuz. Hesabı tamamile gÜr- çalışan bir tavırla: kadar zaman durduk bilmiyo- damadı. Sanki bana yüzünü gös· dım. Bir şi§enin dibinde bir par- Madde 32 - MuhJk sebep olmaksı 
miyelim. Arasıra gelip yine ben· - Yukarı çıkalım. Para yazt rum. Bir müddet sonra ben sÜ· ter;mek istemezmiş gibi başka ta- ça vardı. Hemen bir kadehe bo- zm blr malın !azla fiyatla satılması 
den para alınız. Bu suretle bor• odaS1ada duruyor. :Geliniz, dedi. kutu bozarak: rafa bakara.k dedi ki: ıaltarak uzatlım. Gözlerinin aç.ık veya sattşa arzedilmesi yasaktır. 
cu ıu birşey satın alır gibi öde.. Merdivenlerden çıktık. Kütüp. - Fakat bu mümkün değil, - Affedersiniz. Tabii sizi olmasına rağmen birşey görmü· Keza, tazla fiyatla satmalt :acı-
mış o1mam İetikbalinizle alitka- hane odasının önüne gelince bu dedim. Mümkün dei"il, amma gördüm. Sizi itham etmek iste- yor gibiydi. Çenesini tutarak le mevcut malın satıp. arzNflnıeme· 
dar olur size yardım ederim. defa tereddütıüz kapıyı açtı, içe- böyle işte ... Bir karar vermeli- mem. Fakat acaba ikimiz de bir zorla konyağı içirdim. sl veya satı11ından imtina oıu~<Jn 1qı 

Birşey söylemek istedim. Sö- ri girdi. Ben de onu takip ettim. yiz. Bir şey yapmalıyız. müddet için delirmiş olmıyalım/ - Teşekkür ederim. İyiyim. veya saklanması veya herhantl bir 
zümü kesti; O anda ta.mamile uykudan uyan- Genç kız tereddütle yuzume Belki de bize öyle geldi de bir B~ka istemem, dedi. suretle kaçırılması veya muv.ı.~J..J. y-1 

- Rica ederim. Ben de buna . mı,, kendime gelll}i,tim. Fakat bile bakmıya çekinerek cevap , şey yapmadık. j IA.rkaJı var) lile elden Gıkanlmll.'lı veya plyl'.Ja 

İhtikar suçlulan 
ın· Madde 59 - 31 inci maddenin l~ 1 

c1 ve UçUncU fıkrası ile 32 '"'e 35 ır.c 
ın•' maddelerde yazıJr ihtikA.r ve iStll!I 

fiillerinden her hangi birini ırtl~~ 
edenler hakkmda 500 liradan 60 
liraya kadar aflr para cezasUe bt'"' 
raber iki seneden beş seneye ks.d111

1 •• sürgün cezası hUk.molunur ve f11 Of 
lan da tnUsadere edtlir. Ancak. fl'l ış 
teri satıcıya blr para tediye etJ11 
ise bu pa.ra derhal kendisine iade ; 
Junur. 31 inci madde.nin ikinci ,.e e4t 
çUncU ftkralarlle 32 ncl madd ot 
yazılı fiillerin lşlenmeıı:lnden tevell •• eden veya edebilecek olan zarflr. rıı 1 
im yahut temin edilen veya edilfl'.I~ 
kastolnnan gayri muhik mentaıı . 
miktar veya mahiyetine göre, ıııı ,. 
!lf ise 50 liradan 500 liraya kadfl.f' t 

d .. 
ğır para ve 7 günden bir aya k8 ., 

hapis cezası ile beraber 15 g011d:.., 
iki aya kadar dUkkl!.n, mağaza 
tlcarethanentn kapablmasına tıOlCrıı: 
molunur. Bu fıkrada yazılı fiille tıi· 
tekerrürü halinde işbu maddenirl r· 
rlnci tıkr&Atnda yazılı fiillerin tel<f' c' 
rUrü halinde iı,bu maddenin birl"' 
tıkrasmda. yazılı cezalar verilir· 

31 inci maddenin lktnct ve o~ 
fıkralarlle 32 nc1 maddede ya.Zl11 -te' 

illerin işlemesinden tevellüt eden , .•. 
ya edebilecek olan zara.r, malın · 

but temin edilen veya edilmesi ~..-
ıw 

tolunan gayri muhik menfaatin f11 

tar veya. mahiyetine göre, pek blft; 
flf ise 25 liradan 250 liraya kaÔ 
agtr para ceza.sile beraber dUk)<sı'· 

dtl' 
mağaza ve ticarethanenin 7 gill' 
blr aya kadar kapatılmasına hUıcıı16' 

t'" 
lunur. Bu fıkrada yazılı filllertıı • 

kerrtlrU halinde, 50 liradan 500 1~1 
ya kadar ağır para ve 7 gUnden tıtf 
aya kadar hapis cezalarlle beri t.1 
dUkkAn, mağ"aza ve ttcarethafltl' ,. 
15 gUnden iki aya kadar kapat~1" 
s:ı: cezası verilir. 

Jllcl 
31 inci maddenin 4 llncU, 5 , 

ve 6 ncr fıkralarında yazılı hUkW:, 
!ere rlayet etmlyenler hakkın.ı-. ~ 
liradan 2M liraya kadar ağlf" P' 
cozaslle beraber Uç günden ı.S t)I$' 
kadar dUkkAn, mağ"aza ve tıcsft 
nenin kapatıımasına hUkmotunurÖ:ıt,. 

Bu fıkrada yazıb muhalefet ',,ı,.ıı 
rıntn tekerrUrU halinde 50 l~ı< 
500 Uraya kadar agtr para c # 
beraber 6 günden bir aya kadal" Jttl' 
kAn, mağaza ve ticarethancniJl 
patılma.sı cezası verlllr. 
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Yazan: NİLLA KUK 

Nuricihan, Mehabet Hanla 
Nihayet Karşılaşıyor 

- 68 
b Nuricihan, yüzündeki aiyah Mehabet Han gece vakti çadı-
0Yayı temizl~di, Salimenin hı- rının kapısında altın zırhlı kıya

tb~tığı kıyafete büründü ve Ba- fetli güzel bir kadın görünce rü-
ır Şahın sülalesini de ku.rtar- ya gördüğünü zannetti. Kadının 

lllıya gidiyordu. üzerinden sular damlıyordu. Fa
l. F'i!ine bindi. Suya atıldı. Ar· kat yüzünde tatlı bir tebessüm 
'ttından F edayi Han ve diğer vardı. Her erkeği delirten me~· 
~bitler atlannı nehre sürdüler. j hur gül kokusunu sürünmüştü. 
d lltat nehrin cereyanı çok ııid-ı Nuricihan: 
l~tli idi. Bir taraftan da karşı sa- - Yüzbaşı Zamane 
'il.ide bulunanlar ok ve mızrak karşındayım, dedi. 
>'ilidınyorlardı. Atlar bu yüzden Zamane Bey hayretten dona 
liılttü ve huysuzlandı. Nuriciha- kaldı. Otuz senedenberi kendisi
~ bindiği filin iki gözü arasına ne yüzbaşı Zamane Bey diyen 
~ bir mızrak saplandı. Fil, kö- olmamıştı. Sonra bu ses kulağına 
bi ilden kopanlmış bir kütük gi- hiç de yabancı gelmiyordu. 

kendini suyun cereyanına hı- Nuricihan sözüne devam etti: 
t~lttı. Zabitler bunu görünce Nu- - İdam hükmünü yerine ge-
~anm cereyanaw kapılıp gitti- tirmen için işte karşına geldim. 
rıı sandılar ve dagıldılar. Yalnız Vur, öldür. Şunun bunun elile 
ldayi Han atını bırakarak suya idam edilmiye razı değilim. 

ltıldı ve filin arkasından yüzrni- _ Seni gidi sihirbaz kadın! 
t~ baıl":d~. File ya~laşı?ca gördü Bu memleketin bütün büyükleri-

Nurıcıhan sakın bır tavırla ni afsunladın beni de ba11tan çı-
ııttı k w d w ' y 
lorutuyor ve .. ~c~gın a tuttugu karacağım ve bu sayede canını 
la nunun .kuçucuk kolunda ok- kurtaracağını eanıyorsun. İşte 

açılan bır yarayı sarmıya çalı- dünyada seni hiçbir zaman sev-
">'Fr. . rniyen, sevmiyecek olan bir adam 

edayı Hanw sordu=. varsa o da benim. Beni baştan 
ı. - Bu çocugu ne dıye beraber çıkaramazsın. Boş yere nefesini 
'<lflYorsunuz} yorma. 
b - Kucağımda idi. Bir tarafa _ Ya yalan söylediğini, beni 
1rakamadım. Benimle beraber sevmiş olduğu_!lu isbat edersem 

oldukça selamettedir. bana ne verirsin? 
F'edayi Han filin başına tınna- Sc . k "} D l" · 

lııp bir tarafa tutun<lu. Cereyan - nı sevme mı e ı mı-
fili kar§ı sahile değil, ilk hareket s.in} Böyle bir şey nasıl isbat edi
tttikJeri sahile attı. Genç zabit ı lır? 
bu •ırada dedi ki: .. - Ya isbat edersem ne ve-

- Sultanım, bana musaade rirsin} 
tdin de sizi kaçırayım, kurtara- Mehabet Han karşısındaki 
hın. güzel kadının peçesi altında is-

- Hayır, k-açama.m.. 
Zafer için en küçük bir ümit tihza ile güldüğünü görür gibi 

ta.lrnamıştı. Ordudan hiç kimse oluyordu. Şu cevabı verdi: 
lrşıya geçememişti. Mehabet - Ne istersen veririm, bak, 

l-fanın bir adamı karşı sahile geç- yalnız Şahı serbest bırakamam. 
~ ve bir ferman getirmişti. Bu _ Benim kendi canımı bağış-
. trınan Nuric:ilıanın idamına da- lar mısın? 
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Hauise I erin 
Peşinde 

• • • 
Hararetli Bir 

Müzayede 
Bu iş. hatırlıyorsanız, 150 ile baş

ladı. Arttırmanın hararetli olabile -
ceğl kimsenin hatırından geçmiyor
du. 

Derken bir gtın İngtttcre Be.şve

kill m!lzayedeye kn.rıştı ve 4000 ! de
di. Hemen ert~ gQn Kahtreden bu
tıa cevap verdiler: 7000! 

tş Juzışmıya ba..ş1adı. Aradan bi
raz geçti, Kahireden yine btr ses 
duyuldu: 20,000! Londranın gayri 
resmi mahfilleri de artırmıya karış
tılar: 26000! Fakat resmt Londra 
derhal yükseltti: 30,000! 

Ark Ronyal tayyare aemisinden tayyareler havalanırken 

Müzayede devam edeceğe benzi
yor. Çünktl öyle anlaşılıyor ki, Afrl
kadak! lngiltereyc dUşman askerler. 
arttıranrn üstünde kalacaklar. 

Sistematik bir program ile zaman 
zaman Akdeniz şark ve garp kıyı

larından kalkarak bütün AkdeniZi 
taramak surelile seyirler yapan İn
giliz donanması, müttefik devletle
re gctlrcceğl harp malzemesini, ti
caret eşyalarını nakleden ve muka
bilinde devletlerden alacağı ham mad 
deleri lngiltercye taşıyan bir ticaret 
ve nakliye filosunu (Convay) eder
ken İtalyo.n filosuna bu nakliye filo
sunu bulunmaz bir av şeklinde gös· 
tererek İtalyan donanmasile çarp!ş· 

mak gayesindedir. 
Akdeniz ticaret yollarını .müdafaa 

ve temin eden bu hAkim filo, mihver 
devletlerinin bUtUn emellerini kıra· 
rnk, muhtaç oldukları bUtUn iptida· 
maddelerden mo.hrum bırakarak ken 
dl nizamsızlıklannı cYenl nizam> 
ismlle bütUn medent Avrupanın lls· 
tUne çöktürerek istedikleri felft.ket 
ve sefalet bulutlarını dağılmaktadır. 

Serbest zamanlnrda bile gıda ve 
ham maddelerini bin türlü şartlar 

karşısında güçlllkler ile temin edebi
len Almanya ve İtalyanın bu acı fe· 
lft.ketıer getiren ablukanın huzurunda 
diz çökmlye mecbur kalacağı gUnU 
selllmhyacak olan bütUn medeniyet 
dünyası İngiliz donanmasmın büyü'· 
lUğUnü, kudretin! o zo.mıın görecek 
ve bu büyük donanmanın Avrupa 
için ne kadar lüzumlu bir unsur ol
duğunu takdir edecektir. 

Bir devletin ordu!'iu kadar da kuv-
vetli bir donanması olmalıdır. Bı~ 

devlete bugün için gıda kadar mühim 
olan ham maddeler ile dolu bakir 

ikinci Bir(Traf ol gar) 
Zaferini 

Aramıya Giderken 
Yazan: 

HUsamettin OLSEL 
Eski Bahriye MU.steşarı 

leyin Adr:iyatlk denizine sokarak 
BrindiZiden Avlonyaya nakliyat ya 
pan bir İtalyan Convay'ma taarru' 
ettirmiştir. Bu taarruzdan korkaı 

harp gemileri müdafaa ve muhafaz 
etmlye mecbur olduklan dört gemi
den mUrekkep kafileyi terkedereJ, 
firar etmiştir. 

İngiliz baskın kuvveti bu kafilenin 
Uç gemisini tahrip etmiş ve dördün
cüsünün isabetler aldığını kaydet -
mlştir. Baskın yapan bu küçük filo 
hiçbir zarar ve Arızaya uğramado.n 
ana filoya iltihak eylemiştir. 

iki aykırı karakteristik zilmrcnin de
vamlı birleşmesini dUşUnmek ve um
mak bllgislz1eik sayılmaz mı? 

İngiliz başh"Wnandanı Amiral 
(Cumingharn), İtalya filosunu har
be icbar edemeyince İngiliz donan
masının program mucibince kontrol 
etmek mecburiyetinde bulunduğu iş
ler Jçln kumandası altındaki filosunu 
vazifelerine ayırdı. Bu filonun vazi
fesi, yukanda da yazdığımız gibi Ak 
denizi daima kontrolll altında bulun 

Bakalım kimin UstUnde kalacak -
tar? 

Tavs)eDedigin BöyleOlur 
Amerika.da bir hastaneye bir has

tabakıcı kız IAzım olmuş. Gazetelere 
iU'ın verilmiş. Bir kız mUrncaat et
miş ve hastane mUdUrüne gönder
mişler. 

MüdUr ono. sormuş: 
- Hastabakıcılık hakkında tccrll

be sahibi misiniz? 
durarak Yunanistan, Mısır ve diğer Kız şu cevabı vcnniş: 

müttefik devletlere gidecek nakliye - Tam mA.nasile tecrllbcm var. 
kafilelerine iltihak ve onları müdafaa Size anlatayrın. Dikkat ediniZ lQt-
ve muhafaza etmek idi. 

Artık büyük İngiliz filosunun u
fukları kaplıyıuı gemileri memur ol· 
dukları vazifelere gitmekte idi. Dilş

man tarassut tayyareleri bu filonun 
dağılmakta olduğuna rapor etme .. 
sine rağmen mtuıevlyatı İngiliz de
nizciliği kar~smda kırılmış olan İ
talyan gemlclleri tek İngiliz gemisi
ne bile taarruz etmekten korkuyor
du. 

İngiliz Amirali, İtalyan filosuna 
her ne suretle olursa olsun acı bir 
tokat vurmayı istiyordu. Donanma
sı ile yapnuya fırsat bulamadığı bu 
i~i donanma hava kuvvetler:! ile yap
mayı dUşUndU. Ve (Eaglc ve nıus
trfos) tayyare gemilerine Taranto 
limanına bir yıldıran baskını yap -
mayı emretti. 

fen: 
Ağabeyim fUtbolcUdUr, küçük kar 

deşim rugbycldlr, UçUncU kardeşim 

boksördür, nnnem buz üzerinde ho
key oynar, babam motosikletçldir. 
Bundan dolayı evimizde yara bere 
hiç eksik olmaz ... 
Kızın cevabı mUdUrUn hoşuna gi

der ve hastaneye alır. 

limanı terketmek mecburiyetinde ka
lacaktır. 

İtalyan filosunun kaybettiği bu 
dört gemi İngiliz donanmasına yal
nız AkdenlZde daha kuvvetli bir tıa.

klmlyet tesisine hizmet etmiş olmak 
la kalmıyacaktır. Bunun tesirleri At
lanttkte ve diğer ~kyanuslarda da gö 
rülccektir. Çünkll bu zafer İnglllz 

Admiraltesine Akdenizden IUzumun
da ihtiyaç göstereceği kado.r kuvvet 
çekebilmek fırsatını da '"ermektedir. 

Türk Polisinin 
Centilmenliği 

Yazan: OÇ YILDIZ 
I?!!!!!!. eçen gün büyük bir mağa
~ zadan cep feneri alıyor
dum. Kaptdan giren orta yaşlı 
bir müşteri lastikleri pompala
nan bir bisiklet önünde dura
rak: 

- Ne güzel şey bu, dedi, 
genç olsam alırdım. Pahalı mı) 

Mağaza katibi gülerek: 
- Yine alın, dedi. altmış iki 

lira. Fakat Baya mektepli oldu
ğu için dört lira ikram yaptık. 
Size de yaparız. 

Bay on beş yaşlarında kas
ketli bir orta mektep talebesiy
di. Tekerlekleri §işi.ren çırakla 
beraber yere çömelmi§, yeni bi
sikletini adeta aşkla seyredi
yordu. 

Orta yaşlı müşteri bu defa 
çocuğa hrtap etti: 

- Ne güzel bisiklet seçmiş
siniz çocuğum .. güle güle kulla
nın •• arkadaşlarınız kim bilir ne 
kadar kıskanacaklar sizi .•• 

Çocuk başını kaldırdı ve ha· 
fifçe sırıttı. 

- Babanız herhalde sizi ç.ok 
seviyor ••• Ben de oğlumu çok 
severim amma doğrusu elli sekiz 
liraya bisiklet alacak halde de
ğilim. Ne iş yapar babanız) 

- Babam yok, annem var 
efendim .•• 

- Kim bilir ne kadar sever 
sizi .•• Herhalde çocuğuna bisik
let almak için elli sekiz lira ve
ren anne çok iyi bir anne ola-
cak ••• 

Bu defa dükkan sahibi gü
lümseyerek söze kanştı: 

- Hepsi o kadar da değil ••• 
Baya bir b~ yüz liralık bozduk 
şimdi ••• 

Müşteri komik bir hayretle 
ağzını şapırdattı: 

- Beş yüz lira mı? Deh~t ••• 
Demek anneniz çok zengin ••• 

- Değil efendim, dedi, bu 
para bana babamdan kaldı. 

- Böyle beı yüzlük bir ka
ğıt olarak mı? 

- Evet efendim. 
~di. Altında Şahın mührü vardı. Mehabet Han sinirli 

rdu bunu duyunca tam bir boz- güldü: sinirli memleketleri, zengin Ulkelerl ve bu· 

Bu küçük kuvvetin baskını esna
sında İngiliz ana filosu cDUşmanın 
maynlarma. denizaltı gemllcrine, sa
hil ba.taryalanna ve deniz Ustu kuv
vetlerine (Tayyarelerine) kıymet ver 
mekslzin ve endişesiz bir şekilde in
tizar etmekte idi. Firar eden düşman 
destroyerleri (Taranto) limanın • 
daki yuvalarına vararak ana filoyu 
vaziyetten haberdar etmişlerse de 
büyük İtalyan filosu limanda saklan 
mak cihetini tercih etmiştir. 

Her !ki geml refakatlerinde mu -
hafaza destroyerleri bulunduğu hal 
de memur edildikleri büyük l~i yap
mak için kararlaştırılan mıntakaya 
vardıktan sonra tayynrelerlnl faali
yete geçirdiler. 

İngiliz Amirali İskcnderlyeden ha 
reket ederken vermiş olduğu kara -
rı fıloslle çıırpışamıyo.n İtalyan fi
losuna karşı başka türlU ve diğer va 
sıtalarla yapmayı dUşUnmUş ve bu
nu dQrendl~ ve muvaffakıyetli gö -
rüşfle tatbik ederek temin etmiştir. 

Taranto zaferini temin eden tayya
re taarruzu diğer bir bakımdan da 
daha kıymetlidir. ÇUnktl ayyareden 
torpltoyu muvaffakıyetle kullanmak 
şerefini de ilk olarak İngiliz filosu 
tarihine yazdırmayı da tcınln etmi;ı
tır. 

- Demek anneniz: cAl ço-
cuğum.. babanın mirası> diye 
onu size teslim etti. ~n haline düşmüştü. Evet fakat bı"l kı' isbat et-

Nuricihan, en süslü elbisesini - ' 
t' d S 1 · meyi iddia ettiğin şey, gÜneşin 1Y i. Bunun üzerine a imenın k 
~th)ı kıyafetini geçirdi Fakat garptan doğduğunu isbat etme 
~ilbir Şahın kılıcını takacak yer- gibidir. Ben senden nefret ediyo
ııc vak tile Zamane Mehabet Ha- rum. Seni nasıl sevebilirim? 
llın, kendisini bir erkek çocuk (Arkası var) 
'-narak Kabilde iken hediye et- • 
tiğj kılıcı kuşandı. Karanlık bas• Cihangir ve Nuricihan roma-
tttan sonra cins bir ata binerek runm son kısmı çar§amba sa-
lrıı sahile çıktı. yımızda çıkacaktır. 

İtha~at ve ih--acat 
Birliklerinin Şekil 
Evvelce lstanbul ithalat ve ih

rlc.atçılar birliklerinin katibi u· 
ll'ıurniliği lağvedilip birliklerin 
~ıntaka ticaret müdürlüğüne bağ 
'nacağı ve katibi umumi mua
~leri tarafından' idare edilecck
tri yazılmıştı. 

latanbul mıntaka ticaret mü
~Ürlüğünün zaten çok olan işle
t~ııe son günlerde mürakabe heye
tl?ıin faaliyetini arttırması da İn· 
~İznam edince birliklerin mıntaka 
~İcaret müdürlüğüne bağlanması 
lrrıkansız bir hale girmi§tir. 

Ankarada Ticaret Vekaleti ile 
tcınaslarda bulunan İstanbul bir
likleri katibi umumisi Salih Ban· 
toğlu, bugünlerde İstanbula dö
lltcektir. Salih Bankoğ\unun bu 
temaslarından sonra birliklere ye
lli bir ıekil verilmesi muhtemel
ti' ır. 

Yeni teşekkül eden kağıtçılık 
\re rnukavvacılık birliği, tarifele
ti tetkik etmektedir. Bu birlik 
ll'ıatbaa kağıdı, kesilmiş kağıt ve 
ll'ıukavva ile meşgul olacaktır. 

lhtif aller 10 Senede 
Bir Yapılacak 

Türk büyükleri için yapılacak 
•htifaller hakkında yakında bir 
karar alınacaktır. Bu karara göre, 
tair Mehmet Akif, Namık Kemal, 
A.bdülhak Hamit, Tevfik Fikret 
İhtifalleri her sene yapılmıyacak, 
beş, on senede bir yapılacaktır. 

-o--

Okuyup Yazma Kursları 
lıalnrköy Halke\indel: 
Şimdiye kadar hiç okumamış olan

lar için evimizde bir okuyup yazma 
iltırsu açılmıştır. Dersler parasız ol
!111gu gibi kurs sonunda muvaffak 
01.a.ntara diploma da verilecektir. ls
lc1t1ııerln evimiz idare memurluğuna 
ll'ıtırncaat ederek kP.yıtlarmı yaptır
tl\aıan rica olwıur. 

Un·versife As:stan
lar Ta[matnamesi 
Üniversite idaresi. fakültelerin 

tedris elemanlarını daha kuvvet
li bir hale getirmek için yeni bir 
asistanlar talimatnamesi hazırla
mış ve tasdik edilmek üzere Ma
arif Vekaletine göndermiştir. 

Yeni talimatnameye göre, bun
dan sonra, asistanlar, bir yaban
cı dili kuvvetli bir derecede bilen 
ve doktora yapmış olan talilper 
arasından seçilecektir. Asistanlık 
da birkaç dereceye ayrılmıştır. 
Muayyen bir müddet zarfında 
muvaffak olanlar yukarı dereceye 
terfi edecekler ve bunlar arasın
dan bir kısmı etüd ve staj ıçın 
Avrupaya gönderilecektir. Müs
takbel profesörler bu asistanlar 
arasından yetişeceği için, bilhassa 
erkek olan elemanlar tercih edile. 
cektir. Muvaffak olamıyan asis
tanlar liselere verilecektir. 

Baglakl Program 
8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 

8,18 Haf11' program (Pi.), 8,45 Ev 
kadını - Konuşma. 

12,30 Program, 12.33 Fasıl heye
ti, 12,50 Ajans haberleri, 13,05 Fa
sıl heyeti programının ctcvamı 13,20 
K:nşık program (Pi.). 

18 Program. 18,03 Radyo c!z or
kestrası, 18,40 Radyo incesnz heye
ti, 

0

19,15 MUzlk: Violonseı sololan 
19,30 Ajans haberleri. 19,45 Kadınlar 
fasıl heyeti, 20,15 Radyo gazetesi. 
20,45 MUzik: Bestekllr simaları seri
sinden (Pi.), 21 MUzlk: Dinleyici is
tekleri, 21,30 Konuşma, 21,45 Radyo 
orkestrası, 2:!,30 Ajans haberleri, 
22,45 Cazbant (Pl.), 23,25 Kapanış. 

* Atina ı·adyosu tUrkçc neşriyatı 

19,45 te, Ttlrkiyc saatlle 20,45 te 
yapmal~tadır. Bu değişiklik memle
ketimizin muhtellC mıntakalarından 
gösterilen arzu üzerine yapılmıştır. 

nun neticesi olarak muazzam bir ser 
veti bağlıyan endişesiz kuvvet yalnız 
donanmadır. 

cDUşman sahilleri İngilizlerin hu· 
dutlandır.> cümlesini bUtUn denir. 
siyasetinin temell olarak kabul eden 
İngiltere devleti zengin ve kuvvetli 
Brltanya İmparatorluğunu yalnız de 
nnnmasınm kudreti ile kurmuştur. 

Bu harbin neticesini de yine donan
masının kudreti ile temin edecektir. 

Ayni zamanda czaferler, gemller 
ile değil, onu kullanan lnsanlo.r ile 
kazanılır> Hakikati yüzlerce seneler 
denberi donanma personalln!n yetiş
tirme siyasetinde İngiliz Admlraltl
slnln ana prensibi olarak gözönUnde 
tutulmaktadır. Bu iki kuvvet Ye un
sur sayesinde bugün İngiltere İmpa
ratorluğu servet ve s;ıo.det içinde -
dir. Ve yine bu iki kuvvet ile dün
ya siyasetinin nazımı olarak durmak
tadır. 

İngiliz filosunun temin ettiği bU· 
yük Trafo.lgar deniz muharebesin -
denberi İngiliz deniz tnnhlne yeni 
bir zafer eklemek duygusunu beı,1i -
yen Akdeniz filosu b:ı.şkumo.nd::mı 
Amiral Sir A. Camingham bu kara
rını verdikten sonra İskenderiye li
manından denize açılan cmrindeld 
filoya ilk olarak «Hedefim Yunan 
denizinde taarruzt bir harekete ge
çerek dUşman donanmasını aramak 
ve harbe icbar etmektir> işaretini 
vermiştir. 

Bu maksadını temin etmek için 
mUrettep program mucibince Yunan 
denizine kadar yükselmiş olan Akde
niz İngiliz filosu, ayırnu~ olduğu iyi 
ve ktlçtlk bir baskın kuvvetini gece-

Bittabi bu vaziyet Musollnfye Ar
na vutıuk deniz nakliyatının emniyet 
derecesi hakkında Ulzım gelen kana
at ve itimadı telkin etmiştir. 

Adriyatık denizine yapılan bu ta
arruz çok gariptir ki, İtalyan deniz 
kuvvetin! harekete getirmedi. İngi
liz filosunun denizlerdeki nöbetçillği
nln meydan okuyan top seslerine kar 
'1 İtalyan filosu lmmandanlığı ku -
laklarmı tıkamakta ve duymamak • 
tadır ve İngiliz filosunun karşısına 

çıkmaktan ise gemlclllk şerefinin kı
rılmasını kabul etmiş bir İtalyan fi
losu olarak Taranto limanının dur • 
gun suları arasında, kuytu lcöşelerin
de Aciz ve korkak bir çocuk endişesi 
yaşamaktadır. 

Deniz; üzerinde dolaşan denizcile
re cesaret, meta.net, kahramanlık gl 
bl samimi hasletler verir. Klmbillr 
bugün İtalyan kıtasını kaplıynn de· 
nlzler İtalyan denizcilerinden bekle
diği kahramo.nlık yerine korkaklık 

hnUerine şahit oldukça. ne kadar kız
makta ve köpürmektedir. 

Zaten Almanya ve İtalya tıpkı mık 
natıst bir mihverin yekdlğerlne zıt 

iki kutbU manzarasını -andırmakta
dır. Biri cDisiplln> içinde bir sanat 
memleketi, diğeri cdlslplin> den O.
zade bir şiir ve aşk dlyarı. Dlrin;n 
gözleri önünde hayat sahası yalnız 

paradır. Yalnız marktır. Diğerinin 

bakışları yalnız ze,•k ve aşktrr. Biri 
sanatının evlrıdı sanatin heyecanı ile 
yaşar. Diğeri efsanevt rüyaların ço
cuğu rüyaların halecanı ile taşar. 

Romantik ruhlardan harp kudreti 
beklemek mA.nasız olmaz mı? Ve baş 
ka başka düşünceler ile ytirtlyen bu 

Tayyareler Tara.oto limanına iki 
dalga halinde hücum etti. Bu taar
ruz tayyarelerin Adeta deniz köpük
lerini ya!Iyacak kadar alçaktan ya
pılması yUzündcn muvaffakıyetli ne
ticesine vardı. 

Çok mehlp ve tahrlpkft.r torpldola
Tmr Tarantonun dış limanında saklan 
mış olan İtalyan gemilerine attı.Bom 
ba taşıyan diğer tayyareler Tarnnto 
limanının nhtnnlo.nnda balık Jstifi 
gibi yerleştirilmiş olan kruvazör, des
troyerler üzerine bombalarını bo -
şalttı. İki tayyare bu fantastik sah
neyi tenvir için ziyalı bombalar atar 
ken diğer iki tayyare de deniz tay
yare yuvasını ve petrol depolarını 

kendllerlne hedef ittihaz etti. 
Sabah olup ta tayyareleri ~ıynn 

gemiler, t:iloya iltihak ettiği zaman 
vaziyet tamamlle anlaşıldı. Taarruz 
muvaffakıyetle yapılmış idi. 

İtalyan filosunun dört mühim harp 
gemisi tahrip edilmiş idi. Sonradan 
alman fotoğraflar ile de teyit edil· 
d!ğine göre iki ağır harp gemisinin 
provaları (baş tarafları) sular allı· 
na gömUlmUş ve harap olmuştur. 1-
kl bUyllk kruvazör de harp harici bir 
hale sokulmuştur. Bu kuvvet, !tal -
yan filosunun Uçte birini teşkil eder. 
İtalyan filosunun bu kuvvetten mah 
rum kalması zaten İngiliz filosuna 
kar~ mbeviyatı kırık olan 1tal -
yan filosunun bundan sonra daha 
korkak olmasını ve limanlarında da 
ha sıkı bağlanmasını intaç edecek -
Ur. Bu Aciz filo belki Taranto lima
nında da kuzur ile barınamıyarak bu 

RESIMlL.E 

Alman tayyarelerinin İngiltere U
zer!ne tonlarca bombalar yağdırdı -
ğnu her gün okuyoruz. Fakat Al -
man tayyarelerinin İngiliz deniz yu
valarına torpito atarak İngiliz filosu 
na böyle bir zarar vcrdirmiyc muvaf 
lak olduklarına dair henüz hiçbir şey 
okumadık. Bu da gösterir ki, silft..h· 
lann temin edeceği mmraffakıyet 

kullanan adamların kabiliyet ve di
rayet derccesile artmakta ve seme
re vermektedir. 

Size son gelen blr tngtıiz gazete • 
sinde bu taamıza do.ir okuduğum bir 
fıkradan bahsedeceğim. Taro.nto ta
arruzuna memur edilen tayyareler
den birinin pilotu, tayyare kanatla· 
nnda yapılması lcnp eden kUçük bir 
tamirden dolayı taarruza iştirakin

den alıkonulmuştu. Bu genç pilot 
gözleri yaşla dolu olduğu halde, bi
raz geç olmakla beraber tayyaresi
ni faaliyete getirdiği için, kumanda
nından müsaade istedi. Kumandan 
bu gencin vazife sevgisini, memleket 
sevgisini, milli duygusunu taktir e· 
derek istediği müsaadeyi verdi. Genç 
derhal havalanarak harp sahnesine 
arkadaşlarından (15) daktka sonra 

(Devam: Sa. 8, Sü. 1 de) * 

ADOLF HiTLER'in Hayatı 

61 Nazi taraftarlan, llltler Ba.ş\"ekll ~aıııl

dığı gece büyük bir nıeşale alayıle eski 
Baf\·ekllln evinin önünden geçtner. Ve son
ra mtıerlo e\"lnln önünden l[eçerkı>n llltler 
(Ok işaretli) pencereden kendilerini sel!i.mladı. 

62 Bu Teslmdc llltlerin Hlnclenburı;-un Öf'ün
Je ne k&t!.ar hürmetle eğildiğini görüyor

ııuou7.. Fakat bu hlim1et, Jlind'lnhurgun 19S-& te 
ölümünden sonra llitlerln kendi kendini Re.1-
slcilmhur intihap ettirmesine mAni olmamıştır. 

63 Bitler, 21 l\lart 19SS te Potsılam'da lzası 
kenJl arzusuna güre ta~ ln edilen yeni 

Ra~1ştag'ı ~malda Almanyada Cünlhurtyet 
rejimine nihayet "erildi. Bundan 6'.? sene önoe 
l!k f!Cl'best Raylştag'ı Blsmark açmıştı. 

- Evet efendim. 
Müşteri ciddil~mişti. Kaııla

rını çatarak çocuğa: 
- Tekerlekler §işedursun .. 

siz biraz kalkın da konuşalım 
çocuğum, dedi, bizim gibi yaıı
lı ve tecrübeli olanlar sizin gibi 
babasız çocuklnnn babası sayı
lırız. Siz bir mektep talebesisi
niz. Bu kadar çok paranın ço
cuk eline verilmesini ben beğen
medim doğrusu, nerede oturu
yorsunuz} 

Çocuk bir adres verdi. 
- Uzak değil.. gerçi işim 

var amma ziyanı yok. Şimdi 
seninle bir tramvaya biner, evi
nize gideriz .• annenize mutlaka 
nasihat vermem lazun... Para
nızın gerisini tamam olarak al
dınız mı~ Belki yanlııılık olmuş
tur. Gözümün önünde bir kere 
daha sayın bakayım. Haydi 
ıimdi gidelim sizinle... Biraz 
sonra gelir bisikletinizi alırsı
nız .. israfın, siz ne büyük kaba
hat olduğunu bilmiyor musu
nuz çocuğum? 

Muhaverenin bir noktasında 
müşteri ile mağaza sahibinin 
birbirlerine bakışları bana bir 
tuhaf görünmüştü. Fakat müıı· 
teri o kadar güzel ve tabii ko
nuşmuştu ki onun mağaza sahi
binin uçurduğu gizli bir haber 
üzerine geLniş bir polis memu
ru olduğunu, paraların sayılma
sı sahnesine kadar, ben bile an
lıyamamıştım. 

Çocukluğumda gittiğim bir 
mektebi hatırladım. Burada ha
zan öte beri, talebeden birinin 
birkaç kuruşu veya çakısı kay· 
bolurdu. Azat vakti gelince bü
tün talebeyi bir küçük mahkum
lar kafilesi gibi taşlığa dizerler
di. Mürebbilerirniz. hocalar bize 
birer birer kollarımızı kaldırta
rak ceplerimizi ararlar, çanta· 
larımızı boşalttırarak içindeki 
mürekkebe bulanmış zıpzıplar, 
yaldızlı çikolata kağıtları, simit 
parçaları nevinden masum ço
cuk ufak tcfeklerimizi ortaya 
dökerlerdi. Bu zillet benim bu
güne kadar unutamamış oldu
ğum bir acımdır. 

Cümhuriyet polısiııin uyanık 
olduğunu biliyordum. Fakat 
içinde. bazılarımızın arawa ver-
5İr. Lir tahassürle hatı~iadığımız 
eski zaman • auifç~lerinden 
çok daha .1ezih ve -ı:ntilmen, 
çocuk ruh ve izzeti nefsine çok 
daha hürmetkar elemı:nlar ye
tiştiğini doğrusu tahmin etme
miııtim. 
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DOLAR PRENSESLER/ 
Amerikanın En Zengin, En Fazla Para 

Kazanan Kadınlarından Bazıları 
B. Rooseveltln tekrar lntlhabmda 

zevcesinin çok yardımı olmuştur. 
Mndam Rooseve!Un, şöhreti koca

sınmkinden aşağı değildir. Amerika
nın otuz, kırk ycvml gazetesi, hemen 
her gUn makalelerini ne.şrederlcr. )fa 

dam Roosevclt, tam ma.nas1le bir 
anne, bir ev kadını, vefalJ bir eştir. 
Yazılanndan, senede 75,000 dolarc!an 
fazla kazanır. Kocasının senelik tah
sisatı da bu kadardır. Eleanor Roo
sevclt, bUtUn bu aldığı pa:ralan bir 
Scntlnl sarfetmeden h:ıyrr müesse
selerine verir. 

Amertkada içkiyi yıuıak ettiren de 
kadınlardır. Fakat, kocalarmm, u -
cuzcn içtikleri viskiye on, on beş mis 

il fazla para ver<1iklerlni görünce 
hatalarını anlamışlar, yeniden mu -
cadeleye atılarak yasağı kaldırtmıya 
muvaffak olmuşlardır. 

Amerikalı kadmlarm - daha doğ-
rusu yaşlı lazlann - her şehirde, her 

kas:ıbada cııhlAk klUp>leri vardır. 1s
tlyerek veya istenıi;,-erek edep ve 

a.hUl.ka aykırı bir harekette bulunan 
bir kadının vay başma gelen! Pılıyı 
pırtıyı toplayıp başka bir yere kaç
maktan başka çaresi yoktur. 

Yazıya Ne Hacet 

Amerikalı kadınların kocaları ü- John Dorrance'nln kocası cCampel 
zerinde bUyük nutuzu vard:r. Yani 1 Çorballk> ~rketl mt1dUrü idJ. Öld!lğü 
geminin kaptanı o. nl11rdrr. r ocalan-ı zaman 120 milyon dolar servet bı
nın, hoşlanna gitmiyen ufak bir ha- raktı. Bunun dörtte biri karnıma kal 
!ini, hareketini gôrdUJer mi hemen dı. Şimdi, yüz milyon kutu çorbalik 
mahkemeye mOrncaatla tal4k tale- imal eden fabrikayı idare eden odur. 
binde bulunurtıır ve derhal kararı a- Moses Taylor, bir bankerin karısı 
lırlar. Bol bir senev1 tahsisat ile... idi. 40 milyon dolar kıymetinde es-

Bir tal4k davası, Amerikalı er - hama varis oldu. Ve daha. yüksek bir • kekler için bUyUk bir fcl4kettlr. Ka- flyaUa sattı. Fasta. btıyll.k malikAne-
dm peşini bırakmaz. EmU'ıkinl, ma- lerl vardır. Harpten evvel kışlan O· 

ışmı harzettlrJrlcr. Eşynlnnm, hat- rada geçirirdi. Tabii, bir !Uks yata 
tA sırtındaki elblı yi bile sattınrlar. sahip ... Bayan Taylor, umumi ı.a.rpte 
Kaçmaktan vt>ya kaldırıp kendini 1 biricik oğlunu kaybetti. Biricik der
Broklln köprüsünden aşağıya atmak dl bulfur. Louise carnegie, çelik kra
tan başka c:arclerl yoktur. lmın karısı. Serveti 40 milyon kadar. 

Fakat, mezarC!a da kurtulamazlar. 
Zira, az çol< mevlti sahibi her A
merikalı mutlaka hayatını sigorta 
ettirir. Kadrn, nnfakasınr temin için 
bu paraya haciz koydurmayı ihmal 
etmez. 

* 

Yazlan 1skoçyaya giderdi. Kocasr 
gibi hayrr işler11e uğraşmayı sever. 
NP-vyorkta, Morgan'nınklnden sonrn 
en bUyllk bir konağa Bahlptlr. Kocasr 
tarafından tesis olunan halk kUtilp
hanelertne, hayır .müesseselerine çok 
yardımda bulunur. 

Jenle Woolworth Donohue, Barba-
Siyasi sahada, kadınların nüfuzu ra gibi Wolworth'un <Tek flyath ma-

erkeklerlnklnden daha bUyüktUr. ğazalnr> mUessis!nln muazzam ~er-
İntihap etmek ve edilmek haklan \•etine konmuştur. Elmasa, kıyıneU! 

vardır. Aile hayatında olduğu gibi taşlara çok meraklıdrr. Çar haneda
hllkQmet işlerinde de bUyUk rol 9y- nına alt mllcevheratın bir kısmını 
narlar. Ncvyorku, Tammany Hali gl- satın almıştır. KUrklU mantolar ko
bi Gİıngsteılerdcn kurtaran kadınlar lekslyonu çr't meşhurdur. 
drr. Fiorillo Ln Gardlayl, Amerika - Matllda Dodge Wllson, otomobll 
nm en hl~;·'.!11 şehrinin belediye reis- fabrlkatılrtl John F. Dodge'ln karı
llğlnde tı:tan dn yine kRf.ınlnrdır. 161• Krzlarlle beraber 100 milyon do-
DUnyanın en zengin kadınlarr A- !ara teva.rlls etmiştir. Kocasının ve

merlkadadır. Bunlardan yirmisinin fatından az ~onra bir baıııkasile evlen 
servetleri meMnuu tamam bir mil- <J.i. Şimdiki kocası, genç, yakı,ıklı bir 
yar dolardır. oduncudur. Kanada seyahatinde blr 

Bilinemez neden, şüphesiz tablatln ormanda odun keserken görmUş, gö
blr cilvesi olacak. Amerika milyoner- nUI vermiş ... 
terin bıraktıkları varislerin ekse-· Hugh Dlllman da servetini DodgC' 
kız veya kadındır. Mılll servetin yllz 
de 70 i <<Cinsi lMıf> in elindedir. 

lştc, babalan tütUn kralı, çorbalık 
un, otomobfl, petrol veya şlmer.dif Pr 
kralı olanlardan birkaçı: 

ailesine borçludur. John'un karde,ı 

Horacc Dodge'le evlenmişti. Bayan 

Dlllman da genç bir mUzı!< höl artis 

U ile evlenmiştir. 

En marufu Doris Duke Cromwell- Prenses Plgnatelll, ilk kocasındar 
=• ' ~ dlr. Babası sigara kralı idi. GPçen kalan 40 milyon dolan alınca seya-
~ ~ Q sene bal ayı seyahatine çıktr. Koca- hate çıktı, Floransnda Prens Guidc 
-~-~"''i. ~ sı, son zamanlara k•dar Kanadnda Pignatelll'ye tcsadU! etti. Bu züğürt 

,...,._ A}:I,,_., - ~ ... Amerlkayr temsil · ordu. Serveti 
_,.,. - .. _... • ~4 

'U 1 asilzadenin hem kendisini, hem de Un 
1 30 mllyottc1tuı t':ız'" ""!in o unuyor. 

rfedl vnnım satın aldı. r _ -- . . j Faizini !eyahııtc \' '\!ete sa -
Harry P. Whltney, 30 milyon dola· ~ . ·:._ j . :; yo~ milyoner kadınlardan biri de nn sahibidir. Bir c kadar servet tr 

1 r, r}~{Ş'~ . ·:. Q. Eıırbara Reventov'dur. İlk evvel Rus vfı.slsl olduğu Glorfa Vandcrblltte var 
' , h~·,,-:_---- ı . . ık:: f' Prr.nsıerindcn Midlvanı ile evlendi Hır. Glorlanın anası, mahkemece va 

f tCr,..__;;,. ;ı ı j \°ı ·:: · 1 Son.a bc<•n<h, Dnnlmn•kalı bbc •nyctton lsknt odllmı,lli. SoOObl 
ı(~~'--ıi lr. f/ · · 1 Kontb vnrdı. Oncıan da ayrıldı. Çok '-'--.il -- · 'M seyahllt eder. Servet\ 35 milyon do- sefahate dUşkUn olmıuıı, eğlence ye.r 

Jardır. !erine çok devam etmesi..,. 

VATAN ---------_16 -:..1~ - 94..Q 

t Za 
Otl.PJ bir sabahlık (Solda) kemer
•• düğmeli. Maviyi), çalar bej V(' 

:urıwvaz renkli~ JlllllI· 
ır Oradaki, ev içinde giyinmek 
lçl'!Sdir. Kemeri ve .ttywq;om. ayru 
•rkten Jmrdel&d&nd.Jr. Satdskl adi 

Aşk Mektup:an 
Mü saba {ası 

sele Geçenlerde İsviçrede bir aık Mtl'k 1\ 1 
mektupları müsabaka!ı tertip ı _.....:_ _________ _ 
edilmiştir. Bu müsabakadan mak- B • J 

duimıu İspat etmektir. ası ı ma ıı. 
Marıt su 

ll'\primedendlr. • 

sat. .Yir.mllıci yiizy:ıkla tatlı mck· ı unun çın ç. e 11 
tuplar yazmak S&Datiııin kayl>o-1- N I ç k l "? 

Müsabab.. hayrete pyan ne- I 
-------------t.ti.ceier vcuırişıtir. Birincilik. mü- Bir okuyucumuzdan aldığımız 'IU I 

BUGÜN 1 
Ne Yemek Yap:ynn ? 

Ba Mew11m1ı1r Temek· 
ıeNeıı Bir .. .,.. mr 
Kaçma SeçeldJln1n:lz 
Tarhana çor!la.u 

ka.fatmı lAzanh bir kız kazanmış- mektubu aynen derccdiyoruz: 
tır. Bu ıenç kızın yazdığı aşk• <Ben bugünkü günde, ayda eek
melmrhu o kadar sade, fa.kat bu- een Jıra kazanan kUçUk bir •·sııal, 
na raiznen o kadar müessirdi ki yani yevmi nafakasını bile rahatça 
bunun, kencliai tarafından yazıl· teminden Aciz bir fakirim. 
dığma bir türlü inamlmamıştı. <Bununla beraber, fakrU 7'.a:uret. 
Hatta mc.ı:ıur romancılardan bi- arada sırada, kapalı ve basık tavan· 
ri t&ralmdaıı yazıldığından ıüp- lı odalarımrzdan fırlıyarak bo1"'\ le
he edilmişti. miz hava olsun almamıza ml'ı.nl oldu 

İkinci mükifatı bir genç, üçün- ğu cihetle ben, ~im. on beş yaşırı· 
cii mükafatı ise cPiycr> imzası- daki kıznrı ile stkfz aylık oğlum bir-
nı atan bir .meçhul adam kazan- ilkte olarak geçen pazar gUnU par-

dUz&rmat elıımıelde> llllfbr. ka gittik. Hal ve mevklirn • takdir 
UaJnmı.nı helıt'ı t.epade * Mülcafat kazanan bütün mck· buyuracağınız vec;hlle - ktlçUk c:o-Mayda.nodn köfte terMyell 
hpanak k&flac...- tçlann !ark Amerikan eazete- cuğum için bir el arabaaı satrn almı \ 
Zeytıny&ğlı kura bü1a e:znte9f !!inde neşri Üe bu orijinal müea- ya mAnid.i. 

bahmn sona erdiği zannedjlmiş, Binaenaleyh, ktlçUğU her birimiz Yassı kadayrf. 
'l'EPSl>E 1'8KUMB1T fakat, birkaç gün sonra jüri he- sırasile kucağmuzda ta.şıyorduk. Biz 

* Bir kı1o ımklmlru bııı!ığım gQ- yetine gelen bir mek1up herlteai de garip bir Adet vardır: Hiç altıka-
zelce teırUzlenrtniıJ Od fJlllY ~ı 1 ~rtımştır. 1 dar olmadığı bir 11eye - tabiri maru-
suya. bir fincan zeytinNJ: Te ee-- 1 Bu mekmp, mül!IGbakada üçün- me - bumunu sokmak ... 
vtz kadar domatee ~ nt- cülüğü kazanan Piyer imzalı 

1 
Bu sefer de, bu Adete ben kurban 

ve ederek tepside kaynatırsınız mektubun hitap ettiği İvan adlı oldum. Küçük, evvela. ablıı.emm ku· 
İyi kaynayınca blılddarı sıralar- bir genç kız.dan gelmekte idi. cağında idi. Yanımızdan geçen iki 
smız. ~e bol mSJ'lfımo.z, bu- Genç kız, PiY'Crie tcma.aınm te- yaşlı bayan bir mUddet durarak bu 
hınursa dlltm ttmnı taze doma- min odilmeeini jüriden riea edi- ı manzarayı seyrettiler, nihayet blrl-
t.elll dıt koJarmnız bahklar" ~- yordu. ıi dayanamadı, ağzından baklayı çı-
~ !ndJrir t'abağa koya.rsmız el- Jüri heyeti, biraz tereddütten kardı: 

bet tazunu da unatmazsmız. sonra Piyeri davet etmİ§ ve bu _ A! A!.. Oırtthne lyfllk sağlık. 
\. -J genç, İvanın sağ olduğunu öğre· ı Hiç ~ba.ndut gibi bir herifle iri, ya-,.__._____________ nince hayı-etler içinde kalmıftır. n bir kadm dururken çocuk, zayıf 

Atk mektuplan müsabakası bir laza ta~lır mı? .• Acı badem 
Kurabiyesi 

800 gram tatlı badem. 15 gram 
acı badem, 300 gram toz feker, ı 

çorba ka.ŞiğI un, rs yumurta.nm beya-
zı. 

YA.PILIŞI: 

Bademlerin kabuklan ç:ıkanlır, 

kavrulmadan çekilir. Toz şeker ve yu 
murta akı kanştrnlır, 10 dakika ka
dar tahta bir kaşıkla karışt:Inlır. Un 
DAve edlHr. Hamur h&H.ne getirlllr. 
Bu hamur bir tülbent l1;1nde sıkıbr. 

Yatı çrkanlır. Sonra Yat kAgıdı ü
zerine, dörder santim ara ile mra.la
nır, ortalarma birer badt.m konulur. 
20-25 dakika kadar fırında pişirilir. 

T orino Bisküisi 
350 gram un, 50 gram toz çiko

lata, yarım fincan sut, 1 yumurta, 
50 gram kavrulmuş ve çekilmiş ba
dem, :SO gram toz şeker, 1 kahve ka
ı,rığt karbonat, 150 gram tereyağı. 

YAPILIŞI: 

Unun ortası açılır. EvvelA. tereya
ğı eritilir. Sonra toz şeker llAve edi

lir. Daha ıonra, srraslle yumurta, 
badem, sUt ve çikolata U~ve edilir. 
Hepsi beraber, krem haline gellnelye 
kadar kanştınlrr. Karbonat ta ko
nulur. Yıwaş yaV04 un atılarak ha
mur haline getirilir. 

sayesinde birhirk~i. ~nuya 1 Küçüğll. kıZnntn kucağından ka -
muvaffak olmuş ve ikı cskı ııev- parak CJlllminklne verdim. LAkin, he

dalı evlenmişlerdir. nUz yirmi adım yUrümUştUk ki, kar

Yalnız On Dakika 

~muza yaşlı bir adam çıktı. O da, 
garip bir nazarla bizi sUzdU. Mutla
ka bir 11ey yum.urtlıyacak, dedim. 
Filhakika öyle de oldu: 

- Allah, Allah... Ll1 havle vl'!\A 
kuvvete ... Koca herif ellerini, kolla
rını sallıyarak boş gitslnde biçare 
bir kadına çocuğu yükletstnler .. A
man Yarabbi, ne günlere kaldık! .. 

Hiddetim artık beynime fırlıyor

du. Bir hamlede BestmJ • Besim ktl

çtığUn ismidir - annesinin kucağın

dan kaptun. Artık bu seter bizi ra

hat bırakacaklarını ümit ediyordum. 

Fakat ne gezer! DUnyada gevezelere 

yekQn çekmek kabil mi? Bu defa da 

karşnnıza irili, ufaklı dört, beş kil· 

çük bayandan mürekkep blr grup 

çıktı: 

Bunlar, bizi görür görmez kahka

ha Ue gUlmiye başladılar: 

- Ay .•. ömrümde bu kadar tuhaf 

şey görmedim. Yanında iki kadın 

var. Çocuğu yine erkek taşıyo(. 

- zaman öyle ayol .•. Sana da Al-

JaJıtaD böyle çocuk dadılığı edecek 

VücudUn ~UzelH!:ln1. cuı~ı bb- .ıamnet çıkmasma dua ed"-ım. 
muhafaza tem her ctın. ımba.DJa.rr an - Na iyi, dadı baba! .. 

Parla tenllerlnden blrf d~tl} 
yenJ bir manto modeli yapmış ve tıll 
na <Harp mantosu> l.sm1n1 vernılt 

Bu, bizde eski devirlerde kUllaJll' 
lan Avniyelere benziyor. YalnlZ Jıi' 
ra.z darca.... • 

Kaim ve sıcak tutan kumqlat' si 
dan yapılan bu mantolar ucuza It1 t 
olduğu için pek bUyUk bir rağbC 
görmUştQr. 

Yukarıda resmini g<Srdugtııı01l 
mantonun önü, yukarıdan ıı.şağı)-& 
taklit BBtra.ganla slliılenmiştir. 
Doğrusu şık ve pıııttk bir şey ... 

1 VECiZELERJ 
§Bir salon kadını, kocasınclall 

başka herkesindir. • 

ı saat kadar brraktlır. Sonra ha
mur, yanm santim kalınlığında acı
lrr, istenilen bUyllk!Ukte latcnftAn 
şekilde kesilir. Hafif yağlanmış le> 
st e i1d4er santim ara ile sıral&mr, 
20-25 dakfka fırında tutulur. 

d.aktka ka4aJo bu ee.ıdllerela ıcıman et
mek c:olı fQd.alıdır 

§ Hangı anne vardır ki oğlu: 
nun tesadüf edeceği kadını tıtre 
meksizin düşünebılsin. Hangi bal 
bd vardır ki kızı hakkında a)'ll 
hale uğramasın~ •. 

Arım tıaı ve vazlyetlml ılz tasav- § Aşk. medeniyetin maraz ha· 
wur edin. Şimdi, bay muharrir, sizden line koyduğu bir nevı histir. 
bıı mQs.ldllümUn hallini rica edlyo- 1 k ko• Salona Eldivenle mi. nım. Bôırte, çocuklarına bir araba § Bir kadına aşıkı me e • d 

cası şeytan, oğlu anne, dam• tı • • • G• ·ı ? 1 auruya mOktedlr olamıyan bir ..aile k f k• Eı..ııve .... sı .. mı ır. r da kaynana gözile ha nr. a a r . ı~ ı J'Ul'<UY• cıXarsa, kUçUğU kucağında ar• 
gariptir ki böyle ayrı ayrı naz ri Zamanımızda. baatoıa •• fAP- kblo .OtOrecek?. Babası mı, anasr larla baktıkları h~lde gö~dük~:. Gelişi Güzel 

lt.a aib• eldıvenl«rua de. •alona ın.a. ab1-r ıım? .. Veyahut araba '\'&r- hakikat, yalnız bır §eydır: ~ .. 
sJrerkcı:a dıpdlia bıra.kılm.au ıt.. aa. -u ıam çekecek'! Ve eğer kUçU- k 

Her &.şık, kendisinden başka ~ b:_, adilm•~tir Eldıvcıun b11 .... ttl. -• llV1lkrnak icap ederse kim dınlı 1.. 
Senin ııark olmadı'"na kaildir. Kolu· ı.u - ~- ı t _,... l"l § Kalb bir kuma.,tır ki pek ~· 

<>'i c• luu çıkan• diienrw ;.ı.cı" ıutmalıt ~· u-te bun an avz.uı "n " r 
na dildadeeinl takarak bir örd~ moc:la» art&k k.l.ku , ..._ "&'JD'I- bir na.<ılhat vermenize buk yırtılır ve pek kolay taıııı 
hareketlle giden bir zat, sokal\' bil 

1 
tısaP Mt.yerum > olunur. el 

1 ta valmz giderken diğer bir zata Unutmt.Y•lun Jci .,.._o "• Ih ... u ··yın okuyucu § Ho•unuza giden bir ka 1~. "' motaailı:let ci.v•rıd• .. 1'70n&Z. 8.ls * ı.e - a - . - ,.. ıı. 
biraz mağrurane. biraz da acıyaraıı Kua bi,. meu.fs ltaıe~ .ı.. 1arınuaMa ..Uyor, bu milşkillU on- gördüğünüz zaman onu tanıma • 
bakar 

... n--.ı" · tizar eyliyoruz tan zı"ya .Je tanımamaktan ve kaÇ · . itil• bu ar .. baı. tozla• fçındea lUUI __..e ın · a ıı 
Halbukı, o zat ta, bunun bir gün I .• 'nd•n 41ldav•nJ.,, t•bıatila Q"•ı-M ıı.wa111&rdan kısa ve oriji- maktan müstefit olacağını 

kendisi gibi aldablacağma, terkedl- ·~ ıı.a elaalalW ._.edeceğiz. unutm~malısınız. 
leceğine kaildir ve bunu temenni e- :D'l:ik;.:r:o:p~la:n:ı:r ...... :ııo=::a:=ıı"""ı::ı:--....,,,-..~_.....,.,,,,.,,.,...==ıı::=o"""'"ıc::============::::::::::::::::::; 
der. 

* Kazlve: _ Aşk ile hayvanat ilmi 
arasında gayri kablll !nktır bir mUna 
sebet vardır: 

lsbatı: Bidayette yekdlğere karıp 
kullanılan tabirler, güzel kuşlar me
yanından intihap edilir: GUvercinlm, 
kanaryam, bUlbillUm, İltıh ... 

::>onra, vahşi hayvanlar meyanın
dan: Arslanım, tllklm, kuçukuçum, 
114h .•• 

Nihayet ko.dınla.r, muhayyeleleri
nln genişliğine göre ökUz, maymun 
suratlI, ııtın... tAblrlerlle icrayı ha.

klmiyet f!derler. 
Ciddi bir erkek, herkesten ziyade 

aıdatılmıya lAyıkttr. ÇUnltU aile oca
ğını anı vakalardan, şUphe ve gUrUl
tUlerden mahrum bırakır. Binnet!ce 
ka4ın1Il can ııkmüsmı mucip olu ... 
Bir kadının hayatı 11tkı1mıya ba.,la
dı mı, vay kocasının ve-ya sevgiU.•ıi

nin başına! ... 

* Aşka en iv tfe kıymet ihtlyarl::.:-

Şapka - Son moda ve mevshnllk bir modcl· 
Gerdanlık - Eskiden tr-k sım inci 1:'<'.rdtınJık modJ' 
fdJ. Harp çıkmca baııJ.v banka lr•1ala.n..,.:;a ııal>• 

Janmrya başladı. Bun3 mı•lcabll, bl:i:N ttr ~ soP'l 

verir. ÇünkU u. onln::r pe..'t pahalı
ya ınal olur. .. 

lucldt:ıa mtı"'Qkt.eo centıuılıı.rt. r aıe4uı !Jlkl&· 
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o Spor B a ·I' e k e t 1 e r i o 

1ec1- •biyai .... dink törii bir meruim ..... amc1. 

Profesyonellik 

Bizde Tam Profesyonelliğin 
Tatbiki Mahzurlu Bir Şeydir 
Bunun /çin Uzun Uzadıya Tetkiklere 

lüzum Olmasa Gerek. 
l """-1 terbiyem genel direktörlü - zeteıere verdfğt beyanatta, ya tam 
t._ tıbıııse de profeeyonellilin tatbiki amatör, ya tam profesyonel. hiçbir 
:ıı...~ tetkikler yapma.ktadD". Bu me- çocuAun klUplerinden on para bile 
~da İngiltere profesyonel~- yardım g'örmesine mtlaaade et:mlye
~~tnameei tercthne ettiril - cettz. Dediler. 

Sıra.tıı gelmişken fUnU da k&yde· 
lı Cleneı dlrektörltlk, terct.bne eWrdl· delim ki: eski devrin amatör nıhu 
ıı..~ talimatnameyi epor idareclle- ka.lmamlfbr. O sporcular tarihe ka
-. nzete muh&rrlrlerine gönde - n.tmlfbr· BUttın hayatını klUbUne 
~ fllcJr " mOtaıt.aıarmı 90l'IDUf- vakfeden gecelerini, klUbUn kana-

• peleri Uzerinde geçiren bir Galip, bir 
IL..t..ell burada tlzerlnde durulması Arif ve onun gibi dU'°1'en o devrin 
~ gelen en mUhJm nokta tam pro aporcularnu bugUnkO ,artlar dahi -
~el ~'!Pı:-m. bbıde ,..yıp, ya- Unde bulmak lınk&Mudır. 
~ Hiçbir menfaat gütmeden, eakl 
~ muhakkaktır kt, bir.de pro- apor zihn1yetl ne bugün klUplerlnin 
~ellltin açık bir şekilde tatbl· b&şmda çalış&n tam amatör o eaki 
~ 1ıacan için mUmkUn deflldlr. Çlln sporcular bile, bu fU yardımaız yU
-..._~arı karfılıyacak varidat rllmlyeceğfni anlanuflardır. Ve bu 
~ yoktur. gUn bu şekilde çal1'JYorlar. 
'ıı-ltıtıp1er dar bUtçelertnden ve hiç Açık profeayanelllğin tatbiki yo-
...... hrdım görmeden çocuklamım lunda tetkiklere ne )Uzum var! .. 
h:_Yaçlarını karşılamak için uğraşı- Kltlpler bugün bunu esaaen ama
~~. lfSiz çocuklara iş aranıyor. törlük perdesi altmda ufak mlkyaıı
~ muhtaç olanlara elden gel- ta tatbik ediyorlar. 
~-~ yardmı yapılıyor. Bu va- Tallm&tnameler tercnmeeı Alma. -
;::r-te klUplerimlze tam amatördür cak mUtalA.a1arm tetkiki için bUro
~ kendi kendlmizl aldatmaktan lar tefkili, belkJ y&nn g'österilecek 
~ b1r şey detudlr. lflzum flzerine tetkik aeyah&Uert fu. 
~en terbiyem genel dlrekt&11 Ge- zull murattuı b&fka bir fe7 deiil-

Cemll Taner bundan evvel p- dlr. 

bün Yapılan Boks Maçları 
Çok Güzel Geçti 

~ l:>ün Maksiın salonlann<la Şit· 
ti.. ~uk Esirgeme Kuru menfaa· 
~ büyük bir intizam içinde 
~ ınaçlan yapıldı. Salonu bi· 
ıı.._ 'fan bir meraklı kütleai dol· . .,Uf bulunuyordu ve yapılan 
~halılarda fU neticeler alın-

L lıJt karıılqma Galatuarayc:lan 
~ ile F erici un aruında idi. 

devresi lamailin hakimiyeti 
~a geçen müsabakada ikin· 

11_ devıoe mütevazindi. Üçüncü 
'i:!'.e de çok ıiddetli oldu ve ne
~~ berabere illn edildiler. 
ı..ı. ~ci müsabakayı Gürq kulü. 
~en Cevdetle Galata Genç• 
ela den Ali yaph. Daha güzel bir "-"fit yapan Cevdet, 4' ravund· 
Ol sayı heaabile ıalip ilan 
lllıdu. 

c__Alemdardan Apti ile Galata 
~lerclen Hidayetin karıılaı· 
~da teknik bir 1?üaaba.k~ ya
~ Apti sayı heabile ve ıttüak· 

talip ayıldı. 
y l\.opamm en ~el. Jw:eketi 
~l ile Ruhat ıamindekı bet 

'daki iki küçüiün yapbğı ıöa. 
~ oldu. Mütemadiyen alkııla· 
' bu iki küçük berabere ili.o 
'dildi. 

betiJttaftan Hüaeyin • Galata
"'-Y'dan Semih miisabak.aaı bir 
~t~ zevksiz oldu. Her ik~i de 
~ dövüıtüler ve !1etıc.ed~ 
· ~ sayı hesabile plıp ıelclı. 

ca1ataaaraydan Muhtetem • 

Kurtuluıtan Panayot kal'fılatma· 
11 cfJtha fazla atak yapan Muhte· 
ıemin üstünlüğü ile geçti ve ne
ticede de Muhteıem sayı hesabi· 
le kazandı. 

Calatasaraydan Apti ile Kur· 

tuluıtan Ecivardın müsabakası 

çok zevkli oldu ve bu maç ta be· 

raberlilde neticelendi. 
Galata Gençlercien İlyas Üe 

Hamidin yaptığı ağır sıklet kar· 

tılllfJıllasında llyu üstün bir mü· 
sabaka yaparak hamunı çok hır· 

paladı ve Hamit de abandone 

etti. 

Göaterit mlaa'bakalan 
Günün son müsabakaaı gö•te· 

riı mahiyetinde olan Galatuara· 
ym antrenoru Romanyalı Yor
golesku ile Galataaaraydan Mu
zaffer aruında oldu. Boksun bü
tün inceliklerini gösteren bu mil· 

aabaka çok güzel oldu. Ve Ru
men .pmpiyonu teknik kudretini 
ortaya koydu ve bu suretle mü· 

aabak.alara da nihayet verildi. 

Melihin itirazı 
İstanbul bölıesi istiıare heyeti, 

Melihin ceza kararına yaptığı iti· 
razı tetkik ederek beklencliii te
kilde reddetmiftir. 

SORUYORLA~? 
l'Akl bl?' klDp ldareClsl. ~· ıU'lllN'ıltf\ ~ 1llr st TRP ..... 

'1aı bb tlrlD yaptıramaehtp.daıl fDEAyet edfırek Wi.eyı •• ..,.._ 
.. ........,. Vefa ldöbllndea lllUfa ederek Kaamlpaşll kllbbe latl8ap 

~- Bllpye ve ldllböae icap edea f81dlde istilalar bllcUrllnılf ve bu 
~mm borCJu olap olmadıtı Vela klDbülıdf'a aorulmut Uç liralık bor
'll Olduğa da bölgeye reemen bUdlrllmlftlr. 

l'eta ldtllltlne borcuaa yatirank bonıııt'1'\ilı almmak latenJyor. Klllp 
'or ve bonservis vermiyor. BerHbzlmme addeclilm.•kiltl için böl· 
hte bu parayı verelim diyorlar. Bölıe kabul etmiyor. 

llal böyle iken bu klüp ve çocuk ne yapıma f 

Vatan: Telgraf havalealle paranm ne için gönderlldlfln1 zikretmek 
httue Uç lirayı Vefa kltlbtlne göndererek makbuzu bölgeye ibraz etmell
tlr. Bölge bu vaziyette çocutu borCUDU resmi bir makbuzla ödemiş ad· 
Ge.serek tescil etmek mecburiyetindedir. 

Futbol Badire midir? 

ŞAKA Lig Maçları 
Tehir Edildi Çoban Mehmet Dün Fenerbahçe ve Şeref stad. 

Ve Federasyon ıannd• ikinci devre lig maçları· 
na bqlanacaktı. Bqiktaı kulü

Bir futbol maçında iki kiti ko- bünün bölgeye tehir husuıunda
nuıuyordu. Kulak misafiri oldum. ki müracaati, Fenerbahçelilerin 
Birisi töyle bir haber verdi: muvafakati üzerine İstanbul böl

- Yahu. haberin var mı) Ço- gesi direktörlüiü maçları tehir 
ban Mefunet futbol federasyonu- ettiiini ilan etti. 
na baıkan oluyormuı? Biz öyle biliyoruz ki; beynel· 

Diğeri gülerek fU çevabı ver· milel nizamnameye göre, fiküs· 
di: türü evvelden tanzim edilerek, 

- Saffet atletizm federasyo· ili.o edilen müsabakalar ancak 
nuna baıkan olduktan sonra, Ço- sahada hakem tarafından tehir 
ban Mehmet futbole reis olmuı. edilebilir. 
çok mu? dedi. 1 İstanbul bölgesi direktörlüğü, 

!HABERLERi 
Futbol Ajanı 
Kim Olacak? 

Son Mdl.ıselerl vazifelerine mtıda • 
bale ayarak futbol ajanlıtı ve ha· 
kem komitesinden 1.ısWa eden Haaan 
KAmllle komite azasından Cafer Ça
gatayın 1.ıstlfalan bölge dlrektörlU
tunce kabul edilmemişse de bu arka
daşlar iatlfalarmda ısrar etmifler ar 
tık çalqamıyacaklannı blldlrm1'1er
dlr. 

Hasan KA.mll, futbol ajanlıfı yap
tıtı tkf lene zarfmda çok temiz bir 
şekilde Çal1'1Jlak ve klUbUnUn ikinci Doğru söze ne denir!... 1 böyle bir tehir kararı vermekle 

Ne lüzumu var? ı düştüğü yüzlerce hataya bir bati b&41kanı da bulunması dolayıaile bir 
Bizde de profeayonelliiln tat- daha ili.ve etmit oluyor. Mama- çok lhtlllflarda klUbUnUn zararını 

bikı yolunda tetkikler yapılıyor- fih arasında bir futbolcü kimse 
muı. Bunun için de beynelmilel bulunmıyan ceza heyetince fut
profeayonel talimatnameleri ter· bolcülere ve hakemlere ceza ve· 
cilme ettirilmit- Fikirleri alınmak rilirken, atletizm ajanı futbol mü
üzere klüp idarecilerine gönde· aabakalanna müıahit olarak gön
rilmif. Bir klüp idarecisi ile ko· derilirken, ancak futbolün ne ol
nuıtuk, bize tunları söyledi: duğuou daha bundan bir sene 

- Ne lüzum var, azizim. Teı- evvel üzerine aldığı vazife dola
kili.t malQm. Klüplerin içine gir· yısile öğrenen bölge direktörü
sinler tetkiklere, tercümelere ih- nün düştüğü bu hatayı çok gör-
tiyaç kalmaz ••• dedi. memek lazımdır. 

mucip bir şeklide hareket etmek fe
nğatinl dahi göstermiştir. 

Bu temiz sporcunun teşkll!ttan 

ayrılması. hiç ftlphe yok ki, bUyUk 
bir zıyadJr. 

Bugün futbol ajanlığına kimin ge
tlrllecett kat'lyyetıe blllnmemekle 
beraber, diğer arkadaşlarlle komite
den iatu'aaı aöylenen Nuri BoatltUn 
isminden bahsedilmektedir. 

Nuri BoaUt denl7.cUlk sahasında Hafızlar IUIDlf Dünkü im kOfUSQ 
B. 11 ih · ~ 1 ·· M · · 'lk k k h bir mUddet çalıftıktan sonra futbol ır zava ı tıyar, og unun so- evsımın ı ır oıusu ava· • 

züne kanarak ilk defa fut bol ma· nın muhalefetine rağmen dün 
1 
ıdareclllğlne ve hakemliğe ba.flamış 

1 · E f k b . ş· ı· l d 3000 5000 beynelmilel hakemlerlmlzdendlr. 
çına ge mlf. tra ına ıaı ın ır ıı ı aırt arın a ve ı' _ 

halde bakınan adamcağız, oğluna metrelik mesafeler üzerinde ya· Senel erdenberidır ki; gerek saba • 
hakemi göstererek: pıldı. 5 7 atlet in i§tirak ettiji bu da ve gerekse hakem yetiştirmek 1-

- Oğlum bu ipret memuru müsabakalarda 3000 metrede j çln açılan kurslarda çalışmaktadlt'. 
gibi düdük çalan kim) Kostantinidis birinci, Hıı.bip ikin- 1 Hak!katen teşkilAtta çalışmayı ve 

_ Hafız Ahmet, baba. ci, Takfor üçüncü oldu. memleket gentllğlne bu sahada yar-
- Pekal&, bu koıan çocuia 5000 metrelik koııuda da Be· dim ctme~1 bir vazife bilen, hasta 

da Hafız Sait diye baiınyorlar. ıiktaıtan Artan birinci, Kurtuluş- denecek kadL'.r bu işin hastası olan 
Buranın minberi ekaik, ortalığı tan H afidi. ikinci. G alatasaray· ~.,uri BosUtU futbol ajanlılma getlr-
.L...lızlar a&l'DUf••• demif. dan Ar~ üçii'l•Ü geldi. 1 mek en doğnı hareket olur. 

Atlet Tevfik Jetiftirdİ ii pnçlerle bir arada 

Atletizm Bahsi 

iş Başına O işin Ehli 
Olanı Getirmeliyiz 

Böyle Yapılmazsa 

1 steni/en Verim 
Hiçbir Zaman 
Alınamaz. 

Deniz harp okulu hiç ştıphe yok 
..d; bugün spor kaynaklarnnızın ba
şında gelir. Bu spor yuvası bunu 
Balkan oyunlarında milli atletleri • 
mlz aruma karıştırdığı gençler, 
TUrklye ve tatanbul atletizm blrin
cUlklerinde aldıkları derecelerle or
taya koymuf bulunuyor. 

Dört yf1zil a.,mıyan bir kütle için
den bir ekip, birkaç yıldız çıkarmak 
o kadar kolay bir _,ey detlldir. Bu· 
nunda tablaWe bir muvaffakıyet sır 
n vardi!'. 

Biz bu ya.mnızda bu aırrı anlat -
mak bu muvaffakıyette yeglne Aml· 
lln bilerek çalqmak oldutunu orta
ya koyacatm. • 

BugUn denls harp okulunun apor 
hocalıltnı eski rekortmen, atlet Tev· 
nk yapıyor. BUttın hayatını apora 
vakfeden bu krymetU &'enç senelerce 
Avnı119da bu ıpubede lhtnıaıı yaptı. 

Ve dört aene bir beden terbiyesi 
mektebinde okuduktan sonra iyi bir 
derece ile diplomasını alarak mem
lekete döndU. 

çizerek oalıştı. Kendlai sporun lçln· 
den yeti~m1' bir genç olduğu için her 
emniyeti bilerek yaptı. Ve ortaya bir 
eser koydu. Bu mUtehasıns çocuk 
bunu dört yUz kişilik bir kadro ile 
başardı. Onun eline bir kOtle verllsc 
l<lmbllir daha neler yapacaktır? 
Yukarıda da kaydettiğiınil gibi 

bir işte muvaffak olmak için 
"1n içinden yetlfmek n bilerek ça
lıfmak lUmı geldltine en bUyUk 
nUaal olarak Tevfik g&sterllebllir. 

Beden terbiyesi genel dlrektörltlğO 
teı,ekktll ettllf gündenberl maalesef 
bu gibi kıymetli elemanlardan bir 
ltSmmı vazife bafına getiremedi. 

Bul'Un elde senelerce spor saba -
"11\da didinmiş, şampiyon olmuş, re
kor yapmış ve nihayet Avrupada bu 
lfte lht18&11 yapmış bir genç varken 
atletizm federuyonu 'bqkanlığma 

hayatında atletizm sporu yapma -
mış. hatta seyretmek meraknıı bile 
duymaJt11' blriııl getiriliyor. 

Anlamak tstedlğlmizşudur: 

Bu mektebin apor işlerini eline a- Ne için Tevfik gibi kıymetli bir e-
lan Tevfik talebenin hepsi ilurinde lemandan iat!fade edilmek istenml· 
ayn ayn mqgul oldu ve bir program yorT 

Galatasaraylı Boduri, Dün 
Merasimle Gömüldü 

Aramızdan yetiferek ölümile 
Türk sporunda büyük bir botluk 
bırakan Galataaarayın soliçi Bu
duri dün Taksim Ayatriyac:la ki
lisesinde yapılan büyük meruim
den sonra onu sevenlerin ıröz 
yatları araancla ebedi i.tiraaat• 
sahına barakılmıttır. 

Şurada bir noktaya İpret et· 
mek isteriz. 

Buduriye arkadaşları, kulübü, 
ve kulüpler kadirıinaslığını gÖs· 
te~iler, fakat gönderilen çelenk
ler arasında bölgenin bir çelengi 
olmamaaı nazan dikkatimizi cel
betti. 

Fblliadlyaya 
Davet ldlldllı 

Kiliseyi arkadqlan, Galatua· 
ray kulübü balan. kulüp mü
messilleri battan bap cloldurınut 
bulunuyordu. 

Cenazesinin etrafı Galatasaray, Finlanci1ya kayakçılık federu· 
F enerbabçe, Bqiktaı, Beyoğha- yomı beynelmilel federasyona 
•por, Y.eni Şif}i kulüplerile kulüp dahil bulunan bütün milletlerin 
arkadatlan ve en sevdiii Gün· arannda 2 mart - 1941 tarihinde 
clüzle daha birkaç arkaclaf1Dm Finlandiyanın Lahti meTkiincle 
ıönderdiii çeleaklerle w.lea· yapılacak. ol- atlama ve k.yak 
mitti. müaabakalanna TürkiJ'87i de da· 

Ruhanı merasimden aonra Ga· vet etmiıtir. 
lataaaray kulübü reisi Tevfik Ali Kayak ıporundaki vaziyetimiz 
büyük bir teeaür içınde. onun mal'*nıdur. Beden terbiyeei ıe· 
haya!ından, Türk sporunda bı· nel direktörlüiü F"mlanciiyahlann 
rakbsı boıluktan, arltadqlanna b d . . etkile tmekted. 
ve kulübüne karfl olan ıefkatiıı· u avetini t ~ ır. 
denbahaetti. Boduriye soa vazife. Bugünkü vaziyetimizle bu müaa• 
yi yapmak üzere gelen bliip mü- bakalara ittirakimiz doğru olma• 
measillenne, •porçg ancadqlan• dığınci• bu davetin kabul edil· 
na, çelenk göndere. k.Uüplere · .. . tabii '"rühnektedir 
--1.L.. • ml)'eCOll go • 
t.,,~~ur etti. 

Arkacletlanncian biriei 20 ae- Dünkü süretleı' 
nelik hayatıncla onun na•d yetif- Fatih Gürq kulübünde yapı· 
tiiini G.lataearay aaflarmda yer lan tecrübeeiz gürqçiler müeaba· 
alıncıya kadar I~~ denele- kalM'I düa dıayetlemııiftir. 
ri aalattı ve meru:rme nihayet ve- >6 kiloda lHuım · 61 de Bek· 
rildi ve cenue kilaedea b.ldın- 66 .ı_ 1 72 .ı"_ Z-'-· 87 d 
]arak Şiflideki meadlia defne- tat. ua -. ue es;ı, e 
dildi. Cemil birinci olmutlardır. 

SORUYORUZ? 
tklnci k1lme Ug m&Çlan A.nadoluhilar ve KaragUmrt1k aahalarmcla 

oyııaıuyor. bir hafta Karag11mrUk st.dına sftt:lk. Çocuklar çamur cleryuı 
haline gelmi9 uhada çırpmıp dunıyoriar. 

TanlnDU)'aC&k bir bale cel• çocuklarm mUsabakadan aonra yıkana
cak bir ye'r bulup bulamadıklarmJ IOl'duk: 

Bir iki hafta kadar stada yakm bir hamamda soyunduklarmı ve ora· 
dayıkandıklannı fakat ham&mm billhara sporculara verilmediğini ,,. 
soğuk havalarda yUz yııayacak su dahi bulamadıklrnıı söylediler. 

Spordan gaye, vöcut aıhbatlnl tembı etmektir. Halbuki bu tekBde 
tpor, hayatı tehlikeye sokar. 

TeşkllAtın vazifesi yalnız fildat9r yapmak, m&4:1ara hakem tayin et-
mek delfldlr. 

Her şeyden evel teşkllAt sıhhatini vdtlfGnmek mecburiyetindedir. Bu 
çocuklardan birisi hasta olacak oluna vazifesini yapmıyanlar bu llunal· 
terinden dolayı mesul olmazlar mı! 
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İkinci Bi r(Traf olgar) 
Zaferini Aramıya 

Giderken 
(Başı 5 incide) * 

vardı. O zamana kadar taarruz ya
pılmış idI. Bu gencin anlattığını kay 
dediyorum: 

cTaranto limanı heyeti umumiye
sUe bir nlcv çanağını andırıyordu. 

Tayyare dfıfi toplan bfitnn kuvvet
leri ile havaya doğru çalışıyorlardı. 
Diğer tnplar da uf1d vaziyette her 
tarafa mermi yağdırıyordu. Tekmil 
harp gcmllerinl ha.va.dan, ufuktan 
gelecek taarruzlara karşı muhafaza 
ve mUdataa etmek Uzere havaya 
ve ufuklarda yeşilli, mavili, beyazlı 
ziyalar neşreden mermi izleri görül
mekte idl. Sanki bu Umanın çcvrcsı 
bir ateş ağilo kapatıımışt'I. 

Ben bu at~ fmnının !çerisine dal
mak mecburiyetinde idim. Etrafımda 
kurşunların ve mennilerin paUamak 
ta olduğu bu mmt.akanm içinde on 
saniye kadar nefesimin tutulduğunu 
hissettim. Bombalan attım. Ve tek
rar yUksclmiye başlo.dım. KAfi yük
seldiğim zaman ta.yyaremin sağlam 
kaldığına ve bizim hayatta. btilun -
duğumuza hayret ettim>. 

İngiliz filosu Akdenizdekl kontrol 
va.zifeslnl Jfa ederken 1.fusollninin 
donanmasının ilçte bir kuvvetini im
ha edecek fırsatı buldu. Bu taarruz! 
hareket esnasında yalnız iki tayyare 
kaybedilmiştir. 

Zamanında ve kahramanca yapıl
mış olan bu .iş, İngiliz deniz kuvve
tinin kudreti hakkında A vrupada 
iyi bir fikir verecek nUmaylşkAr blr 
tesir uyandırabilir. Taranto zaferi 
bUtUn medeıil dUnyada intibah ve
rici ve teşçi edici bir kuvvet ~in
de tecelli edecektir. 

Bugün Akdcnlzde İngiliz hAklmiye 
t1 kat'idir, korkusuzdur. En yakın 
deniz yollarında bile .ıta.lyan filosu
nun asker nakliyatına refakat ede
miyecck bir vaziyete dllşmesl bakı
mından dUşUnWUrsc İtalyanların ge
rek Yunanlstanda ve gerekse Mısı
rın garp C('phcsinde uğradığı ve da
ha dn uğnyacağı fclllketlerln birbl· 
rini tevali edeceğini tabii telıtkkl et
mek icap eder. Yunnnlılarm ise da
lma. artnn mAneviyatı ne dUn oldu
ğu gibi yann da zaferden zafere koş 

Alloae Ucretı 
11.İrkİye dahiünde: 

6eoeUk 8 ayLık a~ AJ1* 

1400 7ftO 40() 150 lıNr\Af 

H•9ç~: 

s-uk ·~Lık Sayhk ~ 

2700 1'10 800 Kr. YOktur 

,------.. KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

kartı. fazla veya iç.kili bir 
yemekten sonra hissedilen 
AGRI ve ŞIŞKINLlKLERE 
karşı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

alınız. 

MİDE VE 
BABSAKLABI 
alı~ınnaz ve zarar vermez. 
Horoz markaşına dikkat. 
T crcihen büyük tiıelerini 
alınız. Zira daha ekonomik
tir. 
Yalnız toptan için: Yeni

postahane arkasında 31 No. 
da MAZON ve BOITON 
Ecza deposu. 

Güzel Büyük 
ANNELER 

Genç Ve Taze Göriinmek için 

Bu Kolay Tedbiri Tecrübe 

Ediniz 

Beyaz renkte (yağsız) Toka

lon kreminin ihzarı için 20 sene

dcnbcri kullanılmakta olan meş· 

hur formülde mevcut gizli diğer 

cevherler meyanında takim ve 

tasfiye edilm~ süt kaymağı ve 

zeytinyağı da vardır. Bu krem 

clldinizi serian bcalcr ve genç

leştirir. Tenin gayri saf mad- I 
delerini ve huru)lukluklarını izale 

eder. Cildinizi taze, nermin ve 

genç gösterir. Ayni zamanda ne· 

fis bir koku ile tatir eder. Siyah 1 
benlerin zuhuruna mani olur. 

Mütchııssısların beyanatına gö

re ciltte görülen bu şayanı hay- ı 
ret tebeddül ve tekemmül, sırf 

Tok alon kreminin muntazaınan 

istimaline medyundur. Hemen 

siz de bugünden kullanmaya ba~

layınız ve her sabah daha genç 

görününüz. 

masını temin edecektir. -----------------------------

Hürriyeti boğmak fstlyenlerin eli 
ne gtızel tecellidir ki, hllrriyeUn A
dil ve kahredici eHle ktrılrnaktadır. 

İngilizler, siyaset hayatında ve kuv 
velin tatbik ve harckAtmda kullan
makta oldukları ca~ fakat emin> 
ata. sözllnden görUlUyor ki, henUz 
ayrılmamışlardır. 

Yarınm zaferi, dcnlzlcrl elinde tu
tan İngllterenlı)dir. 

BUsamettJn ULSEL 

Eski Bahriye Müsteşarı 

Sayın Bayanlar: 

BAYAN 
Mağıwısı size ipekli 

ROBLARININ 
'l'eru kollekslyonunu '\"e eJ Do 

lşJenmı, 

Yfln Kazakların 
un~ çeşltlerinl takdim ediyor. 

AYA 
l\laJazasmda en son moda 

Kadın Çantalarının 
l\luhtellf çeşltlerfnl de bnlacak-
sınız. İ&tlldAI caddesi N o. 288 

HAÇOPOULO 
pasajı karşısında 

Yurdılnş! 

Altın rüyasından BCI surette u
yaruı.caksın. Altın ffyatluı dil
şUnce, başını taştan taşa. vura~ 

cabılı. 

ULUSAL EKONOlıt 
,, .. 

• ARTTl&'\IA KURUMU 

1 

lcld Ur.:ll~ IJra 

~, - JOOe..-

1 ıoeo - 3000.-

% 'Z!.O - 1601 -

' IOO - :?000.-

8 uo = ?...000.-.. 10& = 15CQ..-

80 Ge :ır 4.00&.-

soo 20 :ısı e. .... -

Türkiye 1ı B........_ pv.ı :rabrmalda yalmz para M

riktirmit olmaz, 111'1&! zamanda taJ.ihiniD de denemif 
o.lıınuD.. 

Kqiddcrı ! ~ 2 ~ 1 Kmnbor.W ·ve kunıbaıa.ız be
l Atu8!.oı.. :. 1.:ı...:Mi ı kı ta- saplarında eo ar; elli ll:lltı.ı bu-

rlhler1ncae y~ lwıaalar ku.raya dahil ed.illrJer 

VATAN 

~ 

... Dosll"ğum şepef veJl«ek.'ıJ 
d~,.j~ hk. Jaşmo tn.~ Çunl<i, 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Karo.Qğa& mczbahasn'ıda bir sene zarfında toplanacak sığır kanlan 

açık arttırmaya konulmuştır. Tahmin bedeli 1000 lira ve ilk teminatı 

75 liradır. ~tname zabit ve mue.rneiAt mUdUrltlğll kaleminde görtllebi

lir. İhale 23/12/94.0 pazartesi günil saat H de dalını encümende yapıla

caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 94.0 yılma. alt 

ticaret odası vesikalarile llMlle gftnft muayyen saatta daimt encllmende 

bulunmaları. (11593) 

y ' Yl 
Btr bakkal dUkkAnmdasmız. !çeriye bir mU~ert g1rdl Ye ~öyle 

bir talepte bulundu: 
- Bana bir paket mı.kama versenlz6-
Derhal hUkmedebiiirsinlz kl, karşınızda gözü bağlı hareket eden, 

ağZinm tadını bilmlycn neviden bir insan vardır. 

Bilerek ve düşünerek hareket eden, ağzı:nm tadını bilen adam 

no mi yapar? 
Heı·halde gözü bağlı hareket etmez sadece der ki: 

- Yayla nıakarnaSI isterim! 

(YAYLA) Memleketin en bUyUk makarna fabrikasıdır. Anadolu 

yaylasının me.yhur sert butcıaylarmm irmlğini alır, makarnasını 

onunla yapar. Sergılerde mUkA!atıar kazanmasının. her ta.rafta 

aranmasının ve sevilmesinin hlkmotl budur. 

Gözü bağlı hareket eden neviden bir insan olmadığınızı kendi 

kendiniz lsbat ediniz. 

Bakkalınızdan makama alırken (YAYLA J) diye ısrar ediniz. 
ANKARA MAKARNA FABRİKALARI 

ŞE:'\ISİ DEMİRKAN ve ORTAGI , 
,-Bir ·Kimyn er Eczacı Aranıyor mi\ 

Malatya mensucat brikası müdürlüğünden: 

Fabrikamız için bir kimyager cezacıya ihtiyaç vardır. Ta
liplerin tercümci hallerini ve istedikleri ücret miktarını natık 
bir mektupla müracaat etmeleri ve birer fotograflarını gön

dermeleri lazımdır. 

Maliye Veka~etinden: 
1 - Bir sene mllddetle hesap miltehaseısları refakaUnde staj yap

tıktan sonra lstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Samsun glbl 
vildyet merkezlerine tayin edilmek Uz.ere müsabaka ile hesap mütehas
sıs muavini alınaanktır. 

2 - MUtehıı.ssıs muavinlerinin aylık Ocretlerl 100-120 lira olup 
imtihanda. muvaffak olanlara 3656 sayılı karnın hUkUmlerl dairesinde 
ücreUeri verilecektir. 

3 - Müsabaka tmtlhanmıı. girebilmek iç.Ul memurin kanununun 
beşinci maddesinde yazılı şartlardan maada hukuk veya iktısat takUl
telcrinden veya. siyasal bilgiler okulundan veyahut ticaret mektebinin 
yüksek kısmından veya bunlara muadil ecnebi mekteplerden mezun bu
lunmak. Ve ftll askerlik hizmetini bitirmiş olmak şarttır. 

4 - MUsabaka imtihanı 25/ 12/9!0 tarihinde İstanbul Defter
darlığında mUt~ekkll lmtlhe.n heyeti tarafından yapılacaktır. 

5 - İmtihana girmek isteyenler yukarıkl şartları haiz olduklarına 
dair olan vesikalarını ve 4.,5X6 eb'adında fotoğra!larını ve şimdiye ka
dar bulundukları vazifelerle a~nlış sebeplerini gösterir kendi cı ynz.ı

larlle yazılmış tcrcUmei hallerini raptetmek surctne bir istida ile İs
tanbul Defterdarlığına. 20/12/940 günU mesai saatinin hitamına kadar 
mllrtıcaat etmeleri 1cabeder. 

6 - İmtihan Aşağıdaki mevzulardan yapılacaktır. 
1 - Hesap: kesri adi ve aşarı, faiz tenasüp, Iskonto, taksim, 

mntenasip, 
2 - Hendese: satıh ve hacim mcsahalan 
3 - Vergi hakkında umumi malümat. 
4 - Ticari usul defteri. (11787) 

Sahibi ve Ncşrt,.;at MUdllrU: AHMET EllL~ YAl ... \IAN 
Bru.ıldığı \'er: VATAN MATBAASI 

fi, . '" 
v~ . .1-

Baş, Di,, 1f ezle, Grip, 
Nevralji, Kınk'Tlk ve Bütün Ağnlanaw Derhal g.

lcıbtodıı gOn~ 3 ka•~ 11ın11>fli1. r .U~LlnERINOEN SAKiNiMiZ- • 
Hf.R VElfOF: rl1'.LU KUTl'LARI ISRARLA 19Tl!Yl"lllZ 

Devlet Demiryollan 

Memur Alınacak 
1 - Devlet Demlryolları istasyon smıfmda iııtfhdam edilmek _. 

müsabaka ile orta. mektep mezunlarından hareket memur 0 1..sedl 91 

askerliklerini yapmış lise ve yüksek mektep mezunlarmd&D ifleDD' fi 
hareket memuru stajiyeri alınacaktır. 

2 - MUsabakada kazanan orta. mektep mezunl&nna 80, UM rofllll' 
larına 74 yüksek mektep mezunlanna 100 lira tıcret veriltıe*tlr_: --• 

3 - Müsabaka lmUhaıu yüksek mektep mezunlan için ~ 
çarşamba, ilse mezunları için 27.12.940 cuma, orta mektep ~ 
için 28.12.940 cumartesi gllnleri saat H de Haydarp...., Sirkeci. .JJJ1ll' 
ra, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, 1zmlr ve Erzurum~ 
me merkezlerinde ve Srvas, Eskişehir cer atölyelerinde yapılacaktJr· .,.. 
racaatıar bu ışletme ve atölye mUdUrlUkleri ve 18taayon fe!Wd....
kabul olunur. 

4 - Müsabakaya l~tirak ~ralU ~ 
A - TUrk olmak, 
B - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak, 
C - 18 yaşını bltirm1' ve otuzu geçmemiş olmak c30 :J&f ~ 
D - Orta mektep mezunlan için askerlitJni yapm&nl2' otaJlll!I"~. 

askerliğini yapmasına en az bir sene zaman kalmış ve U8e, ~ 
%Unları için de askerllklerlnl yapmış olmak, 

5 - Müsabakada muvaffak olanların biWıara idare dokt.orlatl W 
rafından yapılacak muayenede SJhh1 durumları demlryol lflerinde vtf/11-
görmiye elverişli bulunmak, 

6 - Müracaat l.stidalanna bağlanacak vesikalar fUD}aıdlr: 
Nüfus cUzdanı, diploma veya taadilmame, uJaırllk veslkul, flll'... 

ten tasdikli iyi huy kAğıdı, çiçek qı kağıdı, evli otanıarm evlenme tflll' 
danı, 6 adet voıılkalık fotoğraf, 

7 - Daha fazla rnaUmıat almak istlyenlertn lfletme mQdUrllllll" 
rine veya istasyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - !stJdalar yüksek mektep mezunlan için 23.12.9'0 llee m,,..,., 
için 24.12.9'40 ve orta mektep mezunları için 26.12.940günleriaaat111' 
kadar kabul olunur. (8361) (1Ui31> 

* Muhammen bedeli (14080) lira olan 22000 Kg. ldDçe ,,,_,-
(25.12.1940) Çarşamba g11nU saat (15,30) on beş buçukta ~ 
gar binası dahilindeki komisyon ta.rafından kapalı art uaulile -
almacaktır. 

Bu tşe girmek isteyenlerin (1056) liralık muvakkat teminat, kan_., 
tayin ettiği vesikalarla tekllflerinl muhtevi zaıflarnu ayni gUn .,.,. 
(H,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vennelerl lbmıdlr· 

Bu i~ ait f&l1Jıameler komlllyondan parasız olarak ~ 
(lllJI) 

* Muhammen bedel, muvakkat tem1nat ve miktartaı'lle olnelerl ~e ... 
siltnıe gün ve saatleri aşağıda alt olduğu listesi h1Zasmda yuılı 9M"I, 
traversler her liste muhteviyatı ayn ayrı ihale edilmek OJlel"8 ve ;,;# 
zart usunı ile-Ankara.da idare binasmda satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listesi hlzaaında yazrlJ muvakkat ~ 
ile kanunun tayin ettiği vealk• ve tekllflerinl ayni g11n eksiltme aaadr 
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ilamda. 

Şartnameler paraııız olarak Haydarpqada Teselltlm ve 89Yk ~ 
ğlnde, Ankara.da malzeme daires\n<le ve Eskişehir, tzmlıde de idare"' 
ğazalarmda dağıtılmaktadır. 

LMe Mlktan ctNst Beher adec1I 
No. adet Mallammea M11Q1dm& 

Bedeli Tema.at; 

LS,,. LKl'fo 
-----

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

46000 
60400 
15000 

8600 
8800 
4060 
6496 

1:561 

Caı1 hat kayın travers 
> > > > 
Kayın köprQ travenı 
Cart hat kayın ~ 

> 
> 
> 

> 

> 
> 
;ı. 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

2,40 
2,60 
4,00 
2,10 
2,%0 
2,00 
2,00 

56000. > 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

2,00 
2,10 
2,2(5 

2,l50 
3,15 

40537 > 
111748 > > > > 

39151 > > Çam > 
30000 > > > > ) 
2300 Çam makaa tra'n1'81) 3.35 

Mevaim Münaaebetile 

6770,-) 
9102,-) 
dSO,- ) 1.1.1&1 
1864,!50 ) pa,err• 
14U,- ) .... t 'UfJl/I 

-.~ ) dan ~ 
974,40 ) 

284.J,I ) 
nao.- > a.uo 
5810,G ) O... 

14924,80 ) saat ıa,119 
7418,29 ) dm ........ 

) 
tee0,25 ) 

(11711> 
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KESTANE ŞEKERİ 
MEYV ALI NUGA. 
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SARAY BAKLA VASi 


