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FRANSANIN f 
Felakef nden ı 

Alınacak DersJer 
Ayni fena istidatlar her 
bünyede vardır, daima fır
sat beklerler. Bütün iş, 
sahte demokrasi yerine 
hakiki demokrasiyi kura
bilmektedir. 

' 

1 

Amerikadan Alınan Ziraat 
Mak·neleriYo a C~kan maküzere 

Ekim, Hasat işleriyle Beraber Rekolte Tahminleri 
! Ve Sahş işlerine de Düzen Veriliyor 

' 1 ., Yazan: Ahmet Emin YALMArı "' 

Bugün bünyesi nasılsa sağ· 

Ankara, l 3 (Hususi muhabiri. 
ırıizden) - Ziraat Vekaletinin 
Meclisten aldıKı yeni tahsisatla 
Amerikadan getirteceği ziraat a~ lam olan bir adam: cOh, 

benim hastalıkla hiç alakam 
yok. > diye yangelip oturamaz. 
Hasta düıenlerin haline bakmak, 
onlardan ders almak, bu derse 
göre hastalıktan korunmak, VÜ· 
cudünde hastalığa kar~ı mukave• 
met kurmak ihtiyacındadır. 

,. letlerinin siparişi verilmi§tir. Bun. 

Milletler de tıpkı öyledir. Şu 
farkla ki bir milletin hastalık yÜ· 

~ 

...ı;· • 
· - j 

b~na rağmen Y unanhlann ileri 
arazide yoluna devam eden bir 

zünden apaçık yere serildiği her- ---------------------------
gün görülmez. Bunun için böyle ARNAVUTLUKTA LONDRA 

Yeni Bir Hava 

lar şubat nihayetinden evvel yo-
la çıkarı lacak ve haziran baıında 
memleketimize gelmİ§ bulunacak
tır. 

Haber aldığımıza göre, bu a· 
letlcr memleketın ziraat mıntaka· 
lannın büyük bir kısmının ihtiya
cınız kafi gelecek biT miktarda
dır ve ekilen tarlalann pek çoğu
nun motörlü vaaıtala~la ekilip bi· 
çilmesi:ıe ve haıat işlerinin gö-
rülmesine imkan hasıl olabilecek. 
tir. 

Vekalet, ziraat makinelerini 

mıntakııların ihtiyacına göre tev· 
zi edecek ve bu işte bilhassa mü
nakale yollanna uzak olan ziraat 
bölgelerinin ihtiyacı daha evvel 
temin edilecektir. Bu suretle ö
nümüzdeki mevsimde mahsulün 
hava şartlarının İyi gitmemesin· 
dcıı dolayı zarar görmesinin Ö· 
nüne geçilecek tir. 

Alakadarlar yeni ziraat mevsi· 
minde iyi mahsul a lmak kabil o· 
labileceğini ve aynı zamanda ge· 
lecek yıl için de daha iyi tohum 
ayrılacağını, ve toprak mahsulle
rimizin daha geniş bir mikyasta 
ihracının mümkün olacağını bil
dirmektedirler. 

Ziraat mevsiminde elde edile
cek mahsul hal:kında da evvel· 

den bir fikir edinebilmek için Zi· 
raat müdürleri ve mütehassıslar 
zeriyat mıntakalannı dolaprak 
Vekalete rapor verecekler ve a
lınacak mahsuliln takribi yeku· 
nunu bildireceklerdir. Bu suretle 
rekoltelerin hakikate en yakın bir 
tahminle miktarını da öğrenmek 
mümkün olabilecektir. 

Bundan baııka Vekaletlerarası 
brr komisyon da elde edilecek 
mahNIÜn ne miktannın iç istih· 
lak için ayrılacağı ve stoka ilave 
edileceğini ve ne miktarının da 
yabancı memleketlere satılabile
ceğini evvelden tcabit edecekler
dir. Bundan sonra da bu miktar
lara göre satış pazarlarile temasa 
geçilecek ve satış yıı.pılacaktu. 

bir hadise olunca başka milletle· 
rin gözünü açması, ııcbepleri iyi
ce ara§tırması, çıkan dersleri iyi· 
ce bellemesi mutlaka lazımdır. 

F ransanın uluorta geçirdiği fe. 
laket, bu bakımdan epiz bir fır· 
sattır. Bu felaketin içyüzünü gö· 
renlerin bize anlattıkları hikaye
d en §U netice çıkıyor ki koca bir 
Fransız milletinin ilk dokunuşta 
yere serilmesinin hikmetini, Al· 
manların daha çok tank, tayyare 
sahibi olmasında aramak pek 
yanlı§ olur. 1918 senesinde Al· 

YUNAN 
İleri Hareketi 

Oevam Ediyor 

WILKI 

İngiltereye 
Yardımı 

Tasvip Etti 
Taarruzuna 
Uğradı 

========================================================== 

ftalyan!ar 10 Top 
Bırakarak Yeni 

manya sila~tan t~crit eailmitti. Mevzı"lere Çekildiler 
19 3 3 senesınde bıle açık veya 1 
gizli bir surette bir araya getirdi- Atina, 13 (AA.) - Yuna~ 
ği silahlar büyük bir yekun tut· Propaganda Nezaretinin resmı 
muyordu. 1933 ten sonra arada ··zcu"sü mü~kül arazi tartlanna 

ı so • ., k . . yarış baş adı. Bu yarışta para, rağmen Yunan ileri hare etının 
ham madde, imkan, nüfus ve v~· devam etmekte olduğunu söyle· 
sıt~w?olluğu ~e~ Fransanın teı:nsıl miş ve demi§tir ki: 
ettıgı tarafta ıdı. Kar§ı taraf, ına· J cDüşman, on havan topu, ve 
nılmaz maniaları aşarak yürümek b' miktar mitralyöz bırakarak 

b · · d d" ır mec urıyetın ey ı. çekilmiş ve yeni mevziler tutmuş-
Buna rağmen o çetin ve muh· tur Diğer bir mıntakada İtalyan· 

Rem Fransız 'askeri kudretinin !ardan 7 subay ve 114 a1ker eaiı 
fersah fersah geri. kalmasına ve aldık. Yunanlılar keza yiyecek 

1 
nihayet parmak bıle oynatmadan ele geçirmişlerdir.> 
bozguna u.~rıı.~ası~~ başlıca ~u 1 RESMİ TEBLİG 
sebepler gosterılebılır: . 13 (AA.) - 12 son· 

1 - Siyasi h_ayatta bul.un~n- 1 ka~~n:kşamı neşrolunan 78 nu

Cümhuriyetçi lerin 
Cümhur Reisi 

Namzedi lngilterey3 
Gid 0 c -k 

lngiliz Tayyareleri de 
ltalya Limanla ma 

Hücum Ettiler 
Londra, 13 (A.A.) - Hava 

ve Dahili Emniyet Nezareti teb· 
liği: 

Dün gece gÜneş battıktan biraz 
sonra baılayan ve üç buçuk aaat 
lcadar süren hava hücumu esna
sında Londra ile Times nehri 
mansabında bir çok noktalara 
bombalar atılmıştır. Atılan yangın 
hombalarının çıkardığı ) ımgınlar 
hasara sebep olmuıtur. Fakat it· 
faiye ile diğer pasif müdafaa ser· 
vieleri yangınları süratle söndür· 
müılerdir. Ölü ve yaralı vardır. 
Bu ane kadar alınan haberler Ö· 

( Df'\ aını ::sa 6, Su. ~ de) * 
.:::=:=::=o:=:=================== 

Milli ŞEF 
An karaya 

Avdet Etti 
Ankara, 13 (A.A.) -

Reisicümhur lamel İnönü hu· 
ıuıi trenlerile bu sabah An
karaya avdet buyunnuılıırdı.r. 
Milli Şef, istasyonda Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülha
lilc Renda, Batvekil Dr. Refik 
Saydam, Ankarada bulunan 
Vekiller, C. H. P. Genel Sek· 
reteri Dr. Fikri Tüzer, mebm
lar, Ankara Vali ve Belediye 
Reisi; Ankara Mevki ve Mer· 
kez Komutanlan, Emniyet 
müdürü ve diier mülki ve aa• 
keri erkin tarahndan karta
lanmııJardı.r. \.,, ______ ,,. 

lar arasında şahsı rekabet, ı~tır~s maralı Yunan tebliği: 
ve nefret duygularının vatanı ala- Mahdut keşif faaliyeti olmuı· 
kalan unutturması ve sandalya B" k . aldık 

lda tur. ır aç esır · 
kavgasının milli davaları so • d H Tehlik • 1--reti 

I . . · · Atına a ava etı Y-

Arnavutluktaki 

Tass Ajansı İT AL y AN 
Tekzip Ediyor Başkumandanı ır hıı.lıne ındırmesı. 

3 
(A A ) D" at 

2 _ iktidar mevkiinde bulu· Atina, 1 · · - hl~a . B. Willkie 
nanların etrafında ne vasıta ile 20. 1 O da verilen hava. t~ esı 
olursa olsun, külah kapma~, .mu· ı işareti 21,5 te sona ermıştır. Vaıington, 13 (A.A.) - Son 

devlet reisi intihabatında mağ
lup olan cümhuriyetçi namzet 
B. Wtllkie yakında İngiltereye gi. 
deceğini ve bu memleketteki va· 
ziyeti bizzat tetkik edeceğini söy
lemiştir. B. Willkie, lngilterede 
iki veya üç hafta kalacaktır. 

kabiıinde bende olmak §eıc.lınde LJ L G A R 
bütün bir imtiyazlılar sistemi. ku: B 
rulması, yalnız midesinden sıyaaı 
hayata bağlı olan bu adamlar a
rasında ancak menfaat, kadın ve 

Bulgaristanda Alman 
Askeri Varsa Bu 

Bizim Malumatımız 
Haricindedir iyıı.si nüfuzun geçer akçe halini 

iması. 
(Beşinci kolların böyle bir 

bataklık içinde at oy.naı:naa~ 
şten bile değildi. Muhalıf aıyası 
ruplar guya vatani gayelerle bu 
isteme kar§ı çarpışıyorlardı. A: 
ıl gayeleri bal çanaklanna ke~d~ 
etelerinin konması idi. Hakıkı 
atal\perverler için bir köııedt 
endi kendilerini yemekten bat· 
a çare yoktu.) 

3 - Halkın eline bir parça 
emik diye küfretmek hürriyeti 
erilmi§ti. Bol bol bağırıp çağır· 
ak ünkanına malik olduğu için 

Baş ve ki 1 inin 
Nutku: 

Hükumetin Siyaseti 
Sulha ve 

Anlaşmıya Doğrudur 

B. Willkie, bazı tadilat yap- Moskova, 13 (AA.) -Tasa 
mak prtile, İngiltereye harp mal- ajansı aııı.ğı?aki tebliği neşret· ı 
zemesi kiralanmasına dair kanun mektedir: . w 1 
layihasını tasvip ettiğini eöyle· ı Ecnebi basını, istihbar kaynagı f 

· tir olarak Bulgaristanın bazı mah· 
mıln~ilterenin mağlubiyeti karfı· fillerine atfen, bi~ kı~ım Alman 

1 sında Birleşik Amerika devleti~· kıtaatının dah~ ~~mdıdenw Bulga· 
rinin emniyetinin sarsılmıyacagı ristana nakledılmı~ oldugu, . ~u 
hakkında bir söz sarfetmediğini kıtaatın Bulgaristana naklının 
söylemiştir. 1 Sovyetler Birliğinin m~lumatı da· 

B. Willkie, bundan sonra, hu· hilinde ve muvafakatıle devam 
susi işlerile meşgul olmak niye- ettiği ve nihayet Alma~ kıtaatınm 
tinde olduğunu da ilave etmiştir. Bulgaristandan g~meıı h_akkında 

Almanya ve ltalyadır Vatan - Ame~ik_a ~irleşik Bulgar h.ü~~~.etinın talebıne Sov-
devletlerinin 5 teşnnısanıde ya- yeller Bırlıgının muvafakat . ceva 

Sofya, ~ ~ (AA.) - Bulgar I pılan Reisicümhur. intiha~ı~~a b~ verdiği haberini ipıı. etmekte 

Bulgaristan Ne 
Rusyadır, Ne de 

İstifa Etti 

Yerine Ceneral 
Cavallero Gecti 

Çölde harekat bir çok güçlüklerin yenilmeaau icap 
Resim çölde ilerleyen bir lneiliz mot.örlü vasıtuuun 

yararak iledediğini göıtennektedir 

INGILIZLER 

Venedik ve 
Torino 

Bombalandı 

ltalyada ve Afr.kada 
Birçok Yerlere 
Hücum Edildi 

lt.a}yada bir mahal, l 3 (A. 
A. - İtalyan orduları umumi ita. 
rargihının 220 numaralı tebliği: 
Düşman 1 2 - l 3 kanunus.ani 

gecesi Torino üzerine hava akın
lan yapmtfhr. Bazı hasarat kay
dedilmiş ve bir kaç lti§i yaralan· 
mıştır. 

1 Tobruk'a Karşı 

HÜCUM 
Hazırlı klan 
Genişliyor 

Şehrin Dışındaki 5 
Tayyare Meydanı 
Baskınla Alındı 

Londra, 13 (A.A.) - Müatakll 
Fransız ajansı bild irlyor: 

c.Tobruk lstihklmları İngiliz top· 
çusu tara!ından mütemadiyen dövtll
~kte ve nihai blr hUcum için icap 
eden hazırlıklar gittikçe vUs'at kes
betmektedlr. Dıter taraftan bu şeh
rin garbtnde bulunan dört dU.şman 
hava meydanı, tnglllz hava kuvvet· 
lerinin Amansız bombardımanları y{l· 
ztlnden ltalyaı:ılar tarafın.dan tahliye 
edllmiftir. 

j Venedik Üzerine yapılan akın 
neticesinde hasarat husule gel
miııtir. Bir ölü ve bir kaç yaralı 
vardır. 

Şehre on ~ Jtnometre mesafede 
Kahrre, 1 3 (A.A.) - Orta klin beııı tayyare iniş meydanı bas

Şark lngiliz hava kuvvetleri ka- kınla ctUıpnandan alnımıftır. İngiliz 
rargahının tebliği: hava kuvvetleri, tanklara ve plyade-

1 O • 11 sonkanun gecesi, Be- ye yolu hazırtamalt o.zere blltlln faa
nina ve Berka tayyare meydanları lfyetinl sartebneırtedlr. Son ild ay \ <~:~:::~:~r~·~:=Ara~= :i: ::;:;-

çini boşaltıp rahat ediyor, san
alya ve menfaat sahipleri de bu 
mniyet süpapile halkın infialleri
i dağıtarak keyiflerine bakıyor· 
ardı. 

ajansı bildırıyor: .. . B. Willkie cümhunyet partısının dır. 
Başve~il .. B. filof, Tuna .uz:ı:~ namzedi idi .. Kendisi ~>:nı .z~- ı Tass ~jansı şunu beyana m& ~ 

de en buyuk Bulga~ _şehrı d manda Amerıkan sanayıctlermm zundur kı! . • 
Ruscukta binlerce kışı huzu~u.n _a başında gelen bir milyonerdir. 1 - Eğer But.anstanda hakı
Bulgariatanın dahi~i ve harı~.1 i~: 1 Son yapılan seçimde Roose· kalen Alman kı~ varsa ve e
yaseti hakkında bır nutuk 90Y velt'in 21.255,155 rey almış ol· ğer bunlann naldı vuku bulu~°':'
miştir. . . masınııı mukabil Wilkie 1 7 mil- sa, bütün bunlar So~yetler Bırh-

Urgeneral T •A M . t Ubado~!~ eşrıı asunıye 
4 - Fransada ölü ve 1töhne 

sullere putlara tapar gibi ta.pılı· 
ordu. Bunlar ancak bir vasıta 
lacak yerde asıl canlı gayeleri 
nutturuyordu. Mesuliye~.l~~ ~ı 
1. 'z hale geliyor, butun hır e ırsı k•W v 

evlet mekanizması, agıt yıgı~· 

d b alıp sonsuz hır arı arasın a un . . 
aflet uykusuna dalıyor, gıdıyor· 

bu fena ~tidatların 
ransaya mahsus oldugunu sa~· 
ak hatadır. insanların ~.u~.d~g.u 

er Cem'ıyet "ıç'ınde aynı kotu ısh-
f d · ır· atlar vardır. Bunlar aıma 

at kollarlar, hele meydanı ser· 
est bulsunlar, derhal üst pe.rde: 
e k 1 b .. .. b'r mılletı 

çı ar ar ve utun ı 

eçhul akıbetlere aürüklerle~. 
zağa gitmiyelim, Balkan Harbı, 
15ınen Umumi Harp bizde de 
una en açık misallerdir. 
~u İ§in yegane devası, tehlike

erı b ilerek gözü açık durmak. 
ncak umumi menfaate dayanan 
ıı.k 'k• 1 1 demokrasiyi adım adım 
u~aya çalışmak, yıkıcı hürri· 
e.~ın her deliğini tıkamak, yapıcı 
unak... h" . . . 
anı -,,a urrıyetıne ge~ış mey· 

ar açmaktır. 
, 

Meselesi 
«- Bugün tamam.ile _yenı b~r yon 740,281 rey kazanmıttır. (Dc\'aıııı ~ı.ı. 6• ısu. 1 <le) ** 

dünyanın yaradılııı anfesınde. b • ~~~;;;===~===================:=::::::=:=:=::=== 

;e::{0~~;·a ~~~~y:;~~:t~:·.d~~~~ ·ı~tanhula Dün K~r Yaüd1 1 

Roma, 13 (A.A.) - Orgene. 
ral Ubado Soddu, kendisini te· 
davi ettirmek ve bir kaç ay isti
rahat etmek mecburiyetinde bı
rakan sıhhi sebepler dolayısile 
Arnavutluk ordulan s.rupu ku- met Sabri İn· dır. Temenni edilecek teY ıudur 

Avukat Ah· ~ 1 dir. Bunlar phıi, alelade wçlar· 

şikliğin tesiratından kendılerını ;) 
kurtaramıyacaklardır. Bulgaristan ' 
da Avrupa içtimai ailesine men· 
suptur. Bu sebeple, emellerimiz 
ve hislerimiz her ne olursa olsun 1 
Bulgaristıı.nın da tarihinin en buh. 
ranlı zamanlarından birini yaşa· 
makta olduğunu söyliyebiliriz. 1 
Bu hal, karar vermek zamanı gel. 
diği zaman Bulgaristana ihtiyatla 
hareket etmek, sükununu ve ~o: 
ğukkanlılığını kaybetmemek gıbı 
vazifeler yükletmektedir. Biz bu- 1 
na tamamile vakıf olarak yalnız 
Bulgaristan için ve yalnız Bulga· ı 
. tanın menfaatleri için çalışıyo· 

rıs dv .. .. k 
ruz ve bu gayeye ogru yurudr ~~) 

1 
l kendi arzularımızı egı • 

ya nızamanda kabiliyetlerimizi de 
aynız ak k .. .. ünden uz tutmama mec. gozon 

1 . t'nde bu unuyoruz.:t 
burıye 1 d hayatı mcnıaatlerlmlzl, 

BiZler e 1 (De,·amt Sa. 6, !"ü. 1 de)* r yor. 

mandanlığından affedilmesini ta
lep etmiştir. Bu kumandanlık 
harpteki yararlığı dolayısile er
kanıharbiye reisi Orgeneral Ugo 

.

1 

C~v~llero tarafından deruhte edil. 
mıştır. 

,.. 

INGILIZ 
Askeri Heyeti 

AnkarayaVardı 
Ankara, 13 (A.A.) - fn. 

giliz Orta Şark kumandan· 
bğınm mümessili General 
Manhall Comvall, hava Via 
Mareıalı Elmhunt bu sabah 
T oroı ekspreıile ıehrimize 
muvasalat etmiılerdir. 

han diyor ki: ki, mebuslar işledikleri bu phsi 
cAnayaaamız• ~ & suçlardan dolayı takip edilebil· 

da mebuslara ' melidirler. Eğer buna imkan yok. 
genit bir imti· sa hiç olmazsa her devrenin so-
yaz verilmiıtir. nunda suçlu mebusun tqrii mıı.au. 
Mebus olma· niyeti kaldırılmalı ve hakkında 
yan her vatan· kanuni takibat yapılmalıdır. Te-
daı iıılemiş ol· mize c;ılc.ma<lıkça yeniden mebus 
duğu küçük ve ı olamamaiıdır. 
büyük her suç· ~ . Bu yapılmazsa ~e bu mebus ta 
tan dolayı mut· 1 te'krar seçtlirae ve seçmeler de 
laka takip edilir. Fakat mebus ta· t var ederse suç unsurları ve dc
ltip edilemez. Çünkü mebustur. ~ .ı kalkar 
Bu imtiyaz 0 kadar genişletilmiş· lillerı tamamen ~rtada.n 
l . 1_• b ·· tanıdıgw ımız büyük ki, bu da adaletı rencıde eder. 
ır ııı.ı ugun k b " 
şöhret ~ahibi mebuslardan bazı- Teşkilatı Esasiye anunum~z u· 
ları, omuzlarında yüzlerce işlen· tün sınıf fıı.rklannı kaldırdıg_~ hal
mi~ suç taııdıkları halde takibe de suçlu mebuslara bu yuzden 
maruz 'kalmamıılardır. kendimiz bir nevi imtiyaz tsnnnıı 

Bunların işledikleri suçlar adi oluruz. Bence mebuslardan bl.l 
suçlardır: bu suçların hiç birisi imtiyaz kat'i surette kaldınlm~.h 
de siyasi akidelerini mensup ol- ve kanun nazarında ve adalet o-

l duğu fırkanın prensiple~ini n;~- nünde her Türk vatandaşı bir ol· 
.. ~ dafaıı. sadedinde iıJl .. om~ deıı•'· mal-clır.> 

'-----------------r 
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ileride Kendileri Gibi 
Sine Yürüyen 

: Şehirve1 Memleket Haberleri ~ 
Ma ifaturada ihtikir Var mıdır? 

D O 
•• r t B G 1 Başvekil doktor Refik Say· 

eş ö g eyi Gör m üştü dam son nutuklannda iktısadi 
27 vaziyetimize tema. ederek bil-

- - ı hasn ithalat işlerimiz hakkında 
Boynunu büktü, gözlerini süz· nın muhakkak olduğunu anlıya• esaslı beyanatta bulunmuştu. Bu· 

Manifatura ldhalatçıları 
2 - Dövize mukabil hariçten 

manifatura ve iplik getirtilebilir. 
Esasen Manfatura Birliği bu 1 

noktalar üzerinde Ticaret Veka
letini haberdar etmişti. 

dü, cılerıni göğsüne çaprazladı ve rak, endişeleri büsbütün arttı. nun etrahnda piyasada yaptığı-
hıız~ nlü bir sesle: Fakat Mahmev az bir haber mız tetkikl~re devam ediyoruz. Da·· r f 

- A llah günahımı affetsin. Be tmukabılinde çok şeyler vadetmiş Mu:harririmiz dün, manifatura 
ni cehenrıe:min ate§inde yakmasın, ti. Ve hatta kahya kadın onlann tüccarlarile görü,müş ve fikirleri.. 
diyerek bir çocuk safiyetile anlat. gayretlerini arttırmak için berveç ni almıştır. J3ir kaç manifatura 

Başvekilin Davetini 
Gözle Bekliyorlar. 

Sermayemizi tehlikeye koy
maktan çeküıdiğimiz yoktur. Bir
liklerin bec.eriksizlilc. gösterdikle· 
ri iddiası doğru değil dir. Manifa
tura sahasında şimdilik hiç bir sı
kıntı yoktur; istediğinizi her za
man ve memleketin her köşesin
de bulahilirsiniz. Sıkıntı hissedi
len saha demir ve tıbbi ve kimye. 
vi ilaçlar sahasıdır. Eğer, döviz 
meselesi halledilinıe bu sahadaki 
stkıntı da bertaraf edilebilir. 

mağa ba~ladı. hi peşin bir de kese çil akçe dahi tüccarının bu hususta söyledikleri. 
Xlll sunmuştu. Daha hiç bir iş gör- hulasa ol.arak, ttıdur: 

Manifatura Sahasında Şimdilik 
Bir Sıkıntı Yoktur. 

Hiç 

Mahınev, Fatma Sultanın Hı- meden birer kese veren cömert - cBaşvekil beyanatında, e· 
:zırı na!'lıl gördüğü ve onun ya- el, elbetteki az çok bir malfunat ğer tüccarlar mal getirmeyecekse mrkyasta mal geleceğine şüphe halde tüccar, bu tercffüti naran 
ğız çehresinin, bakışlannın kal· edinilirse bu ihsanı birkaç altına hükumetin bu iş' eline alacağına yoktUT. itibara almayarak mal sipari§ et· 
binde ne derin fırtınalar yarat- bile çıkarırdı. iiıaret buyurm~ctlarclır. İngiltereden. taka. usulilc kıs- melctedir. 
tığı hakkında verdiği tafsilatı bü Altının tahatturu yamak.1-an Kar hadleri bugünkü fiyatlarla men konşmentoya mukabil te- Başvekilin bize vaki olacak 
yük bir dikkatle dinlemişti. Bi- harekete geçirdi ve onlar da su- alınacak malların vermesi icap diyatla. kısmen M. K. C. C. kor- davetlerini dört gözle bekliyo
raz sonra onu hi.ılyalarile yalnız lann açtığı yarıklardan .istifade e· eden ticaretten dun olduğu hal- puraayonu ga.rantitile külliyetli l'l1Z ve memnunuz. Başvek.ilimize 
bırakarak sarayın salonlarını sü· derek Ve çalıları kendilerine si- de umum tüccarlar büyük ve pek miktarda sipati.ş yapılmıştır ve ııöyliye<:ekleriıniz an.ısında §unlar 
ratli adımlarla geçip dehlizler- per ederek .~~n.e _sürüne yol- büyük sipıırişler üzerindedirler. bugün İngiltere fiyatları harpten vardır: 
de kaybolup gitti. da.ş.larının. gıttıgı ıııtıkamete doğ- Binaenaleyh, vaJ7'11"lar gelecekse, , evvelki fiyatlara nazaran yüzde 1 - Pamuğa ·karşı manifatura 

Hükumet her vesile ile tücca· 
ra kolaylık göstermektedir ve bu 
kolaylıktan memnunuz. Baş-veki
limizin 90racağı suallere dolam· 
haçsız yoldan en doğru cevabı 

Çok geçmeden Mahınevden ru ilerlediler. İngi~tereden Türkiyeye büyük 70 • 80 bir tereffü gösterdiği ve iplik hariçten ithal edilebilir. vereceğiz.> 
tal~at ~m~ ~ kclhüda Y~~ Ara ~ra duruyorlar ve ken~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ğı, birer gölge gibi Kadıköy sem lerindetl on beş yirmi adım iler
tine doğru yol aldılar. de sürünen adamın çıkardığı ha-

Verilen işi muvaffaki.yetle ba· fif gürültüyü dinliyerek, ihtiyat
ı:ıardıklan takdirde büyük in' am la ona doğru yaklllfIIlağa çalışı
ve ihsana kavuşacaklan hakkın- yorlardL Biraz sorua onun bir 
daki kat'i vaatlerden haber alan çadıra yaklaştığını ve kulağını 
ık.i yamak, yollarda eğlenmiye- çadıra yapıştırdıktan ıonra elile 
ı ek kuş gibi uçtular ve az za- hançerini yoklamağa koyulduğu
m anda Kadıköy ile Yeldeği.rmeni: nu gördüler. Bu vaziyet b-erikile
arasındaki sahada çadır kurmuş rin hayretini artb.rdı. Bulunduk.la
ordugaha ula§tılar. n yerde çukura iyice göm.ülerek 

Kethüda yamaklan ordugahı bir hsılh halinde teatii efkan lü
bir baıtan öbür baıa kadar do- zumlu buldalar. 
!aştılar ve nihayet Bostan<:ı sem
tine yakın bir yerde çadır kur
muş Hızırın kafile11ine yanaştı-

1 ar. 
Va1tit yatsıyı geçmişti ve bu 

sebeple ordugaha yavaş yavaş 
bir seıısizli.k çöküyordu. Çaıclırla
rın önlerinde yer yer yakılmış a
teşlerin etrafına bağda§ kurup 
çevrelenmiş olanlar gittikçe aza
lıyor, şuradan, buradan yükeelen 
bağlama ve zurna sesleri gittikçe 
yavaşlıyor, gece derin siyahlığı
nı geniş ordugaha sindirm.ekı:e is
tical ediyordu. 

Kethüda yama.klan geç kal
mış olduklarını anladılar Te elli
yi geçen bu ayrı kurulmuş çadır
ların etrafında geniş bir daire çi
zip dolaştılar. 

Bir aralık yamaklar.dan biri 
arkadaşının paçasından tutup çe· 
kerek bir çalı dibine sindi ve sü· 
ratle onu da olduğu yere çökert
ti. O, biraz ilerden kendileri gi
bi sine ıine ilerliyen dört beş göl
geyi görmüştü. 

Bu gölgelerin büyük bir dik
kat ve ihtimamla ilerlemelerine 
rağmen ayaklarının sesi gittikçe 
yaklaşıyordu. Çalı dibinde ha
reketsiz duran Fatıma Sultanın a
damları büsbütün küçülerek. bü
züldüler ve gölgeler de dikkat ve 
ihtiyatla süzülerek yanlarından 
geçtiler. 

Gözünü dört ve kulağını sekiz 
açml.§ olan kethüda yamağından 
biri bu süzülüp geçenlerin kendi 
kapı yolda,ları olduğunu görün
ce, hayretten dona kalmıştı. Ge
cenin bu zamanında İbrahim Pa
'4a adamlarından dört bq kişinin 
~rdugahta ne işi olabilirdi. 

Yoksa Mahınev kendilerinin 
bir it beceremiyeceğine zahip ol
ınu~tu da, arkalarından başka a
damlar mı uçurmuştu. 

Bu ihtimal yamakların ikisi
nin de yüreğini sızlattı ve arka
da§lannın kendilerinden evvel 
bir şey öğrenip Mahıneve bildir· 
meleri halinde, ihsanın bir hayal 
oluverip uçacağını düşünerek ta• 
salandılar. 

Biraz sonra deminki gölg-eler
ılen birinin bir yılan gibi süzülüp 
kayarak çadırların arasına doğru 
gittiğini görünce, arkadaşlarının 
JU beceriklice hareketi neticesin• 
ie in' am ve ih.saır:ı a kavuşacağı-

(Arkası var) 

Kahve Darlığı 
Yeniden 20 Bin Çuvalhk 

Bir Sipariş Verile~ek 
Kahveciler Birliği geçenlerde 

lktısat Vekaletinin emrinde bula
nan 1050 çuval kahveyi .iatenıi§ti 
Araya hafta tatili ve bayram g.İl'· 
di.ği için Vekalet dün ele bu talebe 
cevap vermemi.§tir. 

Dün de yalnız İhsan Kuruk.ah
vecioğlunun ime.lathanesim:le hal
ka 250 şer gram kahve satıhna
sına devam edilmiştir. Kilosu 145 
kuruşa satılan çiy çekirdek kah
ve piyasada hiç kalmamıştır. Fi
yat Mürakabe komisyonu bugün 
piyasada mevcut olan İktısat Ve. 
kal.etinin cmtinde kalan kahvele
rin çckilmi§ine 1 80 kuruş kıymet 
konulduğu iç in bunları daha faz· 
laya satmaya kanunen imkan 
yoktur. Bu partiler bitinceye ka
k.adar bu fiyG.t devam edecektir. 
Eakiden bazı satıcılar kahveye 
yüzde yirmi nisbetin<le nohut ka
nştırdıkları halde son zamanlarda 
bu nisbeti yüzde seksene ve dok
sana kadar çıkarmıJlar ve bunu 
da 1 80 kuru_şa satmaya başlallllŞ
lardır. Ha}buki nohudun kilosu 
yınni beş kuruftur. Eski ve sala
hiyetli bir kahve tücc"anmn anlat. 
tığına göre kahvecilerin şimdiye 
kadar gizli kalan bir sırları da or· 
taya çıkmaktadır. 

Bazı kahveciler çeltme maki
nelerine ayrı tertibat yapmışlar
dır. Makinenin ilstüne halis kah
ve döküldüğü halde aşağıdan no-
hutla karışık kahve dökülmekte
air. Bazıları da makinenin altın
dak.i dolaba daha evvelce nohut 
kahveıı.i hazırlıyorlar ve bunu 
müşteriye veriyorlarmtl}. 

Belediye lcan§l'k kahveye fiyat 
etiketi kQ}'lllayan hakkında taki
bat yapacaktır. 

Öğrendiğimize göre İngilizlerle 
20 bin çuvallık yeni bir kahve an 
!aşması yapılmaktadır. Bu defa 
kahvel~r Jstanbula teslim edile
cektir. Brezilyadan hareket eden 
l O bin çuvalhk partinin henüz 
Portsaide gelmedjği a.nla,:ılmak
taciır. 

Hava Den mesi 
Hazırllklan 

Ayın son hafta~nda yapılacak 
h:ava denemesi hazıırlıklan ta• 
mamlanmJştır. 

Hava denemesinin tatbikatı 
yapılacak. olan meydanlar Vilayet 
Seferberlik müdürlüğü tarafından 
tesbit edilmiştir. 

Gündüz tatbikatı Taksim. Top_ 
hane, Harbiye, Fatih. Beyazıt ve 
Sirkeci meyd.anlannda, gece tat· 
bikatı da letanıbul cihetinde ve 
Sirkeci gan ıneydanmda. Beyoğ
lunda da Tophane meyclarunda 
yaptlaca.ktır. 

Hava denemesinin başlayaca
ğı evvela Emniyet ınüdürlüğü ta· 
rafından telefonla Emniyet amir~ 
li.k.lerine bildirilecek, daire ve 
mahallelerdeki ekipler derha-1 bu
lundukları kazalar emrme verile
ceklerdir. 

Beyazıt meydanına hin ktlo
luk, Taksim. Eminönü, Ak.saraya 
da daha. küçük tecriibe bomba.lan 
konacaktır. 

Yangın olan yerlere kırmızı. 
çöküntü ve tahrip yerlerine siy~ 
işaretler, sıiına.ldara da mavı 
renltli lambalar ko;ıaeaktır. 

Sığınaklara konacak levhalar 
da Vilayet Seferberlik müdürlü
ğü tarafından hazırlanml.§tır. Dün 
bu hususta kazalara taminı yapLL 
mıştır. 

,... 

Soruyorlar? 
Ve diyorlar ki: 

Anuıra gazetelerde hava
gazİ sızıntısından zehirlenme 
hidiselerini okuyoruz. Bu 
haberler bizi teyakkuz ve 
dikkate sevkediyor.. lstan
bulda ber apartımanda lıa
vagui vardır. Ve bu SUl'et)e 
smııtılara hemen bütün a
partunan sakinleri maruz lıcal
mak tehlikesile bafbaıadır. 
Bu SJzmtılann bir kısmı bava
gazi saatlerinden, diğer bir 
kumı boralardan husule geli
yor. }faik bwıun müvellidini 
bilemez ve bulamaz. Müstak
bel tehlikelerin önüne ıeç· 
mek için acaba bu ~ bir ça
re bulnnıımaz mı? Mesela her 
mm.takada bir havagazi mü
fettişi haftada, on bet sünde, 
bir defa ohun saat ve bonıla
n yakından tetkik etse de ye
niden kaza.lann ve ölüm teh
likelerinin önüne K"eçilae fena 
nu olur? 

tsE! 

olsun? •• 
- BMjmda bir felü:et clolaşJyor

be adam.- KeoclJne gel! •• 
- Ben koadlmdeybn.. evveli. MıD 

kendine .,eJ de öyle söz Myle... 
- Fada llkmb bilınlyorum... .Be

heınebal dl:reld.örlhı )'awn& 9lkman 
ıa.zım... llaydl )'QrL. 

ve Sebze Birliği Meyva 
eden Zarar Etti?. 

Sermayesi 
50 Bin 

50 Bin Lira Olduğu Halde Senede 
Liradan Fazla Maaş Vermiş 

Memleketimizde meyva ve 
sebze i,ile uir&şan müstahsili ko· 
rıımak ve aynı zamanda müsteb
rık hallan da acuzca bunları te
darik edebilmesi maksadile Yaş 
meyva ve sebze kooperatifleri 
birliği teşkil edilmişti. Buna hü
kumetin yardım ve himayesile U. 
zunköprü, Karabiga, Dörtyol. İz
mtt, Rize meyva kooperatifleri 
de iştirak etmişler, 9 38 senesinde 
em bin lira ile işe başlamıştı. ida
resizlik Te iş bi.lmemezlik yüzün
den birlik 9 38 ve 9 39 seneleri ;. 
çınde yiiz yirmi bin lira za.Mr et
miş ve bu zararın ııimdilik elli bin 
lirasını hükumet ödemiştir. Geri
ye kalan yetmiş bin lira. iyi idare 
ve masraftan kısmak suretile çı
karılamadığı tekdirde gene hü
klımet tarafından ödenecektir. 

Mcaelenin içyüzü şudur: 
1 - Birlik fazla masrafa bo· 

ğulmuştur; mesela: Sermayesi el
li hin lira olduğu halde ayda dört 
bin beş yüz lira, yani senede ellı 
bin liradan fazla maaş vermiştir. 

2 - Portakal usaresi çıkart
mak üzere alınan makineler mu· 
atta! bir halde kalmışttr. 

3 - Ambalaja, meyva topla
ma zamanına dikkat etmek, müs. 
·tahsilin parasını vaktinde vermek 
gibi esaslara fazla dikkat edilme· 
miştir. 

4 - Açılan dört satış dükka
nında, memur zihniyetile hareket 
ediLmis ve kazanç miktarı yüzde 
altmış~ çıkarıldığı için muvaffa'.c 
olunamamış, dükkanlar kapatıl-
mışhT. 

5 - Hariçten domates tohumu 
getirtiimiş ve müstahsile dağıtıla
rak istihsalin satın alınacağı bil
dirildiği halde alınmanuş, mal 
müstahsilin elinde kalmıştır. 

6 - 9 38 ve 9 39 senelerinde 
yapılan ihra<:at zararla kapan
mıştır. Yani, mal pahalıya mal 
edilmiş, ucuza satılmış; bir kısım 
mal da c;ürümÜ§tÜr. İhracatta ka· 
lite ve miktar nazan dikkate alın-
mamışlır. 

7 - Zarar zarar üırtüne bin
diği halde mascaflar kısılmaya
rak 940 senesinin ilk altı aymda 
da on dört bin lira zarar edilmiş
tiT. 

Hükfunet, halkın kooperatifle
re olan ba.ğlılıiııu geV§etmemek 

_].,_ 

uayetı idrftk eder etmez kendinden 
ceı;erek dbıtUp bayılan Saffet idL 

* - ON t&1 SENE 80.!l.'BA -

SEFALETiN KOYNUNDA 

için birliğin başına yeni idare a- 1 memleketimizde ihtiyaçtan ia.ıla 
damlarını getirm~tir. limon istihsal edildiği için yakın

İlk iş olarak aYda memur maa- da yabancı memleketlere Ümon 
~ı dört bin beş yüz liradan sekiz ihracına da başlanacaktır. 
yüz liraya indirilmiftir. Portakal FiyatJan 

Geçen sene 150 kuruşa satılan 
portakallar bu sene 1 70 - 21 O 
kurup satılmaktadır. 

Aynı zamanda harice kalite 
Nakımından iyi mallar ihracına 
başlanmı.şbr. Romanya ve Bulga. 
ristan Türk meyvalarmdan mem
nundur ve mal i:stemektediıler. Geçen sene harke gönderilen 
Altı aydanberi birlikte bir canlı· pc:>rtak.allar en yüksek fiyat olarak 
!ık göriildü.ğüncien temin edüen rki yiiz sek.sen kuruşa &atılmakta 
kazanç ve yapılan tasarrufla idi. Bu sene portakallanmız ha
müstahsilin birlikten alacağı olan ı riçte ÜÇ yÜz otuz - dört yüz ku· 
otuz bin lira ödenmiştir. Bu sene ruşa satılmaktadır. 

Taksi Şoförlerinin 
Yolsuz Hareketleri 
Yakın Mesafeler için Yolcu Almamakta 
ve Bahane icadında Devam Ediyorlar 

Vesaiti nak.liYe sıkıntısı günden 
güne artmaktadır. Benzin sarfiya.. 
tını azaltmak gayesile otomobil
lerin yarı yanya inmesi ve şoför· 
lerin de uygunsuz hareketleri, bu 
iş çok fena bir ~ekle sokmakta· 
dır. 

Vali ve Belediye Reiainin yol
suz harekette bulunan şoförler 
hakkında takibat yapılması için 
verdiği emir bir tesir yapmamış 
bulunmak-tadır. 

Bayraklarını indirerek dolaşan, 
yakın yollan gidecek müfterileri 
al.ma:yan şoförler bu hareketlerine 
pervasızca devam etmektedirler. 

Taksi sahipleri bu tahditten 
sonra boşta kalan ~förleri iste
dikleri şartlar altında çalıştırmak
tadırlar. Tahditten evvel kilomet
re başına şoförlerden azami 12 
kuru~tan hesap alındığı halde bu. 
gün \ 5 kuruştan hesap istemekte
dirler. Bu vaziyet dahilinde de 
~oförler dönüşte yolcu alınamı
yacak semtlere gitmekten çek.in
mektedirler. 

Bir aıkadaşmıız, bu şekilde ha
reket eden iki şoförün vaziyetini 
fU suret]e tes.bit etmiştir. 

Camartesi günü akşa·mı saat 
~ 

- Uyunm.'}um haf H Dedi. 
Sonra prdJyan.a. sordu: 
- Ne müjdesi getirdin,_ 

- Bn &a.bab ııerbest bı::rakıl9c1lfl -
am!.. 

th.Uyar tltriyen elini uuttr. o.nt
yanı bulmak illtıer ;:lbi arandı: 

12 ra<ldelerirnle Tak.simde yolcu. 
sunu daha yeni indiren 26 l 3 nu
maralı taksi şoförü arkadaşımız 

otomobile bindikten sonra nereye 
gideceğini sormu§, Cağaloğlu ce

vabını alınca, makasının kırık ol
duğunu ve gidemiyeceğin; söyle· 
yerek indird.ilcten bir .kaç dakika 
sonra başka mü~eri alarak Şişli 

tarafına doğru gitmiştir. 

Gene pazar günü F enerhahçe 
stadında yapılan maçlan takip 

etmek üzere giden arkadaşımız 

ela otomobile binmek istemjş, 

1 840 numaralı taksi Ka-clıköy iıı-

kelesindcn stada kadar olan me
sa.enin azlığından olacak ki; ken 
01sini almamıştır. 

Bu vesaiti nakliy.e darlığı için
de otobüslerm' hali de nazan dik
kati celbedecdt bir şekildedir. 

Ancak 24 kişi alabilece.k ot.obüs
ler yollarda saatlerce bekleyerek 
otuz beş, kırk kişi almakta ve 

bilhassa geceleri otobüslerin içi 
bir mkarça halint ahnaktadır. E

aucn ~kunsızlıktan bir hurda 
haline gelm~ bu arabalarda her 
dakika feci kazalar beklenebilir. 

lsta.nbul Belediye.inin, gerek 

___, 
14. ı . 941 

En Hayırlı Bit 
Müessesemiz 

Yazan: OC YILD' 
A, şağıki satırl arı dokuz r. 

danberi orta Anado!&ı f 
h irlcrinden birınde memur ~ 
genç hır akrabamın bir rnc:r 
bundan alıyorum. (J 

cİı;;imden memnunum. 
nasıl olsa geçiyor. Fakat ak~ 
lan bürodan çıktığım saatle; 
ma saati arasında beş altı L.tr. 

lik bir boş zaman var ki dePJ" 
Bilhassa benim _gibi An.ad~ 
yeni çıkan bir lstanbul Ç :J 
için. Fakat bere.ket versi.ıı !J 
burası için bir Halkevi ~' 
mi;,. Eski fakat temizce bit .Jt 
nası var. Bir kısım meındJ'" 
mualllıuler ve talebeler ge~ 
Halkın akıllı uslularından ~ 
yağı alışanlar var. Radyo d; 
yoruz; konuşuyoruz. Ark• 
ların teşvik.ile bİr iki kon~ 
hazırlayıp verdim. Sonb• ~ 
fransızcadan ikmale kalın~ 
kaç talebeye yardı.m et~ 
Bu bana heves verdi. So b' 
fransızca dersleri vermeye lı' 
ladım. Arasıra. da toplu bit ji 
de köy gezileri yapıyoruz; ot' 
lülerle temaşta bulunu1 f 
Hasılı bu küçük ve hayatstı J 
hir beni korktuğum kadar 
madı. > /. 

Şimdi de bir parça ben. r 
liyeyim. Genç akrabam .~1 ft 
cuktur. Zararsız bir tahsilı ',) 
dır. Oldukça çalışkandır. f 1 
aynı zamanda eğlenmeyi dJ 
ver. Anadoluda kendisine t ~ 
edilen memuriyeti seviııer~ ,a 
bul etmişti. Fakat ne yalan, 
liyeyim ben onun .bu ş~ı.d 
eğlen(:esi:z şehirde barınab~ 
ğini biç zannetnıiyordwn. Jıl 
ay geçer geçmez kendine 
ze~n bir çokları gibi ya)'i~ 
basmasını ve biç değilse. J 
canlı bir yere tahvilini ~ 
sini bekliyordum. Gerçi 1 
nim büsbütün de boşa çık:rn~L, 
ğildir. cGün nasıl olsa g~ll 
Fa.kat akşamları bürodan ~ 
ğım saatle yatma sa.ati ar&Pı 
beş altı saatlik bir zaman ~ 
dehşet I> gibi cümlelerin bJ' J 
bir feye delalet etmediği o/ 
kardır. Fakat ortada aynı d1 
cede aşikar bir hd:&at varL:d 
genç akrabamın yeni ınull'j 

ısınmaya başlamış ol~ı 

Hatta daha iyisi de var. O 
tan-bu-ldayken gazinoda, ~ 
da, çalgıda, hasılı genç a~ 
lan nerede nasıl eğleniyc>1 

öyle eğlenirdi. Şimdi orada~ 
feranslar hazırlamakla. ıı>,; 

lılara fransızca dersi ven:' ' 
köylerde halkın dertlerinı 

renmekle vakit geçiriyor. . 

Şayet bahsettiği Halk~ 
bir akşam lstanbul gazet ~ 
1rözden geçirirken kendi ıı> I' 
buna ve onu takip eden saUJ' ıi 
tesadüf eder.!le 'kendisi de: 
lim edecektir ki bu şimd-"'i; 
lence es.kisinden çok da.Jı-~ 
ve verimlidir? Zihninde bJ. 
başka bir ufuk açılmaya ~ 
mıştır; hayatını kendi siİ I 
zevk ve heveslerinden da1;,J! 
rin ve devamlı bir şeye J 
ma.k. su.rettle hakik.i sa.adete 
ha fazla yak.ınla§mıştu. 

* ~ 
Anadolu için çok fayd.lı J 

unsur olacağına şüphe c:~ :ıi 
ğim akrabamı yeni ı:nuJV'"f 
ısındıran }:ialkevi olmu~tu1· ~ 
teşekkül Cümhuriyetin eıı ..J 
yırlı bir ica.dıdır. Proğraı:ııJP"~ 
ki güzel ve yüksek hedefi::; 
anda eri§emese bile muht:;J, 
nadolıı şehir ve kasaba! ııf' 
ııenc;.ler, memurlar ve aJcrltl. 
vaziyetindeki yalııW.ar iç~·,) 
sıcak köşe meydana ge~ 
ve onları hissi gayeler Y~ 
yürümeye alıştırması büY~ 
kazancımızdır. Onun için ~ 
nin yeni Halkcvi binalarl • 'j 
dana getirmek hususund~ 
rannı Anadolunun hayrı 1'"';,,J 
çok sevinçle b.rşılamaf.; W 

27 -

,.e poç adamı koJllndan ~ 

yQriitmek lll&edl. Fakat o 'kldetb 
bir ~l'llk dadıesOe ·koluna ıutaıı 

en ke.ndtııdeo aynJmqtı. u~ ı,.,. 

Ja.fll bir ııayba çıkarmaktan kendl
Dl alarnıyar.W; 

Gece yarmım ti9 ıııaat ceçmlştl. Ha 
pl9haneobı gardiyanı elinde bir le -
nerle karanlık merdivenhm &tır allJ' 
indi. Birbirine birer kemer De mer-

- EDDl ver bıuıa evW!. SöyWi

flnt ele '* claba tekrar et!.. 
but oba w o~ koridoru yttrUdtUrteıa - Bu ...... hapı.ten gık .... )rınn !.. 

!Mim'& nihayetteki bUylik darılr k.spt- Zavatıı m6m1m baftfçıe UtıoNL 

şoförlerinin qyıgunııuz hareketleri, 
gerekse otobüslerin vaziyetleri 

haklt.ıoda nazan dikkatini bir de
fa daha celbedcr ve verilen emir
lerin tatbib için daha eııaalı ted
birler alınmasını bekleriz. =dır. ~ 

Sattet ıeniş ıeni' birkaç ker& ne- ,.utıLdl.: 
fee aldı. YU7.üne dök\ilen ~ aap- - Saffet EfondL. Jlktfe.n belli mil-
larmı ellııln eert bir lıareketlle a.rJm- dlrtyete kadar takJp fldioll..., 
la ,..tarak kafa.CJJw a\·geJarı a~da GözlerJn.I a(mca klLr'1mMia usta. 
ıııktr. Renksiz duıtak1an tltrtyerek tıaşuwwı mihıtelızl ve ~n ~lnt 
rısılda.ih: gördü.. Harela\tmm bu derece yakın-

- Onu bııluağm:ı .• ayaklarm& kar- dan takip olunmuma artık dayıma
panacağmı.. Beni blr daha hıra.kına- mıyacaktL ZaptetmlJ'e muktedir o.ıa.-
ması için yalvaracağım_. madıl• bil' hJddetle: 

Sonm başmı pen"&Z& day.aı., Göa- - Pek .faırJa ileri gidJyorımn, diye 
Jerlnl kapıy&rak 8e5Siz llHISS.b; ağla - haykmJ,. tosanı blr parça hallae lu-

mıya başladı.; rakınak yok mo ! -
Bu göz ya.,larmdao daha. Yakın. - Vatiteııl başmda.n aynlan bir 

dnha vefalı bir arkadaşı yoktu. Onu lşrJyl da1ma (ÖZ hapeinde bnhındur
hJı;blr ,ey bu sıcak ya.şiar kadar t.e- mak ni~rmw:uı emrettıği ,ey-
selli etmiyordu. dlr ... 

Tl'-""" hıı "'ikfıt. kalın hir ~le 

- \'ay!_ Buna ı.la cürd ha! ..• Be11 

IJlmd1 ı.ana gtiıst.er2ı:1nı. •• 

.W,-e yilrlim11k lstedt • .I...ıUdn !-;affet 

artık tıunaıuJlt" kendJııden geçıni~. dl

ınetr. muhuyyeıleel aanld donmu.,tu. 
Bir kuuuz ı.n yvan gibi biçare adamın 
üzedne atılarak cebinden rıkardift 
küçük tornavidayı rast gelo vüeo..ıu
na saplıanağa baş!a.th. 

Blrknf dakika M>nra, duyulan 1.-,.._ 
yaUara IH'f&D lıtı;l.:er yerde k&olara 
bnlann.ış iki ceset gördüler. Blllllar
dan biri. aldığı derin ;yaralardan ,1er
h~ l iltr., •:eırf ~~ '°' ""•T ,ı·- .-. .. 5 fcıt ~' ""' t•i. 

yı Ol'lbhıdea çdmrdrtı iri &naM&rta .... İki ıllz üstüne ırelereiı: ellerinl llaV&
çarü l!.$1 gtrdl. B1ll'8lll genlı} fakat ya ltaldlrclı: 
knpkunı blT oda ldl. K~e yat.ak - Yarabbi nihayet bqUnU de ca. 
varJfesl g()rc:ıı bir at minder, yanm- terdbı öyle mlf •• Fakat Pf!k ıeç._ 

da alçak blr nıaea Ye üzerinde blr Ah! Artık ben ae diye ve D&ld ya,.. 
toprak dest( ll&TCh• r.Dll. f •• 

Gardiyan ayaklAnnıu. ucuna tıa.sa.. 

rak bn yatağa yakla,tı. Çuvala ben
zer bir yorgana sarılnu" uyuyan mab 
pusu hafifçe dörtettk seslendi: 

- Haydi kalk bakabm baba!... Ba
na müjde ge&lrdJm. Alı; ~lan omuz 
larına kadar hmdş. yttzUnö hemen 
tamamlle örteu kırçd sa.kalı karma 
karışık bir ihtiyar doğrulmn.'tu. El
lerUe göUerlni ujtu.,turarak kendi 

Ve yü üstü yatap kapanarak 111(1 

kırmıya başladı. Gardiyan eliodeld 
feneri maMJUD üzerine koyıımuJ, o
non yanma oturmuştu: 

- Saffet baba yine mi ağb:yonan T 
Senelerclenbert her rttn. her Ct!C8 göz 
yqı döktün. Bu yüzden göderlnl 
knybettln-. Sana yam değil mı t _ 
lşte artrk kmtulacakıım! •• Yarın 1la 
yata kavoşacakırm! •• 

( lıı t - • " - ' 

Şehrimizde 
Bulunan Vekiller 

Şehrimizde bulunan Vekiller 
dün kendilCTini alakadar eden 
müesseseler.de m~l olmU§lar
drr. 

Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim lncedayı Oenizyollarma gi
derek Vekaleti alakadar eden 
meseleler hakkında izahat almıı-
1.anlır. 

lktısat Vekili Hüsnü Çakır da 
Sümerbank Yerli Mallar pazarla. 
rıncla yeni tesis olunan satış büro-

• 

TAKViM 

GüNEŞ: 

öCLE : 
lK1ND1: 
AKŞAM: 

YATSI : 
İMSAK: 

8.24 
13,22 
15,48 
18,02 
19,38 

6,38 
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~nYASu 

öCMAL 

Bulgaristan da 
Milli Birlik 

Hareketi 
Yazan: M. H. ZAL 

la 11lgar Bar-ekili evvelki 
19) gün Ruacukta mühim bir 

nutuk söyledi. Bulgaristıı.nın di· 
ğcr şehirlerinde nazırlar tara• 
fından aynı tarzda nutuklar 
söylendi. Hepsınden çıkan mana 
şu ki Bul~nristnn, türlü türlü ec· 
nebi ideolojileri etTahnda açı
lan cereyanları tamamile orta· 
dan kaldırmak ve Bulgar milli 
birlik ve istiklal filcri hakkında 
kuvvetli bir cereyan yaratmak 
istemektedir. 

Biz bütün bu hareketi, Bul
gari.tanın eski Balkan hastalı
ğından kurtulmak istediğine ve 
mukadderatına aahip olmak az
minde bulunduğuna güzel bir 
delil diye kar ılanz. 

Evet, Balkan hastalığı diye 
bıırlı ba ına bir hastalık vaTdır ki 
bunun bugünkü Balkanlardaki 
yegane hastaaı Bulgaristandır. 

Balkan hastalığının vasfı. bir 
Balkan memleketindeki devlet 
adamlarının ve o memleket hal· 
kının falan ve filim ecnebi mem· 

,Jeketın tarnftarı diye yaftalar ta· 
şımaları ve falan, filan milli ga· 
yeye varmayı o ecnebi memlcke· 
tin ICıtuf ve hımmetinden bekle
meleridir. 

Tecrübe şunu göstcrmiftir ki 
Politika piyasaaında bedeli alın· 
madan hiçbir vey verilmez. Bü· 
yiık bir devletin himayesine kar· 
!il küçük bir hükfunetin ödemi} e 
mahkum olduğu bedel, istiklilin 
tamamı veya bir kısmıdır. 

Balkan memleketleri nesiller
ce Balkan hastalıiından kurtula· 
mnmııılar, hazan fU· hazan bu 
memleketin arkasma takılınca 
falan ve filiı.n milli hedeflerine 
varacaklımnı ummuşlardır. Hal
buki sırası gelince biiyük devlet· 
ler yalnız kendilerini düşünmüt· 
!er, vaadettikleri bedellerden hiç 
birini ödememişlerdir. Çalışkan 
ve gayretli Balkan milletlerinin 
inkiııaf ta geri kalmalarının ye· 
gane sırrı, kendilerine güvene
cek yerde bll§hlarınm aleti diye 
) erden yere sürüklenmekte ısrar 
etmeleri olmu§tur. 

Gel zaman. git zaman dört 
Balkan memleketi tecrübeden 
ders almı§lar ve ecnebi. devlet· 
!erin nleti olmamayı ve milli is
tiklali yegane hecld tanım~yı 
üğrenmişlerd ir. Yalnız B~lgans· 
tan bu yolu ke~fedemcmış. Bal· 
kan hastalığHe malul kalmıft.ır: 
Romanya günün birinde derııını 
unutmus istiklal için çarpı§mayı 
göze al~~amış, derhal i~al al· 
tına düşmüştür. . . 

Bulgarlar milli birlik ve ıstik· 
~ali ba hedef tanımakta ve her 
türlü arazi ihtirMlannı ikinci pla· 
na indirmekte ne kadar acele 
<'derlerse akıl ve selamet yolunu 
o kadnr çabuk bulurlar. 

Mnccrn yollarına sapmayı şo 
'eya bu memiecktin yedeğine 
takılmayı tercih ederlerse ancak 
kendi kendilerine zarar ederler. 

Program, 8,03 AJııns haberleri, 
8,18 Hant program (P1.) 8,4:5 Ev ka· 
<ı nı - Yemek llRtesl. 

12,30 Progrnm, 12,33 Tilrlu;e p!Ak
lar, 12,50 Aıı.ııs haberleri, 18.05 TUrk 
sc pltıklar programının devnmı, :!.3,20 
Kan,ık program (Pi.) 

18 Program, 18,03 Cazbant (Pi.), 
18,80 Kom14Jtl&, 18,415 MUzlk: Çitçinin 
1<ııatl, :uı :Mllzlk, 10,30 Ajans haber -
Jcrl, 19,45 !<'asıl heyeti, 20,15 Radyo 
gazetesi, 20,45 l'ortlzlk: Küme heyoU
.Klıislk program, 21,80 Konuşma, 

ıl ,45 Radyo ııalon orkestram, 

içtimai Yardımlaşma Mefhu
munun Güzel Bir örneği 

HADiSELERiN 
PEŞİNDEN 
• • • 

Çalışan Birine Sordum, 
Aza mısınız?. 

Siz Dini Musevi Bi 
Albayı Burada 

'Hayır, Elimden Geldiği Kadar işlere 
Yardım Ederim Benim 

Fukaraya Başka Yardımım Dokunmıyor ki,, 
1 ~ . . ":=!D191W 

Fukaraperver ve 

Büyijk Tarih cilt 4. sa~ıf.c 330 yaoıyorum. Bir gün bu bina fu
oa Atatürk bu miicssese ıçın de· karaların üstune çökf'.r de enkaı: 
mişti ki: altında can verirler dzy-c .... 

cİstanbuldaki • Topkapı Fu- - Tamiri mümkün değil mi 
karaperver cemiyeti - içtimai yar: hanımefendi~ 
dıınlqma mefhumunun mahallı - Görmüyor muwnuı: duvar
te,ekküllerle tatbik sahasına re: ı !arın bir çivi vurulmaya laham
çirihncai yolunda bir çok e~salı ı:nülü yok. Tahtalar o kadar çü· 
arasmda takdirle anılmaya layık rümüş. ki bir dokunuluıta dağılı
mücsscselerden biridir.» verecek. Dört senedenberi tamir 
Topkapıdan bir i tasyon .. e~- ede?1iyoruz .. ~el~d~e müsaade 

Yunan 

Arnavutlukta 
Kıt'asının Başında 

Can Vermiş 
Yunanistandan hiç beklenmez 

brr haber gelmiftir: Arnavutluk 
harbinde can veren ilk büyük rüt. 
beli Yunan zabiti. albay Mordo· 
bay Frizi adında bir Musevidir. 
Bu subay, bir müddet Krahn ya
verliğinde bulunduktan sonra 
kıtasile beraber Arnavutluk har· 
bine gitmi§ ve daİına askerinin 
başında dövÜfmÜştür. Bizzat Ce. 
neral Metaksas bir tobliğ neşre· 
derek albay Frizı'ınin ıeref mey
danındıı can verdiğini ve büyük 
kahramanlık ve fedakarlık gös· 
terdiğini söylemiştır. Yunan ga· 
zetelerı bu Musevi !baya dair 
bir çok yazılar yazmı lar, dininin 
Musevi, fakat hislerinin halis Yu
nan olduğunu ileri sürmüfilerdir. 

. ' 

BUyO 
Facianın 
Hikay·e • 

1 
Hata Üzerine 

Hata 
YAZAN: 

Mqhur Fransız Muharriri 

ANDRE MAUROIS 
, BUy{lk Alman taarruzundan bir • 
taç g1ln evveı dokuzuncu ordu ku • 
nnndam cDc Corat .. ı rJyarcte git • 
nlştım. Ziyaretim akşamı zevceme 
Ynzdtğnn bir mektupta dedim ki: 

c.Burııda Pek fyf adamlar var. Fa· 
kat kendllerinı fazlaca ihtiyar ve 
.tlihneleşmlf buldum.> 

Ordu kumandanı General Coraf u
ııngan ve çekingen bir adamdı. Can· 
ı bir atıkerden ziyade tc:ıpcrvcr bir 
ıçm1111 hissini veriyordu. 

Geçmiş luı.yntındııki yegane mU • 
lm hAdbc, l<'aa harcketı"ri lll?'ıuım -

Abdlllkcrime CSll' olmasıydı. Elr 
!'dunun baqJna geçirilmesi lçın '>rta

hlçblr F.Coop gortlnmuyordu 

Ordu karnrgdlundaıı gonra ccphc
gezdlm. Aııkcrfn azlığıım h yret 

tlm. F.n mUhlm noktalnr dcıta 
ı<'tnık bir manzara gö tenyordu 
)lomobJIJc bombo hir köyden dl er 
lr <öye gcldlkQ<' bir ı tıı~ ordu ııııun 
urruarda ne kadar kolay nt oynata 
!'.tını gllrUyor ve dehşete dllştiyor • 

um. Şunu nnladmı ki, Alman ordu
-u biı d<'!a hU uma geçerse Vcn1n 
rhrlne kadar hiçbir engele t adnf 

•tmcden llerllyebileccktır. 

harp n ı, mod rn ı apl r d u
mu lyeUe harplerın d fmeZ ·ıı.fdc 
l rin de k t'lyyt'n uygun de Jdı 
Kın'V ller ı zu-ı bir ccp:'ı Uzerl-ıe <'• 
rlt gibi yayılmıştı. 

BUttın mUtehıı 1 r bu tl'mlUn 
aleyhinde idiler, d rln V<' ltademell 
bir harp nlza.mtT"a 1 m östertvor 
lnrd1. Bir ha.t rıldığt man g<'ri • 
Btndeld kuvvet mukab 1 bU m va -
pncak btr hald bulunm 1ı idi 

Halbuki ı harblnd 

cekl nJı. 

3 

motosikletli 

fclcrinin tamam olduğuna inanı)'o 

ltırdL GUnün birinde Almanlar kar 
şı.lnnna dikndlklerı takdirde ne yap
mak ltızımgclect'ği kını entn hatınn 
bile gelmiyordu. 

Vaziyet çok tehlikeli idi. ÇUnkli 
gcrlnln mUc.1n!arum: olması, Frarıııı:z 

ve lngillz ordularının arkamndaJ..1 m 
\asala hatlarının derhal kesilme.si c 
~ol nçnbiltrdl Bir iki gün içinde hll· 
tün ordul nmız ytyc<.'ckmz \C ceph 
nesız kalııbillrdl. 

Siklet merkezi en ön cephe hnlt 
olduğuna göre h.iç olmazsa b u 
kuvvetıı olmruır beklenirdi. H bul 
hiç de 6yl değtldl. 

Asıl fclıtket ve ~ bUyilk hata şu
rada ki. muharebe bu uyıf' hat Uze 
rinde olsun kabul edllmedl. Bunun 
tlzcrlndcı sekiz nydrr nz, çok çah ıl
mış, bir şeyler yapılmıştı. Almanlaı 
B lçlknyn girince İngiliz ve il<,ran 
ordıılan burrladik.lıın mUc.1a!aa hat
tım tarkcderek hnrbl apaçık B3h da 
lcabu1 etti! r. 

Bu ned n btlylc ol mu tu? zza • 
general Gımı1erı d:ı.1m& ~ fila1 m 
dattıs ~: 

lk. durakta iner inmez., gozu· etmıyor, barı ıst.unlak etseler dt: 
ve ı k d.v b. b. b. k 
me büyük hantal bir binan~. a· ıger ır Y.~re ~r ına ~şa .ets~ . 
ptsı üzerinde bu cemiyeti goste- Bunu da soylcdık, henuz bır tül"

chr n!n ontinde ne 
vnrdı? Ağnçbrdan bir takım bari- ~ 

c vazlfcyo 
en Uar, önünde SUngllJU nt'ferler , e 1 !baylar "e gcne-

<Bugthıldl hnrpte hııngl taraf k 
buğund::m çıkacak olunm kendini fc· 
n:ı btr tehlikeye ınarın; 'brrskmış 
hır. ren uzun bir levhıı çarptı. Zile ı lü karar verilemedi. 

ba r basmaz aralanan kapıdan - Bina kimin) 
içeri girdim •• • - Cemiyetin ... 

Bugün müessesenin en faal Bayan Tevhide Galip Hakkı· 
günlerinden biri idi .. Fuk~r~ya l'!r· nın endişesini biruıyı gören ve ce· I AlOOy Mort!ohay Frizi 

polls memurları... Bir Alm n zırhlı im ti. Gm hizmcUcrlnin 
frrko.smın böyle çocuk oyunc klan bir l 1 de ccpht' tıizmctJ şck-
karşrarrıda ileri hnre'·etıne fn rla ''<'· Un r e nl k m c h fira bllc 
rcceğinl bııtıra getirmek bile gül!lnç-1 g tlrm rni!Jti. BUlll bu emekli g<'oe

tll. raı•er evrak yı mları içine boğulmuş-
lngllız V"" :F'.ro.nsız kuvvetıerfn!rı L'ırdı. KAğrtları h vale t'tmckle vnzl-

zak, giyecek tevzı edılıyordu. zen derhal takdir eder. Onu bu Albay Frizi.nin ailesine yüksek 
Çünkü bugün, bu §efkat. yurdu· mevzudan uzaklaştırmak maksa· manş bağlanmış ve çocuklarının Yunanistan, İtalyan tecavUzU hak • ..,,,,...-...,... ..... ~---,--~-
nun müessisi doktor Galıp Hak· 1 dile ba,ka suallere geçtim. hu··ku·ınet he~~hına tahsı·l go··rme· 

f J ta ""' kında bir beyaz kitap çık rmıştır Bu 
kırun dördüncü ve at yı mı • - Hayır işlerinizi ne suretle )erine karar verilmiştir. kltnp yalnız İtalyanların YunMlılarP 
mnmlıyordu. yapıyorsunuz? Öyle anlaşılıyor ki hu albay, saldmRlannn aıt vesikaları ortayı 

Bir anda bir nefesle çökecek· - Senede iki dda tevziat ya- Yunanistnnın eski arazisinde ya· ltoymaltln kalmıvor. Tet"avi.lz ııistcml 

Her ncdemıe Gamlen bu fikr1n 

tam:ımne zıddına bir yol tutmuştu 

Anlaşılan bu işe de slyast dU 
ler ka~ıştı! 

11 Ct' 

klld İngiliz SC'flrln tekrar ctml 
Akdeniz hııkkındııkt lrıgfl!Z • ttaly 
lut!U'ına cl stırtllmlycceğinı 8:ı;I • 
mlştlr. 

10 nisanda İtalyanın Atına ef 
t.cneral Mcüıksası zlyarrt d t 

İtalyanın Yunnn top kL:ı.rı a 

mif hissini vere.n :bu ah•ap ç~tının pıyoruz. Biri Cumhuriyet hayra- şayan ve Yunanlılık ht"snbına ta· I nln usulleri ve ~ntrıke.laıı ha.kkındıı 
iç~.dul, k~~e ız, te~edılm~k~o- mı günüdür. Diğeri de Galip mamile temsil edilen mahdut Mu· ı bundan kuvvctlı bundan cnnlı bır it· 
lugıle çocugıle ac;lıga m ~ l;akkının ölüm günü.... sevi zümresine mensuptur. Yu· hamname ola.me.z. 
fukara insanlarla doluydu. Yedı· nan~0tanın Balkatı Rarbinde elıne Kitabın Ur it rnıı \J 0 r. BIJ'ln 1 kı-

h - Aynca faaliyet yapamıyor .., " .. 
sinden yetmişi~ kadar er yaşta, musunuz i geçen arazideki Museviler. bu şe.. sım Arnavutluğa karşı olan Yunun 

tccavtlzllcı b ~lıyor, İtAl~ uım harbe 
g nnc:ıll<! bitiyor. 

ı 
dlktlğ ne d lr, Arn vutluğun 
m b lil<' ı n 
.Mu ollnl nnmı a ş dd ti tckZ p 

her cinsten, her mılletten fukara kilde temsil edilmi~ olmaktan çok 
d b d - Anlııtecag· ım. . Bu muhitte var ı ura a. uzak bulunuyorlar. 

Bir odada tevziat yapılıyor, bir on dört mahalle '1ardır. Her ay 
odada karneler muayene ediliyor, iki mahallenin fukarasma baka· yonmı. diyen kimseler çok var. 
sıra ile vesikalarmı göstererek m:. Sıra ile ötekılere geçeriz. He· Ve hakrkaten de istedikleri ııey 
hemen bir aylık er..:nklarını, bu men he~n biz onların hepsini çok defo oluyor ki, adaklarını gc
kışı çıkaracak elbişekri~i alıp ~i- tanıyoruz. Sayısı 250 • .300 ara· tirip bize ver.iyorlar. 
diyorlardı. Burada bu ııılerle urı- aındadır. Yeni kııydolunanlar. a-ı Bir takım odalara, soflllara gi· 
raıan bir bayana sordum: ramızdan eksilenler oluyor. Fa- rip çıkıyorduk. Bu geçtiğimiz 

1 
- Siz bu müessesenin mcmu· kat kadromuzu gene aynı mik- yeılerde fuknrn kadınlar sıra bek. 

ru veya azaaı mısınız? tarta muhafaza ederiz. Maamafih liyorlardı. Sordum: 

1 

Utandı, kızıırdı, ne söyliyece- aon günlerde bu miktar fazlalaş· _ Siz hep kadınlara mı yar· 
ğini şaıırdı. maktadır. Çocuklan himaye ede· dımda bulunuyorsunuz? 

- Hayır, hayır, diye ceva~ riz, onlan mektebe gönderir, em• Bayan Tevhide bir nn dunıla-
verdi. ben araaıre. evimin iti b~· z.i.kli analarm gıdalaTJna itina e· dı: 
tince buraya gelir, elimden gcldı. deriz. - Hnyır, dedi, böyle bir fıde· 
ği kadar yardım ederim. Ben de Evvelce mücaeeşemi:z daha ge. timiz yoktur. Biz bütün fuk raya 
fukarayım. Ne yapayım ba?ka nişti. İşe giden kadınlann çocuk· aynı himayeyi gösteriyoruz. Ah 
.. 1~ bir faydam dokunmu ki.... !arına mahsus bir dershanemiz bize böyle bir sual sormakta da 

tur u • •k rd A d LJ Üstü başı eski fakat temız p.a va ı, vrupa an oyunca~ ar ge. hak sınız. Çünkü gÖrdüğümüz 
bir kadındı. işte, diye gösterdı: tirir, çocuklan mefgUI eder. on· kadınlardır. Onlar ~rkeklerden 

_ Bu bayan buranın a ıl sahi- lan okuturdu'k. İlk olarak ta bir fazladırlar. Biz erkeklere daha zi. 
bi hamisidir... sıhhiye yardımcı tqkilitı vücude yade sermaye temin ederiz, onu 

'Orta yaoh. sade yuzlü •.. v .~~e getrrmiştik. çalıfffiaya teşvik auretile miişkül
.. 'şli. üstüne beyaz gogusluk - Varidab ne tekilde temin !erini gidermeye çnlışınz. Yoksa 

gıy~ı iş bir bayandı bu. Henıen ediyorsunuz? bir çok yaşlı erkeklerimiz de var-
JCÇl~ Kendisi doktor Galip - Hiç §Üphe yok ki teberru· dır. 
tanış k B Tevhide larla oluyor bu. Çok hamiyetli 24 • 2 • 1908 de kurulan bu 
Hakkının refi ası ayan vatanda§lanmız Tar. Her türlü fi b" 
idi.. v •• _ ..ı l Ce müessesenin 32 sendik §ere i er 

Kocasının kurdugo bu mucaae• ihtiyacrmızı temin eoİyor ar. • _,_ b" f 
k rniyete mensup aza geliri de buna hayatı var. Faırnt rr insa sız sar-

. ,.;...,dı· o yalnız beş na çocu • T k --'-1..: • b ~ 
seyı r-·· dahil.. Ve bizim müessesemize aılış ür tanıune geçmı;ı u gu· 
la abbaplarllc y~tmaya ve 

n ve d. Ytılta yardım edenler asla isimlerini de zcl kıymetli eseri bir saniyede bir 
·ılerletmey,e gayret e :y~r. · : B-'- d b k k h d b. G l' Hakkınm hır rozetmı vermezler. ~arız ora an, ura- çok canları yn e.ra ma ve ~ ı· 
sına a 1P dan öteberi gelir. Kim gönder- lir. 
iliştinniftA. r~k. dedi. ne yazı.k eskisi mi§tir~ Bir çoğunun nereden ol- Bayan Tevhide Galip rlakkı 

kild ha duöıınu bilmeyiz. Ayru nmanda bu bina.da bir sırça sarayda do· 
ib. bol ı.'e geniş bir fC e - • ..,-

gı ı Zaman kotfi. Topkırpı Fu1carapc\-vdere Yar· laoır gibi yürüyor, içinden bir dua 
yır yapıımryonız. I v ız dnn cemiyeti adeta bir cadok> ile mınldanıyor: 
b~·ı ıeylerden üç kilo 8

• aki~l gıml • · '--1· ) ·,..;.. 11"'---ı• · · d. Ali h fuk l ..... ·1 bugün ancak bır o a a yen rNl mıe ge mı,....... ntt:ı!IC a ı§lm, - Bari, ıyor, a ara a.. 
para ı e . d k harap. gu vaziyetim düzıelir9e bu cemi- rıma acısın! ... 
biliyoruz. Bu bına a ço . · d yele bir ko,vn, on lira para adı- Neriman Hikmet 
Her dakika korku ve azap ıçın e 

Yolda kasabaya giden lt.öy 
mııallimine ıe.düf etti. 

İkinci kısım, 10 haziranda JtnJya· 
nm harbe cu·.rnc:slnden Yımanl truın 
nsk!!.11 vasıtnınrln saldrnnll8ltla kıı.

dn r olan dc\TC. UçllncU ktsrm dn doğ· 
rudan doğruya eon teco:vUzc aittir. 

En başta Romada 28 cylt\l 1928 d 
imzııJ.anan dostluk muahedesini bulu· 
yorswıuz. B. Mussolln.lnin lmT.ll8lllı 
taşıyan bu munhcdcden makmı.t, lld 
taraf ara.srnruı dosUuk ve barışın 
korunması ve fhWAnar:ın hukuki 
usuller d lrcsinde hallidir! Halbuk1 
muahcdenln hWunü ancak ltaıyanm 
Yunıı topraldarma saldırmayı kdrlı 
sandı •ı daklkırya kndnr stırmOştUr. 

Bcynz kitapta neşredilen vcstknln· 
ra göre, 1939 martı ortasında, ltal· 
ynnm AmavuUuğa .saldrrııcnğt halt
kındn IOBkovo. radyosu blr haber 
neşrediyor. 17 m:u-tta. bu hııbcr Ro
mada k U ve şiddetli bir tarzda tek· 
rJbe uğruyor ve bu ytnnın Adrtyıı... 

Ukt sulhu bozmak gibi köUl hır ni
yetle yayılmış bır yrı.lan olduğu söy· 
lenlyor. 

4 nlsıuıdn Vıınıı.rustanm Roına 

maslahatg1\mrı tlnaya fU tdgratı 

çekiyor: 
cKont Çiano, Arnavutluğa mU~ 

hale niyetini katlyen beslcmcdığinl 
ve yeni thtillı,tlıı.re. RUrllklenmck t t • 
mcdlğtn! bugün İnglltcre ııef rlnc 
resmen temin etmiştir.> 

Yunnnlstamn Londrn ııc!irl 6 .nı· 

sa.n tarnıll bir t lgrafin İtalyanın 

lnglltereye verdiği re&rnl teminatı 

tekrar ediyor. 
7 nlBanda. Yunanistanm Tiran seti

n Atinayn fU telgrafı çcldyar: 
clt.aıya.n bayr ğmı taşıyan beş 

hurp ~si. bu sabah aaat alCıdnn· 

ArıtlWBflntuıı tcea~ n~ı;m:'ra(~ 

j'ınn dıılr d!'fnlarb n"Sllli tt'mlnnt 
veren Kunt Çlano 

Yuna 
ey az 

• 
ısa ın 

~ita ı 

Tecavüz Sistemi 
akkında Canlı Bir 
thamnamedir 

bert, Draç 
edlyor.> 

limanım 

ZAL 

8 ru::ı da Rcm:ıdaki tınan 
clı;iıJınd.cn AUna a ~ telgraf g lı
yor: 

<Kont Çıano 1taly nın Arnmmt-
lu tamamtycttıı Te fSUkWtne te-

nJy Unde olmndtttmı w ıı:m.

yfş ycrlne l r g lrn 'e ltalyaya 
d b.'r htl Om t kurulur kurulmaz 
1tal an ıuıkl!rtniıı Arnavntluktan çe
ldi ğini lngut re scnrtne teSIIl('D 

temin etrnl Ur. Kont Çlano oyJrl te
minatı Amerika ııetirlne de te1a'ttr 
ctrniştlr.> 

Ayni eflr!n 9 nfs:ın tarihti lr tel
gra!ınn gett, Kont ç· no bn temi
natı ert gQnU rcsmı "~ katt bir 90-

deki Fatm A ulayı ğlık ver- ba ladı. 

mlş V<' Futst ttaı m Yu t 

nın tamarniy<'tınr her vaklt 
r;c tercc"eğinl ı:ıöylcml t r 

ll Mayıs 1939 da Yunanı.sla ı 

.Roma sefirinin çektiği bir telgraf 
göre sefir, resmi bir ziyalctln so
nunda B. Mlıssolini ne uzan uzadıv 
görClşmQş, konu.şınn Duçen n ~u 

mftphem cllnılcslle bllm1'Ur: 
<Bir m(l]U)ckct için en iyi siyaset. 

dostluklnmn, bu dostlnrm yakm ve 
ya ozak mesafede bulunmalıuma gö· 
re nyar ebnt'yl hlhnclctedlr-> 

Yunantstanm Görtce konoolosunun 
15 hazinın tatihli bır tclgrnfma gö
re, ltnlyan maarif D8%m, Garicc be
lcdtye daircs1D!n balkonun4an B{jyle
dtltl btr nutukta .A.rnavutlnğmı 1ta.ı
yan ırjhni altında iki, Qç sency 
vıımıadım bttyftycceğlni temin etmtş
ttr. 

Gm Mctaksas, 21 ağusto 

1.939 da, İtnlyadmı vdetı l'eslle6ile 
llnl]..-a scflrt Grazı:t"y1 knbtıl ctmlt 

ttrun ul'!84ıyn k~tur. Neti· 
ccde Gencnıl MoUık8as 8C1ıre f'l 86z. 
leri ~emlfttr: dtaıyada Yananl&
tan htıl>'Jmıda mC1'Cllt fena cereyan· 
1aroı &tüne geçmtye muva.ftak obna· 
nmld!lcr.bn. Fakat ~ da tekrar 
ederim lı:f topraklammzın tımaml· 

yetı veya hayatı me:nfaatıertm1z teh· 
dide uğrarsa. bunlnn mllda!lln etmek 
için dö~cğtmiz ımıbakkalrttr.> 

Setir ~ cevabı ~: 
<Bu takdlrd dlMlfmekte hakkı· 

mz olur. Fnknt bö)ie blr llıtımal hl( 
bir ı::un:ın baş göstcnntyecektlr.> 

Yurmk1 sayıırıa:dıı dn Yunan be 
yaz kttabına göz gezdlrmtye devn.u 
edceeg1z.. Te<:avtız ırietcmlntn usulle 
ri hakkında bundan iyi bir ders ktta 
bı olamaz. 

UIKAYE 
- Uiur ola muallim Bey. 
- Eyvallah Ali çavuş. Nereye 

bayle? 
- Cambaz laınail Kııra Ah

mcdin Gilllüyij kaçmnı~, karako
la haber vermiye giderim. 

Hazır ayağımıza krıdar s:d· 
mİşkt-n bir yol da kendini dok· 
tora ~~öster, dediler. Ke.ki gÖa· 
termt.z olaydı doktora, Muhla· 
ra: 

- Bu adamda fren~ illeti 
var, yavuklusuna yazık. olur, a· 
yırtın kızı -0n<ian, demi,_ Ilı.nan 
üzer;ne bizimkinin de: işküzarlığı 
tuttu. Delikanlıyı a>ıtt':ı kızdan. 
Adamc:"ıığız son zamanlnrda za
ten a~kın bir §ey olmıı)~·ı. Dü Ü• 
miy .. r, anı.det sırada kara sevda 

dim Bir iki defa nef.:• etli, Ya· - Camb z Jmıail bu be .• Bu 
rııbl~a lapa koymu~ c\ \Ünü nlmıı d:ı Kara Ahmedin Güllü ku. SMl 
deiikanlı ba:nıı:;. iyi ohwıştn. Ali Kel de ayıkla o·rincin t şını ~· 
çavu la köy muallimi böylece dı. F-"ck ce ı•. •tine v ırmı bun· 
konuı;arak giderlerken yol ken.n- lnr. Herifin ~·:ne delil',.:; tutmu'J. 
rında bir ka~ görerek durdu-ı h.•zm imüğünden tuttuj'.ıc gibi 

önini öldüriir mü, divorlardı 
Hem onun yaralarını cÇallıkı 
-köylü Fatma Abla İyi etmemi~ 
nıiydı~ cKar çıban d uı da a 
dam deli olurmuymu7 ki ... 

1~ahkcme raporun k :raatinden 
sonra ilk ch:mşmada <l·.ktor ile 
mulıtar hal kındnki d ., ayı i. taj 
ile bcr eılt.rine karar ,•erdi. Fa 
kat. yakın bir tnrihe l.tdar A· 
nadolu köviusünü ceh.i.\ .. , ve b . 
lomsızlık ; üzünden hunp eder 
bu gizli cKara çıbnn> davası bit· 
mcdi. Bu davayı yalnız mü .. bo 
'C ı,,tıı:rlu Türk iııkıl.: hı ki.ıkıin• 
den 1';Lirdi 

''KARA ÇIBAN,, 
Ali Çavu~; köyün korucusudur 

Sbahleyin köylillcr mısır çap~ıdna 
• . da koy e 

gıtınıııler, Alı çavuıu K yrak 
bekçi bırakmışlardı. « 11 

K- Esma> Hasanın> kaynanası c or 7...c 
ile c Toygarların> kötürüm Y· 

k . ikler 
neptcn gayri köyde ım~ec. d 
kalnıarruştı. Köy muallımı c 

llldctebini kapamı cuma ta~ili~i 
Seçirınck üzere kasabaya gıtmı· 
Ye ha:tırlanıyordu. • 

Ali çavtı§ kahvenin önündekı 
P~Ykcye yan gclmiıı yatıyordu. 
Bırden muhtar Deli Durmuıun 
<:at':\k ııeııı tık nde5 be' gir so· 

luğu gibi kafasının içinde öttü: 
- Ne horuldar durursun be 

adam! Kendini devinni~ yatarsın 
da, gözünü karıgalar oysa habe· 

rin olmıyacak... T~z davran k~
rakola haber ver, Kara Ahmedın 
Güllüyü Cambaz lşmnil kaçır· 
mış. Anası olacak karı, kızı:nı 
bulun, diye bangır b~mgır bagı
nr durur. Yatılocıık sıra mıdır} 

Ali çavuş, budaklı sopasını 

kavrayıp doğruldu. v 

- Sen teluş etme aga. ben 
. d" Ba"efendi~ e varır, haber 

§lffi l " • f l d . . d·ıve yerınden ıra ı. 
verırım J 

- Yine mi kız kaçırma dava· 
sı? 

- Dünya üzerindf'! karı milleti 
kaldıkça bu dava bitmez .. 

- Peki ne diye bu 1.§lcri gÖ• 
nül nzasile yapmaz da karakol
luk, mahkemelik oluraunuı? Hem 
benim duyduğumll göre, lumail. 
nisarJıııı Güllüden aynlmıştı, 

- Zorla ayırdılar, adamın ay 
rıl +ğı falan yok. 

- Zorla da ayırma olur mu? 
Kim yaptı hu i§n 

- Geçenlerde köye hir dok· 
tor gelmişti. Cllmbazda bir dert 
vardı, bir türlü !avmıyordu. 

lar hortl tmış ~avallıyı •.. 
Bır hdmla l>iT er.kek iki kişi Cambnznı ğzın<ian hala kan· 

kôyun koyuna sarılıp y,;ıtm lar- b köpijkler sızıyordu. 
d1.. Ali c;aVU§ seslendi: * 

Hey .. llemfer:.. Yapıl n otopside Cambaz İs· 

bafın·' ,-unwca raııtg~'-:llır.e de Öl;;m uyk\.18U '~ 
saldırıyordu. nız be k;, lksanıza. 

mailde irsi ve müzmin frcnı:li il· 
mı daldı- !eti mevcut olduğu anlaşılmı ve 

- Kötü bir hastalıktır bu Ali ··- Bc-!ki hastadıt ııt Ali çn-
çavuş. Doktor İyi <"tmiıı te höyle \•ıa Yanlarına git le seslen •. 
ynptınnl§. Kızcağıza yazık olur· Uyuy.ıı.n meçhul yolculann ya· 
-iu nına gittiği zaman Ali çavuş ir-

- Yok be mu<lllım bey.. kilerek geri fırladı. 
fr .. n~i mircngi değil L.ı. Kara çı· - Vış anam. Burada cinayet 
b tn c;ıkartmıJ. Derdi:-, b na ım· olmu!I be, hele buraya gel mu
ı ... ~·ı. Yora \ ı : gösteı·t" te içiın allim bey. 
a ·ıdı zava!l ;.ıı • . cÇal'ı • öyü~ l Ve k~di kendine siiylenrniye 

gcç.irdiği bir krn ve buhran ne
ticesi yavuklusu Güllüyü öldür
dü~:.ı tnhakkuk etmİ!ıti. 

K, rn Ahmedin kan .. , Ayse, 
kızı Güllüyü ni nluıı lsmuilden 
zorl ı ayırt n muhtarla loktor 
aleyhinde dava açtL B;itün kö}"-
1 iler: 

- Hiç insan fren ı illetinden 
nk1ını o:ı. n tır da ni.ıınrıh:ıı•ır', ken· 

D .::ı , ~ 1 1ık köylü l· Atma Ab
layı • eriş ~ez; bir şifa kudreti 
ve kayn,· • gibi &&~onların çoı 
c.ıklnrı, t.ıııün, onu ı 

- <...::ı kani.. 

Diye ta ı. tutuy J• Itır ve her• 
kesten ' .zla vehme ve hh ıa:e de 
ğıl, hakikate inanıyorlar. · 
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OKUYUCU ,ı 

-----MEKTUPLARI 
( T.; ·cüme M ... cnıuas 

L .... o.,rc.nıı.e} e, daha dog· 
• u:.u ....... ~- o.ı ecııel>ı ııı.anı 

.. t. •• t ···'-'} c ut\ eı;.,aı bır çoK 
\ ....... ı... .. ur h.endılerıne reh-
bc. .... ~-LCeA b.r vasıtayı • a· 
ı .. , •• u ... ı ... ıma ragnıen • buıa-

mıyoı ... rdı. 
bı nc.ı, ıkıncı ve uçiıncü 

nu .ı ...... ınaa soz.c çarpan nok-
" .ı aorC!uncu nüshasından 

1!11.; .. 1 en tashıh edeceğini zan
nett.~ımız ou kıymetıı mccrnu
anuı ınadıesef aynı tarzda çık· 
ma)'la devam eıtığıni goruyo
ruz. 

lJünya edebıyatında önemli 
izler bıraicmıı dehakar, sanat
l~ir ve mütefekkirlerin eserleri 
her dört nüshada da bir•birini 
zıncirleme takıp edıyor. Fakat 
nekaaar yu:ık ki bunların ek
aer isı. şahane bir bahçenin 
muntazam tarhları arasından 
gelişigüzel aakından koparılıp 
orla}" atı mıı ve sararmııı çi· 
çeklere benziyor. Çünkü bu 
yazılar ait okiuiu eserin Jaalet
tayin bir kaç sahrfesinden ahn· 
mıı parçalardır, ve mevzuları 
itibarile herkesi alakadu etme· 
diği gibi tezlerin başı ve sonu 
olmadığından layıkile anlaııl· 
masına da manidir. 

Gönül arzu eder ki mecmu· 
ayı tezyin ede<:ek yazılar bütü· 
nü ifade etsin. Yani mecmuaya 
girecek yazılar bir eser veya 
hikayenin ho§a ıriden bir iki sa· 
hifesinfo tercümesi ohna11n; 
aftcak bir eserin bütünü okuyu• 
cunun alakasını uyandırır ve 
~vzuu anlamas:nı mümkün 
l:ılar. 

Bu mecmuada eksikliğini 
hiesettiren mühim bir nokta da· 
ba var: Güdülen gayelere ta
mamen muhalif olarak, baz:ı e· 
ıerlerin asaüarı ahnmadan, yal· 
nız: türkçe terciimcleri derce-

Nasıl Olmalıdır? 

ıı.... , • .•• . ,\,ecmu..ı. hsan 
1,4,..,1 .a.ııııı ııılaµ co• n ı..ııı u-.ıs 

•.• .ı .. h .ıı ... u•} curıı llc.LiL o.au
o"' ı-..;ııı, ncı teı cun1cıun ı..ar91· 

~ • ..ı u~ııcını..lıdı orıJınaıının de 
"'"'""'".)· .. c.1,ıtllOi r. "ıccmue1,. et. 

gır tceh. h , c .. e ı .n ıııelnı hcr-
.• c~.... u ...... ı ... r.ı} cıcabı gıbi, 1 

ounıarı .cırı.n C•llıCK uc gere ... 
ınu.ı \ e gerekse haııtıazır va
k·.1 O• ao .... } ... ııe bıl ço .... .-ımsc

•L•CC rnumı.un aegı oır. 

Bu itıbarıa, mecmuada ori
jına ı nıetııı buıunma} an lercıi· 
ı •. l'r, ıslıhant edıten ga.> eye 
• .. ~·• oımamaya mahkuındur· 
İar. Aksı "takdirde c fercüme• 
mecmuası pıya:.ada mcbzu en 
görüıen herhangi bir edebi 
mecmuadan başka bir mana 
ifade edemiyecektir. 

Mecmuanın bir çok sahife· 
leri tercüme tenkitlerine hasre· 
dilmektedir. 

Bu nevi tenkit yazılan oku· 
nabilmek için okuyucuların o 
yazılara mevzu te§kil eden e· 
serlerin aslını ve tercÜme5İni 
mudak okumuş olmaları lazım· 
dır. Kariler arasında böyk bah· 
tiyar bir sınıf bulmaksa hemen 
homen imkansızdır. Bir anket 
yapacak olursak tenkit yazıla
rını takip edecek yüzde üç kişi 
bile buJ.amıyacağımız.a ıimdi
dcn emin olabifüiz.. 

Buna binaen, can 11kıeı ve 
hemen hemen hiç kimseyi ala· 
kadar etmiyceek bu nevi yazı
ların da mf'cmuaya dercedil
memesi gerektir. 

Tenkit yazılarından ta&Hruf 
edilecek sahifelerin daha müfit 
ve herkesin alakasını celbede· 
cek eserlere tahlİei: okuyucula
rı mecmuaya daha ziyade bağ· 
lıyacaktır. 

1 

KADIN VE EV 
Dis'er Nasıl 
M•th ~f z·· :: ·' . ' 

·Olunur? •• 
Dişleri; insanın yalnız ağzının 

ıı:üzelıiğine mahsus bir vasıta de· 
ğil, hazmı kolaylaştıran azanın en 
mühimlerinden bir: olduğu iç;n 
daime dıkkat etmcl "'"' temiz bu· 
lundurma l ıdır. 

Bunun için, aşağıda.<i tavsiye· 
lerimizi mümkün mertebe icra et
melidir. 

1 - içkinin hiçbir nevini kul· 
anmamalı, 

2 - Ceviz, badem, fındık, fıs. 
.ıı-;, iplik ve ibrişim gıhi şeyleri 
t.ırıp kesmemeli, 

3 - Tatlı ve ekşi, her ne olur· 
sa olsun, bir ey yeniiip içild ıg İ, 
sigara istimal olunduğu vakit he
men ağzı soğuk ve temiz bir su 
ııe çalkalamalı, 

4 - Yemekten kalkar kalk
maz, dişlerin aruında kalmış olan 
yemek parçalarını, tavuk tüyün· 
den vf'ya tahtadan yapılmıı bir 
kürdanla çıkarmalı, 

5 - Yabancı memlr:ketlerden 
gelen ve renk renk ~işeler, yaldız. 
lı tüpler içinde satılan toz ve ma· 
cunların hiçbirini kullanmamalı. 

Zira, bunların hemen hepsinin 
dişlere vercekleri parlaklıkları mu. 
vakkattir. 

Taharet ve nezafet, sıhhatin 
baılıca ıartıdır. Ve sudan daha 
müessir bir ilaç tasavvur olunil· 
maz. 

6- Diflerde ağrı veya sızı his
solunduğu zaman hemen bir di~
çiye müracaat etmeltdir. Çünkü 
bu ağrı veya sızı mideden mi, 
yoksa sinirlerden mi ileri geliyor, 
bunu ilncak mütehassıs bir doktor 

"'onrn gıyinmek için 
ıt•k bir rop. Etek, 'lkudUn teuaııU • 
blinü g-öııterec-ek derN'ede dar ve kor 
ıı.a.Ja ye!l~tlrllnıl<ıtlr. Arka tarııftan 
fermturla kapanır. <:arnltlirlerl be
yaz l~kten ,.e tH'k zariftir. 

2 - Gündrilk \'e pratik bir rop. 
Bu ııade robu, ~eni dikiş iiğrent>nler 

btle kolayca yapablltrlf'r. Cepler, llOD· 

radan dlkilmi"ltlr. liloldakl <'ehe, ko· 
ma"lın ztddı bir mendil konulursa 
pek ıtık ,ı:örünür. 

:ı - Küçük pillerle l'İJl'lhı roı,. Bluz, 
kü~tik pillerle 1>ü5lüdür. Bu Mde ,e 

pratik modelin göfııll fennturht ka.
panır ve belde tokalı bir kemer bu
lunur. 

.f - Bu ldo' etekli robun kol'll&Jr 
bıılero bl~lınlndedir. Kemer, aynı ku· 

maıttan vf'ya ba.,ka renkli bir kuırUM} 
tan yapılabUlr. Arkada, düğmeli ferm 
tur. Kollar ne kıııa ve ne de uzun ... 

~ - Dolgun vücutlu bayanlara 
mahıııus rop. Bu orijinal robun ön ta,.. 

rafı lld parçadan ve çaprasttır. Düğ 
meli fermtür kapanır ve bir yeJetı 

hatırlatrr. Gö~ü, aynı renk•e ,·eya 
beyaı; bir fl~·ango ile sW.lüdür. 

Hemşire Me:<tupf arı : 

Gençliği Muhafaza Etmek 
#' 

için Ne Yapmalı? 
anlıyabilir. İnsan doğar, yaşar ve ölUr. Yalnız 10 - Vücudunuzu temiz tutunuz. 

Doktora müracaat etmeden iliç insanlar değil, hayvanlar, hattt. en 

Ermenileri Kimler 
NiÇiN 

~-ve Nasıl Aldattılar? 

Nişan Kayserliyan 
Tahsisatla O Zaman El Bombaları 

imalatının Yegane 
~Aerkezi Olan Sofya ve Odesaya Gönderildi 

Anlatan: P~atfkyaa - Yazan: M. Sdır 
rTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur] 

Erivanda (Nışan Kameryan) ın 

dareslndc bulunan Rus dost ve ta· 
j rafları grubun İstanbul mümessili 
de (Nişan Kısırliyan) adında Tekir
dağlı bır ermenı idı. Bu adamın ba· 
bası ( Onnik) Bakıl ermenllerinden· 
di. KUçllk yaşında lstanbula gelmış, 
Tekirdağmda bUyUmliş ,.e evlenmiş· 
tı . Fakat, Bakıl ıll' münasebet ve ir
tibatını kesmemişti. Oğlu Nişana 

Kafkatı terbiyesi vermiş, Rus dostlu· 
ğunu ruhuna iyice perçinlemişt1. 
Nişan Kısrrliyan, on ya.şında iken 

Teklrdağından 4Stanbula gönderilmiş 
ve zamanının tanmmıiJ kuyumculann 
dan (Ohanes) in yanına verilmişti. 
KOçUk Nişan yirmi beş ya.,mda iken 
maharetli bir kuyumcu ve dökmeci 
olmuiJ, bllhaasa el bombalan yapıcı
lığında gösterdiği beceriklilik lle, fe
satçılar arasında bUytik bir şöhret 

bulmuştu. 

lstanbulda uyanan iki cereyanın 
her ilcisi ile de ayrı ayn yakından 
ve pek candan alAkadar olan Patrik 
(Hırımyan), Nişan Kısrrliyanı gö • 
zünden kaçırmadı. Bol blr tahaüı&t 
ile, o zamanlarda el bombalan lma
lı\tınm yepne merkezi ve mektebi 
bulunan So!yaya ve bilahara da Ode
saya gönderdi. Nişan Kwrltyan. iki 
sene süren bu seyahatinde hem bom· 
bacrlıktald noksanlarını tamamladı 

hem de, Sofya ve Odesadaki mWtecl 
ermenilerle tanıştı ve iyice anla.,tı. 

111 yoktu. Daha doğrusu bunlannld 
bir Uzenmek, millet için çalışıyor gö 
rflnmek gibi kuru bir gurur yaldızına 
bilrllnmekten başka bir şey değildi· 

Bu ıki fesat grupu. faaıtyetıtri 
şöyle dursun mevcudlyeUerıni bilt 
bırblrlerınden gtzlerlerdı. Fazla ola· 
rak birbirlerini ezmek, kendi grup
larına hayat vermek için dıdinirJerdi· 
Bu sebeple her iki grup tn, hUkQmete 
kuı,ı yckdiğerlerinden gizli l1dşet 

ve birbirlerine k~ da ayrıca biret 
Bağlam cephe almışlardı. Her grtıP• 
ayırdıklan adamlarma o zamanm en 
geçer blr işi olan hafiyelik yaptrrı • 
yor, muhaliflerinin kuyulannı kaz • 
dırryordu. Fakat, ne yazık ki, bu cid 
dl muhalefetten ve faaliyetten o za· 
mankl hUkQmet hiç te istifade edemi· 
yordu. ÇUnkU, o sıralarda kendileri· 
ne tere! ve servet temini için çalışan 
dördUncU bir grup daha vardı. Sil" 
na,ıklık, yalancılık ve dolapçılıırtan 
ba11ka blr marl!etlerJ olmıyan bu ser
serilere htlkılmet. daha ziyade ıuınat 
ediyor, onlann ihbarlarma tnlll\I • 
yor, bırçok asılaız i~lcrfn takibi il• 
m99gul oluyordu. Bu sebeple de, asıl 
fesatçılar, ne de olsa bu vaziyeUer
dcn lııtl!ade edıyor, faaliyet sahala • 
rmı gUn geçtikçe genişletiyorlardı. 

BULMACA 

Mmiıi dünyumm ölmez melodilerini yaıat.n-.. 

.-,.••••••••••••••••••••••••••••~ yapmak vcyehut diıi çektirmek A.di bitkiler bile kemale erdikten sonJ \ muvaıfık değildir. : ra zevale mahkQmdur. Mutlaka bir 
7 - Di§leri çürümüş ve düş- 1 gün ötür, kunJr gider. Bu. tabiatın 

müş olan\arın haznneızlık hasta. değiı,miyen, değiştirilmesine ımklı.n 
hklarına uğramaları muhakkak olmıyan bır kanunudur. 
bulunduğundan vaktik suni diş Fakat, bu kanunun bıze bir ml.liıa
yaptırmalıdırlar. Vakıa bunlar, adeıri var: Gençliğimizi muhafaza et
tabii di~ benzemezler. Bununla mcmlzi ihtiyarmuza bırakması ... E
beraber, yine hiç yoktan iyidir. tn biz, t.azelik!mlzl muhafaza ede· 
Yalnız, her yemekten tonra çıka· mez, ibtiyarlanıak kabahat tabiatta 
rıp yıkamalı, ve. geceleri yatarken değil bizdedir. 

Daima yıkanmayı ihmal etmeyiniz. 
Saçları banyo yapmııyı A.det ediniz. 

11 - Olur olmaz şey için UzUlme
yln iz, kendinizi yese kaptırmaymız. 
Gaileler ne kadar bUyUk olursa olsun 
muUaka geçer ve unutulur. Yese ka
pılmak zaaftan ileri gelir. 

Nişan Kmrliyan, Sofya ve Odeea 
ernıenilerini İstanbul patrikhane • 
sindeki gizli t~Uı\ta bağlamak, ge
zip dolaştığı yerlerde fUbeler açmak 
ve bilhB.88& bu şubelerden Patrikha· 
nedekl fesat bucatmın kasuma kUI· 
liyetıl mikdarlarda paralar aktar • 
mak hwıuslarmda gösterdiği llya. -
kat ve dirayetin mUklfatt olarak, 
nihayet, menaup oldutu fesat grupu 
nuıt İ!tanbul tubesl reisi oldu ve fe
satçılığa koyuldu. 

Atktan illa.Mn, neteden zevk toplayan .....• 
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bir bardak au içerisine koyup bı· İnaan, muntazam bır hayat ya'8J'· 
rakmalıdır. aa ölthnüne kadar gençlik taravetini 

muhafaza edebıllr. 

FAYDALI 

BiLGiLER 

Tabii hal tazelik. gençliktir. Bizim 
dhtiyarlık> dediğimiz ~y. gayri 
muntazam bir hayat tarzı takip et-

i mekle vııktindf'n evvel davet ettığ\· 
ıntz haldir. 

1 

Daima gt>nç kalmak ve UZU'l 

Ayakkaplarınızı muhafaza et· müddet yaşamak için çok sade bazı 
• • • . şartlara riayet lı\.zımdır. Yazık ki 

mek ıstersenız şı.mH.ra rıayet eclı· içimizde bunlara dıemmıyet ~erenle-
nız: rimiz pek azdır. * Ayağınızdan çıkarınca ka· Kızım. gençliği, gençlık taravetini 
lıba koymayınız. muhafaza etmek, eski tablrile kendi· * İyice kurumadan temizle- 1 ne cherdem taze> dcdırtmck lstcrren 

ı aşatıdakl öğ{ltıerime dikkat ediniz: 
meyınız. 

* K l k 
· · t · L 

1 
1 - Az yeyinlz. Midenizi tavdaınz 

uru ma ıçın a eşın &ena· · 
şeylerle doldurmayınız. I3ol meyv~ 

rına bırakmayınız. 1 yeyiniz. Ete pek az r"~bet göete i· * Ayni ayakkabıyı iki gün niz. 

üstüste giy.meyiniz. Biçimi bo- 2 - İçki kullanmayınız. VUcudUn 
zulmaz, çabuk e.Cirnez. S.rı alkole ihtiyacı yoktur. Fakat, mis.ı.· 

ayakkabılar çamurlannı temizle- firlikll' bır kadeh likörü reddetm?
dikten sonra benzinle siliniz. yinlz. Ancak fazlasının muzır olduğu-

nu da hatırdan çıkarmavınız. 
Rugan iakarpinler - Kuru te· 1 • 3 - MUmkün olduğu kadar fazla 

12 - Sıhhatinizi muhafaza. için 
sade ve dürüst bir hayat yB.fByınız. 
Ne r!oktora ne de ll!ca ihtiyacınız 
kalmadığını göreeekslnl.a. 

Tabii omrlln 85 yıl olduğunu 11-

nııtmayınız. Eğ'cr, genç yaşta o!Uyo •· 
sak çok yiyoruz, çok içiyoruz, fakat 
fen şartlarma rıayet etmiyoruz de
mektir. Yazık bize ... 

SAÇLAR 
Saçlan güzel taranmış, tanzim e

dilmiş bir kadm dahna şıktır, zarif. 
tir. 

Ara sıra saçların toplanış tar~nı 

detiştirmek, yeni bir rop giymek gi· 

bl insana güzellik verir. 

Saçlan düzeltmek için ilk evvel 

dikkat edilecek ,,ey bunlann yaümı

nı bilmek lhımdır. Pek 111 bilirsiniz 

ki saçlarda, daima itaatsiz kUçU kıl· 

lar vardır. ne kadar fırçalasanız y'f· 

ne ya kabarırlar, ya da aksi tarata 
kıvrılırlar. 

Saçların hangi tarafa daha ziyade 

yattığmı anlamak gUç bir şey degil· 

dir. Saçlarınızı her hangi bir mode

le göre tanZim edecekseniz ediniz, 

mizlenir. Çok kirli ise ıslak bir 
bez parçasile. Kurudulttan sonra 
beyaz kreın sürünüz. Bir kaç da
kika sonra İpekli bir tampon ve· 
Ya ka<life parçasile parlatınız. 

ıstırahat ediniz. Tabiatta her feY b•ı· mutlaka yatımlarını dikkat nazara 

na mll.htaçtır. Bız pek riayet etme- almaya mecbursunuz. Sağa kolay-

Krep dötin ve ipekli i&karpİn· 
ler benzinle temizlenir. Bunu bo· 
yacıya veya kunduracıya ~ptı· 
nrsanız daha iytdir. 

Hata Ediyorsunuz 
Eğer fapkasız ıteıımekle saç

larınızın kuvvetleneceğini, uzaya· 
cağını zannediyoraanız... Güneı. 
çok sıcak oldu mu aaçlar kurur, 
ıertletir ve kırılır. 

Eğer yüzdeki kılları kremler· 
le izale edebileceğinize hükmedi
yoraanız. Yüzdeki yumupk kıl· 

l&r, yaı ilerledüc.çe sertlefir ve 
çirkin görünür. Bunları kökün· 
den yok etmek için bir küçük kil· 
şık amonyak ile bq katık okai· 
jenli suyu karıştmnız, sabahlan 
bir pamuk parçası ile kılların Ü· 

zerine sürünüz ve buakınız kuru· 
sun. 

Su Süzgeci 
içeceğiniz suları t.Wıye için mu

rafsız bir sUzgeç yapmak usu!UnU 
tarif edelim: BuyUcek bir sakBı bu
lunuz. İyice yıka1ınız ve dibine, kat
lanmış olarak kalın bir bez koyunuz, 
bunun üzerine 8·10 santimetre kadar 
döğülmUş kömUr tozu, Uzerlne de 
tekrar kalın bir bez koyunuz. 

yiz. Yemek yerken gazete okur·::, ca yatan saçları, sola doğru yatrrma

kahve \'e çay içerken radyo dlnleılz, ya çalışmak beyhudedir. Kullan.lacak 

yaya gidebilece-ğimiz yerlere otomo

bllle gideriz. Sonra da rengimizin 

solgunluğundan, b&flarınuzm ağırı •• 

ftndan şikAyet ederiz. 

4 - Sade ve sakin bir hayat ya

şayınız. Telqla ı, görmek tnaanı bir 

misli daha fazla yorar. 

5 - Bolca saf hava teneffüs edi· 

niz. Pis ha.va sıhhatin bozulmasmd-ı 

en büyük A.nı.ildir. 

6 - Roblarınız, marıtolarınız vU· 

cudunuzıı muhafaza etmeli, rahatsız 

değil. Korsa, sutlen Jcullanmayınız. 1 

Vücudun hava almasına mani olacal: 

derecede dar, sıkı rop g1ymeyıniz. 
1 

7 - Yazın güneş banyosu yapını: 

Bu, yeni bir şey değildir. Mısırlılar,! 
Romalılar güneşin faydalarını bil. 
yorlardı. 

8 - Sporu, yorucu ve vücudun he· 
yeti umumiye.sine muzur le!Akki et· 
meyiniz. Adaleler ne kadar çalıfına 
vtıcut o kadar kuvvet bulur. Çalış

mayan bir lı.let nihayet paslanır. v•:. 
cudUmOz de böyledır. 

bu maddelerin tesiri de muvakkattır. 

Boya. - Sa.c;lannız kırl8fJll&ya 

batlayınca boya kullanmak mecburi

yetinde kalırsanız, bunu iyisinden in 
tlhap ediniz. 

Saçları toplamazdan. tanzim et
mezden evvel iyice fırçalıyarak ke
pek! eri saçları yıkamak !çın Şampu· 
an ve yahut buna benzer mayiler 
kullanmayınız. İyi bir sabun ve ool 
su Ue yıkayuıız, k.lti ... 

' 1 

' ' 
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Ni.f*l Knmliyanuı mel'anet oca-
" ğı, Yenlkapıd&. şimdi ismi ve eeert 

bile kalmıyan cMusalla> maballesln
de bir ermeni mektebinin alt katında 
idi. Gnıpun faal ba.sJ araarnda en 
ziyade göze çarpanlarda, (Serop Kal
!ayarı), (Kaloat Parvtryaıı) idi. Se
rou, Mabmutpqada ktırkçWtlk, Ka· 
lost ta Kaaunpqada C&mllkebir civa 
rmda kl>9e aktarlığt ediyor ve her i
kisinin dUkkt.rıları da birer komite 
yatağı gibi işliyordu. Bu grupun İa
tanbul içindeki faaliyeUerinde er -
keklerden dahaı, ziyade kadınlar rol 
oynuyordu. Meeell, (Azni! Maksut -
yan) adında, o zamanki latanbul Rus 
sefareti memurlarından birinin met
resi olan, genç ve güzel bir kadın, 
grup ile Rus sefareti arasındaki mU 
naaebetl yaşatıyordu. (Marl Karnik
yarı), o zamanki ermeniler arasında 
pek rağbet görmU., bir çalgı olan gi
tara muallimliği yapıyor, çalgısı kol
tuğlında ev ev dolaşıyor, fakat, mu
siki muallimllğinden daha ziyade t&h 
llildarlık yapıyordu. Grupuna para 
topluyordu. 

1tte, o zamanın lstanbulda yerleri 
ve eserleri bir tUrlU bulunamıyan fe· 
sat ocakları hemen beme.n bu ikisin
den ibaret idi. Üçüncü bir grupu da, 
Türklerle iyi geçinmek, fakat biraz 
da İngilizlere sürtünüp kendilerine 
birer mevki edinmek için utrafanlar 
tef)cil ediyordu. Fakat, bunların ta -
banca ve bomba.aı, hançeri ve kam&· 

Soldan sap: 1 - Tabaka•~ 
2 - Eaaret - İner a - Nnııf 4 _. 
Ell - Eselfm 5 - Meneden t -
Ezan - Firari 7 - EkA.bir • Re 8 -
Yalnr 9 - İıJlck - Çe 10 - O'fa • 
İkiz 11 - Kese - Raziye 
Yukarıdan aıptıya: 1 - Teneke " 

Ok 2 - Asıl • Zekiye 3 - :saaaınal' 
• Aa 4 - Arı - Enayi 5 - Kefen • 
Bq 6 - At • Sefiller 7 .- Edirne • 
8 - Si - Ler - İkiz 9 - Enginar • 1'1 
10 - Me • Re - Çiy 11 - Ard • 
Meze. 

nnNKt)' BUIMACA.''L~ HALIJ 
Soldan Ağa: ı - TayyarecUi1' 

2 - Akılsa • Erkek ismi 3 - ;..ıf 
meyhane - Bir millet 5 - U ğursu'' 
hık - Uğur 6 - M~ur bir şato • 
Erkek ismi 7 - Bir ı;ehlr - Sanst • 
İle 8 - Kısmı kısım ayırmak • Se"" 
gili 9 - Namus - Sözün ifade ettlll 
teY 10 - Yumupk - Erkek 11 - :Pi' 
vilA.yet merkezi. 

Yakandan aptıya: l - Bir nıefl'' 
leket 2 - Serseri - İğreti verınelS 
3 - Vuıl olma • Kurum - lki ıı-rf 
4 - Kıs& zaman - Buytıl"ultu & -
KtlçWtme edatı - Renk - Sonuna (1) 

Ulve edince blr adet olur 6 - ~· 
na bir harf ilA.ve edince bir eııılt 
olur • Köpek - BakJ değil 7 - iı-
8 - Bir ağaç - Denizin ytlkselJl\.,ı 
9 - Sakat - Ceriha 10 - Baldır' 
çıplak 11 - Yapı • Tarama aleti. 

SORUNUZ---~ 
~--~ÖYLİYELİM 

lstemiyeni istemek Doğru Değildir 
K. K. 1. ye cevap. Mektu· 

bunuzu aldık. Anlattıiuuz 
vaka sizi çok müteeMir et.mit 
olacak ki nevmidiye kapılmıt
sınız. Elinizden senet alanlarm 
sizi iğfal İçin daha evvelden 
bir plan hazırlamıt olduk!.nnı 
gösteriyor. Elinizden senet a
lınır alınmaz derhal Müddeiu
mumiliie mürac•t etmeniz la· 
zımeelirdi. Şimdi sizin için 'bir 
tek çare kalmıttır. İyi bir avu· 
kata vekalet vererek bu i§i tA· 
kip ettirmeniz ve sizi iifal e
denler hakktnda derhal dava 
açmanızdır. Düiünde bulu· 
nanlarla, kom111Iannız aize p
hitlik ederlerse hakkınızı ko· 
)aylıkla müdafaa edebilirsiniz. 
Sizi istemeyen bir kadını al· 
makUı ısrar etmemeniz daha 
doğru bir harekettir. Eier avu
kat bulamazsanız hadiseyi ol· 

duiu aibi Müddeiumumiye an· 
latınız. MüddeiumumilCT ada· 
letin hakkile ıev:zii ve müdafa1 

ua için her türlü tedbirleri iW" 
baz ederler. Anl.attıiınıza ge;r• 
baklıauuz. Nikahı yapan hOC
kimme onu da Müddeiumumiye 
bildiriniz ki, bakkınıu müdaf•• 
ada muvaffak olabileainiz. 

* A,MERtKA MECMtJALARI• 
NA ABONE OLMAK 

Robert Kolejden A. B. C. 
imsuı'le Bazı ~ 
mecmualarına abone olmak ir 
tiyonun. Ne yapayım? 

Cevap - Doğrudan doi· 
ruya para göndermek ve sip&~ 
rİ§ vermek güç.tür. BugünkU 
p.rtlar için<:le en kolayı, Bey• 
oğlunda bir kiUıpçı va91tasU0 

mecmuayı getirtmektir. fakat 
bu da aylarca sürer. 

su, kamUrden geçerek saksının 

dibinden berrak bir halde akar. Bu 
vasıta, günde Uç dört litre su stız. 
mive kifayet eder. 

9 - Geceleri. en aşağı sekiz saat 
uyuyunuz. Amerikalı kadınların gU
zelllklerlne sebep günde, muntaza.· 
man on saııt uyumalarıdır. Sabahla· 
ra kadar balolarda kalmayınız. Ha· 
yatını bu suretle geçirenlerin çehre
lerine bakınız. Henllz otuz yaşınd3 

oldukları halde birer cihtlYar> dır-

lıtr. 

Bayan Sıdıka - Ne yapa· I 
yun hem.tire?.. Bir pantalonu 
var. Yıkanıp kuruyuncaya kadar 
yatakta kabnak istemiyor. Ben 
~~~er ikisini birden ipe lm)'O· j ~ ...................................... _. .. _._, 
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Doğurduğu 
Bir Facia YUGOSLAV 

Kabinesinde 
Tebeddül 

Sovyet-Alman 

Anlaşması 

Londraya Göre · 
Berlin Görüşmele
inin Geç Kalmış 
Bir Semeresidir 

lngi'.iz' Kralı 

B. Hopkins'i 
Kabul Etti 

Londra, 1 3 (AA) B. 

Pazar sabahı Tarlabaşında Fı· 
rın sokağında 24 numaralı evde 
havagazinden uhirlenerek iki va· 
tandaşımızın ölümile neticelenen 
hadişe tahkikatına Miiddeiumumi 
muavinlerinden Orhan eJ koy
muştur. 

Belgrat, 1 3 (A.A) - Başve-ı 
kil 8. Tsvetkoviç, bugün Belgra· 
da dönmü olan Ba vekil muavini 
ve Hırvat lideri 8. Maçek ve ge· 
ne bugün Belgrada gelmiş olan 
Sıoven lideri iıyan azasından B. 
Kulo\ eç ile uzun görüşmelerde 
bulunmuştur. B. Tsvetkoviç, bila
hare saraya giderek Kral Naibi 
Prens Pnul tarafından kabul edil. 
miştir. 

Dahili siyaseti• alakadar bu 
faaliyet dolayısile, kabinede ya· 
kında tebeddülat yapılacağı hak. 
kında şayialar dolaşmaktadır. 

-o---

Bu~gar Başve,\ili 
(Başı 1 incide)* 

memleketin hUrrtyct ve lstlklı\llnl 

tıer tUrlU vaziyetlere karşı mllda!aa 
etınlye hazır olmalıyız. Çok yakın 
bir mazide de ne menfaatlerini ne de 
hUrrlyetlni herhangi blr hııl karşı· 

c:ında bulunursa bulunsun feda etmi· 
yeceğıni de isbat etmiştir. HUkW!le· 
tin siyaseti dalma sulha ve anlaşını· 
ya do~dur. Fılhakikıl Neı:lly mua 
hedeslnin tadiline taraftarız, fakat 
"Ulh yollıı.nndan gitme), şartıle .. 

Londra, 13 (A.A.) - Sov· 
yet • Aımnn ticaret anlaşması, o 
zaman hıç bir netice vermemiş o· 
lan Hitlcr • Molotof görüşmeleri
nin s-eç kalmış bir semeresi olarak 
telakki edilmektedir. Müşahitler 
anlaşmanın münhasıran ticari ma· 
hiyette olduğunu ve siyasi mesele
lere hiç temas etmediğini söyle
mektedirler. Anlaşmanın tamami
le tatbik edilebilmesi bir çok a· 
millerin tahakkukuna vabestedir. 
Bunların başlıcalarını nakliyat 
imkanlarile bizzat !İstihsal hacmi 
teııkıl etmektedir. 

Roo~ı-velt'in şahsi mümessili B. 
Hopkins bugÜn Buckingham sa· 
rayında Kral tarafından kabul e· 
dilmiıtir. Yakında Vaıington'a 
hareket edecek olan Lort ve Ledi 
Halifaks da Kral tarafından kabul 
edilmi~ler ve öğle yemeğine alı
konulmuşlardır. -- - --·-<>-----
Venedik ve Torino 

Bombalandı 
(Başı 1 lnC'lde) =*= 

şiddetli taarruzlara uğramıştır. 
Tayyarelerimiz Bingaı:İ)'e de 

taarruz etmifler ve rıhtımlarda 
yaDgın çıkarmışlardır. Vapurlara 
da ciddi hasarlar verdirilmiş ol
duğu zannedilmektedir. 

Donanmaya mensup tayyareler 
Palermo üzerine bir akın yapmış. 
!ardır. Limanda bulunan gemiler 
bu akının başlıca hedefini teşkıl 
etmiştir. Bir bomba, 8000 tonluk 
bir ticaret vapurunun yanıbaşına 
düşmüştür. Dış iskeleye bağlı bu. 
lunan 12 vapurdan birine tam isa. 
bet olmuş ve diğer dördü hasara 
uğramıştır. Depolarda yangınlar 
çıkmış ve infilaklar olmuştur. 

Bu ölümü intac eden saz o ka· 

dar fazla intiııar etmiştir ki, ha· 

diseden haberdar edilen Miiddei. 

umumi muavinlerinden Ziya ile 

Taksim başkomiseri lbrahim ev 

den içeri girdikleri zaman zehir· 

lcnme tehlikesi geçirmişlerdir. 

Havagazi şirketi, hadisenin ne

den doğduğunu dün akşama ka· 
dar İstanbul Belediyesine bildir· 
memittir. 

Yaptığımız tahkikata söre, l la
vagazi, Telefon, Sular idarelerin. 
den biri tarafından yapılan yol 
İnşaatında caddede açılan bir yer 
iyi doldurulmamış ve boru ile 
toprak arasında bir boşluk kal
mıştır. Son yağan yağmurlar do· 
layısile çöküntü neticesinde bu 
boşluk dolmuş ve boru patlamııı· 
tır. Buradan intişar eden gaz la· 
ğamdan evin içine yayılarak bu 
feci hadiseyi doğurmuştur. 

~ M. i' • .....:~.,. 

Bir ;v~;~ kahr.:::-;:b:et;ikİ;-B~azide İtalyanlara karıı koya n Atatürk arkadaılarıle ~ f 
191'!t cihan harbinde Avusturyalı· B s f karşısına ~ıkan Ttlrk askerinin sa _ I 

lar ltalyan ordulannı, (1zonzo) suyu Ü e e f yısı, bıllr mlsln17. ne kadardı? (Cıyo-
boyunda arclı ardına on bir defa littl) hatıralarında bunu da haber ve-\ 
mağlOp etmişler ve nihayet (Kııpo- K b h İ riyor: üç bın. Bu Uç bin asker de el·I 
retto) da müthiş bir hezimete uğrat- a a a llşer, ~Uzer kişıllk gnıplar halinde( 

Hundan sonra başvekil 1'"llof bu 
sulh politikasının neticesi olarak 
11Uhvt'r devletlerinin dostane tavas· 
sııtu ,.e bu gibi vaziyetlerde dalma 
Almanya ile ltllllf halinde hareket et· 
miş olan Sovyet Rusyarun mUzahare· 
ti sayesinde Dobrfcanın ycnldeıı 
Bulgarlstnnı:ı iade edildiğini söyle
miştir. Bulgar milleti kendine karşı 
yapılmış olan diğer adaletsizliklerin 
de tnmıı:- edildiğini görmek arzusun
dadır. 

Bulgar rejiminin husust vaziyet
lerinden bahseden başvekil sözlerine 
şu suretle devam etmiştir: 

Birçok de!alnr bizde de herhangi 
bır rejimin ithaline !,;alışıldığı veya 
bazı memleketlerde son zamanlarda 
yerleşmiş olan rejimlerden birinin 
kabulü ıc;ln propaganda yapıldığı gö
ı Ulmektedlr. Ben şu fikirdeyim ki 
Buıs:ar milleti Bulgaristnnı nQ.':lyonal 
- sosya11st, komllntst, faşist \'e ya
hut lejyoner bir hUk<ı.met haline ge
tirmek lstlyenlerf, bu gibi ecnebi hQ· 
kQmct şekilleri memleketimiz şera· 
iline katiyen uymıya ğı in, lıi 

bir vakit a!fetmtyccektlr. 
Bulgaristan ne Rusyadır, ne Al· 

maeyadır, ne de t.talyadır. Olablllr 
ki bolŞe\•lzm Rusya için çok mu\'a· 
fık, oranın şeraıtine uygun bir şiya
sl rejimdir. Yine olabilir ki nasyo· 
'lal sosyalizm Almanyanm menfaat· 
J, rlnc ve tktısndi UZ\'lyetine mükem· 
mcı suı ette intibak eden bir sistem
dir ve yine olnbllir ki faşizm do İta,l· 
Ya için iyi bir rejimdir. Fakat bun· 
lar Bulgar toprağına naklolunacak 
\'e sırf taltllt etmek değıl kendi şe· 
ra1Umı1..c, tarihi ananelerimize, Bul· 
garların ııusustyctlerlnc ve memlc· 
ketin lktısadl uzvlyeUne en ziyade 
nıuvafık gelecek sistemi yaratmak 
mecburiyetindeyiz. 

ıa'3 Ajansı Tekzip 
Ediyor 

(Bası ı irıclclıı) ** . . 
iinin malümah haricinde ve mu-ı 
vafakıı.ti olmaksızın vuku bulmuş 
ve bulmaktadır. Çünkü Almanya 
Bula'aristana Alman kı~aatuuıı 1 
gönderilmesi veya Bulgarıstanda 1 

ikameti meselesini asla Sovyetler 1 
Birliğine ileri sünnemi§tir. 

Londra mahfillerinde Alman • 
Sovyet anlaşmasına mahdut bir 
alaka gösterilmektedir. Fakat ay. 
nı mahfiller, mukavele hükümle· 
rinin sarih metni öğrenilince bu 
hususta mütalea serdetmek hak
kını muhafaza ettiklerini beyan 
etmektedirler. 

Londraya Yeni 
Bir Taarruz 

(Baı;ı l lnf'l<M') * 
lü adedinin fazla olmadığını gös· 
termektedir. Diğer bazı mıntaka· 
lara dn bombalar atılmışsa d~ 
bunlar az hasara sebebiyet ver· 
miştir. Jngilterenin cenubu §arki
sindeki bir mahalde bir miktar Ö· 

lü vardır. 
Evvelki gece bir düşman bom. 

ba tayyaresinin hava dafi batar· 
yaları tarafından dü ürülmüı ol· 
duğu şimdi teeyyüt etmektedir. 
Fransada Tayyare Meydanlanna 

Yapılan Taarruzlar 

Londra, l 3 (A.A.) - Haber 
alındığına göre dün gece lngi\iz 
bombardıman tayyareleri §İmali 

halyada bir çok hedeflerine, 
Fıransada 1a) are cydanlarına 
ve istila limanlarına taarruzlar 
yapmışlardır. 

Londrn, 13 (A.A.) - Obser\'er 
gazetcsınln havacılık muhabiri yazı· 
yor: Almanların tayyarelerlnı lhll· 
yat olarak saklamıya ba.şladıkları 

haftalardanberl anlaşılmış bir haki· 
kattir. Buna bakarak yeni ve bUyUk 
tıir hava taarruzu hazırladıklarına 

hilkmcdllebllir. J31nnenale) tı İngiliz 
hava. taarnızunun dn ona göı-c hazır· 
!anarak tanı mUnaslp zamanda ha· 
zı allı.metler Alnınn darbesinin ya· 
kında yapıla<'ağlnı ihsas etmektedir. 

1 Uludağda 

Keşif esnasında Gazala meyda. 
nında yanmı§ olarak bırakılmııı 
20 tayyare müşahede edilmiştir. 

Düşman bomba deniT. tayyare 
üssünü terketmi~e benziyor. 
Şa~i İtalyan Afrikasında A

daga üssü, Caproni tesisatı ve 
mayi mahrulc depolan bombardı. 
n.an edilmittir. Somali' de Berbe. 
ra'daki müdafaa mevzilerine de 
taarruz edilmiştir. 

Bu hadisenin yol inşaatındaki 
bir dikkatsizlikten ileri geldiği bu 
suretle meydana çıkmıştır. 

Jstanbul Belediyesinin bu çok 
ehemmiyetli noxtaya na.:arı dik· 
katini celbederiz. 

İzmlnle Yer 
Sarsıntısı 

İzmir, ıs (A.A. ) - Bu sabah saat 
10.M da Değirmcndere nahly nde 
Uç saniye ııtlren ltnfif bir yer sarsın
tısı olmuştur. Hasar yoktur. 

mışlardı. O zarnnn ltalyanfar, bu bu geniş kılanın birbirlerinden yUz-

bozgunlukların, iki buçuk sene evvel Habeşlerde m· ıerce kilometre ıue.cıafelerle aynlmış 
sona ermiş olan Tilrk - İtalyan har- 1 muhtelıt' mevkilerine serpilmiş bulu-
bmln yorgunluğu gitmeden muhare- nuyordu. lşte bu bir &\"UÇ kahraman, 

beye girmiş oımaıarından ııerı geldi· Yazan ·. Cemal Bardakcı ıtaıylUI orduıannı tam ııır sene denız 
tini .iddia eylemişlerdi. kıyılarında, harp gemilerinin top 

Bıldiğimiz gıbi, 1talyo. hUkflmetl, menzilleri içınde kalmıyn mecbur et-
26 eylOI 1911 de İstanbul hUkfimeU· F..ııkl Ko•ya Valisi mlş, içerilere ilerlemelerine meydan 
ne hır illtımo.tom gom.lerdi, arkuın· vermemişti. İstanbul hUkQmcti B:ıl· 
dan da Trahlusgarp, Ringazi vıUl • 11 halka gbz dağı vererek mukave • kanlarda çıkan karışıklıklar yUzUn • 
yetleı ınıtze saldırdı. ltulyan erktını- metsiz teslim olmalarını temin için! den sulh aJ(dfnc mecbur olmasaydı, 1· 
harbiyesi uzun zaman çalı~arak bu Fakat bu defa Yunanlıların yap • tıılyanlann gemilerine binerek gel • 
sef<'ri tekmil teferruat ve tafsilAUle tığı gibi o zaınnn da TUrkler, ltııl • dikleri yere dönecekleri muhakkaktı 
hazırlamış ve bu iş için yiııni iki bin yan ordusunu sHAhla knrşılamnk su- tşte büyük harpteki ltalyan mnğ· 
neferin kAfl geleceğine karar veımlv· çunu işlediler! Bu yür.den seferi kuv- HiblyeUe.nnln sebebi, bu Uç bin kah· 
ti. Başvekil (Ciyolitti) bu miktarı iki veUn seksen bine çıknnlması zururc- ramı:ın TUrkUn bır ene sUren savacı
misline, kırk bıne iblAg- ettirdi. Ylr- ti başgösterdl. Bu muharebt>de ttal • larile İtalyanları yorgun dUşnrmes 
mi bin kişilik bir oı dunun b ı iki vl- yanlar, ilk de!n olarak tayyare ve imiş! 

lü.yetimizlıı !cth \'e lstıllsmı ba,,nra- binlerce kamyon da ku1lanmıştardı. Bu seferki Afrika ,e Epir mağ!O· 
mıyacağı kanaatinde olduğu için de- Tabii donanma da orduya yardım e- lıiyetıc:-lr,e de Habeşliler sebep oldt 
ğil, oralardaki Tllrk askcı lerlle yer· diyordu. Bu ltalyan kuvvetlerinin galıba ! .. 

Tobrüğa Karşı 
Hücum Hazırlı klan 

COmhuriyet Merkez Bankasından 
4 lkinci Kanun 1941 VAZIYET} 

(Ba~ı 1 incide) *=* 
zarfında bir gtin rıı.hal yUzti görme· 
nıiş olan liman hariç Tobrukıın dlğer 
beyaz evlerı az çok salim durmak· 
tadır. 

Muhasara altında bulunanların yi
yecekleri belki birkaç hafta yetecek 
.kadardır. FakaL içecelt su nz.lığmı 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot. 
Ufnklık. 

72 603.011 

~l>sterrnlye ba,ııyacaklır. Tobnık . . . 
ııu, hemen hemen Uınıamlle, 200 uıo. DahıJdelıı Muhabırler: 
metı·e şimali garbıdc Dcrneden yeı-1 TUrk LiraSı • . . 
kenlilerle gelmekte idi. Fakat blrJ,aç . . • 
gUndenbcri hiçbir yelkenli lnglllz Hariçt~ı Mubabarler: 
harp gemileri ile kaı ,ıla.ıımak lhtl· Altın: Safi klogram 4 786.8!16 
malini guzönUnc alamamaktadır. Altına tahvili kahil ııerbeat döviz!P.r 

Deme'de Panik Dıter dövizler ve Borçlu kllrlng 
Esirlerin dediklerine göre, Derne· bakiyeleri . 

nin i:arblndekı ltalyan kolonlan, pa- Hazine Tahvilleri: 
niğe tutulmuflnrdır. Bunlar, nBclcrl 
ile birlikte Bingazlye kaçmaktadır. 

Zeytin ağacı plantasyonları terk~il
IT'iştlr. 

Kış Sporu 

' • 
••• 

1 

Deruhte odi. evrakı nakdiye karşılıtı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafmd&n vaki tf'Qıy&t 

Seneclat Cüzdanı: 
Tacart senotıer • 

Esham ve T.hvilat Cüzdanı: - l ( DerUhte edllen evraıu nakdi· 
A - (yenin karşıJfB'ı esham ve tıUı· 

(vi!At (itibari luymetıeı. 

B - Serbcl!t esham ve tah'l.1llt 

Avanslar : 
Allın ve ooviz üzerıne avans 
Tahvilit lızerine avans • 
Hazmeye kısıı vtıdeli avans . 
Hazineye 38&0 No. hı Kanuna gi>re 
açılan altın karf!lıklı avans • 

Hiuedarlar : ..••...•.•••••.••.•...••••••• 

Malalelif: ••·•••········•···•·••·•·••····• 

Ura 

102.121.943,69 
13.026.993,50 

2.349.Si5,58 
. 

133.408,37 

6.733.096,Sl 

- -
32.234.899,04 

2rı.1;.Hs .u63,-

1 
19 923.781,-

262.269.881,72 

46.2S3.-t5t;,93 

8 .409.289,36 

. 8.859,14 
7 .808. 722, -- - -

114 .58-4.926,75 

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

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

Yekıin 

Ura 

117.498.832,77 

133.408,37 

3S.96i.995,Sfı 

138. <12.782, 

262.269.S 1,72 

5i.692. 746,29 

122.402.607,89 

4.SOG.000, 
11.225.759,8€ 

750.5lfi.9H,25 

PAS l F l.lra 

Ser-maye: ......•••.••••.•••••.• • •.••••••••••.••• •• • • •••• ·• 
1btiyat Akçesi: 

Adi ve fevkalAde . 
Hususi • 

Tedaviildeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye • 

Kanunun 6-8 inci mıı.ddelerine tevfl· 
kan hazine tarafından vaki ıtroıyat 
Denıhte edilen cvrolu nakdiye baki· 
Yt!SI • 

Karfllığl tamamen altın olarak 
ilfıveten tedavüle vazedılen. 
Ree&kont multab!H Uı\veten tedavüle 
vazedilen • 

Hazineye yapslan altın karşıhklı a
vans mukabili 3902 No. lı kanun mu
ctbınce flAveten te4avUle vazcdılen 

MeTduat : 

• • Türk Lirası: • 
Attın: Sati Klg. 876 809 

S850 ·o. ıu kan- ~öre ltMineye 
açılan avaD8 llHduıMH ~dl olunan 
altınlar: 

Safi Kils-. 55.&U.930 

Dövi~ T aabhüclatı: 

Altına tahvili kıtbil dôv11:ler • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyclerı 

6.188 666,16 
6.000.000, 

158.748~63.-

19.923.781,-

l38.82t. 782,-

ı 7.000.000,-

2t9.000.000,-

l 4.000.000, 

78.126 262,41 
l 23U02,M 

78,12Uti,90 

32.2."4.078, 

M ıhıelif: ····•·········• ··••·········••·••••••••·•·•··•··· 

YekUn 

Lira 

15 000.000.-

12.188.666,15 

418.824.782,-

79.359.56(,97 

78.l~.187 90 

32.25t.Oi6,80 

lH.764..666,93 

-
W0.615.914,2$ -

2 - Bilhassa Bulgar hükumeti 
Bulgariıtandan Alman kıtaatının 
geçmesi meseleai hakkında asla I 
Sovyetler Birliğine müracaat et
memiştir. Binaenaleyh Sovyetler 
Birliğinden hiç bir cevap almı§ 
olamaz. 

1'atll ,....._....., 91daf lıı9' !lpOru t'aaJi;n•tıne nh™I olmaktadır. Re
slnı bu faııll~etten iki ıntıbaı tftbit e~ktffir. 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

1skonto haddi % 4 Altm üzerine avanı % 3 

kitaplarla dolu kütüphanesi, teb·' vap vermedi: 
dili kıyafet etıirmiye mahsus bo· ı - Kim geldi diyeyim? Diye 
ya ve levazım kutusu, kuvvetli sordu: 

~ zeka ve anlayış kabiliyeti ile bu Alrait bu sefer i~i laübaliliğe 
adam her halde adeta birisi de- vuraralt güldü: 

tabıta ve Aşk Romanı 

'j azan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
-33 -

kuvvetlendirdi. Şimdi yi~e. bbera· 
herce karar verdiğimiz gıbı .. ann 
t b. . . mn'ıyet gosterarn ır ıtımat ve e 

. 1· M' F ans'ın bulun. nıenız <tZım.. ıs r . 
duğu bu tehlikeli ve acıklı vazıyet 
nihayet bulmalıdır. Zavallı f~ız.ı, 
rnutlaka kurtarmalıyız. Mü .~~tış 
Brovvn, onun bahçivan kulu ~
sinde olduğunu nereden öğrendı ~ 
Bunu hiç düşiinmedinız mi? genç 
ltızın orada olduğunu ancak amca· 
sı Ve onun uşağı biliyordu. De· 
nıek Ned amca zannedildiği kadar 
Yeğenini sevmiyor ki unu ele ver
di. Belki cinayetle doğrudan doğ-

•• 1• " 1. , ' 

istemiyorum, belki de cinayetle it. 
ham edilen şüpheli bir insanı hi· 
maye etmekten çekindi ve o se· 
heple dı- verdi. 

Sonrn Avustralyadaki amca 
var. Acaba o bu anda Avustral· 
ynda mı bulunuyor, yoksa geldi 
mi? Öğrenm k istediğim mühim 
noktalardan birisi de bu ... 

E~e 'nrmıııtık. Burası cidden 
dikkate layık, glizel bir yerdi. fa. 
kat benim etrafı görecek halim 
yoktu. Kafamın içinde hep ayni 
suali tekrar ediyordum: 

Bu Alraid kimdir~ Nenin ne· 
.., ' , ,. t 

ğildi. - Ama da tuhaf adamsınız? 
Bunu daha fazla düşünmiye Sanki beniın iki aydır komounuz 

mahal kalma~ı. Adam kapıyt çal. j olduğumu, §U yol üzerindeki kü
dı. Uşak Sınıth karJımızda idi. çiik evde oturduğumu bilmiyor 
Frans'ın sözüne göre Ned amca- musunuz~ Ne sizinle, ne de efen· 
nın emniyetli ve emektar uşağı •• dinizle hiç görüomedik, Fakat 

Ben Alraid'in tenbih ettiği gi- pek ala biribirirnui tanırız. 
bi sessiz sadasız duruyor. Ortalığı Smith, nazik bir tavırla cevap 
seyrediyordum. Fakat Smith'i verdi: 
gerünce hayretimi gizliyemedim. - Gidip bakayım efendim .. 
karşımda klasik emektar uııak ti· Arnııtagc'ın evde olup olmadı. 
pinde birisi değil de kocaman bir ğını bilmiyorum. 
yeniçeri kadar kuvvetli ve gür- Buyurunuz, biraz bekleyiniz. 
büz, sarışın, mavi gözlü, masum Şimdi gf'lirirn. 
tavırlı bir adam gördüm, Halin· Aizi küçük bir salona aldı. 
de bir tereddüt vardı. Bizi tanı· Smith sakin \'C terbiyeli bir U!lak 
madığı için içeri almaktan çeki· tavrilc bize yer gösterdıktcn ııon
ııiyor.d~. Alr~i? o z?_T?ana ikadar ra ~dadan çıktı. Ben yavaşça Al
kendısınden ışıtmedıgını bam baş rait e: 
ka bir ses "e tavırla uşağa sor- - Bu adam, hiç te tasavvur 
du: ettiğim gibi değilmiş, dedim. O 

- Mister Armitage evde mi? ise sımki bu mr .. eleyi daha evvel 
\., 

8 

tavır alarak: 
- Ne demek istediğinizi pek 

anlayamadım Trantor, dedi. "YUNAN iSTANA iRSALAT 
İsmimin üzerinde öyle bir ıs· 

rar edişi vardı ki, derhal benim Yunanistana ht-r nevi eşya irsalini kabul ederiz. 

iktnci şahsiyetime kafi derecede Müracaat yeri: TÜRK-ELLAS Türk Anonim ~;..keti 
girmemi olduğumu bana ihsas yn 
etti. D«mek ki, ben Trantor imi- ' Kredi Liyone hanı. Galata, Telefon: 44637-8 
§İm gibi hareket etmiyordum. O ----------------------------
ar.ılık Smtth, tekrar içeri geldi: 

- Mıster Armitage burada 
imiş, dedi. Sizi kabul edecektir. 
Lutfen beni takip eder misiniz~ 

Alrait ise gayet soğukkanlılık
la: 

- Mister Trantor da benim 
gibi gazetecidir, diye u§ağa fu. 
zuli izahatta bulundu. 

Bu sözler Smith'i biraz şaııırt
ını tı. Bununla beraber yine hiç 
tertibini ho7.nııyarak bizi efendi

sinin bulunduğu odaya kadar gö. 

türdü. Bir kapı açtı. Ve terbiyeli 

bir uşak tavrile: 

- Mister Alra;t ve Mister 
Trııntor, dive haber verdi. 

( \ ' 

İstanbul Belediyesi İl imlan 
lstiml!klnln umumi menfaatlere uygunluğu tasdik edlllp kanunen 

2250 lira kıymet takdir edilmiş bulunan Beyazıt Camcıall mahallesinin 
<Ski Ynhnikapan yeni Haceği. sokağında 11 eski 6 yeni kapı ve 1585 ada 
25 pıı.rst'l 'No. lu ahşap evin mutasarrıfı olarak tapuca bJldlrUen hlsseda. ... 
lar meyanında lsma!l oğlu Alı Kemal, Ali oğlu HUscyln, lbrnhlm kızr 

Hııllme, lbrahun k11.ı Emine, İsmail oğlu Mehmet Cemli \'e Hüseyin kıx• 
l lanlfcnln gösterilen ikametglUıda bulunamadığı noterlikçe bildirilmiş 

olduğundan 3710 No. lu kanunun 10 uncu maddesine tevfikan icap eden 
tebliğ vnrnkalannm bu gayrı menkule, belediye dairesine \"C umuma 
mahsus mahıılllne 20 gUn müddetle talik edUdığl il n olunur. 1194) 

Sn h!hl w • . ,, 
\ h111f'f '" , ' • 1 \ :\ 

t 

-
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Çiftçi 
Evlerinin 
Vergisi 

Jzmir (Hususi) - Bina .aP 
si kanununun 3 üncü maddesinin 
6 ıncı hkruındt zünanı zffai İ&
tih•litta kullandıklan binalara 
verilmi§ olan mu~ eeu met 
guliyeti ziraat olan taluslara mün 
hasır olduğu içtihat edilerek esas 
menaleai ziraat olınıyan ,. ....... 
ra ait binalar. bu muafiyetten ia· 
tifade ettirilmemekte ve ...ergiye 
tabi tutulmakta idiler. Dün ma
liye vekaletinden vilayete teblii 
edilen Büyük Millet Meclisi t.ef
air karanna göre muafiyetten i.
tifade ettirilmemekte oian bu ka· 
bil binalar da. vergiden istüma e
dilecektir. Mecliain tefsir karann· 
da hulisatan deniliyor ki: 

Muafiyeti tesiste takip edilen 
hedef, mükellefin sıfat ve vazt· 
yeti olmayıp bu binaların tarzı 
istimal ve veçhi tahsisi-eridir. Ka
nunun 3 üncü maddesinin 6 ıncı 
fıkrasınm baoındaki czürra> ke· 
limesinin mutlak olBTak ve me· 
nedilmif olmasına nazaran zirai 
istihsal ile uğra~ların kaffeai 
• müstemirren ziraat işlerile met· 
gul ve esas meslek ve mctguli
yetleri ziraat olsun, olmasın • bu 
tabirlerin medlulünc dahiklir. Fık 
rada bu ıtlakı tahdid eden bir 
kayıt bulunmamasına ~ kamın 
vazunın ziraati teıvik ve himaye· 
makaadile bu muafiyeti bah,et· 
tiği pek aıikar bir ıekilde anla
tılmasına ve nihayet mükeUefi
yette adalet ve müsavat eeaalan
nın daima ve her ıeyden mtün 
olarak gözönünde tutulması icap 
edeceğine göre tefsire mahal gö· 
rülmemiftir. * Şehrimiz ticaret odası İsta· 
tiatik bürosu tarafından hazırla· 
nan bir istatistiğe göre, birinciki· 
nun ayında limanımızdan dl§ 
memleketlere 1.919.920 lira kıy 
metinde 988. 9 5 ton muhtelif 
mahsul ve 25 32 lira kıymetinde 
439 baı hayvan ihraç cdi'°1it· 
tir. * Onuncu Enternasyonal fua· 
rına iyi tekilde iştirak eden fir. 
malara verilecek diplomalar, be
lediyece çok cazip ve güzel tarz· 
da bastmlmıı ve bunlann finna· 

ı lar adına tanzimine baılanmıftıı. 

Milli Korunma Kanun1ta 
Aykırı Hareket'Davalan 
Aıliye sekizinci ceza mabke· 

meıi dün üç milli korunma kanu
nuna muhalefet davasını tetkik et 
ti. Birisinin suçlusu demir ihtikarı 
yapan ve evvelce beı yüz lira pa· 
ra ve 2 sene sürgün cezasına mah· 
küm olan Garo Mehteryandı. 
Temyiz mahkemesi bu karan 
bozduğu için yeniden bakılıyor· 
du. Suçlunun avukatı Sadi Rıza. 
mahkemeye bir gazete vererek: 

- lıte bugün de resmi bir da
ire demirin kilosunu 40 kuruta 
Si.tın alacağını ilan ediyor. Tadil 
edilen kanuna göre bu gibi hadi
aelerde muhakemenin gayrimev
kuf yapılması lazımdır. Müdafaa 
vekıllerinin de çağırılmasını iste· 
rirn. dedi. 

Mahkeme müdafaa vekillerinin 
çağırılması için davayı talik et· 
tikten sonra mukavva ihtikarı ya· 
pan Karabetin duruımasına geç
ti. Mıntaka Ticaret müdürlüğün
aen sorulan bir suale cevap gel· 
mediği için dava baıka güne hıra. 
kıldı. 

Üçüncü davanın suçlusu Meh· 
met iaminde brr itçi idi. Bu da it· 
lediği müesseseyi haber verme
den terkettiği için milli korunma 
kanununa muhalefet etmifti. Po· 
lis suçluyu bulamadığı için dun19. 
maaına devam edilemedi. 

Moda Deniz Kulübünün 
Eşyalarma Haciz Konmuş 

Büyük fedakarlıklarla kurula· 
ralt Balkanlarda hatta Avrupada 
hile e!jine nadir tesadüf edilecek 
bir vaziyete sokulan Moda Deniz 
kulübu, bir kaç ıene eaaalı faali
yet gösterdi. Elli altml§ bin kiti· 
yi bir araya toplayacak deniz mü
aabakaları yaptıktan sonra ilk ec· 
nebi deniz temasını da Romanya 
yelkcncjlerile yaptı. 

Maalesef bu modern ıpor ku· 
lübü aon iki sene zarfında tama· 
mile gayelerinden uzaklaflllış bu. 
hmuyordu. Ve bugün kapanmak 
tehlikesini de geçirmektedir. 

İdaresiz bazı kimeeler yüzün· 
den kulübün qya(annm lı &n
k..mm koyduğu hacizle Üak.üdar 
üçüncü ic:.raaı tarafından satılığa 
çıkanidıimı haber aldık. Bu vazi. 
yet da.hilinde kulübün fuliyetinin 
devamına imkan s()rülmemekte
dir. 

• 
ŞElltR T1Y ATR08tJ' 

Dram Knımı 
DRA~ KISMI 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

APDAL 

llbtlye Merkez 

lfbu JIM'&)ar Bankrımaıa. dıe'Yl'eclildikJeri taır.lf*ın i~ Od eme 
i«;tnde aahtpl~ri veya Taı'iMeri tarafından eYreıkT mftsııite~ı~ l 
idare nıerlı:~ vııeya ~mize mtlracaat etierell ırtuaı.....,, 
tatrdlrde 279f sayıh lnnmnla tefkil olıınan Aıonertleman Sandıtrna lntlkat 
edecektir. 

Bu müddetin lritamından sonra vaki ~ m~ın hüküm-
eüz •dllolunacatı ütn olunur. (2&1) 

T. C. Ziraat Bankası Te~nitı 
T. L. Hak MMMatn lıılm w adresi 

1.07 Em.in ogıu Ali ~I Fatma 
1.8() Vakıflı oğlu Hüseyin Ye Osma., 
O.M Vakıflı oııtu SWeyman ve Osman 
9.19 °'!-'cüc cıetu Hacı lamail vereses; 
2.Z7 Sılllb otta Mmtafa 
ı.- ömerctk otlu Ali 
3,09 Necip otıu Hasan 

0.71 Çolak oğlu Bekir ~ Hatice 
0.33 Hacı Mehmet oğlıı Hacı lbrahirı: 
0.31 00mt1'1t1 oflu Ahmet 
1.30 Rıza otlu Ali Osman ve Hatice 
5.80 tea oflu la& verescleri 
Or.f9 o ... ut ogttı Aptuııah 
0.64 ~ ~ Halil kızı Ümllş 
1.12 Solak ofla Omnan kızı 1'"atma 
l.06 Jıhmip olltJ örner 
lo04 Kara Ahmet ottu Mustafa 
6.49 Ahmet ottu Hacı ~yman 

OM Haeı ÖD'M!I'" o«ıtı Sabri kızı Emine 
0.75 Kara Abmet~rahim Çavu~ 
8. 73 Hacı AJumıt. ottu Bekir 
2.96 Dmuneci ofllı 8&Hh Zle"Caııi Emine 
ld3 ~*"'Mehmet kızı Hacer 
0.31 B••s :k:ı °"'* ~YaeSi 
2..&ı lllrwımılu Mi ottu Hamal 
:l.52 11ıınıhim ı.tt.li Zehra Banu 
O.M 
0.49 
9.JI 
&AT 
1.2S 

s.tnnbcıllu ~esi A-ne 
Haol .tbraıtrim otlu ~Ü 
..._.,,ıtıaılıiın.e81'11•baıtid! Zehra 
İllllliıD Jıhbmet mtlan Mehmet OSma."\ 
uma uc1e Mnnet 

7 .88 Şalllıa& othl Hasan mabtu. Sfileynaan 
1.2• Y«mml oııİiu Meh~t oğ1u Salih 

'Ommühan 
2.2' Ali otta Hac.ı AH hafidi A.&ime 
2.13 A:ll A~ oııt1l Ha""n veresesi. 
0.89 ... ı •ıı kerbMai Eme'tullah kızı 

8.99 
2.eı 

B.• 
U3 
ı.• 
0.35 .... 

00.-
00.88 

00-" 
l.Gı 

G.M 
lT.17 

2.1T 

7.• 
2.15 
O.M 

luts 
13.18 
1.09 
1.49 
2.28 

CU7 
2.41 
3.83 
~..20 

2.17 
O.tO 
0.93 
3.90 
1.46 
1.89 
1.67 
7.94 
3.93 
1.4~ 

o.~ 

0.82 
o.ı1 

o.~ 

1.-
1,Z 

2.aO 
3.11) 
O.H 

2.11 
0..76 
o..aı 

ıo.-

5 ... 
96.llıO 

1 ..... 
36.liO 
3.-

5.-
5.-
5r-

20.-

10.-
12.-
12.
:ı.ı.-

.ao.-
2.2fi 

10..-
5.-

Blattoe 

ÇU Ha8an ottu Mehmet kızı Fatma 
Tatsımbact ot'- M\Hrtafa 
KaniMlr atfa Halil 
Hm&p otR Hmıao veresesi Mustafa 
Haeı .Marnes Qflu lmıail km Fatma 
KMICI opı hmıit ~ Emetullah 
Heci MıM8 oChı Hıuıan veresesi 
Recep ottu a.an km: H&tice 
K- HU&eyin oflu Mehmet Ali eşi 
Şerife 

ı..... 0.- lıl9bm.t OtlYUf kr• fedfe 
KaPa H8Nytn otlu Recep ~ Ha.vva 
Tonn Mde Heoı Ali ~ Emine 
~ zade Dawt ata vereseel 
R-.ıa otıa ôm« vesaire ' 
.4.Jmeltm ottu ktzı üm6' 
Şaban ottu kızı Hatice • 
Şaban km Zehra 
Sirkeli oğkı wresesi 

Hacı otlu Yenıeeıri 
Yetim otlu Hamamcı Silleyman 
Evrenl1 Hecı Hasan v~reseleri 
Sıa'n' Çobanı Abdurrahman oğlu 
Satır Ali 
Hil8eyin oflu Salih 
Çelebi otıu Ahmet 
KUaeevlt oğlu Ahmet 
lb~ ottu vereeestrıden Kemal Hakkı 
Behçet ottu Kara Ahmet 
Ç&Y11f ottu Jı&hmet evlltları 
Bayraktar ottu Oeman 
Vakıtlı ottu Mehmet 
Mustafa kızı Fadilt 
Arap oğlu Mustafa veresesi 
Arap oflu Ahmet 
A.ptwrahman oğlu Veli 
Dervif CJl1lıu. Mehmet torunu Mehmet 
Hac1 .Ahmet kızlan HafiZe ve Alime 

> > > > 
Raci Halil eıfl Havva 
Namu otlu HUaeyin eşi Azime 
HQııeytn ~ 

Kara oğlu HQseyin 
Karaf aıkt ottu Hamit 
Hakkı otlu Hakkı 
Oınnan ottu Ahmet 
Şebtr' Yatı mektebi mlldQr meuini 

Hk:ri 
Hafiz Bakla otomobOcl 
ıwtye yaDCdaımdan TMftk 
Ha.ık ainemaamda Kbı:ın 

tbnldm ol'u HMaııı 
OOıu'9ctl:ııeH kundtlrecı Aptaffradtr 
Rma 

ZıalD'a 

Jlebmet. 
D1beı1J-M meben.l eekioi Berber 

Baldr alta A.bmet 
CUrna ()IY88Inda Ali ~u Muata.fa 
~ athl Jıhhmet 
CUma ovasında R. :Mebroet Hüaeyin 
Toıtla1J Kara)ruyudm H . ömer oğlu 
Mehmet 
Dlllfkımloadar Giritli -Muatah. 

> Mehmet otıu seı.yman 
> MU11tata ÇaVOf 

.Ali otlu Bekir 
K,a.rabiga '-'e memuru Yahya 
Huswıl muhasebe ıwnaıa. odacı Haaan 
Veınk 

Omnan 
100.- AdH Fevzi 

3.- ımteabbit Haaan 
86.47 Hal1t 
24.•7 Kehmet 
21.47 Davut 
24.47 Sadettin 

6.48 Bekir 
4.M Nebo 

10.- CUma ovaamdan ince baca:J< Muatara 
10.- > > Mustafa oğlu Ali 
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Kırşehir 
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1.t.nbuı 

> 
> 

> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

Btp 
> 
> 
> 
> 

> 

Birecik 
> 

> 

• 
~ 

lzmiı 

> 

10/-V940 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> , 
> 

> 
> 
.> 

.> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

10/4/1940 
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10/4/194-0 
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2414/lHO 
30/4/lHO 
30.1411HO 
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2815/llfO 
24-15/194-0 
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> 
> 
> 
> 
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> 

27/6/lHO 
> 

> 
> 
> 
> 

12/ 7/ 1940 
> 

HASSAS 
VDKSEK 
VERiMLi 

GAYET 
ZARiF VE 
SAGLAM 

ARŞ;M;OiS MOESSESESt T. A. Ş. iSTIKLAL CAD. N• 30/34 

T. L Hak sahibinin Jslnı Ye adreBI 

10.- Mustafa, Süleyman 
5.- All oğlu Salih 
5.- Mustafa Pehlivan Ahmet 

15.- Torbalı Diril köyünde Abdi ottu Ali 
12.- Değirmendereden Hasan 
12.- Değirmedereden Halil oğlu Halil 

2.48 Hacı Numan oğlu Mehmet 
32.8& Şirket satış memuru Mehmet 

1.48 Bekir 
7'.93 İ<"'erldun zade Mehmet 
40.- Çalık oğlu Yani varisleri ve kızlan 
40.- Mirenldl zevcesi Rodam 
25.- Çalık oğlu Yani varisi ve kızlan 
95.- Erlmes oıtlu Haralambo ev biraderi 

6.87 Saray B. Manika köyünden Hüaamettin 
oğlu Ömer 

6.97 Çorlunun Yulaflı köyüne alt 
6.27 Çorlunun Veli köyUne ait 
6.27 Bak1ça köyüne ait 
6.27 Seyman köytme alt 
6.27 Yakuplu köyüne alt 
6.22 Karamehmet köyüne att 
6.22 Çorlunun Yenlçlftlik köyUne ait 
6.22 Çorlunun İnanlı köyüne alt 
6.27 Çorlunun Şahpaz köyüne alt 

12.21 Sarayın Bağçağıl köyüne alt 
0.94 Çorlunun Kazmiye köyüne ait 

19.47 Sarayın Ahnnthmet köyüne alt 

0.42 Halim Hoca 
9.42 Ha8&n oğlu Halil 
1.50 NUzhetlye köyünden Dilber ottu 

SUleyman 
2.01 Keııtk köyünden Bekil" ve Rüfekası 
2.35 Kesik köyünden Nebi 
1.50 Köse köyünden Hasan oğlu Haaan 
0.98 Köse köyünden Hasan othl 11.uan 
3.08 Nafıa anbar memuru Mueta.fa 
0.98 ömer ata.zade Hnanet 
4.13 Muallim Ahmet Rasim 
4.~ Gerdandan Osman ve Rüiek&a 
9.98 Yunus oğlu Mehmet 
1.11 Mühendis AptWlAtit 
1.02 Rabia 
3.18 Yusuf oğlu Ali 

1.01 Muallim Reşat Nuri 
0.98 Ziraat m t ıisti Bekir 

1.27 Eczacı Hasan Basri 

0.78 ŞUkrU Ağa 

3.47 Çeçen Hacı Ali 
ı.•7 Eyllklerll Ali onba.fı 
3.93 Ömer LUttU 

39.87 Mehmet oğlu Mehmet ve İbrahim 
4.47 Belediye Reisi Ali İpek 

85.87 Halil Çavuş 
(5.47 Hususi İdarenin 31/3/930 T. ve 38/288 

tasfiyesi 
(3.~2 BabaoA'ullarmdan Haydar oflu Hakkı 

3.87 Fol koyüntlf'n Osman ve 9 ark~a.şı 
ı. 71 Hacı ören köytlnden Mehmet ve 3 

arkada!Jı 

o.•7 Kutlue!ı köyünıten HUseyin ve lkl 
arkadaşı 

2.13 Hacı ör<.'n köyUnden. KUc;:Uk oflu ŞWa11 
2.37 Kayıc;:lvl köy. Emir oğlu Ali \"et·ese. 

•.90 Abacıoğlu f'atnıa vcrellefll 
1.65 Kayıçlvi köy. Cebeci ot. Molla İsmail 

veresesi 
10.50 Celep oğlu Ahmet veresesi SWeyman 
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T. L Bak ııablblnla lalın ye adreal 

7.68 Çaıııanda yoğutçu M. Leblebici Emin 
opı Nuri 

5·U8 ÇanJanda Toeunbacı oflu Hafız Mue
t&fa ft Ali 

11.49 )(QftO otlu hat varialerl 
8.%1 Çanlanda manıtıu Kerim Ata 

117.13 tbraldm ll'eysi ve Hacı Oıiman ap 
ot. sneeei AJlme 

2.86 Mecttlld Tannvermff köy. Kavuncu 
otlu Hllmt 

12.03 K~ Belim ottu Satııın19 
33.18 Kudi ölG Ali. Kasabanın Bahçe M. 

Seyrek b&aan. ottu AH 
UMl.18 KDn EmlA.k Ye analar sa~ bedeli 

olarak Mallıandı#ı 
5.47 İnebytt k6yilnden Osman 
8.47 VUidaf kA.tfbi Salt 
1.62 D1fç1 Mublla 

174.22 De9rekJ1 Huan km Rasiye 
2.48 Abo o. Bekir 

11.48 Davut 
29.48 H. Beltlr 
U5 İrlamu ke,>Dıııclen Karamehmet ottu 

öltı Malmnıt 

5.46 trlamu k6yibıden Kara Mehmet 
kanın Ane ottu ve Aklaz otlu ölfl 
Mehmet 

1.- Hacı Ata zade Mehmet 
8.92 Ahmet Ça"fUf 

59.21 Anamur M..ıtes okulu ıstretmw 
34.71 HU8Ulll muhasebe meımurlutu 

4.28 Avukat Sırrı Rla Tanın 
3.48 Yalovada Rıfat 
(.(7 Ali Rna 
U7 Halil otlu K.lmD 
9.68 Bafk&Up Sim 
1.8( Osman 
1.14 ~uM:a 

808.42 Kardln lıcra daire8I 
17.77 ~Ruet 

1.47 1braJdm ottu Adk 

8.62 HUSUlll lılulııuıebe ırmurlgla 

5.47 AJVacıklı Blkmet 
9.47 Şube rebd Cemal 

!fi.OT Topçu K. OeW 
2.47 Ahmet Usta 
8.37 Ya.pr Kemli Jılmllll 
UT Jıll8\'ak köyQnden Cder' n ~ 
0.74 Hacı ııust&fa 

33.97 Hllaeyln 
778.62 Ulalı Hacı Halil 
19.40 :Mutlalı Şerif venıeelerin4en Seyfi 

362.10 Muğlalı Mahmut oflu. Meml.f 
H1 Karabörtlenden BaşçavuM!U Mustafa 
4.47 KmJyakadan Hacı Efendi oğ. Ve,..a 
4.41 Bekir otlu Hacı Htlaeyin Halll 
9.47 Macar ottu Molla SWeyman 
4.41 Kavaklıdere nahlye8inden Tahir 
9.41 Mullalı Ali Rıza 
4.41 Belllbol k6y11nden Dökmen ollU 

Emrullah 
4.47 GeıuıeJeden Hacı :Mahmut ot. HUlıeyin 
4.41 Genek köyünden Vifne otıu Mahmut 

Ç&VUf 
9.47 Kadir ottu Fatma 
4.47 Hacı S1lleyman ot. Ali 
4.47 Veli 
2.42 Kimli 

81.91 Mahruku zade Cafer 
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Mabadı bugtln intitar eden dlfer ye\·mt gazetekrdedlr. 
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