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"Mebusların teşrii 
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8. 8 1. ....... ". 1a,.et11 
,aarı ı acı ..,...._. olmpau 

lnönü'nün doQum yıl 
dönümü münasebeti ı e 

lrıgilfere ve Daİıimarka Kralları 
gönderdiler febrik telgrafları 

..::'•ra, 29 (A,A.> - Reiıicümbur ismet İnönü dotum yıldö· 
'-lhinuebetile kendisine in ıntere krala Altıncı Georıe ve 
ı,. rka kralı Christian tarafından l'Önderilmit olan tebrik ve 

ıliıek telıraflar1na teşekkür le mukabelede bulunmu§tur. 

Moskova 
konferansı 
toplandı 

-

Amerllla11 murab
bası Barrlman 

dedi ki: 

Ruayanm şimalinde kar yağmıya baı,ladığı haber veriliyor. Kışın şlmaldekJ harbin ne olacağı kestirilemez. Fakat 
Dk Fin • Sovyet harbinde makine, tank, zırhlı araba para etmemiş, ı, böyle siper harbine dökillmüştü. Bakalım 

Alman - SO\'}'et harbinde kı~ ne rol o~nay&t'ak 'l 

: 4hnııt Emin YALMAN 
1 

ir !neınleketin kanunları ve 
'«, 11 bu kanunlara dayanan icra
~)~leket halkının müıterek 
~o etteki maddi menfaatlerıne 
\ ~ ınu, uymuyor mu? Bunu 

taıt 0 lçmiye imkan bulunabi· 
tıı at kurulu gidişin namus 

ulcıa 4ıı~vl kıymetler üzerine ne 
Ger teaırıer yaptığını ölçmek ay· 
t.,.1~de kolay deİildir. 
b~n. en bilyuk buhranların· 
lıı~tun ortasındayız, Böyle 
,r dumanlı havalar, bula· 
lille Yaratır ve yoksuzluklar, 

!!ot r, tahditler, zecri tedbir-
, hti:ur. Tecrübe göstermi~tir 

,,. an zamanları; açık göz. 
at Urıuncuların, muhlekirle· 
~ 0~atmasına pek müsaittir. 

tt'· &ızJfye mal kapatmak, ka· 
4kumsüz bırakmak, t1yneti 

~ ---~~ı,ıra tesadüf edilirse o
~~~~kırmak, vıırgunun her 
S '""' "uı(a ile YHmll"· 
~ muhiUer içinde milbah 
~ itle kalmaz. Adeta maı~ct 

~et kuvvetleri böyle gi~li 
~ara karşı elbette seyirci 
~ it r. FevkalAde salahiyetler 
~""Ilı! endilerine karşı murakabe 
'~e~lle, ağır ceza tehditlerile 
~~ leçerler. 

ıı!:etıerln hazırladılı her 
~.: .. t et tabii gaye, namusu hl· 
."llıtııı l'llek ve namussuzları ya· 
~ Cezalandırmakhr. Bu ka· 
.'llbftı dayanarak alınan bütün 
'ıı. tr e · · t · · tl "'>'l • n ıyı ve emız nıye e· 
~ s:ır, Fakat iş yukardan aşa· 
'-~ iki, Uç dereceden geçin· 
\...' ~•Yeler canla bir halden çı
~~ lıt üzerindeki talimatın, 
~ ~ a.ı ınesuliyet gelecek, gös· 
~ ~ fı en çok tatmin edilecek 
~ iltbik edilmesi hedef hali. 

~ ~llr, eski kurtlarla utraısmak 
la.ltııı dedir. Ne kadar kurnaz ol. 
~l' 1ı:rozüne nüfuz edemez, 
i:O 

0 
•raaından namuslusunu a· 

~ .::- e~lyet edemediği ve 
~ •ttan muhtelif sahalara 
~wt.~Gccarlar meslek ahlik ve 
~ "f 1 koruyacak gruplar ha. 
\...'~llltıanmamış olduğu için 
~ memurları anlayış nok· 
-,_ :detU tedbirlerle doldur· 
~ )lecterler. 

~birler. namuslu tüccarı 
~ Ceiaretlerini kırar, hattA S ın ticaretten çekilmesi· 
~ olur. ÇünkU bir tüccar 
~ iyi niyetle l:ıareket eder· 
'tıtİar kanunun llfıl bakımın· 
~ fıleyebilir. O zaman i· 
-.. ..... U!rtt heyeti içinde besbelli 
... ~ ve iyi niyeti hesaba ka. 
ı.!:r ınemurunun :filln ıun, 

'- \o )'aptıjı hata, kanuni ta· 
, ~ e hatta haysi~l sarsıl· 

bı: ltt IO.ne ,gitmek gibi atır ce· 
k°ttt tvıu olabilir 

t.ruıan bal~nık sularda 
"'urıuncutarm ne mu· 

) • ne de kanundan per· 
'1 ~lttur. Bunlardan bir kıs· 
, ~:lar, ıizli yerlerde depo >s a. satar, yine alır. tş ye. 

• ele avuca aıjmaz, hem 
~hem veralnin hiç bir ne
'- eı. Pusudan namuslu tüc 
tt~t Yaptığı rckııbct en kirli 
~rtı tUr. 'Namustu tüccar bu. S lnddafaasızdır. Vurgun· 
~ bir tıyneti bozuk bir 
~ eıe &eçlrirse onu derhal 

ı..._ ~ kArını kcndisite payla. 
"ll~~e müsamaha, istisna 

satın almı• olur it " . 
t U murakabe teşkllAtının 

itı~)dalar\ da göriılmliştUr. 
~dürüst, anlayışlı, gay· 
-v._ı (Sa. a 8i. • .. > 

"Çalışmamız süratli 
olacak, çünkü zaman 

p~k büyük bir 
. kıymeti haizdir,, 

Sovyetlere göre 
Cenup bölgesinde 

2 Rumen 
alayı imha 

edildi 
----

EIB KBUVAfOB 
VE DESTROYER 

BA'IIBILDI 

~İ!ı!ALDE KAR 
>AG.uAYA 
bA.; LAL:/ 

Moskova 29 CA.A,) - Bu sabah 
ki Sovyet tebllil: 

28 eylCıl gecesı kıtalarımız bil· 
tim cephe boyunca muharebelere 

1 

devam etmişlerdir. . 
Cephenin cenup bölgesinde ıkln. 

Mos.kova, 29 (A.A.) - · Colum· ci ve dördüncü Rumen piyade tu· 
bia Bradadcasting Systerin splke· gayları imha edilmi~tir. Düşman, 
ri, Moskova radyosundan konuşa· ı su_ba.y ve er olarak 2500 ölü ver· 
rak, harp malzemesi temini için mıştır. 300 esir alınmıştır. 
toplanan üç devlet konferansının Londra, 29 (A.A.) - B.B.C.: 
bugün Moskovada ilk içtimaını yap (Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) 
tıJını haber vermiştir. 

Moskova, 29 (A,A.) - Stalln, 
pazar akşamı, Sovyet Rusyadakl • / 
İngiliz ve Amerikan heyetlerinin Necip Alın n 
reisleri Beaverbrook

1
ile Harrimanı Cena~e meTBSİD:i 

kabul etmiştir. ,._ 
'Müllı.kat, Kremlin sara,Yında ve 

Molotof ile Litvinofun hazır bu· 
lundukları halde yapılmıştır. 

Moskova, 29 (A.A.) - İngiliz 
ve Amerikan heyetleri azası Krem ' 
lin sarayında Stalini ziyaret ettik· l 
ten sonra kendileri için kabul re., 
simlerinde hazır bulunmuşlardır. 

Beaverbrook ile İngiliz heyeti. 
nin askeri azası, İngilterenin Mos· 
kova büyük elçisi Cripps ve Gene. 
ral Macfarlane ile uzun milddet 
görüşmüşlerdir. 

Amerikan heyeti reisi Harriman, 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
konferansın derhal miızakerelere 
başlamasının ve müzakerelerin 
rrıevzuu bahis meselelerin ehemmi
yetine ve bunları süratle hallet. 
mek zaruretine binaen bir hafta 
içinde sona ermesinin ümit edil· 
mekte olduğunu söylemiştir. 

·Harriman, llAvc etmiştir. 
Çalışmamız süratli olacaktır. 

Çünkü zaman, pek büyük bir kıy· 
meti haizdir. 

Dün ölümünü teessürle ba· 
ber verdiğimiz Denizli mebu
su Necip Ali Küçükanın naaşı 
dün sabah !'(usa Kazım sanator· 
yomunda tahnit edilmiş ve O· 

radan Büyükada camiine nak· 
ledilmlştlr. 
Naaş bugün saat 12 de BÜ· 

yükadadan Baydarpaşaya nak· 
ledllecek ve saat öç treninde 
ayralan hususi bir vaıonta An· 
kara:ra ıötürülecektlr. Necip 
Alinin cenue mer.-lmi Anka· 
rada yapılacaktır .z 

Merhumun dostlarının haber 
verdltlne ıöre, Necip Alinin ö· 
lümü büsbütün ani sayılamaz. 
Necip Ali, bet sene evvel Mil· 
li Müdafaa Vekaleti siyasi müs· 
teşarı bulundutu bir sırada bir 
anjin buhranı ı~irmlştir Vü· 
cucle böyle vakitsiz felik~t ha· 
zırhyat>ak olan istidat daha o 
zamandan kendini ıöetermiştir. 

Bazı yolcu trenlerinde 
tadilat yaplldı 

ikinci Teşrinden itibaren 
biletleri kaldırıhyor 

ticaret 

Ankara, 29 (A,A,) - Haber al· İzmir ve Bandırma arasında haf. 
dığımıza gore demiryoltarımız üze tada dört defa işliyen ekspres tre. 
rinde memleketin daha önce gelen ninin salı günkü seferi kaldırıla. 

nakliyatına fazla imkan vermek i. 
0

rak fuardan evvel olduğu gibi haf. 
çin muvakkaten aşağıdaki tedbir. tada üçe indirilmiştir. 
ler alınmıştır: 2 1 tk· ·ı . 941 d ·ı· . - ıncı eşrın en ı ı. 

ı - ı Birinciteşrın 941 günün· 
den muteber olmak üzere, Zongul· 
dak - Ankara arasında her gün 
işliyen yolcu katarları beş güne.in· 
dirilmi~tir. 

Ankara - Aydın - İzmir ve 
şuabatı seferleri gidiş ve gelişte 
haftada beş güne indil'llmiştir. 

baren 15 günlük, bir aylık ve iki 

aylık halk ticaret biletlerile Zon· 

guldak kömilr havzası amelesi 

müstesna olmak üzere alelfunum 

grup biletleri kaldmlmııtır. 
Diğer tarifelerde bir tadilat .Yok. 

tur. 

f.:V'\·elce azledlldlğl, şimdi de kurşun.~ 
diı.lldlğl haber 'erllen l\larel}al 

Budyeni 

Dol n1l rçlı 1 ir 

habere göre: 

Budigeni 
kurşuna 

dizilmiş 
(Radyo gazetesi) - Bıikreş rad· 

yosu neşriyatında Trans Ocean a. 

jansından aldığı habere göre Ma· 
reşal Budyeninin 23 eylülde kur· 
şuna dizildiği bildirilmektedir. 

Bu haber başka kaynaklardan 
teyit edilmediği cihetle kaydı ih· 

tiyati ile kabul edilmek lAzımdır.

1 
Çör çil 

Yakında mühim bir 
nutuk söyliyecek 

Londra, 29 (A.A.) - Reutcr'in 
parlAmento muhabiri bildiriyor: 

Almanlara göre 
On i e perpetrovsk 'ta 

Alman
İtalgan 
kıt' al artı 
3 SOVYET 
TGMENI 

iM A iTTiLER 

LENİNGRAD 
ıvl OS KOVA 

~,~:~ıLA!~~..I 
ları b&fkumandanlıfının teblig'f: j 

Dnleperpetrovsk'un ~imal doğu· 

aunda Uç Sovyet tümeni Alman _ ltal· ~ 
yan kıtalarının bir çevirme hareketi 
neticesinde hücuma uğramış ve lmna 
edilmiştir. j 
Şimdiye kadar gelen haberlere göre, 

13 bin esir, 69 top ve c;:ok miktarda ı 
harp malzcmeaı alınmıştır. 

Bertin, 29 (A.A. - D. N. B. ajan
sına gorc, Alman sava.' tayyareleri 
27/28 eylul gecesi Lenıngrada ve 
MoSkovaya hücum etmtş:erdlr. Aaker1 
tesisata yangın ve infı!Ak bombalan 
atılmış ve bütün hedeflere isabetler 
elde edilmişt1r. 

Ka..kasya'mn 
mldalauı 
bazırıııı 

Vavel bu işle 
meşgul 

Ba,vekil Mister Çörçll Avam ka
marasının yakında aktedcceğl içti· 
mada harbin en son inkişafları hak. 
kında beyanatta bulunacaktır. _l 

Tahran, 29 (A.A.) - General 
Vavel, Ruslarla Kafkasyanın mü· 
dafaası meselesile diler bazı me· 
seleleri görüşmek üzere diın Tah. 
rana geliniştir. General bundan 
başka İranın ve petrol mıntakala· 
rının müdafaası için alınacak ted· 
birleri müzakere edecektir. 

General Vavel'in beyanatı 
Tahran, 29 CA.A.) - General 

<Devamı Sa. 3, Sü. 5 de) 

Wavel son günlerde faaliyete g~tt. Londraya glttt. Yakın !}ark kuman
danlarlle görüştü. Tlfllı;ıe gittiği haber \0erlldl. Şimdi de İrandakl So\-yet 
kamanda•• ile Kafkasyanın müclafuını hazırlıyorlar. Resmimiz Wa\'el'I 

\'e So\·yet kumandanını birHkte ıöeterlyor. 

Bir lsnçre gazetellala 
mlblm mıtaıaaıarı : 

"An kara, nikbin 
olmakta haklldır,, 

"Her iki tarafın Türk bitaraflığına 
saygı göstermelerini 

icabeffiren sebepler vardır,, 

"Türkler b11günkü sinir harbinde 
tam mukavemet göstermişlerdir,, 

:-ı İH lı;re'de rıkan Baaler Nacbrieh· r-----------••5\t ten gazetesinin 10/9/19U tarihli nüS· 

H• d 1 hasında (Ankara'da nlkblnlik) b~
JD dİSta D a ııtı aıtında bir makale ı:ı1unıştır. 

Makalede ,ayıe deniliyor: 

harp hazırlığı 
Ga!Jdi /ngilizler 
muhalifmiş? 

Bazı bölgeler 
boşaltılıyor 

Peşaver, 29 <A.A,) - Bin· 
di&tan hiılı:umetinin bir tebli. 
tinde bUdiriJdiilne cöre, her 
ihtimale karıı hazır bulunmak 
ösere tehdit edilecek berhanıt 
bir bölıenin balkanı başka bir 
tarafa ıöndermek ve datıtmalı: 
için bir plAn yapıl1Jl1'tır. 

Teblitde, Hindistan budutJa. 
rım bqün harbin tehdit etme
dillee i .. ret ohınnıaktadır. 
~ OANPi tNGJLT&IUC h.E İŞ 

BDlLİGI YAPMAK 
JSTEMİYOR 

Berlln, 29 <A.A.> - D.N.B. 
Şangbaydan bildiriliyor: 

Bangokdan ötrenlldiğine rö· 
re Hindistan Umumi valisi Lord 

O, Unlted Press'ln dün Ankara'dan 
blldirdlğlno göre, halkta günden gti. 
ne artan bır rahatlık hlasi görillUyur 
ve Türklyen.n önUmUzdekl kıft.8 

harpten uzak kalacağı kuvvetle cah· 
min edillyarmuş. Bu nikbmllği'\ 'Se· 
beblnl araştırmak faydalı olur . 

lnglllere bu nıkblnlığı Türkiye Je 
paylaşmıyor. İtalyan fıloaunun ha· 
reketlerlnden, İngilterede Mıhverın 
Çanakkale hakkında fena tasan·ur. 
tarı olduğu istldlll edilmek isten!yo •. 
Halbuk~ umumi harptekı h!disci(?l' 
ortaya koymuştur ki, Çanakkale bo· 
ğazı dUnya denizlennln en müth.ş 
geçitlerinden birisidir. Hele eskı lıı· 

glllz tebliğlerinde Mataban önlerJıde 
\·e dığer yerlerde hemen hemen ta· 
mamen imha edildiği bıldırılen ttfl. 
ya :fılosunun boğazlal"l zorlamak 
zanna altında bulundunılmaaı hayre· 
te fayandır. Bu harpte bu- devıetın 

kendi n;yeUerlnI llköoce bqka bir 
devlete ıaııad ·~ çok defalar 
f&hil olduk. Onun fçındlr ki, Türkı· 
yenin lnglllz filosundan endife et
mesini z;.hln kabul eder. Eski .Ame. 
rıkan Amırali Stirling'ın yazdığı bır 

makalede İngilızleri hemen Çanakka· 
leye hücuma teşvik elmesi buna tUy 

Liulithoone, umumi valilik ic· dikmişt:r. 
ra komitesi azasandan nazır An· 
see'yl Gandinin Karthani'deki 
ikametıihına ham eylemiştir. 
Mister Ansee Gandiyi umumi 
vali ile mesai teşrikine ikna et. 
miye memar edilmiştir. Muma. 
ileyhin bu vazifesinin akame. 
te utradıtı sanılıyor. Na'llr An
see, Gandt ile uzan bir mülakat 
1aphktan sonra Büyük Britan· 
ya ile iş blrlili yapmak istemi
yen Hint liderini şiddetle ten. 
kit etmttir. 

~------..1 
Sulh mu? 
Ruzvelt'in Papa 

nezdindeki ., 
mümessili 

ne hazırlıyor? 

Marro• Taylor 
iaglllz Nazırları 
ile glrlıecek 

Her şeye rağmen biz, İngilizlerin 
tecavüze niyeUeri olduğuna ihtimal 
vermiyoruz. Gerçi TUrkiyeye boğaz· 
!arda hakimiyet hakkını yenıden veren 
1936 Montrö Boğazlar Konferansın· 
danberi TUrk:ye'nln deniZ tarafınd8Jl 
bir hücuma karşı kaU surette emnı. 
yet altına almak için llzım gelen za. 
man ve vaaıtaları bulup bulmadıfını 
bilmiyoruz. Eğer zayıattan UrkUl
mezsc, boğazlar belki zorlanabllır. 

Fakat Asya tarafından Türklerl111 ve 
Avrupa tarafından da Almanların 

<Devama Sa. 3. Sü 5 de) 

... Çla ........... ... 

Sovyetlere 

harp ilanı için 

Almaaıa, lapoa 
&JI tnJik edlro 

Prens · Konaye 

harp aleyhtarı 
Şanghay, 29 (A.A.) - Sahlple.-ı 

Amerikalı olan cChlna Preas~ gazete 
Londra, 29 (A.A.) - M. Mayron b si Tokyoda bir Japon men aına atfmı 

'l'aylor'un Londra ziyaretini bahis 
mevzuu eden Dally Telegraph'ın dip. 
lomatlk muharrlrı şunu yazıyor: 

Amerika Birl~lk devletleri tarafın. 
dan murahhas olarak gönderilen ve 
şimdi Londrada bulunan dört diplo· 
mat ile büyük Brltanya nazırları ara. 
sında bu hafta mühım müzakereler 

bazı beyanat nqretmektedlr. Bu be· 
yanata göre Almanya, Japon ordusun

daki Fatlst zabitler vaSJlasile Sovyet. 

ıer Birliğine derhal harp illn etmesı 

~in Japonyayı tazyik etmektedir. 

Ayni habere göre, Japonya b&Ş\'e-

olacaktır. M. Taylor gelir gelmez A· kıli Prens Kon'1ye'nın ctaarruz yol!le 
merikanın Londra bUyUk elçisi M. genişleme~ sly&l!etine olan itinıadı 

Wlnant ve Amerikanın Londra'cla bıı· azalmaktadır. Prensin görllşlerlle oı·· 
lunan sekiz mUlteci hUk~met nezdin. du ve donanma zabitlerinin görtlşlerı 
deki bUyUk elçisi M. Biddle ne görUş-

arasında sarih bir fark vardır. 
mUştUr M . Taylor, pazar gtinü M 
Churcblll ne bir mUlAkat yapmıştır. Diğer cihetten Almanyanın zafer. 
Bugün de M. Eden tarafından kabul 

1 

den henUz uzak bulunduğunu ve Uzak 

edilecekUr. şarktaki kuvvetli Sovyet ordusuna 
Amerikanın Dublln'deki elc;:lsi M. yapılacak bir taarruzun Çin harbını 

Oray mealekt&flarlle görüşmek Uze· . 
' d Londraya gel k ve cenuba doğru genışleme hareketı· re Hafta sonun a ece • 

tir. Bilindiği gibi lrlanda katollklerl m ikinci p!Ana bırakacağını bilen 
Amerika Birleşik de\•letlerinde bUyük Tokyo hükQmelıni ihlıya.ta sevket· 
bir rol oynuyorlar. mektedir. 



• 

~.eb'usıarıa teşrii masunlyetıer~ 

Merhuın 

hukuki 
Ali Necip 

tetkikinin 
Küçükaııın bir 
ana çizgileri 

Masuniyetle, mü_savat pren
sipleri arasındaki çarpışma 

rDenizll l\lebusu merhum ~e- i Bundan sonra Fransız mebusla· ı 
cip Ali Kuçüka, son ~eri olarak 1 rının te~iri masuniyeti meselesi, 
mebusların te rii masuniyetine zamanın siyasi tahavvüllerine go· ı 
dair bir tetkik hazırlamı tır. re değişti ve nihayet 1875 te son 
Bunun aynen neşri dört sayfalık kati şeklini aldı. Her rejim dcği· J 
bir gunlul gazete sütunları için şikliğinde mebus ile icra kuvve· 
fada gelir. Esas noktalarını ve tinin miltenazır vaziyeti, rejimin 1 
vardığı kanaatleri huli<:a ediı> tayin ettiği istikamete ve fikirlC'r-
neşrç başlıyoruz:] de hasıl olan değişıkllğe taht olan 1 
Mebusların tcşrıi masuniyeti. mc bir şeydir. Bir çok fırtına~ı da~ga. 

selesi, demokrasi ile idare edılcn !ardan sonra 1875 te tesbıt cdılen 
hemen her memleketin teşrii ha· ve son Fransı.z facıasına kadar de· ı 
yatında uzun ve clddi münnkaşaıa. vam eden knıde şudur: 
ra sebep olmuştur. Bununla be· «Ayan ve mebusan meclisleri· 
raber ayni rejimle idare edilen nln hiç bir azası vazifesini ifa mak 
memleketlerde Teşkilfıtı Esasiye sadile verdi~! reylerden dolayı ta. 
kanunları bu hakkı tanımağı ne· kip ve taharri olunamaz ve içti· 
tice itibarile zaruri gôrmüşlerdir. maın devamı esnasında meclisin ı 

Halk idarelerinin bcllibaşlı va. müsaadesi olmadan cinayet ve cun 
sularından biri, millet vekillerinin ha ile itham edilerek takip ve tev· 
icra kuvvetlerini her sahada kon. lrif olunamaz. Me~hut suç h:ıli bun 
trol edebilmesi hak ve salfihlye· dan müstesnadır. t> 

tidir. Millet vekıllerinde bu ma· Necip Ali, diğer bir kaç mem. 
sunivet bulunmazsa icra kuvve. lekettcki tarihi teklımillil tahlil et· 
tini~ bi.ıtiın fiıl ve hareketlerini tikten sonra bizim kanunumuza 
kontrol edebilmeleri hayali bir geçiyor ki, bundan yarın bahse de· 
şey olur, çiınkıi murakabenin ku. vam edeceğiz. 
rulması için mebusların her şey· 
den bnce fikir ve söz Hürriyetleri-

(Arkas• ,·ar) 

ne sahıp olmaları Uıı:ımdır. Me· ._ 
busıar fikır1erinden ve söyledik· Limanda bir aaza 
leri nutuklarından dolayı hiç bir 

Soruyorlar : \"' 1 
ı~~~~~~~~ 1 

Y enicamideki 100 
numaralar ne oldu'? 

c.... .F.nılnönli mel ı.Ia mnııı ı;e. 

nl ıetlllp ı•lan dahilinde dlil;t'ltil· 
m~I esna ınd.ı ı·ami cl\·arında 
hulu nan , e hiç ~Upheııl:ı ki pek 

lüz.umlu olan yüz. numaralar da 
ıllğcr binalarla birlikte ) ıkıldı. 
Bir daha ne yapıldı 'e ne de :ra· 
(lılma!>I hatırlandı. Yahut da, de· 
nlz kenarında bulun:ın a.'>ri heliı. 
!arın lhtilacıı kıül gcıleccğl 53· 

nıldı Ye yeııllrrlnhı ) apılmaııın· 
dan sarfı nınar olundu. Dün, 
oradan geçerken ı;ordılğıim man· 
uıra, kendi h abıma ilana o el. 
, arda blr Jmç hfi:!l bulıaamuı hi· 
zumunu lspnt etti. Ç'Or.ku. !Ilı· 

ıur çarl}l5ımn duyarlan boyunça 
dlr:llen bir kısım halk oraları gir· 
let:yorlardı ... » 

Bize bunu bir okuyucumuz ya. 
zıyor ve soruyor: 

- Bahçe yapılmak llzere tes
' iye olunan sahanın gerisine, 
..,ultanahmet meydanındaki ~bl 
ıısri \C toprak altında bir helıl 

·opılama:z. mı acaba! .. 

Samatya'da 
kanlı boğuşma 

Evvelki gece Samatyada bir yara. 
lama vnkaııı cereyan etmiş, bir Er· 
meni iki kardeşi birden nğır surette 
yaralamıştır. 

Ynralananlar ltuharrcın oğlu Cc· 
kalmamalıdır· mcsuliyete maruz mtıl ile ı~ardeşl Hikmet'dlr. Bunlar 

lar. Bir motör, içindeki dUn Samatyada Marmara. caddesin. 
Bu itibarla rejimini demokratik den geçerlerken karşılanna Mayto;ı 

şekle sokmak istiyen her memlc- pamuklarla yanarken adında. bir Ermeni gene. çıl<mış ve 
ket, mebuslnrının masuniyeti me· kendilerine sebepsiz yere tccavilze 
selesini asla ihlal etmemiş ve böy· ı güçlükle kurtarıldı başlamıştır. üç klşl evveuı. ağız kav· 
le kayıtlar koymağı birinci dere- İstanbul limanında Şcngill fjirkeU· gası yaparken, bll!harc rnilnakaşa· 
cede i,!:lcrinden biri saymışbr. !arı şlddeUenmiş ve Mayt.on cebinden ne ait millı~ miktarda pamu/;'ll yUk· 

Buna rağmen masuniyet mcsc· çıkardığı çakısı ile iki kardeşin Uzc. lcmekte olan Bartın limanına kayıtlı 
le inin her tarafta devamlı bir mil rine atılmıştır. Mahmut reisin Emlrgan adlı moto. 
naka~a mevzuu kalmasının sebebi Cemal ve H kmet kendilerini mil· 

rllnde. dün sabah bir yangın çıkmış 
şudur: Vatandaşlar arasında, ka· dafaa etmişlerse de mUtecavlz kuv· 

\'e pamuklardan mühim bir kısmı 
nun mızarında mutlak bir müsa- \'cUI olduğundan her ikisini de ağır 

yandıktan sonra, yangın deniz itfa 
vatın htıkim ve cari olması de- surette yaralamıya muvaffak olmuş. 

1 t iyesi tarafından gilçlUkle söndUrWe· mokrasi rejiminin temelid r. şte tur. Vaka mahalline yetişen zabıta 
t bllmlşUr. 

masuniyetin bu kanuni müsava ı memurları yarahları Cerrahpaşa 
ihlftl etmesi endişesi, bahsedilen Yangının atılan bir cıgaradan çık· hastahanesine kaldırmışlar, suçluyu 
münakaşalara yol acmıştır. Fran· tığ'ı anl~dmakta !Se de, tahkikata da kanlı bıçağı ile blrllJde yakala· 
sız ihtilallni hazırlıyan meşhur iç- devam olumnaktadır. mışlardır. 

tlmai mukavele nazariyesi, kanun 1 e::;;;;:;:::;:;:;:;:::;:;:::;:;;:;:===========:;~ 
nazarında müsava~ ~cselesine ~ok ! r .... 
ehemmiyet verdiğı ıçln masunıye·j NEC/P AL/ (KÜ.ÇÜKA) N 'TN 1 
tin bir zumr~ lehine bir imtiyaz 

1 
6..'. 

te.Şkıl edip etmedığını arayanlar SON T' v v v uKÜR DE' 11ıj 
çok olmuştur. Bu itibarla efkArı LI' n.cı.. ir.L. 
umumlycdekl temayüllere göre, 
ba:zan masuniyetin, hazan müsavat 
prensiplnln lehinde :fıklr eereyan· ı 
ları görülmüştür. Bir çokları da 
masuniyeti yalnız takip edilen ga. 
~enin hududu dahhinde caiz gör· 
muşlerdir. Esas maksat, parlfımen· 
to faaliyetini serbest ve her nevi 
tazyikten uzak tutmaktır. Bu te· 
mın edlldıkten sonra kanun huzu· 
runda musavi olan her \'atandaşın 
herkes glbı muamele gr•rmesini ga· 
yet tabıi telakki etmek Uızımdır. 

Necip Alı KUr;uka, esaslı prensip 
lcri böylece tesbit ettikten ve 
masuniyet hakkındaki munakasa· ı 
Iara yol açan davanın mahiyetini 
ortaya koyduktan sonra masuniyet 
fikrinin İngiitcrede tarihi bakım
dan nasıl ınklşaf ettiğini mufassal 

1 bir surette anla~ıyor. Bundan son· 
ra Fransaya geçiyor ve diyor ki: 
«Fransız ihtllfı.lclleri. hurriyet, mü. 
savat, adalet nlefhumları karşı· 
smda vecde kapılmışlardı. Deniz 
asırı yabancı memleketlerden ge
len geniı; masuniyet kaideleri, 
Fransada hıç te iyi bir tesir bırak
mndı, bir ÇOk dedikodulara Ve mU 
nakaı;alara yol açtı, 

H'ERGüN ~'BiR FIKRA 

Be ktaşinin hazır 
cevaplığı 

Dört. beş gün önce Meclisin 
kiitüphacesinden çıkmak üzere 
iken köşede çalıştıfı katıtların 
üstünden başını kaldırarak beni 
çağırdı, önünde e:>ki Yunan filo
zorıarmdan fransızcara çevril· 
rniş siyaset ve hukuka dair bir 
kitaptan not almakta idi: uAzi. 
zim, dedi, bütün bugünkü idare 
\C sıy2set eı;aslarını tamamen 
bu eski Yunan eserlerinde bul
mak mümkündür, Eflatunun 
mesela bir diktatör tarifi var ki 
hayret!ıı dedi, ilave ettim: «Ede. 
biyat ta öyle, ben de, dedim, 
Yunan fikirlerinin cihan edebi· 
yatı ve dünya duygularına ver· 
diklerini tetkik etmeyi dü~ünü

yorum, fakat bu hiç olmaı a 
beş <ıeneml alabilir. Razı olamı. 

yorum.n cıHayır razı olmalıdır, 

bu; dcğern dedi.. inılliıcenin İ· 
yaset, hakuk ve edebiyattaki 
yüksek kudretinde mutabık kal· 
dık. «Ben çalıştım, ötrendinw 
dedi, «Ben kırk ~ ında iken dü. 
şünmüştüm. G~ kaldım diye 
vazgeçtim, şimdi kırk sekizinde 
yapamamıı dedim ııYapmnlı, ya 
pınız, yapınız,., dedi. 

Geçende l\Iecliste kuvvetli bir 

hukuk münakaşasına yol açan 
<Meclisin ölüm cezasındaki af 
veya tadil hakkı üzerinde çalışıp 
çalı!jmadığuıı sordum. Hemen 
notlarını çıkardı, bir çok müel. 
tineri tetkik etmişti, kanaatini 
öyle hula a etti: 

<ı:\lecJis, bu salahiyetini an· 
cak siyasi, içtimai, idari ve fev· 
kalide sebeplerle kullanmalı ve 
mahkemelerin kaza yol ve sala· 
biyetlerlle vardığı ölilm cezası 
hükümlerine karışmamalıdır. 
Yalnız bizim 1'eşkilitı Esasiye 
kanunumuz siyasi, içtimai, fda. 
ri ve fevkalade sebeplerden ba\-' 
ka sebeplerle de, hatta kazai se. 
beplerle bile mutlak surette ka· 
rışabilmeyi icap ediyor, Te kili. 
tı Esasiyenin bu maddem ilmi ne. 
ticelere ~öre tadil olunup açık
ça yaıılmalı f) diyordu. 

Sözler o kadar canlı, gözler o 
kadar kuv'\·em ve hayat dolay. 
du ki, bu ~özlerin onun son te· 
fekkür soluğu olmasına inana
mıyordum. Yaşadıkça hafızam. 

da onun bu tefekkür f>Olutunu 
dalma duyacafım. %9 Eylül 1941 

Konya Mebusu 
Fuat Gökbudak 

Robert. kadının bir şeyden haberi ol· 
madığını hissedince: 

EDEBİ ROMAN 

- Odrey size her şeyi anlatacaktır! di
yerek sözünü orada kesti. 

Ş E ·H· -R ··H A E R L:.E· .. R . _.. . ı . .a - -ı _.. _ . _ 
. . \ . ====== 

Odun ınes' el esi 
Yanlış konan narh yüzünden 

lstanbul halkı oduoculara yarım 
milyon lira tazla para ödedi 

Halkın zararı kime ödettirilecek? 
~<omisyon odun işini hal iç;n bu 
gün fevkalade t.oplantı yapıyor 

Fiyat murakabe komisyonu, oduna konulan 56U 
kuruş fiyatı yüksek buldu!undan, Y<'ııide.1 tclkık 
etmek lüzumunu gördil ve odun istihsal eden•mer· 
kezlcre, ltontrolörler göndererek, odunun maliyet • 
:fiyatını tesbit ettirdi. 

En ince teferruatına kadar tcsbit cdılen bu fiyat, 
toptan 300 kuruşu geçmemektedir. Halbuki ko· 
misyonun evvelce belediye miltehassıslarının ra 
porlarını nazarı itibara alarak tcsbıt ettılli fiyat, 
bu fiyattan 130 kuruı; dahR fazladır. Koınl!;yon, 

oduna bu fahiş fiyatı tesbit ettiği zaman, i tan· 
bulda geçen scrıcden kalma 500 bin çekiy<' yakın 
odun bulunmakta ldi. Bu ,;dunlar geçen seneki 
fiyatlar üzerinden istanbula ~evkolundukları ıçin 
komisyonca tesbit edilen maliyet !iyalından her 
halde bir lira ve hatta daha çok ucuza satılmak· 
ta idiler. İstanbulda bugün, tamamen satılmış O· 

lan bu 500 bin çeki odundan tiiccar, çeki başına 
bir lira kazanmış olsa, İstanbulda, odun işinde a· 
çıktan yarım milyona yakın bir kazanç temin e. 

İstihsal mıntakalnrıııı do•~şaıı kontrolorler odunun 
azami toptan atış fiyatı u 300 kuru1i olarak te!>bıt 
ettiler. Ormanda ter dol> uğunu gordüğunüz su a· 
dam, ancak k:ırnını clo)urabilecek l<adnr kazanı . 

yor. Asıl kazananla muhtd.lr odunculardır. 
dilmiş olmaktadır. Bugün fiyat ınu -----------------"'""-
rakabe komisyonu kendi adamla· M k f. ] I f , k 
rı vasıtasile, ve bütün ölçillcri en a arna ıyat arı ~ ranca .a l un 
geniş bir tarzda tutarak yaptığı . 1 
h 1 ti · d t t 

1
. I Flyat murakabe komisyonu dun Francala satışlarının tahd dln1en esap ar ne cesın e, op an ıya. , 

t 300 k ld .....,, 1 toplanarak son gilnlcrdo 60 kuruş..'l ı sonra fırınlara gUnde 48 çuval fran· 

b ı kt d kadar yUkııelen makarna fiyatlarını calalık un verilmekte idi. Yeni çeşni ın uruı; o u0 .. nu an amıı; 1 
u uruna a ır, 1 .. 

14 0 
d tcsblt' etmiştir. ekmekten sonra bu miktar 35 çuva· 

Komisyon bugun saat ,3 a 1 ta b ı b 1 dl ı 
f k IAd bl t 1 t k Komisyonun tcsblt ettiği fJyata go 1 la indirilmişti, 11 n u e c yes 
ev a e r op an ı yapara o· lktısat mUdUrlüğU bu miktarı da ya· 

dun fiyatını yeniden tcsbit edecek re, bundan böyle en birinci kalite, _ 
. rından itibaren 25 çuvala ı.ndlrecck. 

ve belki de odunu yilz kuruş ka· halis ı.rmik makarnaları toptan 36,5 
dar ucuzlatacaktır. perakende 40 kuruştan fazlaya .satı· tir. 

Bu husustaki karar alakadarla• 
lamıyaca.ktır. Odun fiyatı, yü:z: kuruı; ucuzla· 

dığı takdirde, İstanbulda havadan, 
yarım milyon lira kazanmış olan 
oduncular halka bu parayı ödeye. 
cekler mi? Ödemlyeceklerse, hal· 
kın cebinden çıkan bu parayı hal. 
kn kim ödeyecek? 

Komisyonun bu~Un yapacağı fev

kalade toplantıda, halkın kesesin· 
den yarım milyon lira sömürülme 
~ine meydan verenleri ortaya çı· 

karmasını bekliyoruz. 

;\fenaueat.çılann Ankaraya 

gönderdikleri heyet döndıi 

ra bildirildiğinden fırınlar yarın· 
Komisyon fıyonk, dUdükJU ve un. dan itibaren kendilerine verilecek 

dan yapılmıı;ı makarnalar Uzerlne de un nlsbotinde fırancala çıkarmıya 
tetkikler yapmaktadır. başlayacaklardır. 

~ 
ya sahur tesb'ihleri 

IE5) ir kaç gece evvel samimi 1 den hiç b~r şey kaybetmemiı;ti. .. 
l9l bir arkada!:ımın evine git. - Değıl oğlum, Ramazan mu· 
. . • nasebetne aklıma geldi de çıkart· 

mıştım. . . 
1 1 

tım bunlnrı ... Vaktile Ramazanlar· 
Mensucatçılarla, manifaturacılar Arkadaşımın görmilş, geç rm ş, da her sene tesbihcileri dolaşır, 

namma blr heyet Ankaraya gitmiş· doksanlık, pek en kıymetlilerinden bir iki tesbih 
muhterem bir k d 

ti. Fabrlkalann perakende .satış yap- I alırdım. Far ına varma an mute. 
babası vardır. na bir koleksiyon hAsıl oldu. • 

mamalarını temin maksadile Ticaret N kit l e va ev e· Hakikaten kehribardan kukaya 
VekA.letl nezdinde teşebbüslerde bu. rine gitsem genç kad:ır cins cins çok güzel tesblhler. 
ıunan heyet, dUn şehrimize :13nmilş· denilebilccpk za. di bunlar ... 
tur. manını bfldiğlm - Fakat, neye yarar? Artık bun. 
Öğrendiğimıze i'Örc, heyetın An· ve çocukluğumu !ar ya sabur tesbihleri oldu ... 

bilen bu ihtiyarın Yüziıne baktım. O izah etti: karadaki teşebbüsleri mUsbet bir ne. ı 
elini opmeği, hayır duasını almağı stedil!ini yiyemezsin, diledi· 

ticeye varmamıştır. 

Eski saray arabaları mllıeyf\ konuyor 

Şimdiye kadar Dolmabahı;e sara
yında muhafaza. ed.lmektc olan es)ı;i 

devirlere alt aa.ntanat arabnlımrıda.n 
on dört adedi görUlen ıuzum üzerine 
Topkapı m:lzcslne nakledilmiştir. Bu 
arabalar, tamir ve boyaları tecdid 
edildikten sonra n11luye konulacak. 
tır. ÖğrendiJlnılze göre. mU~e mU· 
dUrlüğil, bu arabaları devlrler:ne gö· 
re tasnif edecek ve yeni bir seri mey. 
dana getirecektir. 

hiç kaçırmam. gini ic;emezsin, gece rahat uyuya· 
o gece de, arkadaşımın delale· mazsın, gezemezsin, tozamazsın, 

tile odasına girdim. Bir koltuğ~ eğlenemez.sin. İh 
gömiilmüıi. daha şimdiden dizleri tiyarlığın bu her 
üstüne iki kat battaniye örttür- bir illeti karşı. 
mü'iti..i ; i-inündr.ki ufak bir masanın sında bize bu 
üstüne sıral?nmıı; renk renk, çeşit tesblhlerln her 
çeşit te•bihl~rin birini alıp birini birinde ya ı;a. 

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

bırakı)•oröu. l\tub&lağasız bir yilz bur çekmekten ~~!~ 
kadar tcsbih vardı, gayri yapacak iş ~ 

Elini öptüm, latife yollu: kaldı mı ki ... 
- Hayrola, efendi baba, dedim. O geccJerb"'ri, şim.iiden bir kaç 

Tcsblhcl dükkanı mı açacaksınız? ya sahur tcsblhi alıp bir tarafa nt· 
Doksan yaşına rağmen dinçti ve sam mı diye duşünliyoruJll. 

eski neşesinden ve hoş sohbctliğin TIRVAKt 

TEFRİKA No, 88 tırsınız, olmaz mı? 

ultn.n Abdill!ıziz deninde, Ka· 
•ımpıı.,ada Doğnıyold:ı, o -zaman. 
lnr Tahta. Gazi ndllo anılan !:CŞ• 

menin yanında, kah\ccl kol lbrn
hlm ça\"uş l mlndc bir} varmış. 

Tok öz \e gozlll, biraz ela bekta· 
l}I özlU oldu~'ll için sofalar , .e bo. 
calıınn uğramadığı kahvehan i 
dedeler 'o den işler, babalar Ye 

şeyhlerle dolar, ı~ı zarif 'e nUk· 
teli sözler, tatlı ı;ohbet 'e' lOnık 
ne!etılcrle uğuldarmış. 

Otomobil şehri dolaştıktan 6onra Çin 
mahallesine giden geniş caddeye saptı. 

Bayan Turpin meraktan çatlıyacaktı. 

Binbaşıyı sormak, Odrcy'in evli olduğu 
halde nasıl olup da nişanlandığını öğren· 
mek istiyordu. ~azan: Francit de Croiuet Çeviren: Renan A. t. YALMAN 

O akşam Odreyin kilçük nlonunda karşı 
karşıya gecmişlerdi. Bayan Turpin başı· 
na bir çiçek takmıştı, Bir düziye sigara 
içiyor ve arkadaşının anlattıklarını he· 
yecan içinde dinliyordu, Vakit vakit Se· 
lime hayranlığını, valinin karısına nefre. 
tini, 1\labele hosnutluğunu belli ediyor, 
Tiobert'e teveccüh gösteriyor, annesini 
ayıplıyor ve her şeyden faıla da Odreyin 
her yaptığını beğeniyor. alkışlıyordu. 
Genç kadın hikayesini bitirip sustuktan 
sonra Bayan Turpin düşünceli bir tavır· 
la yeni bir sigara yaktı bir müddet hiç 
ses çıkarmadı. Odrey ordu: O devirde de knba sofulufu Jle 

meşhur olan ııc,.Jkta!} mevlc\lhD· 
ne3i Ş<'.:l hl Kadri erendi, bir rnına· 
zan akşamı Knsımpa,a me\le\l. 
hane ine Htnrn gltntt?k tiz.ere hu 
koh\enln onündcn g~erkcn ı~erl
de, beştaşı canlarının U\ ide nar
gUc tokun! ttıklurını görllr. Oruc 
hali~ le kendinin de nargile mUp· 
tellısı olduğunu unutur. A ık su· 
rııtın: 

- Güpegündüz utanmadan nar_ 
gllc hıı. Kimden öğrendiniz bu - .. u 
lı;meslnl, itabını !Hl\ urur. Oımlar· 

d:ın biri J,nhkaha ile gi.iler. \ 'e: 
- Slz:tlen erenler sizden. 
C<:' oblle , t'l hl Ol ledlğlne piş· 

man eder. 

Acaba Herbcrt ölmüş rnU idi? 
Nihayet dayanamadı, şu suali sordu:" 
- Ya zavallı binbaşı ne oldu? 
- Niye zavallı diyorsunuz? Hasta filin 

değil ki... Kendisine :fazla alaka göster· 
mcğe ve ncıma~a değmez, 

- Demek ki ölmedi? 
- Tabii ölmedi. HattA daha mUhim 

bir mevkie geçti. Eniştemle de arası pek 
iyi .. 

- Enişteniz kimdir? 
Lord Brandmor, Rahayang umumi 

valisi ... 
- HarikulMc .. Zaten her şey burada 

harikuldde .. Ah şu benim falım yok mu? 
Bir de iskambil falına inanmılanlar var! 

...................... ,, ........... . 
Odrey, Bayan Turpin'l gorür gormcz 

bağırdı: 

- Oh, benim canım, hoşgcldinlz! Sizi 
gördUğilme ne kadar sevindim bilseniz •.. 

Ve bu sôzleri soylerken dostunun boy
nuna sarıldı ve candan öptü, 

Bayon Turpin de heyecan içinde soy· 
lenlyordu: 

- Ynvruculı..ım, ıilzel yavrum benim. 
Kıymetli Odreyciiim .•• 

- Geliniz.. size yeni evinizi ı0stere
ylm .. 

Kolundan tutarak dairelerden birisine 
kadar sUrUklcdi: 

işte.. dedi. Burası sizin daireniz ... 
Oda hizmetçiniz ve uşnklannız emirleri· 
nizi karşılamağa hazırdırlar Yalnız bir 
kaç kelime olsun İngilizce· öğrenmeniz 
lıizım ... 

Bayan Turpin gözlerine inanamıyor· 
du. Bu odalar, duvarlardaki resimler, 
havuz, fıskiye.. çiçekler, sonra sıra sıra 
hızmetçller ... Hepsi kendisinin ha! .. 

Odrey, odalardan birine girdi. 
- işte yatak odanız bu... dedi. Ye· 

ır.ckten evvel biraz dinlenir misiniz?. Bir 
banyo hazırlasınlar mı? 

Kadın, altı giındenberi heyecan korku 
ve hayret içinde, yuvarlanmış, sinirleri 
gerilmişti, 

- Aman bir duş, dedl, Hemen bir duş 
yapsam kendime geleceğim. 

Başına gelen beklenmer: hadiselerin 
yüküne dayanamıyarak olduğu yere yı. 
~ıldı ve hüngür hı.ingur ağlamağa ba~· 
ladı. 

- Dostum, benim canım, ne oldu, ne
niz var? 

- Yalnız sevinç ••• Sevinç ba~ıma vur· 
du. Çantamda baygınlığa karşı i!Aç var
dı, Birkaç damla alsam .• 

Altı gi.ın tayyarede tehlike var sanır· 
ken bayılmamıştı dn liiındi .yere ayak ba· 
sar basmaz böyle kendisini koyvermiş· 
ti. Merak edecek birşey olmadığını Od· 
ı eye tekrar anlattı: 

- Daha iyiyim, dedi. Hele bir de duş 
yaparsam bilsbütün kendime gelirim. O· 
lan biten şeyleri de yemekte bana anla· 

- Ne düşünüyorsunuz? 
- Evlenmenizi dilı;ilnilyoruın, Sultan 

sizi kocanızdan boşatmağa acaba nasıl 

muvaffak olacak? 
-Bu benim hiç umurumda değil ... Ne 

kadnr mes'udum bilseniz .•• 
Bayan Turpin ayni fikirde değildi. Od· 

reyin yalnız bu sl>zlerini tasdik etmedi, 
Kadın eski an'anelere ve müteassıp bir 
muhite mahsus düşilncelere bir dereceye 
kadar bağlı kalmıştı. Odreyln vaziyetini 
düzgUn addetmiyordu: • - Bu iı; uzamamalıdır, sürilklenen her 
ı;ey pislenir .. 

Diye düşılndil. Selimle ilk karşılaştığı 
znman bu meseleyi açmağa karar verdi. 

(Arka&ı \&r) 
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Daha ? 
başlamadık ınt · 
fR\ Unkıi Ho.ber gaıetc"ııılll 
ll:::.d' rlnci ı;ayfa&ında iri P~ 
l:ırla ,.u ba1lığı okUlluın: ,l• 
dan !->0°nrn htanbuldu ıııt11uırlı1 
ylik ıııu<"adele ba'jlı~ or.» . JC 

Ynv ranınu: Biz hu ınuca _.. 
• orv 

çoktan ba-:laıJıt;ını z.ııınrıl~) tı:! 
'Haber refikimizin bu ha';ııg-t 
baba.ı;ının ıı.marlatlı~ı ııe.,i 1 ~ 
1>t'ne ı.onra alnııya giıJcn oğlU 
,ık~inin paralı laıJc edcrcıı: , 

- Yoooo ... Ben lıu 1<odıır 
~ e gelemem: .. 

Dl) e 'erdiği nıe~hur 

tırlattı. 

BiL ihlikflrla ıııuc.adelc~e bJ 
~ ınçıra kadar, Allııh ıııuhafıııl., 
Yursun, gele<'ek üı;i.ınd\ lıilJ"lltı ~ 
hın ihtlk6r faalh eti lıa'jlı):ırll 

• dü• 
~ c in<.anın içine bir korku 

llenı ihtikar, «başlar uıı 1~ja 
lı~almı mı?» di~ı· hat>cr (l t 
\ Crmi~or. O çoktun ba~ıadı ' 
lıclki de bitirme!, üıt>rc ... 

- :-it; ı-.l.,., ,:o.;t; Kt;Uı\r:"" 
• ~ !• 

I,oıulrndun g~lcn bir tcıı;r~ 
r<', «i\la<'orl"tam ='a'l.I ta d 
ıniindcn kurtarmak için ı,oıı 1' 
eı;kt l\focar bıı,n•killrnndt11 

Mlchacl Kııorl~ I tarnfındll11 

edilen bir hareket başlsl11'' ~ 
müddet e\ ,-eı de ~ine Londr11~ 
«hılr RıJmenlcr» tc.,rkkiılil ;/, 
na getirilmek iizue otduğtJ ~ 
verllmi!}tl. Acaba Mlh,erle ~ 
hareket cdrnlcr, boylo bire~ 
tc._"'Ckkülle, ene olur ne ol 

1 ınokra,ller galip gellr!!O 1~, 
"lgortolaymt» dilştincesilc (J 

şiş yan ın, ne de kcbıııı;> ! 

ınl güdüyorlar? 

- TE ADÜI<' -

dnılllz: şark• Akdeniı. fil ut 
zırhlıları, refakatlerinde dt* ol' 
ler olduğu halde ılrnlzdc d ,,_ıJ 
ları son iki gtin içinde ıh•''~ 
bir denlzüstlı, ne de bir ,4Jf 
gemisine tesadüf etmemı,ıc 61' 

ı, bö~·ıe olunca dU~moP t 
bir dentzü tü ''e ne de bir d J 
ıemıslnln iki IJUn ı::ırfıfıdl 
donanma!'lına te adlif ctJll ~ 
ileri sürer o muhakk k J<I il 
:uınrr. 

j d' Göıtc-ııedo Bağdııd r.aclde" ıı .ı 
nwna.rada emekli bJıılı' ı;ı 
Suplıl Beyer kıZl Şaı.1~1' ıılf 
soruyor: E\ lcrde oı. ııJ ~ 

. rrıı' ~i.ıt ile be~az peynı r lP tı 

bil 1 c usull\nl\ ıuttcn 

mlı;inlz? .. 
Cevap - Kabıldır. I"ııl<a,t 
lo sUtten aşağı mıktarda 

0 
ması biraz SilÇtUr. Q,1 )(Is! 

30 - 35 dereceye kadar 
Elinizde bulunan mayar.ııt 
ne, kuvvetine ve tarırnsıtltf 
yazılı bulunan miktara gli 
te maya atınız. Kabın ııt 

kapatınız ve kalın bır ti 
sarıp sıcak bir odaclıı b ı; 
sut 45 • ~o dakikada pı~ 
Sonra, parçalar halinde 6 
SUzUlmck ilzere seyrel< 
muş pamuk ipliği bezlere 
uçlarını bağlıyarak göıge 
rln b.r yere asınız. su)'ll' 
dUktcn sonra bezlerde!! eli 
mı. •ru.ı olarak ycn!lcC 

111
, 

tarını bır kı\scye, snld8 
1 

tedlğinlz kısmı da tuzlı.I; 
ra içine koyunuz. ş:.ını.t 

edelim ki, bunu yııpnt11~1 
gibi pek kolay degı;dlr· <' 
fakıyet bilgiye ve tecı-Ot>'· 
tevakkıftır. 

Hünkar begetlcf 
~ 

Ka&aba, gayet yağlı kO) r" 
den ku,ba,ı do#ratmaJı. ~eri' 
\e biber erplp bir ı;ec0 

1
,1 

)erde bırakarak bayat ıJI 
aonra, tencerede kendi ;,•~~ 
ıtbl ka\'Umtalı. PaUıeB d•' 
çekirdekli ,.e tombullıırı11 tı 
rıp sıcak kUJ içine göııtcrC • 

1 ııt but ı!lkara ile kn ıll'ınt ı 

rinde çevirerek ııı,ırmcll· 
1 

ııathcnnları 8apıodaıı ıışdı;' 
bölüp k~ıkla içlerini ~, 
' e bir teo~ırreye koyttlal~ 
kafi mlktnrd:ı tuı 'e eri 
birer yeınek ka•zığı toz t~(I 
hardal ile dört ) umorlll <' 
)arım ... ar kepçe erimiş ıcrt· 1 

, nU 
ı ıtılnw; domates uyu (. 
ya,·a~ katarak bir whltı ~11 
knrı~tırıp do\'erck ewıcli· 1 
haline gellnre kenarlı ııır ıtı 
yaymalı. üzerine ka,·ru1~11 
ri dökmeli. Kapalı old11 

kl\'ılcımlı ateşte bir ı;nat ~: 
'o ısonra rrofral a ko)'lll 
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lki orduyu 
ayırmak 

( Acı bir hitıra J §jj SON tU\lBIRllR I~ 
.._ ____________ .,,,,,, Bir_ ~vıçre taze-\ lrandaKı ltaıyanıar 

[ S iYASi iCMAL 

ilaç vaktinde 
yetişecek mi ? 

~ Yazan: İHSAS BORA..~ 
'~llkii ~blfflere göre Şark 
>•ktıır ilde buyuk bir değişiklik 
~o • .\Jlcak merkezde Timo
't ordularının taarruılarana "•e: . .\lrnanlarua Yukarı Des. 
~rını şarka ve Kursk istika· ,.,.e ilerlemek iı!ltedlkleri an. 
' Co r, Bu Alman hareketln
"'ı11r "ölen maksatlar ıuular o· 

Hakkını ödeyemediğim hoca lesınm mötalaast Dün şehrimize 
(Başa ı tacıde> geldiler 

Yazan: M. H. ZAL 

HiKAYENiN SONU TIPKI ACIKLI, HiSSİ ~~~:;d~~~!~i!u'~!I~:~r::~~ 
ROMANLARDA OLDur u GiBi" menfi diye telA.kkl edlleblhr. 

\..J • • • İngiltere, TUrkiyenln 6amim1 olan 

"'\ 
Türk toprağını çok 
görmeyiniz.> 

ı..: c 
'-Ji ._ enup cephesinde Don sa-

190:5 senesinde 
idi. Şimdi tamam 
36 yıl oluyor. Be
yoğlu Alman mc~. 
tebine g-ıdlyordum. 

GllnUn birinde Be -
r Yazan 

Ahmet Emin YALMAN 1 
Şehir meclisi a

zasından Hilmi Na 
ili Barlo'ya ve di
ğer bazı eski lale. 

~01 ~asının Moskova ile de
l .... •rtfbatını kesmek; 

"-a 'l'i &lareşaı Budyeni orduJa· 
'lı~oçenko ordularından a. 
a , 

it ~~ l\t~kovayı cenuptan iha
~ !rıtasait vaziyet hazırla-
t .... 

~""- §arki Ukraynayı ve Don 
......... Ilı .. 
.,,._ki suratıe i"'ral için ce-'k· Alınan ordularına yardım ' . 
~ tıiUıayet Rusların cenu p 
111 ~ ili ~loskon üzerinden ye't-.. l"vetıerJe takviye etmeleri-
t. llJ olnıak_ 

' ~liınizce Almanların yu. 
~t ::_na nehrini şimdiden reç
~ ~bbü etmeleri, cenup 
~'it llde başlaması muhtemel 
'- ı Alınan taarruzu bakımın· 
~ •ı:"rnıu bir hazırlıktan baş. 
'->ı 1 ky detlldir. Ruslar, Des
~ ~inek istıyen motörlii Al
'"- 11arını nehrin rarbında 
~111tlarını,Almanlara ztyiat 
ı.,,~erını bildiriyorlar. 
""'1 ._ başka Timoçenko ordu· 
~~ llıerkez cephesinin sol ce
~)e daha ziyade faaliyet rös
ı.."' lııaşıa1J11 tır. Bu suretle S )- Sovyet harbinin afırhfı 
~ll'aş nıerkez ve ceııup böl· 
• .,, ltannaktadıt. Fakat Le
' ,., •ukutundan sonra, n· 
~ ~eliger röllerl havalisfn. 
ı. · bıa ann yeniden bir taar
~, llu toplamaları ve l\los-
~:ı\Jıni istikametinde mer
~~ biA.lnıan ordusile beraber 
~r hamle yapmalan çok 
tfer ldir, 
~ ~ecıuptaki Mareşal Bud
~ 11 111arı, Alman ileri hare· 
\'~tltof ve Rostov l'arbında 
l -.-1'.rh nıuvaffak olamazlar. 

~
~ .... · cepheyi yukarı De>na· 
.~ l>on nehri sol sahiline 

"ı ~•tınıya mecbur kalat'ak· 
~ ~1'1tat yukarı Desna nehri 
i..~et in.t de terkeı!erlerse, bu 

L. llt~ ~o kovanın müdahalesi 
~~ b tararıı olacaktır. 
~~r ıı &cbeııler dolayısile Al· 
~ ~11karı Desna nehri şar
\...~ idell reçmiye büyük bir 
~ be:et veriyorlar. Zaten yu-

'"" &r.rı. llehri sol sahili kaybe
\ ~r •reşaı Budyeni ordulan-
\ ''>ct.,1'of garbında tutunması 
"''-lı \'ermez. Bu vaıiyet Çer . -il kuşatmanın bir tekrarı 
' "-itibarla Kursk istikame· 
~. larca çok iyi tutulması 

11C\'kuleeyş bakımından 
::Ultaınetı, Harkof istik•· 

'ttıı daha çok mühimdir. Bu 
bıı tabiye sahasına inhisar 

~ ıa~lnıan teşebbüsünün lı· 
1'Itt17"lnda büyük bir taarru· 

ııı..''11 etıne i muhtemeldir. 
tı ~ııı cenup cephesinden 
~r tsna nehri boyuna bH· 
·~ lı1ı ''e motörlü birlikler ini 

lları güt; bir I~ değildir. 

~l (l>Unkü nüııhadan de"1UTl) 
~ltp Sırçözen, ellUlk, kabak baş· 
ltı llt kır bıyıklı avukat Ferdi 
~llfcıtınde ev halkına takdill\ 

'~eın 4. tk yenmiş, kahveler içil· 
~lta.t, bir kolayını bulmu~. 

1 . lr kenarında Cemille konu· 

' eıt\ı tanışmıyorduk ama şimdi 
bt~~ lll: Beyoğlunda gördUm, 
~ ııınema.sına giriyordunuz ... 
~ıı eı llllycU bari ? 

linden mekteblmize yeni bir alman- larika) diye bahsederdi. Almanya 
ca hocası !:'eldi. Hayretle gördük ki dururken ve insan almanca. bilirken 
adamın adı Şamatolskl, kendisi <re (Dolarlka) da tahsile gitmek nasıl 
Musevi... hatıra gelirdi? 

Almanya Harıclye Nezaretindeki Ben kararımda ısrar edince dost-
(Ecnebl memleketlerdeki mektepler luğumuz bozulmadı. Alınancamı unut 
dairesi) müdUrlüğUnUn idare ett.ğl nıaya)'lm diye bana yine her hafta 
bir mektebin yüksek sınıflarında al. mektuplar yazar, gazeteler gönderir, 
nıanca ve Alman edebiyatı <iğretmek ce\'ap yazmamda ısrar ederdı.. .Aıne· 
üzere, hem de Türkiye gibi Almanla· rikadn. yerleşmiş bir knrdeşi vardı. 
nn ehemmıyet verdikleri bir muhite Büyük bir fabrikada ba-!'klmyagerdl, 
b.r Musevi hoca gonderllmesl bize o en iyi tipte, eski bir Amerikan alle
zama.n b!le biraz garip göründU. ıra- sine mensup bir kadınla evli idi. "'f/-O
kat az zamanda sebebini anladık: camın vasıtaslle bu kıymetli insan
Ludvig şamatolskl eşi nadir görUlür farla da dost oldum. Amerlkada bu 
derecede hararetli, coşkun bir Al· sayede derhal bir evim oldu, hiç ya. 
man vatanperveri idi. s ynst kanaat. bancılık çekmedim. 
Jerl Alman Musevilerinin çoğu gibi Donüşte derhal BUyUk Harp baş· 
radikal tarafta değlldi, kalbi en ko· !adı. Ben harp muhabiri oldum. Ho
yu ve muhafazaklr Almanlık cere- cam da gönüllü sıfatııe askere ya· 
yanlarile beraber atıyordu. zıldı, harbin başından sonuna kadar 

Şamatolsld, tstanbula gelir gelmez cephe cephe dolaştı. Daima ön saf
türkçe öğrenmeğe koyuldu. O zama- !arda dövtişlU. Defalarla yaralandı, 
nın yeni ediplerimizden Ahmet Hik. ayağa kalkar kalkmaz her defasında 
mete bayıldı. Hatırlıyorum: Ahmet derhal cepheye koştu. Derin bir Al· 
Hıkmetin cüzilmcü> adlı hlkA.ycslnl manlık ideali için dö\1lşUyordu. 
tercüme etmesi bir mesele olmuştu. Garip bir tesadüf c:ıeri olarak Var
Her kelime ti.zerinde a)Tl ayrı duru· şovanın l}Brkında Novo Georgtyevsk 
yor, her cllmlen.n hakkını vermek kalesinin alındığı gün harp meyda 
için uzun uzadıya uğraşıyordu. Bun- nında hocamla karşılaştık. Çavuş 
dan sonra tUrkçeden diğer bir çok rütbesine çıkmıştı. GörU~emu: için 
tercllmeler de yaptı. izin aldım. Kayser Vilhelmln gelip 

Hocamla dost olmuştuk. o, Bcrlin- muzaffer orduya geçlt resmi yaptır
de bir vazifeye tayin edlldlkten, b~·ı masını beklerken on dakika kadar 
gazer.ecı olduktan sonra da nıuhabe. konuştuk. 
re ile bana almanca hoca.lığı etmekte Almanyada. yeni rejim kurulunca 
devam etti. Alman edebiyatının en profesör Şamatolskl çok sarsıldı. O 
kıymetli eserlerini seçer, bann gön.1 sırada İsviçre hudu~unda bir şehirde 
derirdi. Okuduktan sonrn ne düşün- y141ıyordu. Vat:ant hıslerl bakımında!! 
düğümü uzun uzadıya yazmamı ls· yeni rejim bile kendisine karşı mü· 
terdi. Maksadı, bc:ıi ecnebi bir mem. samaha duyduğu için civardaki blr 
lekele alt tesirler altında bırakmad İsviçre şehrine gidıp gelmesine ve o. 
değildi. Hakiki Alman ruhunu tanı· radaJ<i umumi kütüphanede çahşma
mamı ve sevmemi ısı.yordu. sına izin verllıyordu. Şamatolski ba-

ŞamatolBki'nin bana gönderd;g-ı na mektuplarını tsviçreden yazıyor
roma.'llarda kend.ni gösteren Alma.ı du. İnanır mrsımz? Serbest bir mu. 
ruhu cidden beğenilecek. evllccek bitten gönder~cn bu mektıwlat~ na_ 
bir feydi. Hele Pauı Heyse'nın (DUn· Zi rejimi hakkında tek bir köttt keU
ya çocuktan) adlı iki ciltlik romanı, me yoktu. BUtUn bu işin içinde bir 
bUtün hayatımda, benlnı Uzerlmde en suç varsa Versay muahedesini ya
derin tes rl bırakan kitaptır. Bu kL panlara ait olduğunu, bır parti rej •• 
tabın bUtUn kahramanları idealist ve minin kusurları bile olsa bunun Al· 
feragaUl bilgi ve sanat adamlarıydı, 
mideci tıpler ı;ayet istikrah uyandı· 
racak şekilde tasvir edilmişti. Roma. 
nın kahramanı genç doçent Dr. Ed· 
vln"ln yıllarca suren, fakat genç A.li
mln llmt lledef ve endişelerini hiç bir 
zaman unutturmayan gizil aşkı, on 
dokuzuncu yaşımı en çok oyalayan 
romantik hA.dıseydl . Yine Heyse'ni!l: 
«Unutulmaz sözleri>, Suderman'ın 

cBayan Gam., ı okumağa doymadı

ğım eserlerdi. 
Profesör Şamatolskl yalnız bana 

almanca eserler okutmakla kalmadı. 
Alman gazetelerine yazı yazdırmağa 
da yol açtı. Berlinde matbaa matbaa 
dolaşır, tstanbuldan yazdığım mnka· 
leleri n~redecek gazete bulurdu. 

Tahsile devam için Amerlkaya git. 
mek fırsatı çıkı!lca hocam kıyamet· 
ler kopardı. Amerikndan dalma (Do. 

man mılletıne mal edllemlyeceğinl 

tsbat için sayfıı.larla dil döküyordu 
I<'akat Almanyadakl hayat, sarsıl· 

maz bir Alman vatanperveri sıfatlle, 
kendisini sıkıyordu. TUrklyeye gelip 
burada kUtüphanelerde eski eser ka 
rıştırmak için çıldırıyordu. Sık sık 

mektuplar yazıyor, şu arzuyu tekrar 
ed.yordu: 

«Ben yetmişi ı;cçmiş bir adamım. 

Öleck yer arıyorum. Bu kadar sev. 
dlğim, ruhunu kavradığım Anadolu
nun bir köşesinde benim için bir a
\'UÇ toprak yok mu? Geçlneceğ'ımı 

dolar olarak Amerikadan göııdcrme
ğl oradaki kardeşim taahhUt edlyo'". 
Teminat diye dolar olarak bankayn 
toplu bir para da koymaC-a razıdıı·. 
Ttirkiyeye hiç bir suretle yllk olma. 
yacağımı Elimden geldiği kadar hiz. 
met edeceğim. Ne olur, bana bir avuç 

TABLONUN SIRRI 
Yazan: Sadun Galip SAVCI 

----------_.;::=--~----~-
~ <lctlldlm, yanılıyorsunuz. 
bı~ 'lınem, üstünUzde kahve 
b~~lbıse vardı. 1 annenizden ve sizden başka kimse ı;.r. 

tl\ı 11 C<lıın mi size, b~n;etmlşsl. medi. 
Ertesi gün, Necdet Sırçozen'i büro· 

sunda. ziyaret eden Cemılin annesi: 
- Polise telefon edece.ksinl.z diye 

yüreğim ağzıma gelmişti, dedi. 
'ı-ııı e Ustümde bu lA.clverd elbl· _ Tam bil: ay var ki beıı annemin 
t; lı odasına ayak basmadım. 
~ile hakikaten benzetmıııım . _Peki, ya annenizin odMında. bul. 

ıt s c1a llicıverd kurn~:n ~ini dıığum. ceketinizin kolundan kopmuş 
't <lk gUç, halbuki siz nkl no bu dilime ne? 

~ ~ :nı yaptırdınız;? Cemil bllA.iht!yar kollarına baktı, 
ta. oluyor... hakikaten sa# kolunun bir düğmesi 

t ~11.tııı * kopmuştu. Fakat eoğukkanhlığım 
~ ııı llla doğru herkes odası· 

ııu'k lı;ln avukatın gitmesini kaybetmedi: 
\''tııı llunu !arkeden ev sahibi: - Bir ay evvel düşm!lş olamaz mı? 

beı~ Zarnanınız Geldiyse Bay - Olamaz;, çUnkU bir hafta evvel 
, l'lı "'leıncytnlz. Ben kendisile terziden alınan bir elbisenin dUğmesi 

U elesı görUşeceğim, dedı. bir ay ewel düşUrUlemcz. 
b ter Z"tlne müsaade 19tiyerek Cemil evvelA. morardı, sonra sap· 
v, ~ !:ekildiler. Salonda anne, sarı kesıldi. Necdet devam etti: 

'Cdet kalmı~tı. Cemil de _ Hem daha baı;ka delillerim de 
cı, lltecıı , fakat Necdet daha \'ar, fimdl polise telefon ediyorum. 
.,.~'l"llnarak salonun kapısını Necdet şömine üstündeki telefona 

~~ CCeınııe hitap ederek: yürilrken Cemil ellerini yUzUne ka· 
' eırııı, dedi, dUn annenizin payarak blr koltuğa yığıldı, hıçkı· 
~ 11ına girerek beş yüz lirasını rarak bağırdı: 
~lı ıı~' - Yapmayınız, Allah aşkına yap-

entek? Size bu küstah· mayınız... Bir cahillik ettim... K'.1. 
>ıı~ :ak hakkını kim veriyor? mar oynamış, dört yüz lira borçlan
-~ ltt-anııenızın yalak odasından mıştım •.• Yapmam ..• Bir daha ~·ııp

Sa!uıdı, Bu odaya da d'lin mam .•• Ve dllştU bayıldı. 

- Maksadım teıeton tehdldlle iU
raf ettirmekti. Ruhtan anlar bir adam 
sı!atllo sızı temin edebilirim ki og1u_ 
nuz bundan sonra dUnyanın en dU
rUst adamı olacaktır. 

_ Size nasıl teşekkUr edeceğimi 
bilmiyorum. Hem büyük bir rezalete 
mfml oldunuz, hem de oğluma müthl'ı' 
bir ders verdiniz. 

Çantasını açtı, bir çek çıkardı, Nec
dete uzattı: 

- Buyrunuz ücretinizi. 

Ncc·dt't çeki aldı, bir göz attı, son· 
ra: 

_ Bu kadar basit bir mesele için 
beş yüz lira çok doğr..ısu ..• 

_ Sizin için basıt olabilir ama, be· 
nim için değil .•. Yalnız odnmda dü6. 
mryl bulduğunuz zaman niçin ben· 
den sakladınız. 

- Odanızda hiçbir şey bulmadım. 
DUğmeyi, yemekten sonra salonda 
oğlunuzla konuşurken, icabında kert· 
diSinc cilrmUnU itiraf ettirmek içln 
bir blö! olarak kullanmak üzere ko-

besine de ayn( mealde mektuplar ya· 
zıyordu. Hep beraber öteye beriye 
başvurduk. Bir Alman Musevisi· 
nln Türklyeye girmesi için mutiak1 
Vekiller Heyeti kararına ihtiyaç var
dı. Uğraşıp eski hocamızı, Vekilleri· 
mizc olduğu gibi tanıtsaydık belki de 
böyle bir karar çıkardı. tş gUç arasın_ 
da bunu kendi kendimize kA.ti derece
de dert edemedik. Bu ihmalden dolayJ 
kendi kendimi affedemiyorum. 

Şamatolsk!, usanmıyordu. Dileği· 
nin haklı olduğuna o kadar inanmış· 
tı ki bir, ik1 haftada bir mektuplar 
yazıyor, kendisine Anadoluda go· 
mülmek için bir avuç toprağın çok 
görülmemesi llı.zım geleceğınl, en 
mantıki delillerle anlatıyordu. Adeta 
toprak çekmişti. 

Fakat araya. bu devrin yarattığı 
engeller girmişti. 

Bir kaç gün evvel Almanyadan bir 
mektup aldım. YUreğim hopladı. İçin 
den mutlaka fena bir haber çıkacak. 
mış gıbl ı;eldi. 

Tltreyerek açtım, okudum. Bir mu· 
harrirln acıklı bir hlssı romana son 
diye dUşllneblleceği tarzda bir mek
tup... 31 ağustos tıır!hlnl \·e Briyan
ka Hamburger imzasını taşıyordu. 
Mektup şudur: 

<Hazin bir vazifeyi yerine getir. 
mek için bu satirları yazıyorum . 
Profesör Şamatolskl ıs ağustos gü· 

nU en tatlı bir şekilde ebedi uykuya 
dalmıştır. O gün sokağa çıkmıştı. 
A vdetlnde konuşmağa daldık. LA.kı: 
dının ortasında dtişUp ani surette öl
dü. Bir saniye bile rahatsızlık çek. 
medi. 

KılğıUarı arasında s.ze hitaben ya
zılmış bir zaı·f buldum. Eu satırları 
yazıp kendi hazırladığı zarfı size 
göndcrmcği doğru buldum. Profesör 
çok zamandanberi kiracı sı!atne evi· 
mizde oturayordu. Kendlsınt tol< se
viyordu)(. Eşsiz blr adamdı. Hatıra. 
sını dalma teessürle anacağız.> 

Boğazımda bir şeyler dll#Umlendl, 
gözlerim doldu. Zavallı hocam, sana 
karşı vazifemi yapamadım. Hakkını 

ödeyemedim. Bir avuç Anadolu top· 
rağının hasretıni sekiz senedenberl 
çeke çeke öldün, gittln ..• 

Beni atfet, hocam, sana kar'ı borç. 
lu ofduğumu ve hakkını ödeyemedi
ğim! hiç bir zaman unutamıyaca. 
ğım.... Kabahati bUsbUtün bende ve 
diğer tnlebende bulma. DUnya fena 
bir yer oldu, aklın kabul ctmediğ. 
engeller karşısında fertler Aciz kalı
yor! .. 

lıından el çabukluğilc 

makasla ben kestim. 
ve ufak bir 

- Anlf mıyorum, o halde bu lj! 
oğlumun lynptığına nasıı hüknıctt!_ 
n z? 

_ Çok basit. Odanızda !il tablosu
nun yanında. durduğum zanıan odanın 
karşı tarafında pencereye yakın bu· 
lunan gardrobunuzun ayoasına bnıt· 

tım. Aynadan, odanıza amud gelen 
evin yan cephesJndeki bir odanın bir 
penceresi görUnüyordu. A noktasın
dan bir aynaya bakıldığı zaman ay. 
nada. görünen faraza bir B noktası ıııe 
B noktasından ayni aynaya bakıldığı 
zaman da ancak A noktası görUnUr. 
Bu aynalara Ms şaşmaz bir hlkm~t 
kaldesid r. Şıı halde tablonun yanı•ı
dan bakılınca aynada görünen pence· 
reden bir kimse ayni aY'lııllya baksa 
tabloyu görmesi l&zını gelir. 1\!te ııız 
parayı gizli göze yerleştirirken 0 pcn· 
cerede bulunan bir kimse sızı aynadan 
gördü ve tablonun mekanlzmaaını öğ. 
rendı. Demek ki o pencereden sizi gö_ 
renın kim olduğUnu bulmak IA.zımdı . 
Ufak bir tetkik ve tahkik nctıccsınde 
aynada gördUğüm pencerenin oğlu
nuzun odasına alt olduğunu, b:.: ·~aa· 
ya da oğlunuzla hizmetçiden başka 
kimsenin g rnıcdığini öğrendım. Da· 
ha evvel istifade cdılmemlş olduğuna 

göre tablodaki sırrın vııka günü öğ· 
renllmlş olması pek muhtemcldı. Hl::· 
metçi sinemada olduğur.ıı göre de bu 
sırrı öğrcnenın oğlunuz olması en ~ 8 • 

kın bir ihtimaldi. DUğmc hllesı ispatı 
gUç olan bu ihtimalin hakikat oldu. 
ğ'unu meydana çıkardL 

- Siz cidden bir Sırçözenelniz. Sı

zı flrsat dilştUkçe bütün dosUarınıa 
tavsiye edeceğim... Allaha ısmarla· 
dık. tiadun G. SA VO.l 

bitaraflık arzusuna inandığı mlld· 
detçe böyle b.r kumar oyununa cUret 
etmesinin sebebi anlaşılamaz. Mütte· 
Cilt Rusya ile ırtıbatı İngiltereyi bu 
arada tran üzerınden bu harpte arzu 
edilen nlsbette temin etmiştir. Bu
nunla beraber İngiltere bu ~kişafı 

kısmen memnuniyet, kısmen de il. 
züntü ile takip etmektedir. Böylellk· 
le Ruslar zaten ıst.enmiyecek kadar 
çok Hind Okyanusu'na. yaklaşmış bu
lunuyorlar. Lüzumsuz yere Akdenlzln 
boğaz kapısını Rusların emrine ver· 
mek İngilizler için ptk caz;p bir şey 
olmasa gerektir. Şu halde niçin ister 
beyaz ister kırmızı çar zamanların. 
da 1stanbula ve Akdenlze karşı 1'll· 
yakından vazgeçmiyecek olan Rus· 
!arın lehine olarak Türklerin emin 
boğaz bekçJlğlni ihlA.l etmeli? 

İngilizlerin Türklere karşı taarruz 
niyetlerinden, imkA.n veya imkA.naız
hğına işaret ettikten sonra Mihver 
devletlerine gelelim: Boğazlara bir 
Alman tecavüzü d&.ha henüz mürek. 
keb! kurumıyan 18/6/1911 Alman -
Türk r.uahedesinin b:rinci madde81nl 
ihlA.l derdi. Birinci maddenin metni 
şudur: 

(Almanya ve Türkiye karfılıkh 

olarak yekdiğerlnin mlllkt tamami· 
yetinin taarruzdan masun:yetıni ve 
doğrudan doğruya veya bilvasıta di
ğer tara! aleyhine mUtevecclh ted. 
bir almamayı taahhüt ederler.) Fa
kat ya Yunan harbinde olduğu gibi, 
Almanya yerine ltalya ilk hücumu 
yaparsa! Mihver birliği taksim edil· 
miş rollerle meydana çıkarsa! Biz, 
bunu da mtlmklln görmüyoruz. Ger
çi Mihver'in mllmklln olduğu kadar 
çabuk Rusyanm Kafkas • Hazer böl. 

gesindeki petrollere erişmesi bu 
harpteki çok yüksek menfaati ikl~

zasındandır. :Fakat, mühim askeri 

TUrk kuvvetleriyle dll.şman olarak 
buna er1'mek istemek İngiltere için 
olduğu gibi Almanya ıçln de tehli
keli b:.r kumardır. Mlhver'i petrol 
mıntakasına göttıren normal yol O· 
desa ve Kırım Uzerlnden geçer. Eğer 
bu yol , geçilmesi mürnkUnse Türk
leri düşman etmenin !Uzumu yoktur. 
Geçmek lmklnı yoku, Tllrk harbi 
evtevtycUe lUZUmsuz blr kuvvet ıs. 
rafı olur. Bu harbin kazanılması ım
klnı bile olsa bu arada özlenen pet
rol sahaları bir yangın yerine çevr;l. 
mlş olurdu. 

Boylece muhakkak olmasa dahi 
bUyUk bir ihtimalle Ankaradan, 
'l'Urkiyenin harpten masun kalacağı
na dair duyulduğu bildirilen itmina.. 

nı yerinde bulmak neticesine varıla
bntr. Bu anılan iki devletin boğazla
ra tecavüzde menfaattar olmama

sından ziyade bu meselede asıl mil. 
him olan A.mıl Türkiyenln bitaraflık 
arzusudur. Bu iki harp senesi zartın· 
da TUrk!yenln hattı hareketl tarzın· 
da böyle b:.r arzunun kuvvetle mev. 
cut olduğu stıdlll olunabilir. Türk
ler eğer harbe girerek siyasi fayda
lar elde etmek isteselerdi 9lmdty,, 
kadar ellerine pek çok fın;at geç. 
miştl. 

Mihver. TUrkiyeye Balkan birliğinin 
bir tızal'lı olarak Yunanistan ve Yu· 
goslavyadaki hUcumları ile bu gibi 

fırsatlar vermiş olabilirdi. İngiltere 
.sc Irak, Suriye ve tran'a yaptığı 

hücumlarla TUrkıyeye aynı fırsatı 

\•erm!Ştir. Her iki halde de T!lrklye, 
müttefik veya yakın dostlarının le· 
hine harekete geçmedi. Türkiyentn 
bitaraf olmak ve kalmak ıstedlği aşı. 
kdrdır. Bu kuvvetlı arzunun şuuru 

her şeyden ziyade bugün Ankarada 
hlıkinı olan itminanı anlatır. TUrk· 
ter hiçbir zaman sinir zaafı gösteı
memişlerdlr ve bunun içindir ki, bu 
gUnkU sınır harbine mukavemet et. 
m.şlerdir. BelJd de haklı olarak bu 
harbin aıskcrt. ııiyasl gayelerden 
zıya.de, tktısadt hedefleri olduğunu 

kabul cdıyorlar. Budapeşte muhabl· 
r!mlıln dün izah etmiş olduğu gibi 
Tllrklye ihracatı :ki muharip tarafın 
da mUkemmel lşino yarıyabllir. Fa· 
kat kendim müdafaaya kadir bir 
memleketten kım mal almak isterse 
onu asker1 bakımdan rahat brra.J<. 
malıdır.> 

Va ve 1 
(Başı 1 jncidc) 

\'avcı. sazetecilere beyanatta bu· 
lunarak demi~tlr ki: 

Rus Kafkas kuvvetleri başku· 
mandanı ile bir mülakat tertip e. 
dilecek olursa ben her halde tay. 
yare ile Tifüse gideceğim, fakat 
şimdiki plBnlar, Rus ve İngiliz kuv 
vetlerl arasında daha sıkı bir fş 

birliği teminine matuf bir plAn ha-
Vavcl, bundan sonra şunları söy 

lcmlştir: 

İran toprakları taarruza uğr:ı. 
dıgı takdirde İran ordusundan is
tifade edilmesi meselesini tetkike 
henüL vakit bulamadım. 

İstanbul, 29 CA.A.) - İtalyanın 

Tahran büyük elçisi \·e elçilik erkA· 
nile ırandaki İtalyan tebaasından 4i0 
kişilik bir kafılc bu sabah Erzurum. 
dan trenle şehrım ize {;'elmlştır. 

Kafile Haydarpaşa ıstasyonunda 

İtalyan konsolosluğu erkAnı \"e İta.l · 
yan kolonisi tara!ınd:ın karşılanmış· 
tır. 

Sovyetlere göre 
(Başı l incide) I 

Dört aydanberi devam eden Rus 
harbi sonunda kar yağma~a başla· 
mıştır. 

Londra, 29 (A.A.) - Londrayn 
gelen haberlere göre, Kırım bolge. 
sinde, dcmiryolları ile diğer mu. 
vasata yollarına, Almanlar tarafın. 
dan ııiddctli htıcumlar yapılmıştır. 
Fakat Almanlar, berzahta ileri a· 
dımlar atmış görilnuyorlar. Yap· 
tıkları taarruzlar daima önlenmek. 
tedlr. Cephenin bütün boyunca, 
şiddetli muharebeler devam etmek. 
tedlr. 

Moskova, 29 CA.A.) - İstihbarat 
bürosu tarafından neşredilen Sov. 
yet gece yarısı tebliği: 

Sahil bataryalarile Baltık filosu 
nun gemileri bir düşman kruvazö· 
rü ile bir destroyeri batırmışlar ve 
diler iki destroyeri hasara uğrat
mışlardır. 

Namusu 
himaye 

(Bafa 1 lıaclde) 
retli unsurlar eksik değildir. Fa· 
kat davanın esası halledilememiş. 
tir. Zecri tedbirler; hayırlı mahi· 
yette bir takım ticari faaJlyetleri 
ürkütmüş, durdurmuş, fakat ihti
k!ırı ve kara piyasa faaliyetlerini 
durduramamıştır. 

Buhran devri daha çok devam 
edebilir. Bunun tazyikini azaltmak 
Jçin tecrilbelerden istifade suretlle 
yeni çığırlar nçmağa ihtiyaç var. 
dır. BugilnkU kırtasl tedbirlerin 
yerine şu yolda tedbirler geçiril· 
mesi düşünüleblllr: 

ı - Her sahaya mensup tüccar
la sıkı bir surette iş birliği yap. 
mak, haklı şikAyetlerlni dinlemek, 
kendilerine ftfmat hissi vermek, 
aralarında meslek nhlfı.kının ko
runmasına yol açmak ve bizzat 
tüccarı, memleket menfaatlerine 
ba§hca bekçi yapmak ... 

2 - Murakabe teşkilatının başı
na büyük müesseseler idare etmiş, 
geniş sallhiyetle hareket etmiye 
ve üzerine mesullyet almıya kud
ıetli tipte unsurlar getirmek. 

3 - Kazanç ve muamele vergisi 
gibi vergilerde beyanname usulle
rinin bu memleketin bünyesine uy 
madığını, namusluyu ezdiğini, na
mussuza :fırsat verdiğini nihayet 
kabul etmek ve vergi sistemimiz. 
de bazı maliye memurlarındaki 

tıUeri usuh iddiası yerine «mem
leketin ihtiyaç ve istidatlarına uy· 
gun usul» prenslpini koymak. 

4 - Azami fiyat korken anla. 
yışla hareket etmek ve tüccarı ve 
esnafı zorla namussuz olmıya mec 
bur etmemek ... En basit bir misal: 
Kıvırcık etinin yetmiş kurıı~a sa
tılması lazım... Hangi kıvırcık? 

İyi vasıflarda bir etle ölü hayva
nın eti arasında biç mi fark yok? 
Hayvanın her kısmının eti ayni fi. 
yata mı satılacak? Hakiki vaılyet
,erc ıöz yumularak ulu orta ka· 
rarlar verlJirse bunlar, halkı hima. 
ye edecek yerde tuccarı ve esnafı 
da, halkı da hile yoluyla iş gör
miyc ve namusu ihmal etmiye teş
vik eder. 

Bugünkü şartlar altında namusu 
himaye etmek gayesini ve iktısadi 
işlere dUzcn vermek hususunda na
muslu unsurları canlı bir müttefik 
haline yükseltmek hedefini yalnız 
!Afla temin etmlye imkftn yoktur. 
Bunun için kAğıt lılemlnden kurtul 
mak, ortalığı anlamak, dinlemek, 
hakiki hayatın içine girip onunla 
beraber yilrilmek JAzımdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

M o~kll\ada ingllterenln, ,\. 
ıncrlkanın, O\.)Ct Hu~Ja· 

nın nıümc ı;lllerl l•arşı kn rşı3 a ko
nuşu.) orlnr. İki tar.ılın da kar~ılık
lı yardıma lhtfJn<'ı \ar. i:)O\.)CI J\u,,_ 
ya nıUcadl"le.) c onuna kadar dC\ anı 
azmindedir. Sa.) ısız insan ka.) nak· 
lannn maliktir. Faka t harp, ınsan
lann oınuz omuı.u. süııgu ı.unglı.) c 
ı;arı>ışımıo;ındnn çok cHel bir takını 
makinelerin blrblrlle mücadcJe el· 
meı;I ekllnl almıştır. t'~ aydnııbcri 
<le\ am cdrn harı1 hareketleri, bu 
sahalarda So'J et nus.)anın ı~ k r 
huzırlıklı oldujtJınu gô tcrmlştir. 

l'akat anayllnln bir kı,.mı elinden 
çıktığı lı;in za~ ı olanları bundan 
ısoorn Almanlar kod:ır liratlc ik
mal etmcı;lnc lmkün 3oktur. t~te 

bunun l~·Jn Amerika. \C iııgfltcrcdc:ı 

çok acele surette malzeme getırt

mlyc mceburdur. Hatta So,~etlerin 
Londra efirl l\lalsklı\ln kı~ın her
ke in umncttlğl gibi bir muttcfik 
ayılamı3acağı nokta,,ında ı rnr 

ctm Jne ebep, herhalde Amerll.a
lılarla İngilizlerin kı'ın gelip çattı 
ğına inanarak ihmal g05tenneleri· 

nln onlıne geçmektir. 

Diğer taraftan Aınerlkıılılar bol 

malzeme \•Ucude gettrmcğc başla

mı~lardır. Fakat bunlardan bilhaı:ı

ı.a tankları kara bıublndc kullaıı. 

mak i!ı.'ln batolıca Jnıkfln, Ru ... JnJ ı 

bir an enet )cnldcn Uihlandır

nıakbr. 'l·oksa Amerika 'e 1ııı;ıl

hıre, kara Jıarbl lı;ln at buldukları 

zaman meydan bulamıyacaklarclır. 

Şimdi iş ,urada: Doktorlar iş ha. 

~il na ) etJşmlşlcrıllr. Ha talık t ~ 

a~ga )"Ukan tcşhl edUmi tir. Fa-
kat &<'aba 
cek ıırıl! 

erom 'akUnde ) ctı.:c 

Rn muka' emetlnln klraldığı bun· 

dan ene! defalarla iddia edilmişti. 

iddialar hep )anlaş \;ıktı, Fakat bu 

defa cenup cephc!!inde bozguna ben-

zer bir manzara olduğunda bir çok 

bltarafiar lttUnk ed!J orlar. Alman· 

!arın Dnlcper gibi bir nehri bu ka 

dar kolay geçmeleri, herhalde mu 

ka,emetln gO\l}Cdiğlnc bir alamet 

tir. 

Bu muka\cmct Don nehrinin 
ontlnde '<'.} a gerisinde yenJdcn fh· 
ya edilebilecek mi 't Almanların, 

sliratli mu,affaJu3et için ödcdikle· 

rl ağır bedellerden onra, ne kadar 

hamle kudretler! kalmıştır? 

Bunların, gclet·ek haftalann ce\ n 

bını Yereccği muammadır. Fakat 

)lo5l•o\ ada, llların liratle gelme!>I 

hakklnda alınacak tedbirlerin bu 

muammanın hal şekli Uzcrloe elbet 

te tesiri olacaktır. 

'MELEK'te 
Yann akşam Saat 9 da 

Senenin ilk ve en mükemmel 
Fran ız filmi 

Dünyayı 
Titreten 
Ke şif 

Herkesi merak ve heyecan
dan titretecek nefi:; bır film 

Baş rollerde: 

ROGER DUCHENE 
ERIC VON STROHEIM 
CLAUDE DAUPHIN 
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(Fitre) !erimizi Türk Hava 1 
Kurumuna vermekle iıç mil
li cemiyetin ıayelerinc bir 
anda yardım inıkinmı elde 
etmiş olacatn:. 

J 

7. lllıteşrin 

• 
i 

Milli Piyangoda 
İsabet nisbeti 

Yüzde kırk 'ikiden fazladır 
7 İlkteşrio Afyonda tekilecek piyangoda isabet nisbeti )ıizde 

42 den fazladır. Yani yuvarlak bir he apla hemen hemen iki bi· 
!etten bir i kazanacak demektir. 

Taliinizi daima tecrübe ediniz. (30,000) llr:ılık bÜ) uk ikrami. 
yeftn başka dört tane 00.000) lira, altı tane (5,000) lira ·ve tam 
kırk tane (2,000) lira ve <120) tane (1,000) lira vardır. 

Bu ıııefer (960,000) lira ikramiye dafıhlacaktır. Bir biletle Af. 
yonun talilni tecrübe ediniz. Çünkü bu sefer kendilerini en talisiz 
zannedenlerin bile kazanmaları çok ihtimal dahilindedir. 



"Zevcim 
Gözlerine 

inanamıyor!" 
IVe on yaş daha gen~ 
göründüğümü söyliyor 

Z «!'Vd m ''bu cid- Bakıntt n11ıl 
den bir bari· muvaffılı · 

kadır.. dl~r. An- oldum? 
cak iki aY kadar eırvel alnımda ve 
gözlerimle atzımın etra!mda ç1741· 
Jer ve buııJşukluklanm vardı. Ha- ı 
kiknten "Yaelı., rörllnüyorduın. 
Bugün ise. bütün bu çlzgilerlm kay
boldu ve arkadaşlarvn bir lenÇ 

knm cildi eibi parlak, nermln ve 1 
yumuşak ôlan cildime takdir n aza
r ile bak~rlar. Her akşam yatmaz:
dan evvel cild gıdası olan pemM 
rcnltteki Tokalon kremini kullanı
yorum. Terkibinde Viyana 1Jntver• 
ltesi profesörler inden biri tarafın- 1 

dan kcşfedllen, gençliğin kıymetli ! 
\•e cazip cevheri olan "Bi<>cel,. var
dır. Gündüzleri de cildi beyaz:latrp 
yumup.tan, siyah ndlttaları gideren 

1 
ve aç1k mesameleri sıklaştıran be
yaz: renkteki Tokalon kremini kuU.
nıyonım. 

RADYO 
1 PROGRAMı:J 

7,30 Program saat ayarı 
7,33 Milz k 19,4~ Serbest 10 D 
7,45 Ajans 19,55 MUzık 1 
s.oo Müz k 20,15 Radyo Gaz. ı 

8,30/8,45 Evın sna 20,45 MUzık 
12,30 Program 21,00 Ziraat Tak. 
12,33 Mıizık 21,10 .Müzik 

2.45 Ajans 21,30 Konuşma 
13,00 Muzık 21,45 MUzık 
13,30114,00 MUz:ık 22,30 Mem~ket 
ıs.oo Program 
18,03 MUzik 

saat ayan 
22,45 Mllzık 

1!1,00 Müzik 22,55 23,00 Yannk 
19,30 Memleket prgram, kapanış 

-~~~~;;--ı 

ULMAC:A 

Soldan ağa: ı - Bugünlerde adı 
çok geçen bUyük bir şehir. 2 - Be
yan edatı; Kalın sicim. 3 - Cefa. 
4 - Bır nota; Kökle9miş !det; Sa-

at. 5 - Esas; Tersi birdenbire; 
Kaba bir kumaş. 6 - Bır sebze; ls. 
bata yarayan şey. 7 - Elın ıçi; Bı·· 

nakil vuıtası; Evin takslmatından. 

S - Pişmemiş; Nazil olalı; Bir nida 
O - BUyUk. 10 - İstifham; Kısa 
zaman. 11 - Halat dubası. 

Yukarıdan aşağı~a: 1 - KöylU 
dılinde şimendifer. 2 - Ellln;n ya· 
nsı; Budala; Karı. 3 - Bır kumaş. 

ı - lstıfham; Mılll MUdafaa. 5 -
Adamakıllı. 6 - Nazlı, Lllnet etme. 
7 - Vatanın büyük kısmı. 8 - Bir 
nota; Sayının yansı. 9 - Telefon 
nidası. 10 - Yedinın yarısı; Anıt; 

Anadolu Ajansı. 11 - Parça parça 
eden 

E \' \'ELl BUL)IACA:S-IS HALLt 
Soldan sağa: 1 - Makas; İhale. 

2 - Atına; Canan. 3 - Ki; (de) ri. 
4 - Kapaklanmak. 5 - Ane; Ade
~a. 6 - Dl~; T;.r. 7 - Edan!; Ada. 

- SelAmlaşrnak. 9 - Na; Mı. 
10 - Masal; İh\ve 11 _ Avanl; 
Kiler. 
Yukarıdan a'iagı;\n: 1 _ )fa; Ka

fes; (Ka) ma. 2 - At; An; (de) de; 
\v. 3 - Ki (l.kı; Sc·kı-z); Pedal; 
Sa. 4 - Anka; İnanan. 5 - Saık· 
Şlmall. 7 - İcraat; Amik. B _ Ha: 
indi; Şii!. 9 - An (K·an; C·nn); 
Meram; Al. 10 - La; At; Da; Ve. 
ll - En; Kabak; Er. 

ı !J1 
30 EYLÜL 941 

SALJ 
A \': 9 - GUN: 273 - Hızır: 148 

TORKiYE 
i ŞBANKASI 
K üçük ta arruf 

1

. 

he apları 1941 
iKRAMiYE PlANI 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 Un1ı.k = JOOO.. - Ura 
8 > 1000 > = 3000.- > 
2 > ~ > c: ı.cıoo.- > 

' > DO() > = lOOO.- > 
8 > =o > = 2JOOQ.- > 

> 100 > = 8600.- ııı 

DO > = "°°'1.- > 
> ıı::: IOIQ..- > 

Istanbul Nafıa ıüdürlüğünden 
8,10,941 çarsamba gunü saat 15 te İstanbul Nafıa miıdurlüğü 

eksiltme komisyonu odnsında (1999,35) lira keşif bedelli İstanbul 
erkek ö~rctmcn okulu tnmıratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

ıulcavcle, eksil me, bayındırlık i lerl gen 1, hususi v fennt 
şartnameleri, proje keşif hulı1sasıle buna miltefcrri diğer evrak 
dairesinde görülecektır. 

Muvakkat teminat (150) liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhi.ıtte (1500) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İs
tanbul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri ha
riç (3) gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret odası ve
sikaları ıle gelmeleri. (8263) 

İSTANBUL BELEDİYESİ Ş EH i R T 1 YAT R O SU 

Tepcbaşında Dram kısmı 
Yarın akşam Saat :?0,30 d. 

H A 1 LE .T 
(5 Perde> 

İc;tikltıl cad. Komedi kısmı 
Yarın aksam Saat Z0,3- da 
liİBARLIK BUDALASI 

(5 Perde) 

r p o ~ ~ 
1 ~ 1 

\._ J 

B. T. teşkil3 nda i k dönüş 
Stadlar hası lah üzerindeki tadil 
kararı da klJpleri tatmin edemez 

Beden Terbıyesi umum mUdUrlUğlı' lee<!ğl tesrıh edilmemiştir. Eğer bU
nUn, hayatlarını gUçlUkle idame ede. tUn ku!Uplere mUtesaviyen takslm 
bılen kulüplerlmızın senevi gelırler1 edilecekse bırlnci sınıf kulüpler içm 
olan bir kaç iırahl{ hasılata da kel. pek bUyUk bir fark yapmıyacaktır. 
dl bır buçuk milyonluk bütçesi yet- MeselA şöyle bir hesap yapalım. Ge. 
miyormuş glbı hısscdar çıkarak e; çen sene lık maçlarında elde edilen 
koyması b ııyoruz ki, haftanın 20 bin liralık hasılatın bu sene de 
başiıca dedıkodu mevzuu olmuş ve olduğunu kabul edelim. 20 bin lıra 

bir hAdise doğurmuştu. Böyle blr Uzerınde yUzde yirmi, htik1'lmet 
k hısscsl 4200 llradrr. Geri kalar. 

karar nasıl htld.se doğurmasın ı, 

b bi ,,1 meydnna ı ıssoo liradan stad hissesi olan yüz· &er.elerce ın r eme .. e .. 
gelmiş kulüpleri yıkab lır ve kap,la-ı dr kırk beş 7110 lira eder. Mütebaki 
rına kı.lıt nırdurabllırdı. 8690 !ıranın yüzde on bölge hissesi 

Hafta içinde Ankarnda toplanan 869 !ıra olduğuna göre, bunun tenzl
Bedcn 'l'erbıyes umum mUdUr!Uğü 1 :rıe 7821 lirnyı 28 ku!Ubo taksun 
merkez ıstışıırc heyeti, proje halınde ed rsek 270 zar lıra isabet eder kı, 
bir talimatnııme ile derhal tatb.k cdıı_ bu da kultlplerımlzl geçindıremez. 
mek ı.lz:ere bolgelere tamim edılcn bu Gbrlllüyor kı, Beden terblyesı u. 
kararı reddetm ş ve bu hususta ye:ı mum mUdUrlUğUnUn yanlış kararın
bir karar vermıştır. 1 dan donUşü bıle kulUpleri tatnnn 

Teşktlatın bugUne kadar bırblrını edemiyor, kı bu hesap ta geçen .se. 
takıp eden hntllları iç ndc bu son ka nekı hasılata göre Japılmıştır. Ta· 
rarı bir derece:,ıc kadar ol un ta hılı ı kımların bu scnckı vazıyeUerine gö
yoluna gidilmes.nı, doğruya tik donUş re bu hasıl:ıtı temin etmeleri de 
olarak kabul edeceğız. mUmklin değildir. 
Şurada yine tekrar edelım kı, bu 

soıı karar da mıısrn.flaıı çok ağır olan 
Kemal Onan 

RU!\1 1: 1357 - El'LUL : ı 7 bırlncı sınır kultipıcrlm zı tatının ede-
HİCRi : 1360 - RAi\lAZA~: 
\'AKİT ZEVALi EZA..'I 

- --
GÜNEŞ 5,56 12,00 
ÖGLE 12,04 6,09 

Uı tik tc\~latınıı bıışlandı 

Son g'Jnlerde şehrımlze gelen çok 
mıktarda otomobil ve kamyon 10.s· 
tlklerı ın tevzıatına dUnden ıtlbaren 

başlanmıştır. 

" -~ -"' ------·------------- -----------·-------

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İzmirde Çamtitı tuduında kapalı zarf lılNlile tuz hangarı 

yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedcli «-00345,50ıı lira olup muvakkat temina
tı «1525.0h liradır. 

3 - Eksiltme 101101941 cuma günü ~aat U> da levazım şube· 
sinde müteşeltkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, proje ve keşfi mezkür idareden ve Ankara ile 
İzmir başmı.idilrlüklerinden 102 kuru§ mukabilinde verilir, 

5 ~ Isteklilerin 15000 liralık bu kabil inşaatı yapmış oldukta. 
rına dair vesika ibraz ederek ihale gününden s· gün evveline kadar 
umum müdürlı.ik inşaat şubesinden ayrıca eksiltmeye ietirak vesi. 
kası almaları llızımdır. 

6 - Ek;iltmeye gireceklerin, mühürlü teklif mektuplarını ka. 
nuni vesikalarını ve münakasaya iştirak vesikasını havi kapalı zarf. 
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. u843h 

r u:· .:ur Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Burdur vilAyetinin merkez jtazas.ına batlı Sultandere mevkiin. 

de klıin şlmalen Arapdere köprüsü başındaki beton siltunundan 
Sarı burundaki beton sütununa hattı miıstakim. :>arkan sarı bu· 
rundaki beton sütunundan çardak alanı burnundaki beton sütunu· 
na hattı müstakim. Cenu ben çardak alanı burnundan deve boynu 
tepesindeki beton sütununa hattı müstakim, Garben deve boynu 
tepesinden hudut başlangıcı olan arapdere köprüsü başındaki be· 
ton sütununa hattı müstakim ile muhat 377,445 hektardan ibaret 
saha dahilindeki linyit madeni 99 yıl müddetle Keçiburlu kükürt· 
teri Türk Anonim şirketi uhdesine ihale edileceğinden maadin ni· 
zamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri mucibince bir itirazı olan
ların 1 ağustos 941 Uırlhinden itibaren iki ay içinde Ankarada İk· 
tısat Vekaletine ve madenin bulunduğu vilayette vilayet makamı· 
na arzuhal ile müracaat eylemeleri ilAn olunur. (6372) 

Erzinca :-ı Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan vilayet merkezinde ilk 

okul inşaatıdır. Bu .işin keşif bedeli ı:60,000o lira olup kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuş tur. 

2 - İstekliler bu işin keşif ve şartnamelerini 300 kuruş muka. 
bilinde Erzincan Na!ıa müdUrlüğ ürıden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2. teşrinievvel. 1941 perşembe günil saat 16 da 
Erzincan Nafıa müdürlüğü binasında toplanacak eksiltme komis· 
yonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin o-4250• Ura muvak
kat tamlnat vermesi ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesikası ve en 
az 25,000 liralık iş yaptığına dair buna benzer vesika ile ihaleden 
üç gün evvel Erzincan vilayetine müracaatla bu ise girmek için 
almış oldukları vesikayı teklif mektuplarına raptctmeleri şarttır. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı .;aat. 
ten bir saat evveline kadar Erzincan Nafıa müdürlüğünde teşek
kül edecek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
PCista ile gönderilecek mektupların muayyen saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfların mühür mumile kapatılmış olması· şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. t8217ıı 

Devlet DemiryoJJarı ila!1 l 1rı 
1zmirde motörlU vagon deposunda motör tamir işlerinde çalıştırılrnaıı. 

\'e liyakat gösterenleri stajdan sonra motörlU tren mııkinisUiğinc terfi 
ettirilmek üzere birinci ımı! tesviyeci ve usta alınacaktır. Müracaat ede
ceklerin a.ekerl h!.zmeUerini ıta etmiş olmaları ltı.zımdır. Sanat okuıu 

mazuıü~rı torc\h edUecek Ur. latckUlcrtn 15/10/41 t.arlhlne kadar blr r 
fstida ve çalıştıkları yerleri ve lşlerı g!Ssteren b.r hal tercUmesl ile biz. 
zat veya tahriren Ankarada Devlet Demir Yolları Umum MfidUrlUgil 
Zat 1şlerı MUdUrlüğilile müracaat ve adreslerine yazı ile bildirilecek gün· 
de imt\han içuı ispatı vUcut etmeleri lüzumu iıtın olunur. 

(6499) (8050) 

* Palamut ve çam kabuğu nakliyatına mahsus D.D/ 239 No. lı 
tarife yeniden tertip edilmiştir. Yeni tarife 1.10.941 tarihinden iti. 
baren merly~te girecektir. 

Eski tarife, yeni tarifenin dışında kalan palamut hulasası için 
1.11.941 tarihine kadar muteber olacaktır. 

Yeni tarüeye palamut unu ve çam kabuğu unu ithal cdllmi§tir. 
Fazla tafsilAt için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(8699) 7178 

' ' - . " ; ~ , • . ~ t;J'!'~· . . 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Cençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadi· 
sini mümkün kı lacak olan yüz tuvaletine biga~e 
kalmışlardır. Kadında dikkat edilmesi pek mühı11'1 
olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyerı 
muhafazadır. 
Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorula" 
genç kadınların biaman düşmanıdırlar. Bedeni . ".8 

dimaği yorgunlukların neticesi guddeler elastık~· 
yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edı · 
len avarizi (Rüzgar ve güneşin de tesirile) hus~le 
getirirler. işte bu gibi halatta ve bu gibi avarıı~ 
karşı K rem Pertev; T erkibinin kuvvet ve kudret• 
sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarır. ~ 

Yüz binlerce kadrrun tecrübe ettltt ,.e sevdlklerlııo W'~ 
den hali kaim :ğı Krem Pertev Ue günde yapılacak 3 - 6 1Jt' 
kalık bir masa m ne gibi harikalar yarattığını pek kısa bl.l' ırU" 
manda ıılz de moterlf ola.cakııımız. Krem Pertcv'ln yaran il! 

beynelmilel fÖhretl asıl'<ız dei'Udir. Ondan istifade ediniz.. 

Tlrldye C:imlıurlyeti 

Ziraat ankası 
Kuruluı tarihi: 1888. - Sermayui: 100.000.000 Türk uıt" 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Ziral ve ticari her nevi banka muameleleri

Para biriktlrenlere 28,000 .llr• ikramiye veriyor 

Ziraat · Bankasında ve ihbarsız tasarruf :tı:; 
larında en ar. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeıd 
k ur'a Ue aşağıdaki plAna göce ikramiye dağıtılacaktır. ~ 

' adet 1,000 J.lnhk uoo Ura 100 adet 60 Urahk ,,.- , 
4 ,, 508 )) 2,000 • ızt 't .. » 4,8 .. 
' » 2se ,. ı,oot • , , 

40 » l Ofl » (,001 » 161 it 21 » s.:o 
DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ~ 

aşalı dilşmi7enlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 pl 
v erilecektir. K urala r senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 ' 

11 Birinc lklnunda çekilecektir. 

Karar Hü~asası 
C. 941/lOSO ~ 
Milli Korunma kanununa muhalefetten suçlu .Seynzıtta ~ 

fotoğrafhanesinde fotolrafcılık ticaretile meşgul Yorgi kızı 1' 
hakkında İstanbul Asliye 2 inci ceza mahkemesinde ccreyaıı, 
muhakemesi neticesinde suçlunun fili sabit olduğundan I\1~1 
runma kanununun 32/1, 59 uncu maddeleri mucibince yirv~ 
lira para cezası ödemesine ve yedi gün miıddetle dükkanı11 
patılmasına ve hüküm katiteştiğinden ücreti suçluya ait oını~ 
re karar hulasasının Vatan gazetesinde neşredilmesine 20.6·!o• 
rihfnde karar verildi. ~ 

GONON 
[.BORSASI.] 

• 
1 29 EYLÜL 9U NHiSARLAR 

1 Sterlin 5,22 

100 Dolar 129,5275 
> Yen - . . 
:ıı Peçeta 12,89 
ıı İsveç k ronu 30,75 

l'Aham ve 'hh r.lll 

1933 Türk borcu 1 
1918 lstikrazı d&hill 

1933 İkramiyeli Ergani 

L. K. 

21 40 
22 00 

20 25 

1934 Sıvas • Erzurum 20 15 
Anadolu Demiryolu tahvili 47 25 

NUKUT 

Türk altını (Hamit) 

Türk altını (Hamit) 

Kalın beşi birlik (Reşat) 

24 ayar altın gramı 

25 05 

23 95 

128 00 

3 62 

En idareli 
,LAMBA 

wı:n~ HHIOS HOESSCSAll :.:::..·= 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - 29 - 9 - 941 tarihinden itibaren inhisar Ş81 

rap/arının şişe büyüklüğüne giJre tesbit olurıa/1 
fiyatları aşağıda giJsterilmlştir. 

Cl. Tarife M. M. Verris Yeki'tn 
fiyatı K r . San. Krş. San. 

35 30 + 1,75 = 31.75 

70 42 + 3.50 - 45.50 

200 80 + 10.- - 90.- Şişeden sofra şarabı 

340 120 + 17.- - 137.-

70 50 + 3,50 - 53.50 Şişeden misket şarabı 

200 ps + 10.- - 105.-

Litresi .• 20 + 5- - 25.- Fıçıda açık şarap 

2 - 85 Santilitrelik şarapla fıçılı miske t şarabi' 
nın f /yatlarında bir değişiklik yoktur. 
Yukardaki fiatlara şişe depoz itosu dahil değil' 
dir . Keyfiy et ilan olunur. 

Bü,)·ükadada bir adam kız: kardeı;lnl 
mütec'avl7Jn elinden zor kurtardı 

Evdokslya adında bil' genç kız, pa
zar gUnU akşamı yanında erkek ka.r
deşl Dil'Tlitrt olduğu halde BUyükada. 
da çamlıkta gezinirken, Ahmet adın-

' Doktor ' ıı O R F A N 1 D İ S r Kitaplarını ~ 
Clld ve ZUhre\'1 mlltebauuıı 

Beyoflu Suterazi aok&k No. 5 
~il apartıman 2 el kat Tel 437H 

da bır kaynakçı karşılarına çıkmış •••••••••••••" 
ve Dlmltrlyi tehditle uzaklaştırarak 
krza tasaıınt etmek lst,emiştir. 

·--- DOKTOR 

ÇIPRUT 
C'l.ldlye " 7.llh.revtye M1ltctı... 

a B 1 r B o L j · ~ 
BiT B Evi. o) 

a.J.uuz. Bütün Jdtaplaı1 ~ 
leceğinlz gibi Ankara. ,,ı 

tının, A \TUpanın ınodde 
mecmualıınrun B&bıA11 

g'Me satış yeridir. ....ı 

İKiNDİ 15,27 
AKŞAlVI' 17 54 
YATSI: 10 27 
İMSAK 4,17 

9,29 
12,00 

8 cek \'aziyctte değıldır. Tad 1 ediler. 
karara gore yüzde y rmı b r hUkClmet 
htssesı çıklılüan sonra gerı kalan mık 
tarın yUzde kırk beş tad :ıra ı;crı

Jecek, mUtebakı paradan yUzdc onu 
bölge hissesı alınacak ve yüzde dok
sanı da kulUp ere terkedılecekt r 

1,31 
10,22 

Yalnız kararda bu yüzde doks:ı_ 

nın kulüplere ne şekıldc taksım cdı-

Tevzıat htiyacı olanlara lht1yaç-
lnrı nlsbetlnde yapılmnl<la \'e ilk o.a-ı .," ... u. , . ,,, _ ;..,'/ .. YJ.• •. I~..ıJ.. U 
rak taksı ve kamyonlnrıı IABtik verll- AlUlE'f E '.\ll:S Y AL~IA..'11 

mektcdlr. Basıklığı yer: VATAN MATBAASI 

Dimitrinin pohse koşması üzerine 
yakalanan kaynakçı, dUn de cUrmU 
meşhut mahkemesine verılmiş ve 1 
ay mUddel hapse mahkQm olunmuş 
tur. Ahmet kararı müteakip hemen ı 
te\'kif olunmuştur. 
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