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Hedeflerimiz Yanlıştır. Hatadan 
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t.ep ve köy enı;Ut · i • temlmh:ln 

SİYASİ SABAtl GAZETESİ 

{ 

IR\ ün.'kü gazetemiıxle Maa· 
16::!1 rif Vekaletinin esaslı ıı· 

iahata gi.rişeceii hakkında bir 
haber vardır. Bu esaslı ıslahat 
nedir, bunu bilmiyoruz. V c ken• 
di kendimize soruyoruz: 

S - Orta raektt-p n Jl8elerde an· 
l"&k talebenin alAka ve meraklDI ha· 
rl'kete getirmek yollyle ofretmek 
slııteımlnl kurmak, ilk meid~bln ha· 
zrrladığl dinç kafaları ~f ettir· 
mlyen, boğan mllfreda& progT&lllla
rını köküııclell detlfurmek .,. bu 
yolda tabtılll .eçme IBUdatlara bu· 
retmek. Günduz ça.l1'ftKY& mecbur 
olan lstldatldann tali tahlUl JMAŞ 
yanş gönnelert için l>iiyftk ffJldrle!'O' 

mutlaka gece dersleri ~ak. 

-- ..! I J ...... !_ ...... -

f l hı. ....,~::ı,_,;~..:..:..;.~. ----~---------'='·:..&. .;I. ~----"'"~~ıı;,o 

Acaba Maarif V eki.leli., klasik 
terbiyenin 'bütün köklü ve köhne 
taassuplarına kar§ı ıclmeye cesa· 
ret edebilecek midir? Islahat di· 
ye gene eski ve k~ hava için
de mi dönüp dolapcak, müfre· 
dat programının şu ya bu madde
sini <ieği§tirmekle mi kalacak? 
Yoksa hakiki hayatın içine dal· 
maya ve bunun icaplannı yerine 
getirmeye imkan bulacak. mıdır? 

İngiliz filosu aon günlerde Akdenizde faaliyetini arttırmıt ve bilhassa Afrika ile İtalya 
teksif etmiftir. Resim İnciliz filosunu harekat esnasında 1töıtermektedir. 

arasında 

Kar§ıdan karşıya tenkit eden· 
ler öyle sanırlar ki kendileri her 
şeyi, işin içinde bulunanlardan 
d aha iyi görürler ve daha iyi ya· 
pabilirler. Mesele hiç öyle deiil
d ir. Mnarifimizin başında bulu
nan Hasan Ali Yücel. meslekte 
adım adım yükselmiş, ideal sahi· 
bi, dinamik ruhlu bir terbiyeci· 
cl ir. Etrafında bir çok uyanık ve 
kıymetli arluıdaşlar vardır. Bun· 
lar, İ§leri, karşıdan kar§ıya seyirci 
olanlardan daha iyi kavrarlar ve 

' - K üçiik IN'nnır, büre ac1amı, 
işçi, tü«-a.r, eaıaatkar, ç~ ~ 
biye, hasta bakıcı y~ 8-oe 
aınell mMlek. -.ıat, tkM'e&, m..t 
mektepleri ft göadöz ~ ~ 
Jar için ayal mckteplenle pce tkın
leri açmak. 

5 - Memarlan orta mektebi de
rttl'Sindo olgunluğa olıudardan ~ 
rek devamb kW91arla dainmln u.tı
yaçlanrı& göre ye~ttrınek, lıltlclat 

göst.erfJlllcre ihtisas tabslB lm Jllnta-

rını açmak. 

8 - Memlekette miııakafa hayatı
m, kafa sponmu. fikri yara&ma kad· 
retlnl tUrlU türlü tedblrled e ve mü-
kıifatlarla ieı]l·lk etmek ve yetttebl· 
lecek yükbek l&tldatlara lwr ..--

ITALYA-ı 
Sulh mu 
istiyor? 

1ngi1 tere Ancak 
Serbestçe 1 n ti hap 
Edilmiş Hükumetle 

Sulh Yapacak 

Sulh Müzakerelerine 
Almanya Mağlup 
Edildikten Sonra 

. .. . yoı ~mak. Girişilecek 
Mesele §Uradadır kı yuk cıd- Köy enstitüleri ve Türkku§u 

b enimserler, 

den ağırdır. cYapamıyorsunuz.> k' I ...::ı.. · k "h "f d Londra., 15 (A.A.) - Niyoz Kro· 
d . k d'l . k d k amp arı ısı.ut, o ne mu re at nlkl O'&Zetcslnln Lizbon muhabiri 
ıye en ı erme arşı an arşıya 1 kl. 'k 11 h • 

bağırmakla yük daha kolay kalk. ~r'?gdra~darı ve d'lası usuk er l a· Davtt Scott, bUyül: f'aşist meclisi 

B.. .. d l b b rıeuı e ı are e ı en me tep er, A.zn5trun bUyük bir ı mııun sulh le-
maz. utun vatan aı ann aş a• T '· k 1 d k d b ·· " 
şa vermesi, olaka göstermesi, da· .~kr yahVTIJbarıln da ~e a ar.. u· hinde bir harekette bulunulma.sına 

1 l f d yu cev er u un ugunu goıter. taraftar olduklarını bildiren bır tel· 
yayı an aması, meşe e etra ın a · · O k ı · ··k · ı· b" .. k h mıştır. rtame tep, ıse ve yu • '""al rrönderml•tir Bu habet" Londra· 
verım 1 ır muna aşa avasının k k 1 · izd k ' il · .,. "' 7 

• 

t 1 l1ı. d B 1 • se me tep erım e ı usu erın da ihtiyatla kn .... ıanmıştır. Fakat, :>ara ı ması zım ır. u mcm e 

1 

f t ' l . d .. .. .. .. .. ~'t~ 

k tt k . A ena ne ıce erı e gozumuzun o· ı dolh-I• oldu~· tahakkuk ett11H takdir· 
e e yapaca sayısız ıı var, n· - d d' M l-'L • . h ' h' o~u b.. "'t>' 

cak clele, omuz omuza vererek nun e ır. •. c~ ~etımız. ~ ır -.de bUyUk bir ha;>Tet U)'a."1~ınmya· 
bunları baııarmak imkanı buluna· zaman b~ugunku kadar fikrı boı· caktır. 
b r iuk v alakasızlık karşısında bu-

l ır. lunmamııtır. 

Biz şunu iddia edeceğiz ki Yeni adımlar atmak için hariç. 
Maarif ıslahatı Maarifte başlaya- teki şu veya bu örneği taklide ih· 
maz. Barem kanunu Maarifimizi tiyacımız yoktur. İlk tahsil ve köy 
korkunç bir çıkmaza sokmuştur. enstitüleri sahasında attığımız a· 
Bu kanun tadil edilmedikçe ve dımlar ve elde ettiğimiz te_!=rübe
d iplomaya karşı olan umumi hü· ler bize doğru yolu göstermiştir. 
cumun önüne geçilmedikçe Maa· Bu yolu tam cesaretle tutmalıyız. 
rifimiz nefes alamaz ve iktısadi 
hayatımızda muhakkak bir takım 
tehlikelerden korunamaz. Bir Tekzip 

/ 

1 

l 
0 f>tNllA 
CALlAt<IStTA 

POTCHZA e 

lnciliz filosile na%İ tayyareleri ar asında aon harekata sahne olan 
Sicilya adıuı ve cenup İtalyan sahilleri haritası 

INGILIZ FiLOSU JTobruk Etrafındaki 

Nazi Tayyare- Çe mber 
lerini Hezimete Gittikçe 

Uğrattı Daralıyor 

Çarp ı ş m ada 12 
Sicilyada 4 Tayyare 

Tahrip Edildi 
Londra, rn ( A .A.) - ltalyaya 

gönderllmıf olan ve pike tııarruzla
rında kullanılan Nazi bombardıman 
tayyareleri Yunnnlstana yardnn 
gönderilmesine mlnl olmak için ya
pılan bir teşebblls esnasında lngıliz 

Bardiadan Kaçan 
ltalyan Generali ve 
Subaylar Yakalandı 

Kahire, 15 (A.A. ) - Reuter 
ajansının hususi muhabiri b ild iri· 
yor: 

İngiliz devriye kolları T ob
ruk' un dı§ müdafaa mevzilerini 
yoldnmakla me§&'ul bulunuyorlar. 

BUGONKO SAYIMIZDA: 
2 inci Sayfada Şehir ve Memleket haberleri 
3 > Büymt Facianın h.lkAye.si. Yunanlıların 

.Be)'U kitabL 
c > Meçhul k.ahni.man.1v,H&ftada bir 
ö • ~ maswıiyet ~lamıştır. 

llıL R. Zal 

Yıl: 1 - Sayı: 146 

ONIVERS I TE 

Talebe Birliği 
Faaliyete Geçiyor 
Birliği n Nizamnamesi 
Vilayetçe Tasdik Edildi 

'üniversite Talebe Blrllji nlzamna
meın İstanbul vlllyetince tasdik edil· 
dlğlnden cemiyet bugün, yarın faali· 
yete geçecektir. Tıı.lebe Blrllfi ve Fa 
kUltelerde tesUı edilecek talebe cemi- .. 
yeUcrlntn nizamnamelerinin esas 
maddeleri 'unlardır: 

l - Her fakllltede bir talebe ce
miyeti tesis edilmiştir. Talebeler 
mensup oldukları faktlltelerdcn Uç 

profesörtl reis namzccli olarak göste· 
recekler, d kan bunlardan birini reis 
ohırak g&terecektır. Reis de reis 
muavini seçecektir. FakWte talebe 
cemiyetleri idare heyetine li~eyı iyi 
derecede bitirmiş veya smdlm tJ'i de
recede geçmiş olanlar seçilebüecek
le!'dtr. 

Bu cemiyetlerin birleşmcslle ~
kUI edecek talebe blr:llfl reisini ete 
prof~rler arasından rektör seçecek, 
birlik reisi de muavtntni ~ttr. 

Talebe cemiyetlerine "' bh1iğe wri-

Askerlik Hizmeti
nin Uzatılması 

Hakkı ndaki Kanon 
Ankara, 15 (llu Utıf Muh&M

rtmtmen) - A kertik mükeUe
flyetı kananuna ~Jden~n bfr 
mad•e mactbln<'fJ halen 11.Uiıh al
tında bulanan lSM -uı daha e•· 
n:lkl doğumla ına,·aaat erler 
ne d tmm r 
hizmete 1"1 erlerin mıflanaa 
mahsmı lııhmetJe.rlnJn bt~r IM:De 

a:zatıhhtı Jlakkmdald maYakkat 
kanun maddf'.sl bııgilrı~n ltlf,a

ren merlyete ıirmı,ur. 

RUZVELT 

Rektör Cemil Bilsel 

dat temini için de talebe karne ve 
paso satışıarından bir hisse alması 

kabul edilmiştir. Bazı klto.plann for-
rna halinde neşri de bu cemiyetlere 
bırakılacaktır. Birlik, yurt, scynha • 
talebeye yardun lşlerllo de meşgu 
olacaktır. 

FRANSACJA 

Nevmidi Yerine 
Omit Kaim 

Olmıya Başladı 
lngiliz Zaferi Saye

sinde Fransanm 
Kurulacağ ım 
Anladılar 

Barem kanunu yapılırken me· 
mur dereceleri için kolay ve zah· 
metsiz ölçüler konmuş ve diplo· 
rna muayyen maaş seviyelerine 
geçmek için basamak yapılmıgtır. 
Bunun üzerine memleketin her ta
rafında c mektep, diplomil ve un. 
Van ~ diye bir feryattır kopmu§" 

Bulgaristan dan 
Yabancı Kıtalar filosu tarafından ht-.zlmcte uğrn.tıl· B l 'f · d · tilık" l 

mıştır. Na.zJ bombardıman tayyare- dun acı~t-:'azı esı ış ıs am arı D uff Cooper 
Sulh müzakereleri etrafında iımi !erinden hiç olmaz.'la on ikisi dllştl· enle~)~ ıkr.t t - L· fı Çr"rkr·n Propagandayı Londra, ll5 (A .A .) - İngiliz pro 

Muhaliflere 
Cevap 

Veriyor· 

tur, 

Geçmemiş 
Sofya. 15 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
BuJgnrlstandan ecnebi kıtalanmn 

geçişi ve bu hususta siyasi teşebbüs
ler yapıldığı hakkında yabnncı mem
leketlerde tahrik edici mahiyette çı
karılan şayiaları Bulgar ajansı tek· 
zibe mezundur. Filhakika hiçbir ec-
nebi askert kıtası Bulgarlstana geç· 
mediği gibi Bulgar hükQmeti de biç 
bir ecnebi hUkQmet nezdinde bu hu
susta herhangi bır teşebbüs yapmlf 
drğlldir. Esasen ortada böyle bir te
~bbUBU mucip olacak bir sebep de 

yoktur. 

G 
ngı ız ı aa ının §ı:ınır etra n· p ...... -.. Duff c ""Un k 

ceçeı:ı randi rUlmUştıır. Üç lnglllz gemisine lsa- ı d k ' b . . 'd d l k .._~ nazırı ooper " a 
. a ı çem erı gıtgı e arama ta. D h Doğa _..,.. ......a....d.. ....lh "-"" bcd 

t d, d I İ bet Olmuş ve bu gcmıler ha.eara Uğ· d "f d ') . l ı l a a rken ,,_.. . .. ~.r- ya,, .. 6, mu_,,a C 
Sco t'un bil ır iğ' talyan mem· rıınu~ ise de filonun muhafazasına ır. opçu a çevrı mıt o an ta • Fcwrmada halen her gUn artmakta 

balı haberlerı ıtımada şayan teıakkı terkedilen kame taşıdığı muhım y~n1arı mütemadiyen dövmekte· Bog" mak La"" zımdır <ltmı lngfllz dotitJuğondan bahs tınış 
edilmektedir. dır tn miktarda malzeme Ue Yunanislana L. d l S (A A ) H ar. ~ em membalardan almar. 

Fa,tst me<"llsl ll.7:alannın b liyllk 
bir kısmr, loglltere ile ayrı bir &ulh 
aktt-dllmcsl taraftarıdırlar. Mussoll· 
nlnln , lmdf~·e kadar buna muhalt-fet 
t"tl ltl, fakat nüfaranua gittikçe a:ıal
dığı 114\·e edilmektedir. 

Glz.11 müzakerelere &1rişildlfl ta k· 
dlrde bu.Du llla ttye, lnıtl~re)e kar· 
tı harp açrlmasma dalma malaalefet 
etmlıf olan Grandl'nin memar edlle
eeft tahmin oluDmaktachr. 

( DeftMI S.. 6 SÜ. S ff) ** 

On ra av" v.....,ı~,..ton, 15 (.A.A.) - B. ~~ ----ı ----A- idi ı kadar ııalimen yoluna devam etmiş· • · · - ~ ~·· 4
,..,.,.,.,.. ,_,,_ ~ .., ,, aııocou• nevrn yer nf' 

Ur. Bu İngiliz filosu ile Naziler ta· Nezareti istihbarat dairesi, Orta velt demokrat memleketlere tam ve ftrntt Jadm olmrya ~adlğmı ve l n 
rafından ltalyaya gönderilen tnk,·lye Şark lngiliz umumi karargahından muUak bir Yardımda buhımrıak siya.- gflt:ett a1eytrlnddd garazk4rbğın za 
hava ku\'VeUerl arasında Akdenlzde verilen aşağıdaki haberi neşrel· ı setini taUıik için kendistne salUıi- H olan.it yerine aklıselimin gcçtlğlnı 
\.ı.ıkubulan ilk çarpışmRdır. 13ombar- mektedir: yet veren kanwıun mu}Jalı:flıertnden bildirmektedir. 
dımıırı. tayy(l.relcrl Slçllyada bulunan lngiliz avcı tayyareleri, ftalyan (De.amı : Aa. 6, sa . .t te) * (Devamı Sa. 6, ll. 7 de) =*=-
bir Usdcn hu·alanmışlardı. generalleri ile yüksek rütbeli su· -=--===========~============ 

Hava ve dl'nlz kuvvetleri aranında 
altı gUn sllren çarpışmalar olmuştur. 

(De,·aını Sa. 6, Hll. 6 da.) =•= 

Bu cereyan, bilgiye ve fikri in· 
kişafa alaka ifade etmez. Zah· 
ttnctsizce yüksek maa11a konmak 
Ve tufeyli bir mevcudiyete kavu§• 
mak için oir yarış~n başka bir şey 
değildir. Memleketin istihsal ha· 
yatında faydalı roller oynayabile. 
cek b ir çok insanlar, liselere, yük. 
sek mekteplere doluyorlar. Ora· 
larda ancak mahdut miktarda ih. 
tısas adamı yetişmeye imkan ol· 
cluğu için liseler ve yüksek mek· 
tcpler cidden seçme istidatlılara 
ve memleket~ kar§ı vazifelerini ===================::::::::::======= 
yapamıyorlar ve bir çok istidat· 

iT AL YANLARIN 

baylarından mürekkep büyük bir 
grupu araştırmaya devam etmek. 
tcdirler. Bu general ve subay 
grupu, Bardia'nın muhasarasından 
ve zaptından evvel mezkur şehri 
terketmeye muvaffo'lc olarak sahi} 
boyunca T obruk istikametinde fi. 
rar eden düşman lr.ıtalarınm ön· 
diler lr.Olunu teşkil etmekte idi. 
İk.i gün eYvel bir Hurricane tay· 
yarcııi küçük bir h a lyan subay 
grupunun deniz kenarında masun 
bir mab.alde saklandığını gönnü§
tür. Pilot bu keşfinden alakadar 
makamlara mallirnat vermi~ ve 
onlar d a vaziyetten bir harp ge· 

eızlıkları, aathilikleri, ekseriyetle 
yalnız ezbercilik kabiliyeti ifade 
eden bir dip...,!.&>ma ile yaldızlıyor· 
lar. Mekteplerde de, hakiki ha
yatta da istidadın, meziyetin, bir 
işi kendine dert etmenin, hizme· 
tin temin etmesi lazım gelen ıstı· 
fa imkanları bu yüzden heder o
luyor. Dalına sathiliği ve usul 
düşkünlüğünü himaye eden. kuru. 
lu kırtasi sistem, müspet istidatla
rı mutlaka harici bir cisim gibi 
İçinden fırlatıyor. 

Kağıt üzerinde dörtbaşı m~~ur 
görünen bu yıkıcı, aldabcı gıd~.e 
arka. çevirmedikçe ciddi Maarıf 
ıslahatı olamaz. 

Memleketin umumi hayatı ba· 
kurundan iyi netice alabilmek için 
§U esaslar dairesinde bir ıslahat 
sistemine ihtiyaç vardır: 

l - Diploma ve ün,·an ka)'ltları
nın ba~m kanunundan çıkarılarak 
hun1 rın yerine ba.,ka mcmlf'ketıcr· 
<le 8Dll'lı tceriihclcrden geçen bllgl, 
lııtıdııt, gayret ,e biz.met ôlrWerlnln 
l.:onuıınru ı. .. 
ti~ - DuşUnilr in an yetiştirmek Is 
rı.Ynidını gösteren bugünkü ilk ınck· 

Utnwni hatlar içinde inkişafı. 

P" 

Hukukçularamız Arasında Bir Anket 

Teşrii Masuniyet 
Meselesi 

Tepede ende 
Vaziyeti 

Güçleşiyor 
misini haber.dar etrfıişlerdir. Harp 

l ta 1 yan 1 ar 8 erat gemisi derhal bir m otorbot indi· 
ıcre.k. fire.ri grupu aramaya hafla. 

A vukat Jsmail Sıtkı : yaniarına kir kalıdı fikri meydana istikametinde Ricat ınıı.tır. Kaa b ir faaliyetten aonra 
Bugün dünyanın h er yerinde gelmekte, bu sure tle ba,ıı imtiyaz d• ba aubay grupu yaka.i&nmı§4r. Bu 

mdbuslar, mebus bulundukları gibi b ir hal ztıhur eylemektedir. Etmekte ırler grup için.de Sid t-Berrani'dcki ı. 
müddetçe masuniyeti tqrüyeleri Bunun için fikrimce idi suç i~e· talyaıı kuvvetlerine :kumanda e.t· 
kaldırılmadıkça haklarında hiç yen her kim olursa olsun bilaistis- Londra, 15 (AA) - Timca mit olan G eneral ~nrina d a 
bir takibat yapılamıyacaiı merke. na hakkında takibat yapılabilme. gazetesi Atina muhabirinden ald.. bulunmakta idi. 
zindedir. Almanya ve Rusyada lidir. Bu; bu demokrasinin hakiki iı şu makaleyi ncşretmektedir: Tobnıiu Müdafaa Edenler 
dahi böyledir. manasıdır. Türk milleti bütün im· İtalyanlara nefes aklırmayan Bardia'dakifıerden Daha Az 

Mebusun siyasi kanaat ve içti· tiyazları kaldırdıiı ve bütün yurd- Yunanlılar bilhassa Klisura.Tepe- L ondra, 15 ( A .A.) - T ob· 
hatlarına ilişilmemek elbette şart· daşları hakça müsavi tanıdığı için d rult'un vaziyetinden bahseden Ti-- d 1 d delen mıntakasın a ilerlemeye 
tır. Buna dokunulamaz ve d~ku· bizde a i suç ar an dolayı takibat d ' l mes gazete.!inin Kahiredeki hu-
nulmamalıdır. Fakat adi auçlann- ifa edilmesine müsaade edilmeli- devam etmekte ır er. Bir çok suai muhabiri şöyle yaz.makta.dır: 
dan dolayı haklarında takibat yll. dir. Ya kanunları bu suretle tadil noktalardan kovulan düımanın Bardia' da olduğ,u gibi Tob
pılmamak ta bazı mahzurları d o· eytlemeli veya Meclis 0 devre için- Tepedelende va~İyeti gittikçe ruk'un zaptı için de topçu ve ke§if 
ğurduğu da görülmektedir. de hakkında bir talep vaki olan güçleşmektedir. 'r unanlılar za· hardtetlerile ihtimamlı bir surct-

9ir kaç devre mütemadiyen l d !et h k ferden azami derecede istifade 1 te hazırlanılmaktadır. lngiliz top· 
1 b 1 k say avın a a uzuruna çı ma· k cd" ı D" k 1 l · d '" ··d ebus olan zat arın me ua u .. . etme t ırıer. U§man ıla arı çu kuvvet en u~anın mu afn1 

m"ddeti böylece temadi ettiii i· ı sına herhalde musaade eylemelı· ı Berat istikametinde ricat etmekte. terübatın ı taraaaut edecek şekil
~u b "" l kimselerin yaptıkları dir kanaatindeyim. 1 (Ue,amı a. 6, ~u. ti tl~J *=* (De\ anıı ısa. 5, u. s de) * 
çın oy e 

Habeı imparatoru Haile Selasiye Gojjam tepelerinde İtalyanlar 
karıı davul çaldıra yor [Gazetelerden] a 

Anlayana sivrisinek aaz, anlamayana davul zuma u t 



----- 2 

-----YAlAHı M.SAMi TEiiJ __ _..amı::ıa.a~:::;m 

Dursun Horoz Gibi Herifin Üstüne 
Çullanmış Veli de 

Ötekini Yere Çökertmişti 
-29 

Çok g~meden Dursun koşanlıır· j - Sizin adsız hülyanıza "bir 
dan bırine yeti§ti ve belinin orta-

1 
ad, tatlı rüyalarmıza yeni bir fü

ııın .. salladığı bir tekıme ile onu sun katabilmek için o meçhul 
yere kapakladı. Dursun bir horoz ı kahramanın adın sanın öğrenmek 
gıbi herifin üzerine çullanırken, merakına düşmüştüm. 
Ve~i d: kaçanluda~ diğer bir1':1~ Sultanıma canla basla bağlı 
yetışmış, o da ayru usulle herifJ iki yamağı yollndrm ve teveccü
ycre çökertmigti. Bundan sonra hünüze nail olmak mazhariyetine 
iki yamağı ırürüküyerck çadıra eren yiğiti buldurdum. 
götürmek güç olmanu,tı. Diye aöze haıladı. Fatma Sul-

tan biraz evvelki rüyasının bir 
devamı gibi onu gaşyeden, ilgi
lendiren bu hikayeyi daha dik
ICatle dinlemek için Mahınev' e 
büi9bütün sokuldu ve onun elleri
ni cllednin içine alarak: 

Biraz sonra Hızır uyandı
nldı. lki yamak ~r gün bin bir 
de.i.9cye sahne olan İbrahim Paoa 
sarayında yetifmit adamlardı ve 
kolayca yakayı ele vermit olma
larına rağmen bülbül gibi her ~ 
yi olduiu gib.i anlatmakla iııin 
içinden 11ynlamıyacakla.J'Ull ve - Beni De kadar seviyor ve 
kendilerinin ııebertilip bir kö~ye dü~nüyorsun dadı. Ah eğer sen 
obhv~recdderini pek iyi biliyor- olmasan hu koo. sarayın içinde 
lardı. Bu sebeple gece yansı ya- kendimi o kadar yalnız ve o ka
pılan sorguda saray kethüdasının dar biçare hissedeceğim ki ... 
Hızır Ağayı kollamak va.ziiuini Dedi ve sonra başını onun o
kendilerine vcrdiiini .öylemekle mtızuna dayıyarak mahcup bir e· 
iktifa ettiler. Hrzır Veli ile Dunu- da ile: 
nun, herifleri daha fazla tartakla.. - Bari bir vey öğrenebilmi~-
m1tlarına m.eydan bıramıyarak: ler mi, diye sordu. 

- Bırakın, canlan cehenneme - Pek çok §eyler öğrenmişler. 
gitsin: bir daha k.arttma çıkarlarsa Ba yavuz ki,inin adının Hızır ol
o zaman topyekun heaaplil§JTlZ, duğunu ve şehirde roertliğile, ye· 
dedi. ğitliğile bir hayli ün salmııı bir 
Hızmn pençesinden eTiermi kiti olduğunu bellerniıler. 

kurtaran iki yamak Üeküdara yol- Gel gelelim ora.da bizim ya
lann·ken Mahia~ adamları ea· maklar kilpı yolda§larından hir
raya varmıılar ve bütün gör- kaçına rastlamışlar ve onların da 
düklerini bahfqı arthnnak üml- j Hızın kollamakta olduğunu an
dile bire bin katarak anla~ ı lam"lar ... 
!ardı. MahıncT anlattıkça Fatma Sul-

Yamaklarm anlatt~n ba taf- tanın beyaz teni şaranyor ve da
ailat Mahınevin dikkat TC ala.- dısının ellerini acilaca.k kadar aı
kasını çıekti Te onlırra: kan:k ve kızıl dudaklarını l'Cdef 

- Biraz bekleyin aakm bir ya. dişlerile ka:natnealt kadar ı .. ra-
na savupnayın. ralt: 

Diye tem.bibledilteon tonra SÜ· - Çabuk .öyle yoksa ona kıy. 
rntle Fatma Sultanm dairesine mıılar mı? Onu öldürmüıler mi? 
yollandı, Ah bunu yapan İbrahimdir. O 

Fatma Sultanın yatak odasmın yuıtta bir kahraman sivrilmesini 
knpıaında iki cariye nöbet be.kli- İBtemCT:, o her yüksek adamı ye
yordu. Mahi:nevi. görünce cariye- re aerer. 
ler oturdukları yerden ulkblar Diye kesik ve heyecanlı bir 
ve ona yol verdiler. ifade ile kocasına kar§' olan ki-

MahmeT, Sultanın yata\: oda- nini izhar ediyordu. 
t..ına geçen dairenUı geniş 'Ye ih-- xıv 
tipmlı bir tezyinatla süslü kapı- Nevtchirden gelip sarayı hii-
sının tokmağım çevirdi ve gÜ· mayuna helvacı yamağı olarak 
müı pındanlaroa. yanan hirltaç giren İbrahim Paşa. zekası ve 
mumun titrek bir ı,ıltla aydınlat· kurnazlığı şayuinde önünde yük
tıit sahanlığa pdi. sek ikbal merdiveninin basamak-

Yurnuşalt ipek lutlılac 9el"ilmi, larına yaldaemağa muvaffak ol
aahanldcta derin bir aeaaizlik hü- muş, Üçüncü Ahmedin Şehzade
kümferına idi Mahmcv a~~- !iği zamanında helvacı yamırklı
nnı ya·n~tarak a~tın ve ~mut ğından sonra t~darlık, evkaf 
kak~-:Jı ~slerle muzcyyesı JÇ ka.· katipliği. yazıcı halifeliği gibi hiz
pıyı .itına .ile ~ . 1 metler yaparak cülusunu müte-
Za~~ .btr ~esen ,,e aanat akip de Darilsseade ağası kitabeti 

cserlennm hır tehri denilebilecek yük elrneie muvaffak olmuş· 
bin bir Mis, zinet Te aerTet ha.zi- ne 
nesine henziyen odaya ainliği za.. tu. (Arkan var) 
man, bir ipek: bulubınu andıran 
yataiında etsiz bir pırlanta gibi r 
serilmit yatan Sultanın dudakla
rıoda tatlı bir tebcasüm tapya· Soruyorlar? ' 
rak müsterih bir uykuya dalmış 
olduiunu gördü. 

Bir lahza onu bu sa.kin uyltu
dan uyandmp uyandırmamakta 
tereddüt eden Mıııhınev, nihayet 
uya.ndmnak luuarile elini Fatma 
Sultanm elin, deidirdi ve bu 
küçük. zarif, yumntak elleri tat
h ıriivazi,lerle o~ara,1ı: Sultanı 
uyandırmağa muvaffak olda. 

Bir olaıyucumaz Kaı-taJclan ya-
nyor: 

Kartalda Ankara cadcle!dnde 
bir botıtaııda ziraat idaresi tara-
fıntbuı bir manda.Una ~esi ya
pıhruJti. Bahçenin poyraz ceJen 
tarafına da bJr duvar inşa edU
miştlr. Bu ınıretie mandalina 
afarlarının 110ğuk rtiı:prlardan 

konmnmsı dft.,ünWml\ştn. Fakat 
ba duvar yıkılmıştır. Bostanda 
mandalhıa da ytJtlşDW'ml9tlr. Bir 
~k para. tıarfedllerek kurulan ba 
~c mandan- yerine dJfer 
meyva ağıM:lan yetlşttrllı ve 
Kartal mmtakruıı köy ve ~&
Jertne tevzi olunsa daha lyt ol-

Fatpıa Sultan Mahınev'i karp· 
sanda gördüğü zaman çok mühim 
bazı hadL,elerin geçmiş olduğu
nu anJanıalcta gecikmedi. Bulut
lann ar.kuından süzülüp kainatı 
nura gark e<len bir ay parçası 
ııüzelliğile ipdt yığınlarının için
de vücadunan bütün ihtişamını 
saçarak belirdi. maz mı! 

MahtMV Sultan Hanıma ~ 
kuldu ve: 

29 -
- Beni kovmaym. ded1.. Str.&-n 

sa4aka lıltl3'eeek cıetnım- Stdıı ~ 

~ bozacak defWm- .Şuracıkta 

ota.rayım.. '• u ptyano711- fU Mllll dln
llyeylrn-

Gtrültwil bir bblraha wJnJ keaU. 
...ııııın~ hlr !!C\'fl tcııadllt etmlfler 

sfbl blrblrtni ~... ..ıer yfilaıe

ı.,ror, kadllalı erkekli c-n'lldaıfan bir 
crup ı.aTallı fakirin etra.Cım a&nyor

do. 
- Demek piyano diDlemek lıı;bı bu

raya gelcUn f -
- MuslkJdeo anlıyan o bMsaıı ro

bunu nlçln bn J)(t)IDUrde kılık lçlntle 
aklıyo~un ! 

- AJ&fraa,.adu iDi, yKu ala&ur 

kadan mı hoşlanır m ! .. 
Yollu bir n.rtı suıtl 10rarak onan

la eğlenınlye ı.şıadılar. ~lbaye~ yt

ne o f:rli:ejin sesi ytlk.seldl: 

- C&Dnn bırakın fU ııer&em dllen
clyt... Maksadı ne musf1d dinlemek, 
ne bir ŞCY- Şllphcsh. hile De buı '9Y 

ter aşırmak l('.hı buraya «lrdl- Hay

di gil;r,dllkle IJUradnn defolap &it.in!. 
Ba ö:r. tl7.erine birkaç ktşl ona ite 

kaka baboecJen çıkarıp &tWar '1'e ka.
pıyı oarparak kapadılar. 

ı,te ht"r yerde nMll>l, yüzüne çar
pılan ka1ıılardı. Yine deyn~ğine da

yana dayana oradan azakJa,tı f Son 
heharm l!Mlrt :rüzgirlle ,.apl'&ktarı dö 
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~ Şehirve,Memlekef Haberleri 
Münaka at Vekili 
Bandırmaya Cifti 

İhtikar İşi Etrafında Anketimiz 

Bir haftadanberi l!'tanbulda 
bulunup alakadar dairelerde tet· 
kikler yapa.n Münakalat V eki!i 
Cevdet Kerim İncedayı dün sabah 1 
kalkan Maraltaz vapurile Bandır
maya gitmiftir. 

Kahve ve Çuval Birlikleri Lüzumsuz 

Vekil bir kaç gün Bandırmada 
tetkiklerde bulunduktan sonra 
İTmire geçecek, orada da tetkik
lerde bulunup An«:araya döne
cektir. 

Takıim Meydanına Oparlörler 
Konacak 

Taksim meydanına Uç btiyUk opar
lör koııacak ve resmi günlerde bun· 
lar vo.eıtulle nutuklıır verilecek ve 

Bir Çuval İthalatıni Tacir : "Kahve ve 
Hükiimet Yapmalıdır,, Diyor. 

Başvekilimiz doktor Refik Say- 1 da malUnı: bir kelime ile: 
dam, son defa Mediateki beyana- yük.ek. 

Çok Meseleyi şöyle izah edelim: Pi_ 
yasaya hariçten yeni mal gelmedi 
ise, eski mallar,_ harp dolayısile 
mMraflara uğramamı~tır. Yok, pi 
yasaya mal ge!.;!i ise, harp sigorta
m, mahallinıele val:.i pahalılık ve 
saire de kabul edilse bile, çuval fi
yatlarının bu kadar yükselmesine 
i.ktıaadi hiç bir ~bep yoktur. Ben_ 
ce, Kahve Birliğini. çuval işini de 
kökünden halletmelt İçin Kanav:-

tile ihtikardan ve bilhassa ithalat Fiyatlann yük9ekliğine ilk se
tüccarların-dan fikayet etmişti!'. bep Kahve Birliğidir. Kahve Bir· 
Bunun üzerine piyasada yapmaya liiine dahil olmayanlar şirketten 
ba,ladıiımız tahkikata bug'Ün de ~ahve alamadıklarına göre birliğe 
devam ediyoruz. da..~! olanlar için cbir nevi imt~-

Kah va v J Çuvalcılar 
B:rı ikleri 

yaz> vaziyeti hasıl olmuıtur. En 
iyisi ba birl~i bir an evvel laive· 

, derele bu işi hükumet eline alma· 
lıdır. 

dlğ'er nCff"1yııt 1'11ttlMnktTT. Piyuamızda mühim bir mües- Ç f Al p f d ç.e ve Çuvalcılar Birliğini kakiır· ----«> ıcscnin başında bulunan bir tica- uva 3$ a 1asm a ır malı ve çuval ithalatını münhası-
Haliç Deniz İtfaiye Motörii ret adamımız şunları ileri sürmek- Ortada bir cKanavİçe ve Çu- ran hükumet yapmalıdır. Bu tek-
İlfıılye otomobillcr ı Hn'ı~ tc har.ı tedir: valcılar Birliği> vardır. Fakat lifimin en mühim ~bebi: Zahire. 

Bemt.lere girememektedir. B•mıın için I · - !'-ahve Birliğ~nin yaphğı kontrola rağp.en çuvallar ateş pa. hububat ve kuru sebze ve meyva· 
de tatnnbul Belcdlyosi Hnllce bir~- ış n,.dır? Bence, hıçl Neden? hasınadır, n~in? ların çuval pahalılığı yüzünkden 
niz ıtraiye motöı11 yartırmıya karar Çünkü, lcahv~yi Türk - Brezilya Çuv~l fiyatları, harpten evvel artmış olan fiyatlarını indirmek 
vermi~ti. DUn bu motortın ihale.'li yaı- Kahve şirketi getirtiyor; Kahve gümrüklü olarak 45 kuruştu, bun· ve müstahsilin suvalsı:dık yüzün· 
pılm1'tır. Birliğine dahil tüccarlara cüz"i bir !ar piyasada 4 7 kuruşa satılıyor- den yığın halinde bekleyen mah· 
Tamirat Ekip.;İ Tefkil Edildi karla veriyor; onla~ da diğer. sa- du. Halbuki, 4 7 .k~ruşlu~ _çuval

9
I ı0r sulatını çürümekten kurtararak bir 

1 

tıcılara sahyor. Turk - Brez.ılya harpten sonra, ikı ay ıçınde . k · 
A - 1 -•t '-·ton "e parke yollnnn •· k f I d l 940 . h an evvel pıya53ya sev etmeye ım· 
nı'" • ''"" • ..... · k · · ld " k. l. d scnesı ma oır etının a ı~ı ar ma um ve e- uru:a ır a ı. • d k" h 

miri ~n mütemadi ta.mır ekiplerinin vede kulak kabilinden. sulü sırasında 120 kuruoa fırladı. kan vermek lazım ır ı, ayatı 
teşkilınt- Belediye fen ışlect mUdUr!U- Piya,adaki kahve fiyatı ise, o Bugünkü fiyat, 145 kuruştur. 1 ucuzlatmak mümkün olabilsin. 
ğUnce başlanmıştır. Ekibin elblııelerl ==~======================================== 
ve diğr'r levu:ımah birkaç gUne kıt.· 

dar tama.mlanmq olacaktır. 

Piyasada Hareketler Belediye 941 --- o---
Et Nakliyat Motörleri 

Et nakliynlı için yeniden ln.şa etti- BÜ tçe si ı · . h t F. t y .. ' , . ' . 
rilen Uç moUSrden iki tar.e~nl.n mu- ıdh I "t 1 raca ve ıya u 11se iŞ erı 
vakkat ka.bu!U dUn yaprlmıştır. İstanbal Belediyesi 1941 yrlı a a ' J\ • 

MUteahhlt altı aylık teminattan bütçesi dün encümene verilm.~ş- , o·· uhtelif memleketlerden ' U~tik piyasada mevcut oldu-
ba.şka bl.r senelik de ~aranti verme- tir. Ancak bugünd.en itibaren but- '- unik~ d "thalat cgya.sı gel- ğundan pahalılık pek hisse<lilme· 
yi kabul etmt.ştlr. Nakliyat artık yeni · k"k" ba ) kt ço&. m ar 8 ı ek d 

ç.cnpm t.etk ı ıne . J r.ad~ ~t" .. ı •miştir. m tc ir. . 
motörlerle ynpılncaktır. . artı ongresın e ı ı e e: u- Bu arada Yunanistandan acide Harpten evvelki vazıyete. naza-

zerınde bu sene yapılacak ışler lf" . cam Bulgaristandan ran kırtasiye ve levazımı fıyatla-
F enerbahçeye Gid-:n Yol 

İn.patı Baılıyor 
. . d b"' tah . t k Uf" IU ırıgue, ' 30 k )" d ıçm e utçeye sısa onm ecz.ayı tıbbiye ve kimyeviye, si- rında 'o 25 - yü se ~ var ır. 

tur. .gara kağ;dı, demir eıya. berber Bu da navlun ve ha~ sıgo~ası.n: 
Fenerbahçcnin inşaatına pek ya- Holanda Milli Ba..,....""1 bıçağı, dokumacılık tara.klan, bo. dan ileri gelmektedir. Şımdıkı 

kında bıı.şlanacalttır. l<'encrba.hçeye r-- ya, kontrplak, kaolin gelmiştir. halde kalem v.r: kağıt sıkıntısı yok 
giden yolun inşaatı clUn Belediye dal- Hollanda milli baynıır.ı ınUn~- lh y l" fah k i b k 1 

betile dUn Hollanda konsoloshanestn- * Deri fiyatlan ve bi assa tur. ~ ı r~ a ar unu .. a~ı ~-
mt encfunenlnce 9700 llraya ihale koyun derilerinin fiyatları yüksel- makta ıse de fiyarlanncla cuz ı bır 
edfim~Ur. Dl~r taraftan Feneryo- de bir kabul resmi Y!li>ılmı.fUr. I ··&: l' h"aaed'I k d' 
!undaki Oaztrnuhtar caddesinin de Merasime ,ehrimlzde bulunan bU- meğe devaım etmektedir. Deri CTİ· yu se ış 1 1 m~ te ır. 
4900 liraya ihalel!ri yapılm1'br. ln- tnn Hollımdaltlarla protokol& men- mi.ze vaki taleplerin en müaaidi ---o--

t d h ı ._aı kt.ır Pup dl,.er zevat 1..+lrak etmLştır. lsveçten yapıldığından derikrimiz Hav gazı fiyatları 
==a====er==a==_,_,===ıyaca====·========='=====b=====y==·=========== daha ziyade Jsveçe gönderilmek-

Asker Ailelerine Erkeklerinin 
Terhisine Kadar Yardım Y apı!acak 

Ask.er ailelerine yardım tahak- 1 nı~tir. Bu talimatname ile yar· 
kuklarınm !lelcilleri hakkındaki ta. dımların ne ~ekilde yapılacağı 
limatname~ tetkik etmek üzere tespit edilmekte<lir. 
dün Vilayette Vali ve Belediye Asker ailelerine yapılacak yar
Reisi doktor Lutfi Kırdarın ba9- dlmlar, askere alınma tarihile ter
kanlığı altında bir toplantı yapıl· his tarihine kadar devam edecek. 
mı§, Vali muavinlerile kaza kay· tir. Tahaldtuklara yapılacak iti
makamları da i~ak etmiştir. 1 razlar doğrudan doğruya kaza i-

On iki maddelik talima~me dare heyetleı:_inde tetkik edilı:
üzerinde verilen karar kabul edjl. cektir. 

tedir. Hava kurusu deriler 70, Artmıyacak 
tu:tlu kuru deriler ise 4 7 kunw I H . fi tl · · 

t 1 - '-tad avagazı ya arma vaz.ıyetı 
tan sa ı mıu. ır. h d 1 ·ı b" ik 

ıt ly d ı_• ··racaatlar mü azıra o aynıı e ır m tar zam a a an va&.ı mu - l . . . k . w k 
aait karşrlanmadığından tüccarlar ylifaplı masbı ılÇ!PB 'ıı: /tin .yaptıgtı ttek'': 
1 1 1 k. d · · stan u e ecııycaınce e l.lli. 
ta yaya ma sev uı en ımtına et• d"I ek b 1 b' k b 1 dil 

mcktıedirler. e ı er u zam ta e ı a u e • 
memiştir. * Dün muhtelif memleketlere 

100 bin liralık ihracat yapılmıı· Şirket elde saat bulunmadığı 
tır. Bu arada lıveçe deri, Maca- için Beyoğlunda bazı abonelerin 

saatlerini almıt ve daha evveı• ri.stana ve Yugoslavyaya fındık, 
F'nınsnya boyanmak üzere ham yaptıkları aarfiyat nazarı itihara 

alınıına.k suretile istedikleri kadar ipek, Bulgari.atan, Yunanistan ve 
Romanyaya balık gönderilmiştit. yakmak üzere muayyen bir ücret 

Kntasiye fiyatlannın pahalılığı almak.ta iıdi. 
ltareısında bir çok talebe velileri Saie tıirketi mevcut saatlerini 

Yaş Meyva Ve Sebze Kooporaı·ı er·ı aıkıntı çekmektedir. Dün bir mu· şirkete vermiş ve saatsiz abonele-
" .harriTimiz bu hususta kırtasiye rin saatleri değiştirilmiştir. 

tüccarlarile gÖruşmüştür. 

Birliğinin Eski MDdürü Ne Diyor? ~~· E;;e~~~tas~~rke~a~ pgr~a;;:~ Yapak Tüccarlarma Ait 
Onbeş GUnJük Mühlet Yaş meyva ve sebze koopera- 1 tir. Hatta, meyva birliği Türkiye- Alman piyasası bugün tamamen 

tifleri birliğinin yapılan fazla ma~ de ambalajcılığı aon derece iler· kapanmt!hr. Hariçten ithal etti- HültUıneıt milli korunma kanu
raflar dolaysaile bir kaç sene için- letımiştir. ğhniz kırtasiye ve levazımı İngil- l nu mucibince elinde yapağı bu
de yüz yirmi bin lira zarar etti.ğirıi 4 - Meyva dükkanlan piyasa- tere, Amerika ve kısmen de ltal- 1 lunduranlann bir beyanname ver
evvclki gün yazmıştık. Birliğin e!I. da nazım roUinü oynamak için a- yaya inhisar etmektedir. Harpten melerini bildirrn~ti. 
ki müdürü bu mesele hakkında bir çılmıo ve vazifesini yapmıştır. evvel tanesi yüz paraya aatıhn Beyanname veren her tüccara 
muharririmize fU malumatı ver- , 5 - 9 38 ve 9 39 senesi ihraca.. Tirnaahlı bir kalem bugün 6 ku- 1 5 gün zarfında malının satın a
mi.ştir: tmda zarar yoktur. Birliiin bilin· ruşa oJ.cluğu halde piyasada pek lındığı bildirilmediği takdirde 9er• 

1 - Birllk masrafa boğulma· ı çolan bunu $Öıtlerir. Ancak, hac- az bulunmaktadır. Bunun gibi bestçe satabilmek hakkını muha
mqtır. Senede elli bin lira ma:ış bin zuhuru i_r rine Lqndraya gön cCastell> H 7 - re!!İm ve harita faza edecekti. 
da doğru değildir. Bizim normal d.~ri!~~ üzüm erden bir k.ımu çü-

1 
kalemi de kalmam~~tı~. . Hükıimetin mallan alıp alma· 

zaman.da verdiğimiz maaş, bugün rumuştur. İngihereden yem bır firma kır- dığıru bildireceği 00 beo gilnlük 
meyva birliğinin vermekte olduğu 6 - Ealci idareyi istihlif eden tasiye tüccarlarımıza müracaat e· mühlet yarın akşam bitecektir. 
;-.;,tan daha azdı. zevat maaııatı dört bin liradan se- .dere kırtasiye ve levazımı gönder. Bu müddet zarfında kendi3inc biç 
- 2 _Üzüm auyuna teksif ve sa- kiz yüz liraya indirmif değildir. meği teklif etrni~tir. Bundan baş· bir iş' ar yapılmayan tikcar malını 

Kadroda bazı te~ikat y~pmışlar~ ka tüccarlarımız muhtelif fınna- satmakta serbest kalacaktır. 
ire için bin liraya bir makine alın- sa da gene ayni yekundan uzak- )ara sipariş vermi.Şle~ir. Pek ya· 
mışhr. Bu mll'kineye şimdi üç bin laşmamıslardrr. Yapılan masraflar kında memleketimize gön<lerile-
liraya alacaklı vardır. ise, birliğin eaki masraflarına n•· ı cektir. Kağıt dahi o nispette yük-

3 - Ambalaja dikkat edilmiıı. zaran daha ~aharrkbr.> selmi§tir. 

külen &*8çların arasına dalarak göz du. Yenlkapı lılltuyomma yakıa.,tııtı 

den kaybold•. Aman bUetındekl santfl bakal"ak hl-* 1'&7 daha hız.landL Aruk Adeta ko-
m 'uyordu. 

UNUTULMUŞ BİR ÇEHRE! 

Bir kq llabalu !.. ı..taııbul bfttttn 
cec-e devam edfırı kana bey'u kuea
fına gömttlmlift keteni içinde har&
ket.ab, neıleah: duran blr CPoaze ct
bl .ıct.n- Gldlp ı-elenler, paltoıronım 
yaka.mu lralclınıw}. elleri ~de .... 
zUe ~ lr.~, sesleri madeni 
bir ~le ~.ınlıyao gazeteciler, stıtçft
ler, t"llertnl bohlıyarak knl'la.n . llııü
rf:tl 9Ö~1"- lşte b1r kış 'labahı.. Bir 
latanbul sabahı!-

Llleli a()IU'tıntanlarmdan styah 
n.uuıtoln hir kadın ~tı. Kohmdakl 
ı.aa~ bakarak blr yere yettıpnek ı. 
'1yomıu' ~l ko,an a.drrnlarta Ak· 
ura.ya do~ lleriemJ~ başladı. Va. 

ilde c-.amtlnln önttne ıennc-e ~· kal
dınma a.tlıyarak muvalddth&neyt l'ec; 

ti ve Yenlkapıya manan ~n1' cad
de)i taklhe koyaldo. 

Ayaldanndakl ~ f080nlar kamı 
üzerinde ayıyor, ı.zan da bu kay
mnPar <ıf:nıt('Jr.mı-lı-rlf: nf'twı~nı..-or-

NefN nele8e merdivenlere gf'ldltJ 

:r.aman, lokol'QOUfin lrlr ıdyah <'aıJa -

''ar ~lbl kOlf&rak ve arkaamdan -.a
Kımları ııürtlkUyettk llJtaııyona girdi
ğini cördü. 

.Kadm bllsbiltt.in ~.ele ediyordu. 
I·'akat bu'& tutan 1luaımııklan ~~
la lnerkmı blrdeablJ'e aya~ kaydı ve 
yüzü koyun yuvarlanarak mercllvft
nin alt b&ı}uu baldo. Ba esna.da blr 
akııllik daha olmuştu. ~ 9ld~Ul dtl

IJÜ.,. orada duran btr ıılm.Jtçtnln er. -
mekl\nrnda hl"QIJr alın" ve kınlan 
earnlarla beraber f!lmttıer kartunı ü

zerine ~·ayrlnuştı. .Kadın nnnarak 
yerdt>n kalkmıya ça11'tı~ bir ııırada 
ıdmltçlnln ü-hdltkı\r MiMi d11yulth1: 

- Kör müsün he kadın~ Önüne 
baksana!. 'J'tJ'f!ne yetI~kMın ileml 
ne Llyana BOkar!lm ! . 

Ba manzarayı seyrt'ıden bir lrllfecl 
o~lan onlara yaklaşarak klllbanbe7-
v&rl blT tavırla. akıt li~ 

- ~·,.. ''' nn• "'"• ""' ''''" ftillr!ll'\rı. 

kırdıkını öder .• İ!jt.e o kadar.-
Bu !\ii:r. simitçiyi harekete ~tir • 

mJftl. sızıa- sır.lana lizerlııı'.lek1 kar
lan ırtlpilren kadına~: 

- Han.un, on lira. verttA'kııln dedi. 
Kad.m başmı kaldırdı. Yaptığı ba.

ııarata bir gö~ atarak mınldaııdı. 
- On lira mı?- Burada ııöyledJ~

nln onda btrt kadar bile zarar yok. 
Ne ~ tamam.ne p~ 
ne de almltıerfne bir şey olm11f !.. 

Fakat, 11lm1tçfye meram anlatmak 

Jınkı\.MızdL. Jlerif cfu4ltlyor: 
-- Ya oa ı-pel, yahat ta kankol! 

Diyordu. 

füna.J<-.a hayh .zaa 8lirdü. Za
vallı kadın CllDIJUD ae.uıını urıotmo' 
&1blydL KaDmıak ~e lnıhmau tro
ne bakarak fMleta yalva:mıya ~ 
dı. 

- Bana e:r.lyet etme ojthnu.. Yannn 
c1a tada para yok.. t.ı,te 11<: ıır. Vf'r&

y1.m.. 7'aten uyanın da hepel bundan 
fada d ğlldlr.u 

Ö~kl ııırar edlYor ve etleoerek: 
- Haydi haydL. Kaııındaklol bu

dala mı ııanıyorın1a ~ •• DJ1orda.. 

( ~ ' ~~· .. ,,. ) 

.... 
Sirkeci Meydanı Açılıyor 

Sirkeci meydanının açılması ~in 

tcap eden lstimlA.kler yapılmı.ştır. Be-
şir Kemal eczahane.!llnln kanµ klişe
sindeki dUkkb.nlann yrkılmaama der
hal ba.ışlanaca.kt.ır. Burada. şimdlki 

halde be! dtıkkt.n ile bil' ı:>teı yıkıla

caktır. 

İnhisarlar Grup Amirliği 
TütUn İnhisarı İstanbul grup Amiri 

Feridun Pekcan &Yol zııma.ndtı 08.kU
dar grupn mQdürrtJğü vekA!etine de 
tıryfn ed1 lınl.ştir. 

TAKViM 
18 tK~ctKA..."~ 1941 

PEBŞE IBE 
YIL: 1941 - AY: 1 - on:s. ıe 
RUMi : 18.56 - ı ndkAnun: S 
etCBJ: 1M9 - ZlLHlCCE: 18 

VAKİT \'A~TI EZ<:.Nt 

G'ONEŞ: g,24 2.20 
öGLE : 13,2.3 7,19 
1KniD1: 16,M 9,46 
AKŞAM: 18,04 12,00 
YATSI: 19,40 1,37 
lMsAKı 6,38 12,35 

Senenin En 
1 

Büyük Mesele~ 
Yazan: OC YILD 

fLR omşu sütunda bir k•Ç f 
~evvel ihtikar mesele· 

dair enteresan bir anket b•~ 
dı. Bir arkadaşımız hergıin 
ve tecrübeli bir iki i' adarnt111 

mesele etrafında konu§turııYo 
fhtikar mücadelesi yalnıt 

nün değil belki senemizin '~ 
hemmiyetli meselesidir. 

Kan kokusu ehlileşmiş c•~ 
varda parçalamak hırsını~ 
uyandırırsa harp te muht _..ı 
aynı gaddar duyguyu öyle.,. 
dırmı1!tır. . ~ 

Bilha:,a ls.t.anbulda yirrıtl...,ı 
sene evvelki yağma ve !07! 

nun tadını hala unutmnır11•fJ 
ihtiyar kurtlar neslile bu ) 
devrinin masal ve hatır&' 
hüytitülmüş genç bir tüccar ff 
yaşamaktadır. Bunlar h• .(1 
kan ve barut kokusunu du.f 
ca derhal ayaklanmışlardır.Jıf 
kat kar•ı tarafta da gene o i 
raları unutmamış bir ennı Y"r.1 
lar nesli vardır ki onlar da.' 
hassasıyetle harekete gelrııi1 
dir. ~ 

Busünkü mücadele dki 0 

nu bir ikinci defa oynanıaY~ 
veslenenlerle aynı tuzağa 1teı 
re daha dü~cmeye azrrıe 
arasında bir mücadeledir. 

Bereket versin bu defa d~ 
kuvveti ikincilerle berabe 
hatta her şeyi gÖze alınış tf 
enerji ile onların başındaÔ 

Buna rağmen itiraf etfll~ 
z.ımdır ki düşman çok ku' 
dir. insanın en kuvvetli ibl 
!arından olan kazanç hıt~1 

çarşının asırlık tecrübeleri.(111' 
bir sinsi desisesi onun tara 
dır. r Sonra saklanmaması 
gelen bir tehlike de 'kalbell 
kumetle beraber olan .h~ 
pratikte dü~anll!.. gizli .gııt{' 
birliği etme.i tehlikesidir· ' 
halde mücadele çetin ve 
olacaktır. Şark pazarlarınJJI 
lere işlemi eski hastalığı~'; 
hiç bir kriz zamanında nuk ~· 
miyccek surette kökünden. 
mak üç aylık, üç senelik ~ 
ğildir. Fakat ne yapıla ., 
memleket namına, ahlak ti 

na kazancımız olacaku •• 

* Mademki bir mücadele # 
zuubnhistir. Marazın aebı: 
etrafile teıırih edilmeli, kil ı 
lacak silahlar birer birer ııı" 
ne ve kontroldan geçirilme 
cVatan> ın anketine cev-&I' 

renler arasında Başveki.liıı 
lah devletleştirmek tasa~ .11 

..rı·· 

tek çıkar yol olarak go 
vardır. Fakat buna ka~ o 
tin ticaret yapamayacağını~ 
h endişelere ,btinat ettirett 
sürenler de yok değildir. ıl 

Filhnkikn ticaret çok h , 
yeti. çok girdisi çıktı'~# 
komplike bir iv /r; daha 1 uf 
ihtııms meslekidir. Bunu ıı 
hiT mik.tar nazari bilgisi eti 
haremli memurlara tesliın 
ne dereceye kadar muve.f~ 
getirir? iş ne hacimde bul 

11 
lıdır ki bu memurları ?11 ~ 
ve daha fenası suü~İ111 11 
karııt t~irli bir surette k0 

mümkün olsun? 

Sonra devlet bir tak' 
murlan her tarafı çok 8• e 
olmayan knypak bir zetfl~ 1 
yar da düşmelerine, nhl'-~ 
kaybetmelerine s~p olıl · 
bali kendine aittir. . ı, 

Nihayet unutmamalı 1'1 J. 
mi Harpte yolsuzlukları ! 
lardan bir kısmı resmi htf 
di ve bunlar devletin g0S 
barınıyorlardı, e9 

Ankete cevap verenJerd 
z:ılan da cezaların artut1~ 
lüzum gösteriyorlar ki ~ı 
.başka bir mcŞeledir. cet jf 
umumi vic~anın alıştığı b b 
vardır ki cemiyetin ço1' 11 
bir menfaati için de olsa~ 
mak o vicdanın hazme (ltı 
şacağı bir f c:vkalade te 
lur. 

0 
Halbuki biz henü:ı: ~ıı' 

n§mıyncak fevkalade ıed .. ceJ 
zum görecek derecede ~ 
rımızdan ümit ke8mİ§ ~ 

Umalım kl sayın Ba§"·(ll 
zin tüccarla yapacağı g(; ııı 
den hayırlı bir netice ~ 
------~-:.11 
Yeni Açılacak Y ollard-"1 

Eserler _;1.J 
Yeni açılacak yol ve n1"1" 14 

tcsadQ! eden truihl cserleJ' f'1 
edilmektedır. Hnngilertni~ 
leccği ve hııngllerinin kal t 

zeler idaresince evvela. ıesb1tt',,' 
cak. ancak BeleC:lye ile rıııı 

· · '. 11 , ,. .. 
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İtalya Ayrı Sulh· 
Yapacak mı? 

Yazan: M. H. ZAL 

• 

hazırlandıklan Seliınik 

YATAN----

HA O İSELER İN 
PEŞİN DE 
• • • 

Uçan Kaleler 
Loııdradan gelen bir M-lgral, 

Amt>.rlka.da yaprlaıı uçan knle adlr 
L.":)"J'Rrolerln Amedkacbn k~ka
rak kendi vu.ıtamlle lnpit.Mıe) e 
vardığım blldlrtşor. 

ita bava mrhldannm tngnuıre-

Büyük 
Facianın 
Hikayesi 
Bütün Aksilik!~ 
Fransayı Ezmek 

için Birleşti 

YAZAN: 
'!TJ ~ .ıına. 111t ~eıdll' 1d. Mewhm F.raucz Muharriri Alman tanklarına ~ı Fran ız lopları para ebnemişti 

D
a talynnın ayn bir barışa is

tek dayduğumı gösterir 

ha.herler ortalıkta dol~makta
c:iır. Banlan tesadüfi surette u
çtmılmut balon diye kar§tlama
ya sebep yok.tar. 

12 Eylul 1939 
tarihinde B. Mus 
solini General 
Metaksasa kendi 
imzasile bir no
ta göndererek 
Yunnnistana kar 
fi ryı niyetini 
göstermek üzere 
.Arnavu.tlulctaki 1 
talyan askerini 
yirmi kilometre 
içeriye çekmeği 
teklif etmiş, Yu· 

YUNAN 
Bevaz Kitabından 
~e~me Parcalar 

le hesap saati 
gel~ Tunua. 
Nia. K.oı:l o, Ci
buti gibi yerleri 
faizile alacağız. 

bagtln6n 1-p ta,.,..ncDl~ıMl- ! 
Jük 1atr ~ lrüaı Jıılameıl- A KD ft E MA;H;R.j) .S 'tesir edcbilcc~ sanılan toplar 1 pılan e ki tank topları bunlara 
dhı meıbııoumı: nerede varsa oralarda mukave· vız geliyordu. Bazı Fransız te~k-

Hakiki İta.1ya eskidenbcri sulh 
taraftarıydı. Bu bi&lerini açıkça 
ifade .imkim balamamalda be· 
raber hallan ebe.r:iyetiııin sessiz 
muhalefeti kendini cluyuruyol"' 
du. İ~e bundan dolayı resmt }.. 
talya ım1ıvCT teaanüdüne ait bü
tün eözlere, Alma:nyanm bütün 
tazyikma, Cihan Harbine ait kö
tü l\eısaıbı temizlemek hususun· 
dairi bütün arzusuna rağmen bir 
türlü barbe kar.qwnaya karar ve
remedi. 

' ' 
Bi..nun J tal,. 

Jl'8ll ~ 
lcrine .meD8UP 
aıb.d..,ia.t. .&zin'° buuclan eonra 
b.rp fu:ıiveı.ito-

- Kannı lıllllfll umMl ~ H 61dhnetfn Te ordamm-emir- met te§cbbüslcri yapılmııtır. Fa- ı külleri, 7 5 santimetrelik adi sah· 
aı,....-. ~ 1JctDPm ~ btl- 1mimn . 'ıibn . kat tanka karoı müdafaa maksa- ra toplannm tan~ara kar§ı kulla-
yGk :b;)arMet 'JnrııpMÜ! Dırılııt st- . =~ gcti csuıe dile huhınan ha toplann işe ya- nılabileceğini ancak sonradan 

TÜRK - YUNAN 
Dostlağunu 
Çekemiyorlar 

ıı.. Mil~ itıa ~ Jmkler ti>-- cılaıı miidüf ~tan nımadığı göriilünce kıtalar hay- tecrübe ile k~fetm~lerdir. Fa-
~ kaJkanCk ~"'11f1ik ı:.oa~ lc.unaıada makamlarındaki ret v d hşetc d- .. l d" 'k ld - ~düllc:r d .. altü . . e e UfmUŞ er ır. kat iı i ten geçtı ten sonra e e 

~ ~IG uma. ı.rnre- 'Ba,kwnaadan e :ledilm~ ~~~ fab:d;..1imı:!li~ı';.nki::r0~: edilen bu tecrübe sayesinde an· 

nani.stan da buna aynı ekilde 
mukabeleye ra7.ı olmuıtur. 20 
Eylulde buı- dair Yıanan hüku
meti resmi hir tebliğ de nC§ret
miştir. 

ainiD. imtibaam.. 
da imbıpca 
ğızb 

Yunanistanın Roma sefiri 26 
mayısta pmlıı.n ~: 

44 Davul 
Rııbcf bJı:natoıu llıdle &Aal

ye Uartam•ıta tıalunuycmnut ve 
har pce lrıl!nr.d tlftMr çıkıu'arak 
GojJam t.epelerillf tnle1ıeD krl'k c16rt 
daıvnl ~ Jreııdlıdnin .,... 

landa eldatunu haber "erlyor
maş. 

'bıa,mdatı::i genezalladcn on ikisi- hesaba ~k kıu:lar kalın cak derme çatma hareketler Ja
'Dhı vazifesine. ~ yeri}~~- çdik levhalar terr/rı etmişti. Eski pılmıştu. Teşkilatlı bir harekete 
Bunlann h~sı. hıu4>ın en zıyade ve adi tanklar düşünülerek y~- artık imkan kalmamıştı. 
km~t.. olduğu hir dakikada iş ==========================

Nihayet Randtt m~rebe
sinde }ırgiltere ile F.ransa bep 
birden yere lerildiği. yıldmm ta
amızu ortaya deh§ct saçtığı za· 
man ltalya arUk dayanamadı. 
Son dakikada harhe atıldı ve 
böylece sulh masası başında ra
hat bir koltu\. peyda etmek İs· 
tedi. 

l§ler umukluğu gibi çıkmadı. 
lngiltere Alman hava taarruzla
nna dayandı, Mı.sır hududunu 
geçen f talyan ordusu İng:ilterenin 
can damarım kesmeğe tc ebbüs 
bile edemedi. Atinada bir gece
nin 3 fuıde yapılan blöf acı bir 
bozguna yol açtı. Maıverin bii
tün siyasi taanuzlan akamete 
uğradıiJ halde Amerika lııgiltc
reye aÇikça kablınea ltalyada 
büsbütün ta fak aUı. 

Hk hamlede askerlerle fa~ist
lerin arası açıldığı söylendi. 
Şimdi de büyük fapst meclisin
de sulh isteycnierin ~criyctte 
oLduğu ı:ivayet ediliyor. Jngiltere 
ile harbcdilmeaine danna itiraz 
etmiş bulunan cs'k.i ıe.fir Grandi
nin bitaraf bir memlekette barı§ 
müukerdcrine giri~eğinden 
de bahis vardJT. 

Bu rivayetlerin Jta}yada haki
ki oeTeyan\arı ifade ettiğine 'ip
he edilemez. Fakat buna Tağ
men böyle bir sulhun mümkün 
olduğuna ihtimal vermek güçtür. 
Almanyanın mı"hver arkada!ITT11 
ayn bir sulh yapmaktan cebren 
menetmesi de beklenir. Bundan 
bagka İtalyanın, hatta Almanya
nın bugün kabu1 edebileceği bir 
uzlaşma sulhuna Jngiltere yana

pmaz. Hakiki wlh için işe, ltal· 

yada da Almanyada da henüz 

zemin hazırlanmıJ sayılamaz. 
Buna rağmen tanyerinde ha· 

nşa ait ilk parıltı1an farkctmck 

mümkündür. 

Ekmekler Pitkin Olacak 
latanbul be}ediye.al ekmeklerin da· 

ha p1şkin bir h&lde harim verilmesi 

lçln tırmıarm kontrolü ile bıe!'aber 
tam toparlak olarak c;ııtanıınası için 
bir kanır v~r. Ekmekler bun
dan sonra fı:rınla.ra bitl.fik btr halde 

nttlacsk ve topo.rlak ~· 

Kont Ciano, Yunanistamn Ro.. 
ma aefirile konuşurken buna mcm 
nuniyct göstermiş ve İtalyanın 
Yunan arazisi üzerinde ne iktisa
di, ne de siyasi bir emeli olma
dığını temin etmiştir.. 

1 ) ve J 2 Nisan 1940 da hal~ 
yanların Korfoya ve Selaniğ:i iş
gal bazırlıklarıncla olduğuna da
ir Yunan Hariciye nezareti Ro
ma. Cenevre ve Sofyadan tel
graflar almıştır. Roma Yunan &e· 

faretinin ) 3 nisan tarihli ikinci bir 
telgrafında Cirit ve diğer adala
nn da İtalyan işgal plinına da
:hil oldui:'ll bildirilmiştir. 

Sefir bu rivayetlerm menbaını 
tahlil ettiği sırada r:İyor ki: 

dtalya iki kampa nyrılmıftu. 
Bir tarafta atqli Faşistler, diğer 
ta.rafta 11CSSiz muhalifler vardır. 
Bunlar faşistlerin kavgacı emd
lerini bedbin ve bozguncu bir 
ruhla karphyorlar ve gözlerini 
endişe ile ufuklarda dolll§tınyor
lar.> 

General Metakııas, 1 3 Nisan
da ltalyan sefuine hu rivayetler· 
dt>.n bahsedince sefir bunlan Jtal
ya ile Yunanistan araSJndaki dost 
luğu bozmak üzere İngilterenin 
çıkan:Lğını ileri sürmfıııtür. Me
ta'ksas demiştir ki: 

- Biz küçjik bir momle'ke~ 
]ogiltere ile İtalya arasıo<la reka
bet uyandmnağı batıra bile ge
tinneyiz. 

Sefir Şl1 cevabı venm tir: 
- Evet ama coğrafi vaziyeti

niz dolayısile Yunan arazısımn 
biz.im için de l~iltere için de 
büyük ehemmiyeti vardır. 
Aynı sefir, 11 mayısta Yuna· 

nistanın Hariciye mülJleşanna de· 
miştir ki: 

cltalya, hele bu 111nıchı, harbe 
karışmağa k.atiyen meyil -duyma· 
yor. Balkanlara gelince ,burada 
sulhün hiç bir suretle bozulma
maaını isteriz. Ancak tuarruza uğ
rarsak kendimizi müdafaa ede
ceğiz. 

Biz büyük bir devletiz. Bir ta
kım taleplerimiz olabilir. Sırası 
geldikçe bunlan ortaya koyaca
ğız. Fakat isteklerimiz Yunanis
tanodan ve Balkanlardan değildir. 
Jngiltere ile harbe girsek hile Yu
nanistana taarruı: etmiyeceğiz. 
Yalnız İngilizlere deniz üsleri ver 

. , ~ İJe Bayladı memeniz ~rttrr. . . 
Y enı Tıc:aret ti •~~ırııa.t.ıazıdınna Yunanistnnın Roma scfirı 15 

Ticaret VekAle ·~ 'hl' ı-fmd d' or 
umum mildllrQ Avni Sakman ve){lle- ~ayıs tan 1 teq;ıa a ıy 
ten idare etmekte olduA'1l lııtaru>ul ki: . d k. 1 
mıntaka ticaret mQdllrUlğtl vazifesi- cBe.nim ka'!aatnn §1.J ~~w. b-· 
ni Salt Rauf Sarpere devret.mift1r· ta'lya ha.r.he gıre;se, vebr. ıgı b u: 

b ~ An)aınya tün tcmınata Tngmen. ıze . as 
Avnl Sakman u kın usulilc tecavüz edecektir.> 

hareket edecektir. 24 Mayısta Faşist Üniversite 

lnhiaarlar Memuriyet lmdbam gençliğinin bütün !tahran gaze~e
lnblsarlar VeklıleUnln lise ve orta 

mektep mezunları anwnda açağI 
memurluk müsabaka hntiharu bu 
nyın 22 sinde yapılacalrtir. 

Yllksek mektep mczunlan imtthan
ısı:: memuriyete kalıul olunacaklar· 

dır. 

lerinde çıkan bir beyannaı:n~n
de deniliyor ki.: cHarp netıcesın
de Süvcy§ ve Ceheli~nnk'ı .açaca
w v Akdenizi yenıden hır ltal
gız e w B' . 
yan denizi haline koyacagız. ~17-J 

b k _ ,_ ve donanmaları e 
aç ıra mw. k .1 korkutmak isteyen demo rası er-

San'atkar Rüyası 

cltalya harbe girmek JÇtn 

Flandr mııha!'Cbesinin neticesini 
bddiyoL Fa,iat tefkilitı Tunna. 
Ccsbe)jtank, Korfo diye bağırı
yor. Kont Ciano, Arnavutların 
Koşva ve T N.'mOUria üzerinde 
iddialar i1cri aünneloıini iBtnni~ 
tir. 

~erin zAhiri tarafı ıbudur. İç 
yüzüne gelince halyan halkı, .ken
di aleyhine vedlece.k idam hük
münü endişeler içinde hdcliyor. 
Rehberler bu hali bildikleri i.çin 
Flandr harbini takip ederek ko
lay bir 7.afer sa1\tinin çalmasını 1 
bekliyorlar. Hareket işareti ne za
man verilecek? Her şey Alman
ların harp haline bağlıdn. İtal
ya hangi istikamette yürüyecek
tir? Bu meııele de tamamile açık
tır. Ortalıktaki sözlerin, teminat 
ve ha.tti tehditlerin bunu kcs
tinndc bakımından hiç bir mana
sı yoktur.> 

Ayni sefir, 1 ha2iran tarihli 

te}grafilc. Stampa gazetesinde 
bizimle Yunaniatanın arH!nı boz

mak üze.re yazılımıı bir yıwyı Yu
nan Hariciye nc:r.aretine bildiri

yor. Bu yanda deniliyor ki: 
c T ar:ihi ve fikri baknndan ne 

korkunç bir dcğifiklikl.. Yunan 
salibi hilalden rn<:det wnuyor ve 
ona sarılıyor. Türkler, dört asır
danbcri kendilerinden nehet c-den 
ve kendilerini çiğnemeğe çalııan 
Yunanhlardan y.aıdımlanm e•irge 
memi.şlerdir. Türkiye, Yunania· 
tana kendi emniyet sahası gözi· 
le bakıyor ve Yunan arazisine tc. 
cavüz edeceklere silAhla karşı 
durmak niyetinde bulunuyor 1 
Türklerin bu garantllıi müstakıl 
bir devlet sıfatile Yunanlılara, ,,e. 
ref verm~yor. Himaye altında bir 
devlet oluyorlar, Hem de Türk
lerin himayesi altında ... Yummlı
lar büyük demokrat <levletlCY
den zivade Türklerin yardımına 
bel ba~ladrklarma gÖre bu Türk 
himayesi 11istcnri acaba gerçekle· 
§CCek mi? Bu sistem Türklerin 
Avrupaya avdetine mi imkan ve
recek? Müslüman Asya bu suret
le. vdev Yunan salibi olsun, Hı
ristiyan salihine üstün mü çıak
ca1c? 

Yunanlılar ltirkleri allwılryor

lar. Hiç §Üphe yok ki ne yaptık
larının farkında değildirler.> 

Romadaki Yunan sefiri, 2 ha
ziran tarihli telgrafında diyor ki: 
clta}yan gazetderi, Yunanistanı 
ecnebi tesirleri altıncLı bir mem
leket halinde gösteren ya:rJlarla 
doludur ki bu havayı endişe ile 
k.ar§Jlamak 18..zrmdır. Eekiden Yu
goslavyaya böyle hücum edilir
ken şimdi onları oırakınıılar, 
yerine Yunanistanı geçirmi§ler
dir. 

İtalyan gazeteleri. Yunanista
na ya.eılahilccek bir tec.avüz için 
zemini hazulamağa ve bunu ma· 
nır Te tabii göstermeğe timd?
c:len çalıııyorlar.> 

Ayyaşın blrl kafayı çekınl!f, ~
mı,, llahahuı -ı ftçOnde evine 

dU muş. Kamn za&cn tetikte: 

- Bire Jaertf, nyıuımıyor nm

<mn.. uaı ~~ 
- O kudar I'~ değil karımğım, 

~aat lrir. 

O ııırrada ılm-ardıı.kl c:nJ:ır ımııt 

d!ln, ıt:ın, dan, U~ü ~unnaş. 

Ayyıı.ş keııdl!!lnl J al:ın<'ı çı'mmn 
b()Şh<ıA'a:r. ı;.<ıntr. lçerll'!ınlş rn ılın a~ 
ra dönert'k: 

- Be milb:ırek: dım1lıı. kanın 

da, J:>e,n dl'! .. aatın hJr oldufunu hl· 
llynrn~ ıııen ne dlJ'e Oı,: defa biri 
tekTar edl:J"')l'Son ! 

ı~tandnkl ltalyanlar tşlc
rin gtd~hndan ut-en Halle Se!A-
8lyenln yakmda olchıJ!;unu anla· 
ınışwdır. nwıu krrk dört d:n"Ulla 

pcrçtnlftl1t.)'t' ne lü7.um \'t\r ! -

'OLMACA 

Soldan sağa: ı - YTrtır'.ı hayvan -
Peri 2 - A~k göz - İnilti 8 Oatü 
ku~u kAğtt 4 - lsmt - F..dııt 5 -
Geniş - Boş ıı.rnzl 6 - Dervişler - E
dat 7 - Ay 8 ~ Yuvarlak - Etra.fı 

ııu ile çevrilmiş arazi 9 Ufak tc -
fek sat.an dUkkAncı - Blr h:ıy"an 10-
Validerum - KOçülbne cdntı 11 - No
ta - KGpek - Yngmurlardan hMrl o
lan il.kar su. 

hqm<lan aynlmıJlardı. 
Yeni ha§kum.andıuı General 

V ey:gand Suriy«len gckcekti. Bu 
yüzden vakit lcayboldtıktan bat
:ka yolda tayyaresi fırtınaya uğ
ramış, yere İnmeye meobur kal· 
m~. Bu yüz.elen de bir kat daha 
gecikmişti. 

İşlerin böylece sahipsiz kalma. 
sı yetmiyormu~ gihi, ıimal grupıı
na kunınnda eden ve büyük yn
rarlıklan görülen General Bi-llotte 
muharebenin en na.zik bir safha
sında bir otomobil Jcazasma kur
ban olmuştur. Yerine gelen Gene.. 
ral Blanchard, kıtalarile temıuıı 
iyice ıtcmin ede.memi§ti. Muhare
lheyi en aksi prtlar içinde idare
ye mecbur kalmıştı. 

İıte bütün bu ardı - sı kesil
mİyen akailik.ler ve fena tesadüf
lerin bir araya toplanması, Fran
sanın büyük fclikethıi doğur
muotur. lnsan bunlara bn-kryor da. 
klasik trajedilerde Allahın gaza
bına uğrayan insanlar hakkında 
tasvir edilen musibetler gözünün 
önüne geliyor. 

Almanların Sedan'da Franııı~ 
C",ephesini yaııd.ıkları ve General 
Corefın ordusuna bozdukları hak
kındaki havadisin İngiliz karar• 
gahına geldiği sırada ben orada 
idim. Fakat beni ~oTkutmamak 
veya ye'se düşürmemek için iki 
gün gizli tuttular. Resmi ordu 
tebliğleri müphemd"ı, gayet ihti
yatla yazılmıştı. Bunlardan hiç bir 
mana çıkarmak imkanı yoktu. 
lngiliz zabitlennden tenvir edil
memi rica ettim. Aldığım cevaplar 
gösterdi ki henden bir §CY gizle
niyor. Tanwiığım zabitlerin yanı
na vardığ)m :zaman birdenbire 
sözlerini kesiyorlarcL. 

Nihayet acı hakikati öğrendim. 
Almanlar yddınm ııüratile Fran· 
sız cephesitıi yarm!§lar ve hedc.f-
1Ninc tamemüe varmışlardı. Bu 
netice ortalıkta umumi bir panik 
havası yaratınuştı. En cesur Fran· 
SlZ a"kerleri bile bdderncdildcri 
ve karşılaşmaya hazırlanmadıklan 
hu hücum k&J"§1smda aplf'IP k.al
mışlıı dı. 

Almanlann hücum tanklarına 

Ynkandruı AşnğıJ a: J - ÇeJ..-me 
kudreti - Alt 2 Keder - J.IUşter<'.k 

3 lslm - Edat - Vermek 4 At
laınn yediği - NurhJ 5 Er.kek isml
Ne!erler 6 Aynlmış 7 Dost 
8 F.:rkelc - Bir Arap memleketi B•~ Prograa 
9 - Ruh - Blr kaza. merkezi 11' - 8 Program, 8,M Ajans ha.beJ1ert, 
ViJfıvet - İnilti • Kraliçe 11 Ma- 8..18 Hıı.tiC program (P1.), 8,45 Ev ka-

kam - Neler - Bir uzvumuz. 

DÜNKO Blll~~IACANl:S HAU,t: 

oklan ısata: l Sendelemek 2 
Ece - Ne - Ayak 3 • tacld - Ey 
4 - Anadmıdoğma 5 - Vltamln - At 
6 Eblr - Yabanı 7 Eza 8 Ka
Azmi - Ok 9 - Hanı.mi - Salı 10 -
Uzama - Tan 11 Yaman - tta. 

Yukandan A,ağ!Jıı: 1 Scrnavcr-
Huy 2 Ecanib - J{aza 3 Necatı-

Aram 4 - İdare - Ama 6 Endaın-
Zııman 6 Le - Niyazı 7 Edna-
Sl 8 - Mayo - B<'h 9 - Ey - Ata 
ıo - Karmanyohı 11 - Ati - Kma. 

dmı - Konuşma. 

12,30 Program, 12,33 FaS11 heye
ti, 12,liO Ajans haberterl. 13,0C5 Fasrt 
heyeti programmm devamı, 13,20 Ka 
nşk program (Pl.). 

ıs :program, 18,03 Radyo caz or
kestrası, 18,4.0 TOrkçe ka~ prog
ram, 19,15 Muıılld kalcydoskopu {Pi.) 
19,80 Ajans haberler:i, 19,4.5 Rııdyo in 
ocsaz hcyetl, 20,15 Rn.rlyo gazetesi, 
20,il5 Piyano De cnz parçalnn (Pl.), 

21 Müzik: Dinleyici lst.eldert, Zl,30 
KonUflll&. 21,4.S Radyo orkestrası, 
22,30 Ajnıı.s he.berteri, 22,45 Caz -
band (P!.) 23,Z5 Kapanış. 

na hükmettim. Bir sıçra.Yl§ta. ya-ı de uyuyamazdım. l"astladmı, heni görünce ko~rak 
nıma indi başını yerden ayınnı- Suad Melihi artık merdiven yanıma geldi. 
yara1ı:: 1 

tepesinde yakalamıyordum. Otc- - Ne tesadüf, ne zamandan 
- Çok mabcabum Bay Nihat !in o taraf olan odalanndan biri bezi buradasın Semih dedim, 

dedi. Ne yapayım .öylcyin bu boplmış oraya la§ınmıştı. Bu a- HıryatınJ kr.ıaca anlattı, Htdru
benim için bir ihtiyaç başka tür- dam aııktı. Zaten aşık olmama- ku bitirdikten sonra ırtaj müd<Je
lü davranmama ıimkan yok, san- sına .imkin yoktu. San'at onun tim geçirmek için burada Aza 

1 
atimi bu yqabyor. 1 yayında tecesüm ediyor, keımıan mülliz.imliği yaptığını söyledi. A-

Ca,yri ihtiyari: onun elinde canlanıyordu, ATa· ğır ağır yürüyerek buhmduğum o-
.. . . . . · bit kere bile kendi kendime sıkılırım. ~ka- - Kim diye sordum~ mızda ~ğı J"ukan bir sır ortak- tele kadar geldik. 

.. Cozle~nın ;~~amı;~. Sahne. sında uzun bir ko~ ren~. hır .roh Başını kaldırdı gö~~ tapnak lığı olduğundan artık eskisi ~hi - Sen nerede kahyo19'1n di· 
gor~ck kı.snıe !a girer, aı:un bw': döpmhr vardı. Bıraz ~sek o· isteyen YA§İar]a dol';' ~~ . I benden lcaçmıyordu. ~astladıgım ye sordum. . . 
;, c agır a.ornııa: h. vererek. egı- lan pencereye yetişmek içın ıner- - Ne yaZJk sahıbını btr kere 1 yerde u;:un uzun bahısler açıyor, I - Çok yakınız ckdJ, Karırlcı 
Y\,!na hafif h•r.rrı ına rçayı aynı ciıvcnin parmaklığına çıXTJll§ ba- bile görmedim,dedi. hiç bir ~hşı lumetmcden hi.aten, 1eY<lc panııiyonerim. 
lır, Üşt üste bırkaç pa. "mült cm: cama dayamıştı. Önce ayak Dilimin ucuna kadar gelen su• aşktan. rrıusikiden bahsediyordu. Elile gösterdiği tara.fa baktım. 

d · · d lar daırr.a go " ld t' ·· k'" k k O ·• k b' · '"d b Bird b' ·· ·· de sk' bi h \~c ı~ınheakta• · 07lcriııi iki ta· sesimi duymadı. Doğrusu penc~· a
1 

ekn"vük~geç_ı_~ çu~-~. açbirı. La-
11 

geceyt';. alb• .. t~ kırım~ a
1 

u• en 1 ıredgozum e ı r il· 
\'e denn tŞ 1 q d \erin . t · d ecenin bu saatın an uç ca~an QALID a;e· unmamasa utun uvvr.tim e ça- tın canan ı. 
ııı•:ım ağır ağır örl:qen p~r e l dcnı~. ep·~tn e .. g .. ce otelde sa· man seai koridora dolmağa ha~- lı~orduın .. Her gece kal"§ıki e- - Sen keman mı ne hir şey 
arkasında açardı. Gümi.şıyc ça nn e 11 kgo r ~orun .. p,pe delikan- lamıştı. vi~ açık J>Cnçeresinden akseden çalardın diye sordum. 
kır saçları daima karışık ve kaba- Y1

1

1~ dpe çb~ . ~ aı~ zu şu kızlarla - Affedin, dedim, hata ben- keman sesinin sahihini artılc ben Helecanımı farketmiı olacak 
'ddi ve 1 ar an ırmın om 1 d ld V rk b k d d k w L 1 k ' rıktı. Yü:;:ü her zaman GI _ k ası ihtimali aklır.·uı ı;c • e o u. e a ama a ma an e mera etmege -aa§ amıştım. ı: . 

hüzünlü idi.. Asıl böyle ~ak~ı \' fa~at yanındnn gecerken hızlı hızlı yürüdüm. Sıcak bir akşnm üstü idi deniz - ÇalardNn, yıne de. çalıyo-
ve ciddi insanların mahcubıyetı· m şt · viren ağır ve mağnır S ı· Ondan sonra her akgam oda- boyunca uzanan kordonda kcn· rum ama ne olmu~ dedi. 
ne dayanılmıyor. Suat ~elihi o· ı bd~·~e~i görünce • ay diye b:ı- mın pençercsini aralar ve hafif di kendime dolaşıyordum. Bir· --: Hayı bir şey. ~ok sade ge-
tclin koridorunda cam::ı tı~man: ~ akta kendımi a1amadun. I bir su akı~mı andıran keman ııe- den bire çok seneler evvel kay- celcrı çalan sen ml!lın? 
~~§ gördüğü~ zaman ~: vazhh·İ~ı I fll:ınöncen onun delirmİ§ olması- sini UZUJl uzun diıılemedeo ben bettiğe bir mektep aıkad&f'lll& - Ev~ 
aozümün önün.: geldikçe a a 

Doktor Diyor ki : 

KIŞ ODALARI 
Kış tmanı.an, ~·iare. odalara kapı- hh'e parls.ylp yanan, ndanm haral'f't 

yan bJr mM'Blm.. <.Hlneşbı yllı.ünO g6r 1 de.T'CCCl'llnJ (21).;8&) dereocye çkaran 
mek kıVJt nadir blr h!Mllsc olııJor. ı sonn birdenbire ı;öncrclt odayı. bir 
Slirnktt yağnnniaT. fena havalar in- ~ flftat ~eıtne nazaran. c:ok dö
sanlarrn, c:ok defa. sokaklarda yUrü-1 ş1ik bir hararet ~inde brralaın 90 -

meleı1nl blli!ı ~lr.ştlrlyor. balar 1.)1 bir mrtma \'8.Slfa..'ll olamaz-
Bu mcvııhndo 1Uuün1Uı;\hı M t,;vk lar. lüşm !,l()k cöriilcıı nczlelerln en 

tıa&tlcrhıl odalarda m08keıılcrdc ge- mfiblm sebebi otunna odalarınm pek 
ı;lnnJ,>e mecbur kahyorm.. Bundan rııcak olmasıdır. (25) del"C(le)'e kadar 
baı;ka sotoıctan konmlll.llk derdi <le ısıtdmı, bir odanın lc;lnden blrdenbl
var. ı.;,1er1m1z.1a aJh n.)hk loş mlM- nı ııotuk '"" rfitubetll blr havaya \il 

nr:t olnn oba, htt odıuta. bq köŞ('.) ı kan tns:ınlann bumuna ilk J ap~ 
insJ et.mtş, alevden ynpihruş kmnı- <:ak hastalılı: nededlr. neıe bu oda
ZI dndaktU"Ue l!anki bize gtillhnsü - ları1a bir de kaptıt 'Ye pllrilf.Sft tar -
yor gfbJ_ zındald dııf elblMılfııı1 De etmmak glhl 
Kapalı odlllarm kullaDlhııış baVMı, büyük lhUyatıınlıJdar c'la yaprtmıa o 

insan ınhhaU IQ.la oldalq:a ehermnl- zaman nezleyi m-a ile, bofu Dtnlap
ye1U Wr ~-m teşkil edtt. A~ln lan. ~itler. lbftı"Qkler, hattA sa
yanmaaından, lnsanla.nn t.enertllslin- ttt.rrlr. g1bl.. Altr Te teb11kell lıasta
den htL'IUIC Jf'len bir takım gar.lar, o- lıklar hllc tak1p f:Clebt1tr.. 
da.lann ha\."aMDJ miltfımsdJ bir şeldJ- Kı!'lln ntunllnn ot'lalar:rn llaral'f'f de-
de Jdrtetlrler. 'KllJ odalarmda ha'a ~·, (1R) ıııanttgmtta.n yukan el 
tahdlıttnln yertnde \"e l ohmıla olma- nınmalt, lıa\'B dalma t~mh: \'f! ılık ba 
"'· htı 'bakımdan. çok lıftyilk blr e- lıınnıalıdır. ~af havanın nt' Jradar kıy 
hemmlyt't! lı.nl-ıdlr . nıotn bir hayat iksiri otı1u~ıı d~ 
Kış odslanrun 1sıtı'tnuuıı ela ayn nfilOr~ kl!lm uzan gtlnlt'rfnl ~mde 

bir meı.eledlr. lleı\'amh olarak alt'ır a- ~rcllğlml:t. ndalıua "" dc~f' ıana 
ğır y&n8('ak bfr soba odanın hara - etnıt'mlz taıumgcldlğl kt'ndnıı-tndf'8 
ret ~ini dalma blr kararda tut 1111lP,Jfır. 

ınalıdır. Bnytlk bir giiriilti\ ne hlrden Dr. 'TTRt ERGENi: 

Kömür Havzasında Amele 
Mahalleleri Yaptırılacak 

.Ankara, 1!i (HtıSUSt Mubablı·Jmı. ôğrcndlğ1nm:c göre, lktısat Ve -
dem) - M:ccl1Sten çıkan bir kanun- lctl ltöm1lr Ol'.aldnrına dalmt am l 
ıa. Prmtaada lmlnnan buswıt şllhısla- bulnıayı temin tçtn ltömUr havzala 
ra a1t olan lcömllr ocaklarının satm mıda amele mahalleleri yaptırmayı 

almması itin tktraat Vcldlletine salA- karıuiaştmnıtır. 
hlyot. Tcrflm1şti. Mahallinde tetkik.at Amellilcr bu mahallelere. aDelerUe 

yapmalk ve satm alınacak ocnkln.ra (beraber yerleştirilecekler ve bu a. 
kıymet takdir l!trnt'k tlzerc, maadin retle amclclerin muhtcllf mevshnler
ummn mildQrll Kemal ve ba.vnıllhen- de k5ylcrln& avdet etmeleri menedl 
dls Halll yann Zonguldağa h:ırckct ı larek m<ttrhaıms amele yct1'tlrllm 
edeceklerd1r. t.e:m1n edilecekt.tr. 

Deniz Nakliyatı Hakkında Yeni Kararlar 
Ar&ara, 15 (Hususi) - 150· ı resmi ve hususi müessese ve ıa 

7000 ton hacmi istia.hisinde bı>- hıslann ihtiyadannı kar§llamak 
lunan gemilerle seııbest bir suret- ve armatörlerin de zararmı muctp 
te yapılmakta olan inhisar harici olmıyacak surette muhtelif ha 
deniz nakliyatının bir usul ve kil- cimdeki gemiler için mUhtclif er 
ideye bağ'lanmasını temin mak.sa.. yaya ve her iskeleye göre ayrı ay 
dile Münakalat Vekaleti Müste- rı ücret tesbit edilmiş ve muhtelif 

N 1.L!_ • rw• ltınd h- evsaf ve tonajdaki vapurlar içın 
p:n aIYTnn reıs ıgı a a mu k ...ı..ı w thik .. ...ı.. ll 
telif Veklllet mü~sillerinıclen arı91 .... ıgı ve tn ·atta .mu~.u 
mütcşeldkil heyetin vasıl okluğu h mucıp. olm~smn baSlt ve yek 

naııak bır tedıye tarzı olarak bır 
neticeye ~öıı:. §!lep nakJiyaln~ın yevmiy~ usulü kabul edihniıtir 
mazbut bır hale almmnsı ve bu 1§· y . l . __ ,_:... d r 

eVlllıye enn tcso~ın e .ıman 
lerin arz ve talep umumi ihtiyaç 

_,_ · ....: - t _..'ı:n'ı ve ların vaziyetleri. gemilerin is · ve encmmıy""'ıne gore a .. ~ı 
her hizmet 1"in ihtiyaca uygun va· kabiliyetleri. tahmil ve tahliye •• 
aıtanın tahsisi suretile mevcut to- ~ferd~ geçirilecek müadetler aoz
najı azami nmdım~la çal~rrnak önünde tutUlmu§tur. 

imkanı temin olunmuştur. Komis-ı Komisyon raporunu Müna 
yonun teahit ettiği esasa nazaran., Vekaletinin tasvibine arzetmİ§tir. 

Önümde Suad Melihin ıslak lihin uzun boyu helirdi ve yavq
gözlerle pençerclcrin tepesİrıe tır. ça içeri giTdi. Sönük .bir sesle: 
manışı canlandı. Bu adam çm - Arl""ftda§lnızı benim 'tar 

sukutu hayal ölüm demekti. Ar-

1 

fımdan tebrik etmeniz için r 
kada~mın ellerine sarıldım. edecektim dedi. 

- Kuz:u1? Sem~ .bir insanrl - Demek öğrendiniz? 
yaptmak istlyonan ıtıyadmı boz- - Maalesef öyle. Fak at zar 
ma diye yalvardım. k b '-' - - .. _..ı . 'L · .. _ rı yo · en ıoır ruya goruyoro 

- O o;: (ey anlamarmş gıuı yu Güzel bir rüya artık uyandı 
zumc Na ·tı.. _ L.- ,_ _ b' · . • Aynım tekrarlamama imkan yo 

_ e 0 y~ oana ınsı mı l d b · 1 
~-.ı.. d d ' fakat baca ay ar an erı tat ı A ~ ~ rüya hay-Mı ya§atan arkdgına 

ceEe e: t d d' • · şükranımı bildirin, Allaha ısmar 
_ vet ev.c e rm ve ıçerı I d k 

d w ··rüdüm a ı . 
ogruyu , QL..l üt. 1 t 

Gece yine pençeremi araladım. ıırnuar m . ccssır o muş um 
s ih bütün sanat kahüiyeti ile bir zaman yerımden kıpırdıya 
f:~ala.de bir parça çalıyordu.! dım. Suad Melihin . ~rtı~ es 
Fakat nedense bana her akşamki kMiar ııı:.nat kudretını gostcıe 
lezzeti vermemi~ hayalimde ya- ycceğini zannediyordum yarıı} 
ıa~•itım ~~la~ ~mihi? el· mışım. Çünkü onu bir kere bı! 
lcrı olması butun du§Uncemı yık dinlcımek kısmet olmadı B 
mı§h. Birden bire kapıya iki ilce- daki b wl ck'l . . llca 

ld g anna ç ı mış, ta- ~. 
re vuru u. - . h "l oı 

_ Giriniz dedim. munzevı ayatı yaşamağa_ b 
Dlf&rllUD lofluiund& Suad Mc· ilamıftı. a.ı 



OKUYUCU 
---·--MEKTUPLARI 

..... -
Azamt Fiya1 Meselesi 

JAasmda h&kbdır.. F'aluı:t her mad
deoin perakende fiyatlan her gtln 
değişmekte olduğundan bu flyatlaı
:ı:ı kontrol ve tesbit içlıı geniş teş
kiW kardosun& ihtiyaç vardır. Bu 

te.,ldlA.t kul"ulma.daD mftsbet neti
cele:ı:in gcc.ikmes1 pek tabildlr. 

* Kaine Yerine Anuon .e Nane 
Ben e3ki bir kahve UryakfııQ1m. 

ptyuada balls kalrvenln a.zaım.,. 

sın.ın. beDd de yakında blltün bü
tüne tttkenmesinJn b.lr Uryakt i

çin ne dernek oldu~ bilirim. 

FakM lıabve kalb.lme fena pldi
ğl içlo t.erkettlm. Bir müddett.en
beri yemekten sonra ka!rve yeri
ne &DaSOD, nane De llmon kabuğu 
'~ papatya lçlyormn. Size te
m.hı ederim ki kahve tlrpıktllğl
nilı mühim lulJJDI, ,.emekten l'IOn-

nı. imamn ~ lllcak bir ~y &'el 
ID.ellld:lr. Şellıel' olmak p.rtııe ana. 

-.ı ve pa~ h1I ~yt pek 

iyi görür. Hfl1e llmon lı:abutunlm 

yalnız e.tiindeki mn tabak.a81m 

ince 1nce keaerek - ..ne Dıe b

:aştuaırak ösabıe kaynar IRl bGca 

~ - ftncaa tbJcaıı h)ıDeğt 

Bopktl pr.etelerde, 1t,yd mü
nkabe konmyormmm pirine, fa.

ffulya. sa.do ft r.eytın yağianııa 

bam) fö'atlaT tesblt - tayin et
Uğinf, büyük barflerle siz de yu
mUJSma: Bunu berlı:es cfbl beu de 
okudum. MÖNaıdenlzl& kendi htr 

ll&bana ııı6~ytm ki, hiçhk f!l1Y 

anlcyMıadan. ~ kamlsyomm 
bu kararı ıopt&ıııcl, yan t.optaııcı. 
perakeodecl eUmrl&ra ~ 
miktarlarda birer kAr ııetrtk edB

dlğhıdeu ba.'b btr ınAna ifade et
mlyoı-. Ediyor • bile,, çok müp
hem, bem de Wi.nda.ıı makııut olan 
gayeJ1. yani hallmı lhtJkılrdan "vi

kayesbd temin edemJyeook ~ 
müpbem bal~r. Çok r1ca ede
rim. evine lld yftz elU gram ~ 
yatı. yalmi yanm Jdlo pirinç veya 
fa.'!Glya alacak b11' vatandaı,m m. 
liyet tl.yatta.rmı ,.e kar nL'lbetlmtıd 

tetkik ve uzun uzadıya .he8ap De 
alacağı bıer malna perakeQde tıya.. 
tmı ayn ayn tayto etmsl lmldam 
,.e l"aktt var nadır biç 1 -~ 
iM' bn ka1"8.rlart yazmadan evvel. 
ala.kadarlardall lfıUz.alrta 'hıuJWDUp. 

bunlıvı olruyoııalarr tatmin edeodı: 
hl reır havadis şekftn4e blldtrselıeır, 

hu ıqıreUe de halka clııtde.ıl fııı.Jdah 
bir hılnnet fta etseler ctaııa. .ty;t el-

~ ~ Hazma ysıay.- ve 

l\fclnnet JmmD ~ tmıamn içine fel'1lbJdı '9'11'tyor. 
maı; mr! 

(Vatan) - OJa.ıyucumıa; mata- Diva.nyolu: Emelcll bir ~ _, 
-

(s PO R) 
UFAK BİR MUKAYESE 

İstanbul Bölgesinin Y ıilık Maaş Bütçesi 
Bugün. beden terbiyfısl ~enet cll

rcktörlll#O teşkilt.t bQt:çest bir mil
yon lirayı upyur. Bu tıı.hsl.'ntm bti
yük kısmmı da ht.; şftphe yok ki. 
memurlara ffrilesı. maa.ş1*r teı;ıkil 

ediyor. Yalmz l.ırtanbul b61geslnin 

maa.şlannı ~e bir gömen gec;i:rİl'

sek: va.z.tyet bQtllıı açı:kbğı ile me}"d&
na çıkar. 

1stanbt11 ~ kadrosunda 300 
traıık bir mtıdür, Jıl& liralık bir 8pol" 

servisi ~i. 14 O lik bir :matıaııebecf. 
3p0r st'!!"Vll'!inde 120 ltk w ~ 1Ut b~ 
rer memurla 60 JtTaJk bir eğitmen. 

mükellefiyet bllrostında 85 Hk btr 
~. 60 ar liralık ild memur, yine eo 
Uralrk btr egttmen, sicil btlroımnda 
85 lik bir şef, 50 ilk b1r daktilo, mu
h~bede 100 voe 75 11ralık iki memur 
30 ar lirahk altı hademe. Bu, bizlm 
bikUklerlm.lz.dtr. Yalnız bu blldlklert· 
mi~l hesap edersek bir a.yl:ık maaşlar 

755, bir seneliği de 21,060 lira tntar. 
Bu bQytlk masra.fia:rı görcmırten 

onra geçen günler gözlhnün lmime 
geldi. 

Emin6ntl Rıhtım hmımda bir tel: 
oda. Kırık btr masarmı etnsfma. ~ 
.%ilmiş dört beŞ sandalye. Her gUn 

bu küçlllt oda. dolup ~. Saat 
albdan sonra her ak1Jıam btr heyet 
toplantısı var. Bir köşede beyetleır 

fıaruetli ha.raıreW. hattanm me.sele
erinl komışurlarken, ~r tarafta. 

da bölge Mtibi tescil işleri ile uğra

!1fYor. 

Korldor1a.rcta., her n.kıfam. otuz 
k:rrk kişilik idareci k&files1, heyet iç

ttmıı.larında Yerilecek k.ıırarla:m:ı. n
tıcestni bekliyor ve b.irbirlerlle muh

telif me.,eleler ı:tzarlnde miln~ 

ediyor. 
1stanbul mı:ntaka."Illda ~ 

nn ba,rnda tam ama.tör olarak, ba:t-

KtıHlpter lılçbir aızıltı olmadan 
kendi kendllet:i.nt idare edlyorlardı. 

Hattanm ma.çlar:ı, bugünden daha. 
bQyUk bir aWta eyandmyordu. Hiç 
şQpbe yok k1; aporumuz o gtinlerde 
bag(inkthıden bil; de Sf8t:ı değil, 
batta. yUkaektL 

Bug1bı yirmi bir bin Ura tna34 ve
rlllyor. Balge kırk hln linlıtt binada 
~ gartiyor. Elde dört,& bhı Jir,ı.lık 
bUtçe var. 

GörWen iıJ nedir! Bir memur gibi 

sabah saat dokuzda gelerek akşam 
beıp buçukta evierine g1d1m btr kad

ro, Jı:anşık, dedikodusu hiç eksik ol
mıyaıı btr idare. bu tştıı ~ olan 
ve mentaa.tsiz çalışan amatör ldare
cDere akıilan durduracak emirler 
veren bir mtldUr. Koskoca binamn Zi

yaretçisi günde beş altı kiştyt geç
miyor. KuHlplerin en utak bir yar
dmı g&-mesi ~ylıe dursun, oyn;adlk

Ja:n oyunnn hakem Qcretlııt bile ken
dilel'i Y&rfyarlar. 

Yanılıp yamlmama.ımzda btze halt 
vermtyecek btr tele ldJ)ıl olsmı çıkar 

mı bilınJyonır! 

Koma! Omm 

Kız Liseleri Voleybol 
Maçl ar ı 

Kız Hnieıri arastndakı ~l 

maçlarma dt1n kalabalık b.tr sporcu 
lı::W:leırt &ıtınde Emtnön1l HaikelPi sa
lı:ıımnda d~ edilmışttr. 
Kız M'Ualllm - ~ Terakki ara

ıımdeiki mı: mQsa.baka çok zevkli ol

muş ve 15 - 12, lli - 11 Kız Moalllm 

gallp~. 

Gtbıün yttksell maçı gecen sıene
nm IJampfyonu Çamlıca ne !stmıbaı 
Klz lisesi arasmde. yapıtmış, bu m.a
~ da tJ> - 1:9, 15 - 1'1.. 1T - 1S Çamh
ca ll:azıınınzştır. 

tA ceplerinden masraf ederek Baınd1 -------------· Emin, merhum Şeref, Fethi Başaran. 
merhum Gallp. Zeki Rlza, SWeyma.
nlyeli Orhan, Unvan. AbduIJah Ağa
bey, Sa.im Turgut. Ymm:f zıya, Taip 

Servet, ~ Şefik, Kemal Hsltm, 
~ Besim gibi afağmdım ~ 

e kadar bfıtün ırporcutarm yakmd:mı 
anıdıklarx ehliyet sahibi idareeller 

,.ar. 
Bu l.şler, ne kadar maıu:afla ya.pı

ıvordu, biliyor musunuz? Tescil edi
~ idmancılann rı, bedeli olata.k 

erdikleri yirmtşer kuroştlın toplam:p 
'ldenen aıtmı11 liralık bir böl~ ka.ti

>1 bu kadar I~ tek başına yapı-

ordu. . 

U- Taleplerine Verilecek 
Cevaplar 

VekAlet lilla:n.s işlerinin daha mnn
tazaın bir şelıcflde dönmesi iÇin An
ksra.da Velr41et nezdinde bir lisana 

bttrosn .lcurmnşttı. Bu btlro al!lbdar 
tocca:r1arm gfSnderecekleri Hsıı.ıw ta
lepna.tneleıi.ne A.zamt beş gQn Dt"t'ln
da ceVııtP vererek 1'Jertn biran ~l 
ğör1llmestni temin edecekti. Bası: tuc
carl~ talepnamelertni g1Snderel1 10 
gün cılduğu halUe 'kendnerlne henQz 

eev'ap gelmecll~den dolayı ~ertntn 

zarar veı1c:l bir mahiyet a1malrta 
oldu#mm !'0y1.emektedlrJer. 

r Ş AR SINEMASI (r.kl-1 

VARIN AKŞAM SUV AREDEN 1TtBABEK 
BtR SlNEM:A. ABlDF.Sl OLAN 

1 

1 

1 

•, 

' 
1 
1 

ARABACININ KIZI 
(DUNYAŞKA) 

(A~k ve Hayt.J) Filmini g515terecektir. 
Meşhur RUll Edibi AJ..EKSANDB PUŞKİN'tn Romaru:rıdan 

Oynayanlar: HF.JNRlOH GE()BGE Ye lDLDE KB.AHL 

• 

Bu Film bizi, Ruııyanm göbeğindeltl ıssa; beyabanlarda bulunan bir 
konak yerinden, Posta Sürücüsünün kızı Dilber DUNY AŞKA'nm 
hayr.tına nihayet vermekle biten, mwıikisi, De.nRlan, hazin şarkıla
rlle Çarlık RW!'yMmm muhteşem Saraylanmn bayatı içinde Y&!Ja· 

maktadır. 

VATAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--"'--16-1-941 

f HAFTADA BiR G.ÜN l 
"--------------------- --.. -- rl 

ZARARLI 
İCATLAR 

B"rr kötünün yedi ...---~~~~--~~~~~~~---.., 
mahalleye zaran do- ~ 

Yukarıda cccdab tan balıset-
tiı:n de. •• 

kunur, derlex. Di- ~ . 
namiti icat eden ~ 

Eodad.Jınızm. gene bizİm bildi,. 
ğim.ize ve sandığımıza !)Öre. her 
§eyleri bafk.a iı:niş: Ha.rpleri bile._ Nobel ile havada uç 

maYl aldeden bil-
mem kimlerin değil 

yedi mahalleye, yet
miş millete zaran 

dokunuyor. Halbuki 
ne Nobel, ne de uç
maya uğraşan bil
an.em .!cimlerin hiç 
biri kötü adamlar 
değı"Ileı:di; hatta. bel 
:ki de, en iyi insan
lardı. 

Bugünkii müthiş 
llıaline gelen tayyıı
ıreye, dinamite ol· 
d uğu gibi kati bir 
mucit izafe edilemi
yor. Çüukü insanda 

uçmak düşünce&i ve 

teCl'itbelcri oıı seki-

Va.ktile bir cYüz sene> muha
rebesi olm~ Tarihler kanşt.ırıl· 
sın. görülür ki o c:yüz sene >de 
verilen zay.İat şimdiki harplerin 
yüz gününde verile..Q zayiat yanın
da devede kulak kabilinden ka
br. Soııra ecd.aıdm harp çıka:ııma 
usulleri de başka ~ Komşusile 
b.aı:bedebilmek için hak.h bir ve
sile olma.le. l8znn gclirmif. 

Kadmm biri illim.e müracaat 
Ye §Öyle fikayet e,!mİ§: • 

- Kocamdan davaczynn. İki
de birde beni dövüyoz. Artık ta
hanmı.ülüm kalma.ek 

- Peki habm. kocan seni ne 
vesile ile dövüyor} 

- Vesile ile dövmüyor efen
dim. sopa ile dövüyor. 

Şimdiki harpler de vesile ile 
• olmuyoL Akla esmekle oluyor. 

SIGlNAK .YAPA~N Bunu anlam.ak için Yuı:ıan Beyaz 
Kan, kan... Bır kasa bira buldum. kitabım okı:una.k kAfi. 

İngiliz karikatürü * 
l ı d ı ·k· ]''- to akta J YazJYa tayyıue ile haşladım. zınci asırda başlamış, türlü usu • ne o aşa ı ı meae m. pr n . . hk.rasile hl-

lere başvuru.l:muş, «"havacılık> ibaret cmcm.at sahası» na dayaru.. ~arı _hoş bir tayyare 

diyebileceğim.iz şey türlü safhalar yor. tır~un: hla: J·· ha.sis 
ge~ nihayet ilk defa ~un lhti:yar bir kadın, herhangi hir insanla;;"a ol~ un~=:m~:l.ardu. 
mesafe olarak Fransadan İngıltc- vesile ile ise tayyareye biniyor- s· .. b. tak al k.arısile. 

Bl ' . t' • t " d~~ ffiU": ır gun tr O<;Y l, reye geçen erıo nun ıp ı ~ " L 00 sivil :el.anlarından 
makinesi bergün bir başkası tara- - Aman evladım pilotçu~m. b ~. d~n l rk.e meyil tlar e.. 
fın<lan tekemmül ettirile ettirile demiş, beni sağ salim geri getıre- ırm e 0 aşı n. ~ 0 _ m m 

k.s. d - ·ı ·? ra.klıla.rı muayyen hır ucret ma-bugünkü tayyare meydana gel- ce ~n, egı mı . kahilind il dirdikle-. ı Pılot şu cevabı vemuş: e tayyare e _gez .. 
mışt:ır. * _ Hiç üzülme valideciğim, r~i g~rm~ ve k~sile bırlikte 

Nobel'le BlCriot'nun affedil- §İmdiye kadar hiç kimseyi yuka- bınme~e heves~~· ) 
mez kaıhahatleri kendilerinden rıda bırakmadım. - ;Ja g~ rıyorsunuzt_.-:ı:_ 
evvel gelııı1 .. geçm, İ!J ve kend:le-- 1 Evet, insan havada bile ölse 1 - am şına yarım .ı.ı:ı:guu; 

..,. ~ d.. ·· lirası. rinden soma gelecek iıısan kar- gene topraga onuyor. Ç k H k ,_ 
~ · • · ld.--,_l - o ~·. em pe ço.ıı;__ QCŞc.ik:lerinm ne tınett.e o ll4 an- t il" il t k d-J-;~· ia-hiç <Üİfün el id • ng lZ p O B.l"§lSDl ilXm'ID 

nı Bir ~~· e~ ı.r. k _ koçyalı olduğunu anlayınca şöyle 
v • ır an oca 50 bir tek.lifte bulunmuş: 

Meçbal Kahramanır r Serisinden : 6 

Havva Nine İle 
Habibe Bacı 

Bu lnebolulu Ana i le Kızı, Milli Mücadelede 
Bütün Varlıklarile Çalışan Tok Gözlü, Pô.k 
Özlü Kahraman Kadınlarımızdan İkisidir 

Tazaa : M. s ı r ın 

Topkapıda Arpa.emini mahallesin· 
de Fatma Sultan sokağında 30 nu· ı 
maralı ev, mütareke ve işgal devrin- ~ 

de, o günlere hAkim olan yabancı yüz j ~ 
leriıı ve bunlara yardakçılık eden nan ı , ~ 
kÖ' yüzsüzlerin esrarlı ve çok ştiphe· I J 
11 gördillder.i bir yerdi. O zaman.P. 
bu evde İnebolulu Havva ve Habi 
adlarrnda bir ana. kız otururdu. Ma 
he.lle bal.la ve komşuları bunları n 
ehli, kanaat sahibi, ellerinin emet 
ve almlarnını teri ile geçinen, kend Havva nine ile kızı Habibe bac::a 
yağları ne kavrulup giden birer ka - mek üzere. yl.ı:ıe bu ana ile kızm mor
dıncagız tanır, iklsin1 d.e sever ve aa- lukları geçmıyen çürQmtlş omuzlatı 
yarlıı.rdı. ile başka bir ara.baya ta.ıpnırdı. 

Halbuki, işgal devletlerinin o mu· Hiçbir tehlikeden çekinip korlcDl -
bitte bulundurdukları hafiye ve po· yan. çalışmaktan usa.nıp yıımıyaıı 

llsler, bu ana De kızı ha.kkxnda hal· Havva ile km, mmı bir va.zifo ediD
kın müsbet bilgi ve kanaatleri hilD. dllderi bu 1'l konu komşula.rma bile 
tma, menfi hisler, kendilerince kara sezdirmeden ayl&rca yapmak ve ınıı
ştlpheler taşırlardı. İkisini de ayrı a} !<&bili on para bile almam&ık. gibi 
rı ele avuca sığmıyan esrarlı birer a. çok bQytllt ferapt ..-e fedakA.ıiılı:J.a 
!acan, yn1.tcr ve hrrçm birer dişi kap katlanmışlar, bu llUl'etle, variığuıl 
lan sanırlardı. Tuhaf ve garip değil gösterdikleri mmı asalet ve necabet
ıni, bu herifler ka.lur ve yok edici leri, yurtseverlikleri 'IEarşuıtnda m e
kuvvet ve kudretlerine rağmen, bu sıı.i arkada.fla.nm bfie mk sık agıa.t -
kadmca.ğralarda.n bayatı Urker ve ~lardı. 

sakmırla.rdı. Hiç \!Üphe yok ki, bu uimleri ı:fb1 h!zmeCeı1 de lıugüne 
sözlerim, sizleri pek haklı olarak de - kadar meçhnl Jaı.lan bu tok gtiz!U. 
rtn hayret ve tereddütlere dllşUrecek- pAközIQ kahraman kadm1ara uzun 
tir. Belki de, ağdalı bir mübalA.gaya müddet yAr ve yaver olan şıma. ni· 
kaprldığnn zan ve hissini verecek ve hayet bir g11n oynaklrğmı gösterdi
hepinizi bıyık altmda.n güldürecek - o da kar& ruhlulara uydu. hısat:mzea 

tir. bir allAklıp koyuldu. Yurt için çalı· 
Fakat, bu smı. ne kizcağzmm ge - şan millet mtlcahitlerbıhı suç Cst:QDde 

çenlerde meraklı ma.eeralarmı yazdı- tubıbnalarma göz yumdu. 

tını Bayan LQtfiye Akalmlmm mesa1 Tefekkür olunur k1, Havva. Nme 
arka.da:,ls.rmdan, o kara günlerin ak gösterdiği metinlik. tedbtrı.ruk i}e, 

ytlzlü mttcadele yoldaşlanru1a.n olduk şanam ırlh1lkle:ınek istediği 0 feci 
larnu bilmek, şanb ınenlubelerinl din encam ve a.kibet:t.en kurtuldu. DQ.ş • 
lemek, kuvvetle Umlt ederim kl, yU - manıarmı zorla b1r baZpna 'Qğr&.ta• 
reklerlnize l'linmek tızere bulunan ştlp ra.k ktıdurttu. 

kagın ortasında kavga ederler- c,_. b - ~ __ J· • • 
. - =ı cuava g~ırınm, 

ken polis müdahaJe eclryor ~ kt bir şartla -

he ve tereddUUert tama:mHe sflece.k Çok kara.nhk. bulımık bir gece idi· 
ve o kara. ytlreklere ı;ıöken korkula- Havva ninenin ın.i önllnde ımım:m. bir 

fa- rm sebebini gösterecektir. araba durmu~ kapmı: a.c:ı acı vurul • 
Havva ile Habibe., Miilt HUcadele muştu. Kunuu: Dine, oturduğu yerde 

sıralarmda sayıııız ve eşsiJı hankaJa- ~yle btr doğruldu. .Araba.mn gmırtı· 
rm çok verg1li bir kıtynağ:ı olduğunu lı d\ll'Ul1tmtı. kapmmm Adet bfiA!Ill& 

defalarla gösteren hıebolunwı bu iki vw-u1uşunu, 0 hJç te hayra yorma. -
astı yavrusu, yurdun iŞgal1 bellyeei- m~ Elini, lcınştırdrğı alnı {lzerlne 

ne uğradığı kara günlerde, mllletın, koydu, acı am gWerek dilşQmnfye J«>· 
tevekkWe el ve bel bağlamak ile de- yuldu. 

.kavgacı.lan rnşhut suçlara ven- N e.rt1} 

yor. Kan kocanın bera~e~lerinde = ı-i:!ada ik~ hiç konaşmı-
bir de dostları var. Ha:kım bu yaca.ksınız. Konuşursanız; bir misli 
dosta soruyor: para alının. 

- Kav~- nın başlangıcını gör- İ.slcoçyalı derhal kabul etmi§. 
düı:ıüz mü) Tayyareye binmi!Jler. Tayyareci 

- Evet efendim, takriben ikı 
yarım saat havada tayyares.İne 

sene oluyor··· mahsus takla üstüne takla attır-
- Naıııl iki st-ne? mış: lskoçyalıda gık yok! 
- Evlendüderi gü~ şahitleriy- Nihayet yere inmişler, tayyarc-

dim. nin tekerlekleri toprağa sürter 
Nobel ile Bleriot'nun da, ın- sürtmez lskoçyah pilotun omuzu.. 

san kardeşcikler ara11Jndaki di- na dO'kunrnu~: 
dişmcnin, kan koca kav>gaları gi· Kuman dan, ışıklan sön- _ rukad.aş artık konuphilir 
ıbi ilk günden, yani Habillt- Kabil dilime tecrübesi çok iyi netice mİyim? 
zamanında ha§ladığ:uu gö.zönünde erd. ElL 

v ı. - wette.-
tutma.lan gerekti. - Çokala ama, ben kuman- - Öyle ise haberin olsun lı:i tık 

* dan değilim, kumandanın kansı- taklağ1 attığın zaman zavallı ka-
Kundakçı ve yangıncı fertler, yır.ı. r.ı:n tayyareden aşağıya düştü .•• 

her devletin ceza kanunıarınaa en İ1'!3:'.iz karikatürü Eşat H AMDUJi 
pddetli ccz.a.lara çarptırılıyorlar. --v---- - :J 

Fakat aynı devletler, birbirlerıle 1/1 

harbe tutuştWclan zaınan, masum 
halkla.. ihtiyar, kadın ve çoluk t 
çocukla el.olu §Chirlerde yangın 
üstüne yangın çıkarmayı müb&n 
görijyorlar. Resmi tebıığlerin kıy
meti. içindeki yangınların sayısın
dıa.ki fazlalıkla. ~et kaz.anıyor. 

... 

ğil, ancak mukadderatın fett&nlığma Kapıya gelenler hep ~ ıupığı• 
karşı koymakla kurtarılabileceğine yQkltı araba da bir bat'iye tuzıı.tı tdi
tnanan ve bunun için l!lolım Tiı aa.ra- Havva nine bmm tahmm etmekte '\'C 

ran, için için ya:na.n ve çırpman soyu karanıu vermekte hiç te gecikmedi.
gibi rnhu da pA.k TOrk kndmlarmıfaıı Evinde, Dct akşam evvel getirilen oıı 
dı. Bu s~lam Wkat ve tınan, temiz sandrk m&VRl' tf4engi saklı bulun -
seciye ve nı.hlandir k1. bu ana. ne kı- ma.sma rağmen, teıA~ ve korkaklık 
zı, yurdun b&1Am uğrtına C&D ve mal- göstermedl BilAkls dtl~ ken 

la.nm nezr ne ortaya a.t:ı:ıan &yan dl tuzağına düşürmek için bir tfllcl 
Lru:tiye Akal:mb: ve Tlrigtlve:rte ima- gfbt kurnazla~ ııtneQ~ Titiz bir 
mı Abdm:h.amide sırd.q ve o gQııe kaplan tezllli#i ne yeldirmesini sırtı· 
kadar ta.nımadıkl&n millet nı11cah1t- na geçlrtrken, lazı:ım dandil. 
terine yolda:, obnakta., hele, evlerlnl _Habibe, ben bu eşekleri yuiarlıı.· 
k açak sila.h ve cephane deposu b&l1- rmı boyunlarına dolayıp buradan u· 
ne koymal<ttı. h1ı; t:ereddüt ettirme - zakl~ Biz ayrılır ayrıl • 

mi-,tL maz. Pepe Ahmede (1) koş, arab&SIJl1 

Pek r.-.. ~•ı ve matemıı geçen 1336 koftur, bu cephaneleri gün do~ 
yılının ekser kanuılı:k geceler1ııde tıs AbdWhamit Efendinin ~tqmda· 
tU yemj·e~il çayır otlan ile artW.tl., ki evine nçur. Hadi göreyim seni. 
içi sandık sandık sllA.h ft cephane Dedi. Kapıyı a.çıp hafiyelerin ıcarşJ 
yüklU bir a.ra.ba, mezaı1ıklar aramn- sına dlldldi Hayret edilecek bir so
de.JP caddeden yavaş ya.vaş gellr, au- ğtık kanlılıkla gülünuıedi ve: 

<liizmetçi kırarsa kabahat, ha. 
nım kırarsa .kaza.. •. > meselesi. 
F a:kat unmız devlatlerinin haklı 
hir mazeı eti. Yar: cYakmazbam 
yana-cağı.mi> 

run kapısından 8eS8i7.Ce geçer ve feh· _ Cephane getlrdlııiz def il mj ? ·· 
re girerdi. Kapıda. bekllyen ya.bımcı Dedi. İyi amma, dQşmanla.r buraS1' 

z-özler bu araba.lan nasıl olur da gö- m öğrenm1.fler. Dlln s.k~m gelen si-! rcmezlerdi? .. Demeyiniz. Ç!lnJdl. a- 1Ah ve cephaneleri gece Vldos köyüne 

1 r:.ıba.,m bir&l: ön:Onde Siyah btr kııral glStnrdWer. Bu akşam gelecekleri de 

1 

tr g-lbi ilerliyen Lütfiye Akalınlmm gert çev1.rme:mi ve bu araba.ya kıla· 
ce.,. • t eli, uzanan kirli bir avuca 111- VW".luk etmemi tenblh ettiler ba.na
ı·r-• ırd:~ tek sarı altmla btlttln aç Havva nine, aldattığı eşek sQrü • 

ı;:>zleri kapar, arabaya ııe.lAmet yolu- sQnil sur haricinde t!ürerken, Pepe 
nu açardı. · Ahmet cephanelerle b!.rllkte çokt.&11 

Bu ıı.raba, biras sonra ll'B.tnıa Sul· Nlşa.nt&Ş:m& varm~ :Nlnemiz. erte· 
l tım so'ca"'mda İnebolulu Havva nfne- Bi g0n becerikllliğinb mük.A!atnu ka· 

* Bu diiııyada en kabad.aymnzın 
cmcmat aahasD ik.i metrelik top
rak parçasıdır. En budalası bunu 
hiküii halde imanların chayat sa
ham> dlye bir.birine ateş ve ölüm 
yağıd.um.asın<ia ne mana var? ·---=~ - -- ·- - - ----

Doktor. mii§teri.sine demiş ki: - Tav~,an karde§, alarm İşareti verildi, sığuı2ğmda bana bu 
- Her sahalı on dakika İsveç yer var mı? - İngiliz .ka.r~atürü -

harel:etlcrL.. Hem kuvvetlenirsi- -------------
ruz, hem ~yatınız uzar. . . 1 ~j!41.l •c-ıu;e fü :r• ti :P:H \ 

- Peki ama doktor, ecdadı- BUyük bir mıuıtk:L ziyıı;feti. •• Sonsuz bir neş'e bayramı._. ~li bir • 
ı:n.ız zaınanmd.a İsveç hare.ketleri 1 SennadJ_ Kuvvetli bir heyecan tntnıa.sı olan 
yoktu? 

- Doğru..• işte OIIb.D İÇİn hep
si öldüler ya 1. •• 

Denebiür ki ecdadımız zama
nında ne d.immıi.t. ne tayyare va?
dı: Sağ kalanım gö.tenenel ••. 

Bu ek doğru. •• Fakat hiç ol
mazsa onlarm çoğu craiıat dö§ek
lerind.e eceli mevutlarile> öldii
leı:. Ya.but ta biz ö:Yle zanned.iyo-

* Evet, ölüıniin türlüsi! var, Fa-
k.at ne türlüsü oluna olsun insa.
n.m sonu, Ömıer Hll}yam' m §3.Ş
maz felsefesi olarak gene ve dö-

AŞK SERENADI 
(B'ra.ı:ısrzca.) 

Nıeş'e Hal1ki 

GRACE MOOR MELV(N DOUGLAS'm 
Son Zater1cftr. 

BUA~ LALE~= 
tı&veten en son gelen Tnrkçe P AR.AMUNT .JURNAL 

Numara.lx koltuklan evvelden aldirmız. 

"-------- rılimcilik tarihim.izin en çok beğenilen filmi --·- ______ , 

KAHVECİ G·ÜZELİ 
Halkımızdan gördüğü feTkalade rağbet üzerine 

1 PEK Ve SAR Ay sinemasmd~ dalı~ b~ ~aç gün 
temdit ed.ilmı.ştır. 

• .. lllitttt•'~' Ti~.5P'":iiP"-J ............................................................ lll .. .-J 

in kıı. ırsında gör!llQrdll. Fakat, bu zamntlfb. Pollıı zabiti, kendilertnJ peJc 
1 •n•;ınırı anahtarı Topk&pıyx gevlJetlp g1111lnç bJr mevlde dQşüreceğlnf bil· 

'<"ı 1 
.. -:;Jbi. altın de#ildi Bfr analı- d1ll bu vaztyeti omdan kaldıJ'mA]( 

t:ır deliğinden iki titrek dtıd&Rm ~ .için Havva ha.nmu bile bile serbellt 
yecanla fısıldadığı tek kellmelilt bir bırakın~. Fakat, aldanan hafiyet&-
parola.dan ibaretti: r1n istikballerfnl ka:rarlrıuşf!L ~ 

- HalAsL o muhite aonradan tayin edilen kart'-
Bu parola verfitnce, kapnım fkf Q. y11zlIDerfn Havva nineden korkup ea· 

ıuı..ı1ı btrden hemen açılır, H&VVa ni- kmmala.rmm sebebi bu idi 
ne ve kızmm kolları: ile kucak1.af8ll 
sandıklar biran f.çtnde evin mwmna 
atrlırdı. Bu sandıklar g1lnlerce arda 
ka.br, ya ertem ~ ya da birkaç 

gıtn 110rır1L yine bir g1!lıCe. <fi#er bir fe
dakA:r 1tonıyDeumm evine gtSttırm -

(1) Pepe Alime*. o ıııaman arabat'J" 
bk yapty0r dn. CJbndalh llkabfle ant· 
nıl olan bu tec!akAr faldrtn ae lmlınt' 
maatar araımuta Ju5metll bir yeıl
ytllaıelt bir fel'ef blnesi vanbr. 

SORUNUZ------. 
..----SÖYLIYELİM r"' .... ... ~E~ !.~~ü.,..... ..._ 

Gamt.eo17.de Tablın ~ nr. 1za ~ek içll:ı. de her 
gazinoııunda htr geee kulllbtl 8ılld- ltumpte olduğu gibi btr tak11rl 

mak lizeım oldutuııu okuduDL Ba '8rtlar konulaeağmr zamuodiyo· 
kulftbe, pzlDoya olcbığu gibi. bel'- nra. Fauıen aldlğmuz haber de bU 
kes gtrm>lleıcdt mldirT Yolma ı.. m.erkemecıtr, bunu da yazmıızda 
raya girmek. aı~ kulQplerde ol- tebar1n et1:trm.iştfk. Bantmla be:r&

du'1ı gibi lımıımd ...ama .ım: ıı.t- bel', kuHllıQn açrlnıam dtlş1bımmek
bdır! le berabeır heıntlz nizamnameııı.f. ya-

İbrablm A;ygtba pı1mam.Jştrr. Bu yapılmca oknyO-

{Vatmı) - -<Kult!p> admdan da culanm.Iz& et:raflt maıımıat Yete

anlaşıldığı üzere buramnm lza celimJz tabitdtr. 

. .. 
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Teşrii Masuniyet Nasıl Başlamıştır ? 
ingilterede Meb'uslara ve Uşaklarına Asırlarca Evvel Verilen 
Iıntiyaz, O Zaınanki Diğer Sınıf lmtiyazlannın Bir Karşılığı İdi. 

Ruzveıt Muha!iflere [Teıgıraf T~D~'ffon IHlab®ırD®ırn) 
Cenp Venyor ~-~~~~·~~~~~~~~~-

lng:liz Meşrutiyet Tarihinden Garip Misaller 

(BiL,. 1 tlll'Jde) * 
btrl tarafından IJ(lyleneıı ııöl!"Jer bak· 
kaıda, <btı ııözıer benim samannuıda 
siyası ba)'!Ltta şimdtye kadar asla 
eöylenmemı., en çll'kln bfr ırt.iradır> 
dedikten sonra şöyle deı;am etm~
tır: 

Türk-Macar Ticaret' Fransada Nevmidi 
M .. rk I .~ Yerine Umit Kaim 

T eşrii masuniyet meselesi· 

ni i.lcinci derecede bir me· 
•ııele zanMdenkr bulunabilir. Fa
kat demokrasinin ruhunu kavra
yanlar derhal fazk ederler ki bu 
mesele, demokrasi davasının doğ 
rudan doğruya temd ta~na do· 

ı 
<Guetelerd~ okudum. Amerikan 

ge~lerinden dl5rtte blrl öl~. 
Ba propagandayı d.ahA doğarken 
boğmak IAznndrr. Gençlerden dllrtte 

uza ere erı Ofmıya Başladı 

kunur. 
Bir memleketin halk için ve 

halk tarafmdan idar~ine engel 
olan ve demokrasiyi i§lemcz bir 
hale getiren amil. her zaman ve 
her yerde imtiyazdır. Londradaki lnail iz pulamentosu 

İnsanların çoğu farkında ola-
rak veya ohıııyarak bir imtiyaz ' kat parlamento siddetle reddet· 
avcısıdır. c.Benim kim olduğu· yazan: m~tir. 

:Görülüyor lti ln~ilterede yal-m11 biliyor musun}> diye şuna M B ZaJ 
far!.lı • • nız sö~ hürriyetİ'ie .kartı mebwılıı... buna çılcııa.rak herkeırten -

muamele bekliyen zorba ruhlu ra tam maauniyet temin edilmit
fcrtlerden, babasına, kardeşine çünkü zan ve ııuç altında kalma- tir. Şahsi hakların ihlalinden ileri 
dayanarak melctepde, ~te farklı nın halk tarafından yeniden İn· gelen suçlardaki masuniyet me· 
muamele istiyen zayıf seciyeli- tihaba mani olacağını herlr.es id· ı ~u.slara ca~i ~a'!1anlarda ?ir im· 
)erden tutunuz da imtiyaz ist~ rak ediyorwlu. tıyu ve bı.r sukut hakkı dıye ve· 
diklerini maskelemeği bilen ince İngiliz me~rutiyet tarihleri, ~~ "!mif füat tatbikatta ihzari tah 
ruhlulara le.adar birçok insanlar suniyetten istifade maddelerını kikat ve dava hiç bir zaman ge
da.ima imtiyaz ararlar ve bundan birer birer sayarlar. işte birkaç ri bırakılmamış, tevkifinden ma· 
bir kısmını daha küçüklere yay· misal: auniyet de anca.le içtima devrele-
mak auretile kendilerine bir mu· 1290 senesinde kral i>ninci Ed· rine inhisar etmi~tir. 
Mt kurarlar. l~tc böyle gidiJler vard, ev kirasını ödemiyen bir T b 
yüzünden her taraftaki siyasi mü. mebusun tevkifini içtima devre- o rukta Cember 
cadeleler imtiyu aahiplerile im- sinin sonuna bırakmıt ve bunun 

1 
tiyazdan mahrum olanlar arasın· deVTe eanasın~a yak1Şık almıyac. Gı'ffı'kce Da al o 
da açık veya üatti kapalı, fakat ğını .öylemiftı~. v r ıy r 

birinin ınec:ett mUte.ltwn - ki ben en 
bUytlk yalan olarak tellJdd ediyo
rum • flmdiye kadar aöylenm~ olan 
en çirkin ve eıı haince bir aö7.dtlr. 
Bunu yazınız. 

B. RooseveJt ba ııözO ilk defa ota-
ralc kimin kullanın~ oldujtun11 ıılly

l<'mekten tmt1na ~. fakat butıu 
mUteaddlt k1meete.nn tekrıı.rladıftnı 

beyan t'Yl8Di~. 
Yeni kanun IA~ wr:tıen 

•ltatJ lllLIAhiyetl-v> aııa '911Jtkında m• 

a3ylJyeOfıt1 su..ıı- ~ B. ROOBe· 
velt pzeteciler ~.opl&nU&ımla dem~
Ur ki: 

Kanunun mahiyetini ifade etmek 
içın filhakika bo, en iyi tAbirdlr 

B. R005e\•elt. lngiltereye va. , l 
tdiklerinc harp malzeme.!! 
hakkındaki kanunun vc1 .ıgt ı 

yeUer mtlddetlnln tahdit eclıtmr' 
tck.llflni bahis mevzuu etmek lsk•· 
mem1Jt1r. 

W"ılkie Demokratlann Muzaffer 
Olacaima Şüphe Etmiyor 

l...ı.ındra, iÖ (A.A.ı IY.ı...lly Eks-
pres muhabirinin bır ı;uallno tefofnn· 
da cevap Vl!1"en Wcndf'll Wllkle mü
cadelenin neticesi hakkmdıı.ki ltlma-memleket hesabına daima yıkıcı 1405 _de bO' ~ebudsu~ .J~~i 1 (B&fl ı llk"IM) * 

feküler almııtır na tecavuz eden bir a aIDOAD • • . . dmı fıı shzlt>.r!e ifade et.rni.ftlr: 

Geniş Mübadele Esasına Dayanan Bir 
Anlaşma imza Edilecek 

Ankara, 15 (Husu.si Muhabırtnıl.z. edilmektedir. Bu mtızıı.kcrder neti· 
den) - Tlcart't ve Hariciye VckA- . 
lctlne gelen haberlere göre, Mıı.ca- ccslnde büktnneUmı:ı:le '.Macar lıük{}. 
rtstana giden ticaret heyeUmb:Je meti arasında gen~ btr tıcarct mil
MRCtı.r hllk0mf'ti arasındaki mllzakc-1 badclesı esamna dayanan bir ticaret 
nlere d08lane bir bt.va lçtnde devam muahedesi lınZ& edilecektir. 

Ticaret Vekaleti Dairelerde 
iş Takibini MenetH 

.; 
i 

i1 • 

e:fin Neticesi İş Sahiplerinin 
Adresine Resmen Bildirilecek 

Ankara, 15 (Huırust Muhablrımiz. 
dt>.n) Ticaret Vek.&.leU, Vel<Aict 
dairelerinde g-erek bir.zat gerek bil· 
vasıta iş tatdbinı menetmlftlr. Buna 
IW!bcp, iş sahipleri vt>yıı. veklllt'lrl veya 
mııaldciplerin eık mk dnlrelerc geJe
rek ~erini sormak BUTetlle tıw'~ur
larla dannl surette temaıı halinde 
bıılıınmalannA nı&nl olmaktır. 

VekAlettn kararma ctn-e, bundan 
ısorıra lt sahipleri lflerl için Ve.kA.Je
te bir dl'.!a mllra.ı-aat edecekler ~ 
aarlh adres vcreceltltt'dir. lşle.rtn ne
Ueest Ve.lcAlet ltanalıyle mfh"aca&t ea

bfplerlntn sdruılne rCl!lnen blldlrile
cektlr. Bunun hariclnde hareket edffi 
nı.:murlıı.r hakkında cv:aı hllkUnıltt 

(Başı J incide) =*= 
Fransızlar, müstakil ve hllr bir 

Frıuıaamn 1ngılis zaferi saye.5inde 
yeniden kunılacağuıı ıuılamış bulun
maktadırlar. 

B. Dul! Coopcr, hllr Fransızlardan 
ve onun fC(J GcnerııJ de Galllle'den 
sitayi9le bahsederek deml~r ki: 

Bu f'edakAr Fran.'UZ!ar, kendileri 
lçln, dilnyndn en kıymeUI şey olan 
bir da.va u{trunda her 9eyden feragat 
etmıf bulunuyorlar. BlltQn bu ask~ 
Jeri teslim olmaktan tmtlruı etmlye 
8CVkedcn şey, ruhlannda dcrln bir 
surette kökleşmiş bulunan namus v. 

şeref JUsJertne ka.Jlı bc:dedlklerJ de
rin ~ktır. 

-0--

G. Antonesko 
Berline Davet 

Edildi mi? 
BelgTad, 15 (A.A.) - Rcuter: 
Romanya batyeklli General A:ntt>

ne&kunun llerline da.Yet ecHlm1f ol· 
duğu ba.kkmdak..I haber BllJuefln 
resmi maotllleıinde ne tekzip ne de 
lC')·lt olunmaktadır. 

T .• ", • - ı_ - • Ü para cezası ahnmıftrr. 1 de lanana hikım bır sırtta bulun· Dcmokra.silertn mur.atfer olaca-e§rıı maaunıye'tı.n muna~aıa. mı.s - k d J 
hürriyeti haricinde maksatlar için 1429 da bir mcbusunv bo~ .yo- m.a t.a .. ~· _ • • Ctna şfipht1 yoktur. Amerika milleti- =======================:::a::===== 
L !'- 1 • • "dd" 1 ziinden ha---..lilen uşagı.. lçtıma T obruk un mudafaa lertıba.ı nln yUzde Beben na. doksanı son 
AU ıanı ma51 ımtiyaz ı ıa arının ~ b B d" • ,_L h" 1 ·· 

tathık edilecckUr. Plymoufh'a Yapılan 
Hava Akını 

d d k.r • • • 1 :.._t.._ denesi müddetince aerbeıııt ıra· ar ıa ya nUNJeten ıç o mazaa uç hadde kadar ln~lltereye yardmt ta· 
a emo aaı »Çın en zarar ı ~ j .k.e dah ··h'--- .J • B 1 ı 

l"d" s ·· 1 ld v haJd . • • kılmı~ re a mu anoır. un arın rattarJdır. 

hı ır. oy el 
0

1dugud b " eh .. 
51~ıyaestı 1460 da Clcrk adında bir me· muhafazası İç.İn daha büyük kuv· 1 Son tnUhnbattaki Roosevet"tn hM· 

nyatta nuı o u a ır urr b 1 "-~' d H lb L· 

d k . .b. d" . bas bi.,...0 lt adamlara olan orcu· vet ere ~Y!S var ır. a uıu 1 mı tng1ltereye işte böyle bir z:1hnlyet-ve emo rası prensı ı ıye J'er 1 .. ,, __ , T-L L' ··d f d le 
·~ N l ld 0 b • nu ve hükümete pua ce;uuarmı QQru~ u mu a aa e t>n uvvel· ıe gclcc<'lrtJl". 

lt~.nd a~~ 1_
0 

•• 
0

1_ a 1; ~rensıp ödemediğinden dolayı mahkum lerin Bardia'dalu kuvvetlerden Nazı1ere Zaferi Kazanmak 
~ \ \tur~ t~r u ya ız naza· ve hapsedümi.. fakat toplantı daha az olduğu söylenmektedir. tmkan.,: Vermek Hatadır' 
rıyBe er ~ru u .ı.... t k devrt>ııi için serbc.t bırakılmı§br. Libya" daki İtalyan kara ve hav.t Ne\-yo• . 15 (A.A. ı Nevy~rk 

u no.ıtt21yı oıraz araş ırırsa d 1 h le ti . . • a<i ld 'k h . 
görüri.iz ki her iş gibi bunun da 14 7 7 de borçtan o kJ ~~ u~Te er~ın u~~ ~ I arı ı l~il~zı: belediye reisi Ne\vbo.ld·Morrıs dernif-
bir tarihi başlang1CJ vardır. De- kemesi yapılan ve ti-" e ı ınt eı mk ~ ıJ ~·e :e if erı tir ki : 

•mokrasi esaslarının ilk beşiği İn- Ekster mebusu, . ~r amd ento~~ an •l'll ~aTtab ır.k' ngı ız ebş dtat Hllniytt sulha hl!!! lt'.rcih edilme· 
"it ld v · • b d }.n isti<iaın üzerine ıçtnna evrcaı ı· yare erı o ru un gar ın il~! lldlr. Ame.riklllılar bu yolda mmlye 

gı ere o ugu ıçın unu a • il d h " b" · 
ilt d k 1• d çlıı serbest bıraltılmıfttr. yo ar a iÇ ır f aalıyct görme· l·azır bulunmalıdırlar. 25 sene ev~ g ere e arama azım ır. sh· l L• k d" ) 

O b . · · dak" No ·s 1604 de meb111 ır ~ oır me te u er. H003evf'ltın ııllyledlğine benzer bir 
n ırıncı asır ı rman ı . --' . d d 1 mu· ----<>---- t k ııö ı ı ı d Al 

tilasından sonra, lngiltıcre mÜ· borç meac.ıeaın .en . 0 ~~ • nu u Y "m ~ 0 ııay 1 rııanyanm 
li manada bir birlefllle hare-- hakeme ve tevkif edıl~~ı~. Par- lfa~ya Su,h mu diplomatik mllmcssıllcrl bagajlarını 
ketine en evvel gır.ışen bir limento, içtima devresı ıçın ser· hazırlarlardı. Pakat Alman mOmes-
memlcekt oldu. Bunun için ai· beat hırakılmasım istemiştir. Tcv 1 t' 1\ sillerl henüz buradadırlar. Bunun 
yasi hayatı daha er'kenden in· kif edcn .. za~ıta memuru bırak,n.ıa S ıyor f bir tek &3bebl vardır ve biz de bu 
kiıaflar geçirdi. Fakat bunun mıttır, çunku o zam.anın aaulu.n- sebebin neden ibaret olcluğııntt bıU-
manusı İngilterede aa.f manhile ce bir borçluya 9er~ .b~r~an Parlbıento (Bafı I IDdclıe) ** ns. Bir m!Ilet olarak tanıamJyetlmi· 
demokrasi hüküm sürmesi değil- m. emur borcun meauliyetın •. ı uz. e- Azaarndan Vornon, zln tehdit tı.ltmda bulunduğunu zlhln-

1 } 1 d Ba B.rtıett. t.eıı'rat bakkmda tetaırler- ]erimize yN"I4ttrme11 ve bu tamamt-dL Bir tarafta imtiyazlı aıoıf ar rıne a ~tf o u~ u.. nuo uzc~ın.e de bulunarak fÖYI• demlfUr: 

d ki bunlar rahat nefes al· bu nevı mesulıyetı de yalnız ıc;tı· yeti kurtarmak ıc:ın hayatımm ver· 
var ı d · d "b t J J <Bu ~ c:ok entereaııanda. Blr mi~ hnzrr bul• •mohyv:. Nazilere 
mak ı·çin mücadele halindeki has. m. a evr.ea.dtdn ~n ı. a. re ofa.nede m: mtlddettenbert, bazı t'""'"YOI dı...10-

b t ece~ - ... -. •1• zaferi kauımnıık lmkll.nını vennek t L ~ mümessillerine de azı 'tıyaz mu e 1> ıçın re m11Uarına. tavBMUtta bıdunma!IU'I 
. a. ~ın l · •lcrd"ı. Te•rii ma. huau11i bir kanun hazırlannuftır. hıı.tAda. ÇUnkO bu takdirde Amcn-
ımtıyaz ar vcrmı.. ,. 1 T l. Ü alta Uklit olunacatı zanııoonmekte lc.IJ. kadakı yUksek hayat ista.ndArdma. 
suniyeıtin münakaşa hürriyetine h~ 1!- ~a~ am~lnt~ıu im ~ Y~ Bartıett; veliahdln, kraldan ziya.- ytllaıck yevmiyelere ve ldt>.alkre der-
t U-k · t tbikatı bu ne- P. urrıyetın en 1 erı ge en a de Xumolint~ itiraz ettttınt temin 
~ab.u. ~11y~n dk dar ac;ık te· ve tetkiklere kartı çok hauaa etmektedir. Kuaenı DWt d'Aoste'e hal nihayet verecekler ve i.şçfler lı;ln 
~~'dırbı~~ya~ ı. d '-"ıayalnız meh- davranmıştır, çünkü zaten te,rıi "-- ...ı~ bunların yerine ziı:danlar vUcude gl.)o 
KU e ır ımtıyaz ı ~ · . · ~ tbik .aba geLIJ]Çe, ., .. ,.uk ta.raft.arJan olan bu t:ırec('klel'dir. 

h k lmı u-klan masunıyetıo yegane ta • zatın, aulh mOzakenierile Te rejim Am-,·-- 1--"1 .. e- M=~-·ili usun fil sına a yor .- b 1m 1" lir cruuuun ıqu. • .., -·-
d h ·· l ". il n da bu aı u 0 ası azım ge • ~kltklt'rile n~ itin Habe- c:--:t-:. 

a ve er tur u ma a . La 139 7 d Kral ikinci Ric.hud ~Uf 
B. Roose-masunzyetten i3tif ade eclıyor r· tah ~ tının azalttlmuına flıttandan çatntmaı lht1m&Jden uzak Va.şlngton, 111 (A.A.) 

d saray sıaa deflldir. 
ı. • • dair bir takrir veren bir mebuıu DUk d'Aoste, MarepJ Badogllyo- ~Jt, gazeteciler t.oplantmnda. Blrl~ 
. Fakat o zaman bıl~ bu ı:nasu teVkif ettirm~. fakat parlamento- nun, birçok y1lbıelr rütbell ltalyan ~1k Amerika devletlerini I.ondrada 

nıycte sürekli bir ıekıl verılcre~ nun şiddetli müdaha.lesile ser- zabitlerintn yardmıma mutıar ola· tcmall edecek zatı ııeçm(f oldu#anu, 
rnakııat haricine çıkıl~~ıştı. ~ır best bırakmıştır. fakat ştmdmk ismini ifşa edemtye-
m. ebusun teft'İi masunıyet_ı her ıÇ· ı I AS l d• mebus Thomas Yo- caktır. oeğtnt söylemiftir. n. Roosevelt bu 
t d k k vvel ., '-· Londra, 16 (A.A.l - NiYo:ı: Kro- zatm keyfiyetten haberdu edlhncdı-ırna devresin en ır gun c d \1 lı"ahdın df'aİ<ımcai hakkın· nlltl ....,,....teai ı.--akalesinde, "im· 
b ı k ·· ka ar ung e " " 0·~ ,,_,.,.. .,. ğini ve nza.sı alınmak O~re, lamtnın ao ıyor, lı:. ır gun sonraya dak"ı bı·r takr"uinden dolayı tev· diki vamycıtte tt.aı .... n•n belkı sulh 
d d " -- hı>.nilz lngnlz hUkt\metine de bildiri!· 

evam edıyor u. . k.f d ·tmi• fakat parlamentonun talebinde bulunacağını yıumaktııdır. ıa 

Sovyet-Alman 
Ticaret 

Anlaşması 
Bcrnt> .. ~ (A.A.) - Dle Tat gllf!

tesinin Bflrlln muhabi.rtnln bUdlrd!· 

flne gört>, Almanya. son Sovyct • 
Alman ticaret anlaşmam muc!btnce 
SovyeUcr Birliğinin kflfldtffiot> vert'
ceği 1 milyon tondan t'a%1a hububa· 
tın bUyQk bi1' laıınımt İspanyaya, ve
rcct>.ktir. Filhakika lspanyada ek· 
mdl fıkdaın, son ay zartmda haldkt 

bir felAket şeklini alınış ve ancak 
ku.ancı ayda 800 pezetadan dun olan 
ktmttJere tevzi edllm~Ur. 

Ayni muhabirin bUdird1'fne naza· 
ran, aovyeUer BLrhği. Yalan Şarka 
yapılacak Ahnan lhr~mın transit 
olua.k geçirilmesi tçfn kendi demir· 
)"Ollarmdan lsWade edUmcmlne mU
ııaade edecektir. --o---

Almanya, Fransaya 
Patates ·ve Şak er 

Gönderacak 
Panıı, 16 (A..A..) - D. N. B . bü

dtrlyor: 
Almanya, işgal altında buhman 

Frana mmtakalarma ve c:ıcQmle 
Parta b6lgesiM, aon zams.nlarda. 
ıoo btn ton yeneef'.Jt pa.tata, fıO bin 
ton dikilecek patates J011aD1,.ur. Al· 
manya, flmd1 de, rneft'Ul ve ı-ayri

meşgW Ji'ransaya daha '50 bln ton 
pata.t.M v' 100 btn ton şeker Tenn1· 
ye hazır oldı.ıJunu blldlnniftir. 

Parlamento senede yalnız bLT· ı .. de hı Ie:·ı·I · scrbe•t hıra.kıldık- medlğlııi llA\•e etm..ytir. 
k l d v • • t til zaına· mu 8 11 " r. "' • • İtalya h&neda.nınm ml17.llhfll"f'tl ile FRANSADA 

aç ay top an .ıgı ıçın a. ba~L:a kral kendismc tazını- Kont Grandi tarafından •ulh talep s f R 
nında her türlü davaları ınfaz et· tan ' . . edildlgt takdirde .. ~ıtere ne vaziyet ov y e - u m e n 

le h Uı.: ah . h kl nnı ko• nat vcrmışlır. K•• •• •• ı••kt 
cmTUc Vkc ~mkı~. §d··" a a 1512 de mebus Strode mulen alaeaktır! Muaeolinl Çf'kllrJ!ği ve T' t M'. k 1 omursuz u en 

rna mu un u. . . • ~derindeki yolam:luklara da. tıazı cmutf'Clll t&fleUen, hanedanın car uza eresı 
U§aklar hakkındak.i masunıyet ışlebml k .. d dolayı tevkif müzab&retllt' sulh talebinde bulun- 1 Trenler lşlemı·yor 

o kadar ııui i5timal edilmiştir ki il 0 an ta rı~ın en talebile duklan takdım:le luındllerillfl ve.rile-

l 770 tarihü bir kanunla hem bu edilmilş. pbarlambent~:;:, ve Kral ce.k eeY'&p fU olablltr: Yenı·den Bas'ıyor Vlchy, ~ (A.A.) - Stefanl a,Jan-
. f d"t-:. h de derha ser eat ıra 1- .- b masunıyet re e lu~, cm . . . H · cParli.mentoda cltalyada ~ olarak tanına- Bindan: Haber veri "'b .... ~ 6"'""' u-

mebuıılara ka11ı da dava açılma: ~~"ıızıncı sö:r:;den dolayı açıla- bOetıek J""Poe rejim, mlUetın ~ Moskova, 15 (A.A.) - D. N. n.: cündcn tt.ibaren işgal altında bulun· 
sı haklu temin edilerek bu nevt soy ,.dnen la dinlenemiycccği> bMt(e lattbap ~ nıj.lrndlr.-> Haber almdrğma göre, Noelde lnkı· nuyan Fnmsada yolcu flmendifer 

· d k hkA miye cak. ava nn · ı b"•.n" h tlard ~ ..... rnasrnıyet e anca ma u . : - .J bir kanun neıretmİftır. nırtJt;en,, ancak M!r'-&çe intihap taa uğnyan R\18. Romen Ucaret mO- aerviS!erl UJ ~ a a .......... uu 

t \ f ıfazını geri bırakmak. §eklını ha.ldmıuad K 1. Elizahet ki· edlJnUıt blr h~ tı.flıl-a bcd&- zakerelerlne tekrar ~. tnıne indtrDmlf -ve ildnct derece hat-
1571 e ra ~e • 1 •- ~ .. , ... ....._..- -.. 

a "1 ştı. • . • . !ah h klcında verilen bir fi olmakta ıkı\"UD edelı AlmanJayı Romen heyeti rt'.lsi ve iktJSat mll.s- }arda tamam y.., ~·~"r""· .uu 

lngilterede hu rmtıyazı şahsı lıse ıs atı a d'I aini ınatfflp eUOrtea ...- aaUa m~ ı.n Nemajamı diln harici k~ ta.kytdat kömUrsttzl.Ukten flerl ld-
haklara kar~ı bir kalhn diye kul- takrirıh.~"'-?1~zak.t erWın~ ~:::ı:.e fa· ......_ ~- ilk ukt.nüe görü~llştUr. mekledtr. 
)anarak davadan kaçanlar azdı, ve ııa wının ev 

fotograf makinemi c;ık&rmlftl. 1 - Onu öLdürmcdiniz ya) De-
- Siz içiı:ıi geziniz, Trantor, • di. 

ben de dıtuclaıı b.ir&aç ııeeim ala- - Böyle biı adam hir tek yam 
yun, dedi. rukla pek ölmez. 

Bu defa Smith sadece bana hi- - Tem.iz. İf Y&pmı~sımz. Bu 

!arından tutup kaldıronn, duvara 
dayadım. Bir elim omunanda sö
ze bqladım: 

İngiliz Filosu 
Nazi Tayyarelerinj 
Hezimete Uğrattı 

(B~ı 1 ln<"ide) * 
.Atııl çnrpı'1ftlıı. cuma gtlntl vukua 
gdıııışUr. Muharebe iki ltalyan des. 
troycrlnın görOnmf'tılyle ba.ftamı,tır. 
nunlnrdan biri batırılmış. dığerı kaQ
mrftır. Biraz annra bomba.rdunan 
tayyanıeri gf'lmiş \"e llmira.lllk nıa
kamınrn tt'blltlrıde büdtrildlğt veçhi· 
le 1ngil1% gemilerine lı:IUlf yaptıklan 
htlcumla.rQa büyük ga~er ııarfct· 
mişlerdir. Tebliğde 1llustriomı tayya. 
re remislne isabet olduğu. gemide 
hu&r ve za,Ut ıca~ Soot· 
hamptoo lcrUYM8r11ne de bir isabet 
oldu«u ve etmide bi.!'.kaç ldfiuja öl· 
dU#tl ve yaralandJt'ı kaydedilmr.Jtte
dir. Bundan b&yka o.uıant ınubr:fbl 
bir mayne çarparak veya btr torpil 
isabeti ile hasara ufraınıJ, fakat li· 
znana gelmiye munlfak olrmqtur. 

nıwıtr101o111 e.n ııon tayyare gemile
rinden btridir. Southalnpt.On l8e kuT
veut modern bir kruvazc'irdllr. •lal· 
}"anlllJ" n-.rettikleri teblifde dört ln
&ilıır kruvuftrtlrıftn ırayi oldufunu 
bildlrıniflcrdı. 

lng1Uır tayya.relıeri <i«hal Nazı 
bombsrdanan te.nueımnı, hlk:tım 
etml~lerdtr. Bunlamı Slçllyadakt ha
n moydanlarma pazar gftnQ yapdaıı 

bir ak.m net.lculnde dört Ymıkenı 
yerde tahrip edilmlftJr. 

T epedelende İtal
yan ~ann Vaziyeti 

en.. ı '-'.ide> *=* 
aır. Klisura. • T cpedeleo hattı Be
ratı muhafaza etmekte ise de Te
peddcn de Avlooyayı muh&faza 
etmektedir. 

ltaıyua Maıbbil T.......m.n 
Twedildi 

Atina, 1 5 ( A.A.) - yunan 
hükUıneti nanuna beyanatta bu
lunmaya mezun bir zat, dün akı
pm, tunlan eöylemiftir: 

Londra, 1 S (A.A.) - Salı 
.gecesi Almanların Plymouth"a 
yaptı.klan akın hakkında Prcsa 
Asaociatioo muharriri telefonla 
ıu m2'lümatı vermektedir: 

Şeair, sivil halkın gayreti saye
sindedir ki hir fdikettcn kurtul
du. 30 kadar dü~an bombardı· 
m.an tayya.resinin ilk gözükmeaile 
binlerce ya~ın homıbası yağma· 
ğa ıbaılamıttır. il.it düşman tayya. 
re filo undan sonra gelen ağır 
bombardıman tayyareleri yükaek 
infilak bombıJannı atmıılardır. 
Ba bomhardmıana rağmen, itfa· 
İye talı::amlan azimlt işe :koyul· 
muşlar ve geccyanaından biraz 
aonra yangın mevzileştirilınif bu· 
lunuyordu. Şafak 'l!Ökmeden evvel 
de att:ıler klmilen sondürulmüş
tür. Sah gtinü Plyımouth mutat 
uzcre i~i ve giicii~lc mefg\11 olu
yordu. Ane caddeler hergünkü iş 
manzarasını arzediyordu. 

--o-

İngilterede 700 
Antrenman 

Filosu 
Londra, 15 (A.A.) 700 

bin genç arasından tayyare per· 
soneli yctistinnek isteyen yeni İn· 
giliz hava antrenman te~kilatının 
ihdası lngıliz gençliği tarafından 
şevkle ka?fllanmıştır. Star gazete.. 
sinin hancılık işlerinde ihtısua o
tan muharririnin yazdığı gibi bu 
yeni teokil.at için 700 antrenman 
filoıu vücude getirilebileceği aşi· 
karıdır. Yeni projc::nin reami tatbik 
tarihi olan 1 §llbattan pek az za· 
man sonra bu maksada vanlaca· 
ğı fiiphcaizdir. 20 kanunusanide 
\>üyük hir k~mı eski han müda· 
faa teşki!Atına mensup olmalc Ü· 
zere 2 300 nırva filoswıun Air 
Councif"e kaydedilmek iııteyecck. 
leri muhakkaktır. 

Kayakçı öoretmen 
Yetişi irilecek 

Ankara, 111 (Hususi) Beden Küçüle mikyasta İt&lyan rnuka. 
bil hücumları düttnana aiır za· 
yiat verdirilerek tardediımiftir. 
Yunanlılar tarafından alman esir· 
!er içinde iki aubay vardır. Pazar. 
tesi günü iğtinam edilen 4 tank. 
tal\ ÜÇ taneei dc.ıb&l İtalyanlara 
Ur§ı kullanılmıfbt'. 

terbiyesi pnel dJrektOrltlgtı kayak
çı öğretmen )'6t1ftlnnek llzcre 15 ki· 
fllik btr kadro hazırlamıştır. Kadro 
tcra Vekilleri heyetince g!Srllştllmck 
üzen: Maliye VekAlctınee tetkik 
edilınelc tedir. 

ıaınta ve AP Romanı 
J' azan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Y almaa 

-35 -

tabe.n: ecracmliği ne kadar aiirer~ 
- Buyurunuz, içeUain.i -eudirc - Aşağı yukarı beı dakika ••• 

yim. - Peki.. Şimdi heni dinleyi· 
Diyerek kclübeye önümden niz, Mister J~ravcn, size yardım 

girdi. Kulühenin iıçeıiei o bdar ediyorum fakat bu işin içine ka
karanlık. değil<IL nımak da istemiyorum. Anh.Yor 

Sınith tam kapının önünde idi. musunuz) Şimdi size ııöyliy«ck-

- Sizi kanun namma te..-kif c
diyonım, Smith, siz Filip Armi
tq'ın katli ile alikadarsmız.. Fa· 
kat eier tamamilc he\' ,eyi itiraf 
ederseniz belki snçan~ brraz ba. 
fifler. Doiftı eöyıi)'eceiinize y~ 
min ediniz. 

Bir Mld. üir Almdı 

Atina, 15 (A.A.) - Dön ak· 
tam neşredilen 80 naınarah resmi 
Y1m1m tebliği: 

Ege futün Piyasası 
Ankara, 5 (A.A.) - Bal>er aldı· 

ğmıısa g(lr"C, dlhı ~ mınt:akasında 

tüt1ln ptyasuı ~ mutat &lıcı

lar.da.ı:ı bafka bWtQıxıetçe ittihaz edi
len kararlaT'& teTftbn mftdalıale mil· 
ba,.ab De tantl tıdllnılf olan mO.
._.,. de mtibayaatmuı daha ıwı.t• 
mikyasta k:ra edllmes:i ve b9nltalar
ca nızwnıu tinansmanm tenıhıi içın 

yeul tedbtrfer aluunlf olup bunlar 
bugftrt alt <>Muğ'u mahallere tebllt 
.nlrn1' balanmaktadır. 

k d aımla bera.. ses çıkarmadan ar a a,.. k d 
ber yürüyordum. Elli metre :ıı ~r 
Yol aldıktan sonra uzakta b b" c;.ı· 
Van kulübeai göründü. S':?i.ı.h d:z 
tela§:ı idi I lızlı hızlı yuruyor · 

· · ta· Alrait biraz yava,ladı Vt: ye~ı _ 
!tındığı tavır ve sesle bana bır su. 
rü nıanasız sözler söylemıye baş· 
!adı. Yalnız arada yavaı sc.sie ı.a. 
zı talimat v eriyordu: 

- Oııunla beraber kulübeye 
girersiniz. Kafasına bir ycmrukla 
•~reern eder, hareketsiz kalmasına 
d~~at edersiniz. Vaziyet çok mii
hin1dir. Anlıyor musunuz} Cevap 
\ Cl'nı • •v• 

evın L Sarif' r k,.J.ıııl f'ttıqı· 

nizi işaret ediniz. Peki. mükem
mel- Haydi İf batına •• bf'..ıı dJp· 
nda beklerim. 

Ben de Smith'in arkaemdao 
hızlı hızlı yürüyerek kulübeye var 
dım. Ne yaptığımı, niçin yaptıiı· 
mı bilmiyordum., fakat evveli Al. 
rait' e gitgide nihayetsiz bir itimat 
bağlamıştım. Sonra oynadığım 
rol meraklı ve halecanlı idi. Bu da 
pek ho. uma gidiyordu. 

Smith kuliibenin kapısı önünde 
durmuştu. Bizi belcliyordu. 

_ İşte burası, dedL 
Alrait kulübenin dı§ tarafını 

en,. f'derlrrn cebinden bir de 
r>Ull\ 

.Bcn de UfJ111Dd.a idim. !erimi iyice dinleyiniz ve her şc.. 
- Bu kö,eJdl.i nedir? diye yi de dediğim cibi yapınız. 

.ordum. Peki.. Yaparım. 
Gösterdiğim tarafa doğnı bak. İki dakika içinde bana bütün 

tı. Herhalde bir ~ göremediğini talimatı verdi. Elime de bir ka· 
eöyliyeeei..--ti. fakıtt cevabı aizına ğıl lı:a.le.m sıltııtırdı. Şimdi ilk İ• 
tıkandı, kaldı. Kafasına öyle bir g.irn Smith'i ayıltrnaktı. Yüzune 
yumruk indirdim ki kulağı çenes.i gözüne vurdum. sarstım, nlla
velhaaJI bütün kafa tası az kalsın dım nafile. .. Aklnna bir şey gd-
paramparça olacaktı. Dizüstü di ıı.dam ayıltmak için mükemmel 
çöktü. Yer~ yuvarlandL bir çare nrdır. Kulak 11ırmak ... 

Hemen kapıya koşup Alrait" e Hemen onu tathik ettim. Adam 
seslendim. Zeki gözlerinde öyle kıpırdandı, gözlerini açtı. 
bu parıltı vardı ki memnuniyet - Ayağa knlkınız.. diye em· 
mi, alay mı ne olduğunu p~.k rett:m. 
anlıv11madım Y ni.,rJ,.n l .,,.,.ı,:ı r."na.:ıı 0 

Hiç ıes çıkannryordu. 
Söykdikleı:imi iıitmiyor 

muııunaıı 

Ağzı a~ yüzüme bakıyordu. 
Şaıkm bir bali vardı. Rengi aa
rarmıı titriyordu. Kck.eliyerce 

- ~iz kimsiniz;ı Diyebildi. 
- Polie müfettifj Kopley. 
- Eyvah diyerek yere yığıldı. 
Tekrar kaldırdım ve kulübenin 

tek sandalyesine oturttum. Ben 
de masanın kenarına iliıtim. Ka
iVt ve kalem elimde idi. Smith"i 
kandırmağa başladnn . 

- Smitb, dedim. Siz bu faci
anın tek aktörü değilsiniz. Efen
diniz her ıeyi t..,rtip etti. Siz de 

I Arkn•ı vnr' 

Cephede mahdut bir faaliyet 
o1tne1tbır. Bir .miktar e9İr almmıJ" 
tir • 

İngilterenin Harp 
Gayeleri 

l.ondra, ır. tA..A.) - Reatenn dfı>
lom&tik mtıhabtrl yazıyor: 

1n&1Jt.ere hOkQmeUnden birçok de
fa harp gayelerin! bildirmesi f8ten· 
miftir. Yllk9ek m h!illerdt'., bu hu
susta •sulh gayeleri.> kellmelerlni 
kallan.mak tercih edlbnektedlr. 

B. Çc'Srçllln bu hUSUBta ya,lwıda 

lpt.idal beyanatta bulunmuı mabte-
" , r 

Ayvalık, 15 (A.A.) Burada tü. 
t1lD ptya.aua 75 ltlJN9lan açılmı.şt.ır, 
Satışlar geY9e.ktır. 

Mug!a, 15 (AA ) Dlln Muğla 
~ M1ll9ta tat.Un piyuaaı so kuruş
tan açdmlfbr. <kri, BoroTall ve yerli 
Urtlrıler kumpanya v çirkeUttt piya
saya ~tlrak film !j]crse d pl~'tff!tda 

.ı-i t • 
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Adliqede: 

• 
idamı Atlatınca Sevindi 
Otuz Sene Hapis Bile Mahkumun 
Yüzüne Renk Vermige Kafi Geldi 

B. . • Av ceza mahkemesi' gwı go .. rüldü Reis hazırlanan kararı leler tetkik edilecektır. Ruznamede 
ırıncı gır . . 1 . h kk d tali-d '" ıb" şk faciasının duruşma- bizzat okuyordu. Satırlar ılerle- yazıhanelerın evsafr a ın .. a 

un ır a . t. d" 938 senesi a· dikçe mahk.iimun yanaklarına ye nıatnamenin tetkiki de taavun sıın· 
sını sona erı. ır ı. · d T ı tının 
w ustosunun ııltsna günü Afyon- niden renk gelmeye başlamıştı. dığı mc elesl de var ır. op ~n . f arahis:ırlı Hacı İbrahim Hay· Hüküm bitmi~. İki jandar~a o· çok münakaşalı olacağı tahmın edıl· 
darda Alimelelt sokağında oturan nu dışarıya çıkardılar. Hacı ibra· mektedlr. 

Makbule' Binnaz isminde eski him paketinden bir sigara çıkardı, Meshut Suçlar Azaldı 
metresinin gırtlağını jiletle kaza yaktıktan sonra: ı 
gibi keserek öldürmüştü. - Kelleyi kurtardık. Çıkma· Meşhut suçlar ı;on gUnlerde çok 

Makbule Binnaz, Türkistan yan canda ümit vardır.. 30 sene a.ıalmıı;ıtır. DUn ve evvelki gün meş
muhacirlerinden çok güzel ~ir hut suçlar mahkemelerine hiçbir da
kadmdır. Bir müddet Hacı lb- de geçer, dedi ve derin bir huzur va aksetmemi~ir. Meşhut suçlar 
rahimle beraber metres haya· içinde sigarasını bitirdi. mahkemeleri yılbaşr gecesi işlenen 
tı yaşamıştır. Hacı lbrahim baş- Neticelenen Bir suçların muhakemesHe meşgul olu· 
ka bir meseleden dolayı hapi· yorlar. Yalnız Sultanahmet sulh bi· 
saneye girince Makbule Binn~z Zimmet Davası rlncl ceza mahkemesi bu çeşıt sekiz 
Mustafa isminde bir gençle scvış· ı davaya bakmıştır. Suçluların hepsi: 
miş ve onunla :yaşamaya başlamış. Birinci ağır c~za m~hkemcsl sah- - Yılbaşı geceıti parasız ve aç kal-
tır. Hacı İbrahim hapi.saneden te Ve&lka, mU~ır ve ınıza yaparak dık. Herkes eğleıtit"ken biz de çaldık. 
ıktıktan sonra eski dost.unu bir nıUkerr-er ma11 ş tw.ookkuk ve tediye diyorlardı. 

~ölge gibi tjlkip etmeye ba.şlamı~ ettirdikleri. i~ia olunan EmlnonU V l A d 
ve rakibinin evine eroin ve esrar MatmVclürü Hüscylnle, muhasebe k!- apUrCU af raSID a 
gibi memnu §eyler saklamak su· tlbl lz.zıtt ve mutemet İsmail Hakkı 
retile onu tevkif ettirdikten sonra ve KÜ2HIU:hakkındaki da.vayı bitlrdı. 
tekrar M kbule ile birleşmek yol- Bunlar sahte Veflikalar yaparak ba
larını aramış ve muvaft1k olll'IDL ZİM"nin 28ıtl lira 62 kuru.şunu zlm
yınca da Makbule Binnau öldiiT· metine geçirdikteri iddia ediJiyordu. 
müştür. Dün iki jandarma HClıC( BuııtımfıHı İzzet 3 sene 6 ay, İsmail 
lbrahimi hakimlerin önüne çıkar· Hakkı ile Keam btrıer ay ha.pae mah
dııar. Müddeiumumilik evveke kılm oldu:tar. Matmödörti Hüııcyin 

beı·aat kararı aktı. İzzet tamıunen, 

Köı:ıtenctı öntinde TUrit lııandıralı 
Yekta vapurunu ba:tıran İ9'1"eÇ ban
drraiı İrenyan vapuru heıldandaki 

tazminat davası asliye ikinei"ltic&ret 
mahkemesinde son .ııafhasına girmU,
tir. Yekta vapuııunun sıııtripleri 70 
bin liralrk bir tazminat ~· 
Ehil vulmf da iloenyan vapvumı ha-

.,-ATAl"f 

I
Zabrta Haberleri: 

Düşerek Öldü 
Arnavutköyde oturan 50 yaş

larında Nuri Kısa isminde biri a
yağında nalınla evde dola~kta 
iken düşerek başından ağır suret
te yarlanmıştır. Nuı:i cankurtan.J). 
otomobilile Beyoğlu hastanesine 
kaldırışmışsa da biraz sonra öl
müştür. * İstinyede Y eniyol sokağın.. 
da 1 1 numaralı evde oturan Ma· 
rika isminde yaşlı bir kadın man
galın önünde ısınmakta iken etek
leri tutuşarak muhtelif yerlerin· 
den fena halde yamnışhr. Mari· 
ka Beyoğlu hastanesine kaldırıla. 
rak tedavi altına alınmıştır. 

* Galatada oturan Nevzat is-

Askerlik işleri 1 

1Vltlamap Davet 
Kadıki)7 Askerllk Şu~lDden : 

1 - Bu yıl askerlik çağına girmiş 

33T dofl.unlUlamı ilk yoklamalarına 

1 T(.%. kl.ııun/94.l tmihlnden itilıaren 

bıtflanaca.lttır. 

2 - Bu dotmnlul&rm ha!t&nın tek 
saydı ~illinde ( cumart.caı pazar 
hariç) 9 dan 12 ye kadar nUfUB cllz
danı ve ~ adet ince kl.ğtda çekllml~ 

vesika totogratlaı1le birlikte ~beye 
müracaatla yoklamalarını yaptırma
ları. (Tahııllde olanlar okul idaresin
den tasdikli vettlka getireceklerdir) 

3 - Gebniy~nle.r hakkında asker
lik mUkellefly~t kanununun 83 . mad· 
desi tatbik edilecektir. 

minde biri bir alacak yüzünden 4 - Şubemize mensup 312 - 335 
doğumlu ihtiyat ve ruhsatlı eratın 

çıkan kavga netice$inde aynı yoklamalarına da l7/ II. k9..nun) 941 
semtte oturan Nihat Yılmazı bı- den itibaren başlanacaktır. 
çakla ağır surette yarlamıştır. 5 - Doğumlarına göre 8.\'Ağıd:ı. 

*Tophanede Karabaş mahal. gösterilen günlerde lCumartesi \'e 
lesinde oturan Ali Demir bir iş pazar hariç) 9 dan 12 ye kadar yok
yüzünden çıkan kavga neticesin- lamalarını yaptrrmalarını, 

de aynı yerde oturan Sala.b.atin 6 - Gelmiyenlcr hakkında Asker
T ekini bıçakla muhtelif yerlerin- lik mU.kellefiyet kanununun 94. cU 
den Jı.ğır surette yaralamıştır. Sa· maddesi tatbik edUeceği ilAn olunur. 
li.hattin Beyoğlu hastanesine kal- 17/1/941 312 20/ 1)9H 313 
dırılarak te!Javi altına alınmııı, A. 21/11941 313 22/1/ 941 314 
ti yakalanarak tahkikata ba'1an· 23/1/941 314 U/1/ 941 315 
mıştır. 27/1:1841 315 ~Sll/941 316 

* Kdıköyde oturan Osman a- 29/1/9U 3~ 3{>/1/941 317 
dırıda bir amele odasında man- 8l/1/tJH 318 3/2/9-U 3l8 

4/219fl 3?9 5/2/941 319 
galda yaktığı kömürden zehirlnı- &l.219'tl 320 7/2,'PU 320 
~iş. hastaneye kakhnlarak teda- 10;/'UMl 3%1 11/ 2)9 ıı 321 
vi altına alJ'D!tlı~ır. 1?/2/941 322 13/21941 32~ 

11/2'/{M 1 323 17 /21941 323 

t.ah göstenrıi!llerdi. ~en~ ayın lemal Sedenin Ceırzasi 
yir.mieinde kaP&rJnt-Midıreeektır. l:i.: 

idamını istemişti. Mahkeme kara· 
h .. _ L lsmaıü Hakkr ile Klı:aım. tııçec- ay me-

rını tefhim edecekti. Hacı ııonıni-
ınariy«ten malt111Dli>)icte de nah· 

J8/2;/941 3z.4 l9f2/941 321 
20/21911 325 21/ 2/ 941 325 

rnin rengi balmwnu gibi -.aırmış.. kGm otdatar. 
tı, nefes almıyormuş gibi hllciın
lerin önünde duruyor.du. Reis 
Bürhanettin: 

- · Kararını vec-eccğiz lhrahim, 
Fakat hulasaten evve&i Oükmü 
anlatayım. Sonra telerruatau din. 
\ersin. Sana ölüm ccza81 yerine 
30 sene hapis cezası verdik, eledi. 

lbrahimin derin bir ncfee al<»-

Baro Umwni Heyeti 
Tnplamyor 

Buo umwml he3Jeti cumartesJ gU
nü saat on d6rtte Eminönü Halke
vinde ~mMya. ~·et ed~r. 
Bu tcptaAtlda mMletc! biııçok mese-

Ölü DoPn Çocuk 
Yeşildirekte oturan Ba.yan Dudu 

dUn ölU bir çocuk ~· MUd
deiumurniHk bu doğuınu..,upheli gör
düğü için 'l"Jllıbl k<llt :ıı:ıwer Kazana 
ötü çocuğu tetkik ett.ırmiftir. Tıbbı 

Adlt cesedin>Moq:ıa~ !U
zum göetermiŞtb'. Verilecek rapor 
vaziyeti a)ldmlatacektır. 

Maarif Haberleri: ıAntakyad .. a. Şiddetli 
Yeşilköy Kimsesiz Çocukbir Yurdu y 1 

Maarif müdüriyeti tar&iından lcuttaiu ~ otuz f.}.iT taı.e.be için a u m ur a r 
te is cdi\miş olan cYeşilk.öy Kim· bu ııeoe on bin lira tansa etmiş Antakya {Va.tan) _Bir haf· 
sesiz Çocukları Kurtarma Yur· ve be ~ıra beş b.in ·sekiz yüz tadanberi d_ıumadan yağan şid
du> mütehassıs heyeti dÜn, Maa· lirası iki gün evvel verilmiştir. detli yağmurludan haeuk gelen 
rif müdürünün riyaseti altında Talebekre ayakkaıhı, elbise ve seller büyük tahribat yapmıştır. 
toplanmış, §Unları karaneştlrmlf'" çamll§Ir verilmi,tir. Defne §Clalerindeki ~hir l!IU 

tır: Üniversitede Bir Konferans deposu müthis surette harap ol· 
1 - Mektepteki mürebbiler ç.1- Fen Fakültesi umumi fizik pro· muş ve deponun büyült bir kısmı 

kartılacak, onların yerine mual- feeörii Foache, dün Üniversitede ile etraftaki ağaçları, değirmenle
limler tayin edilecektir. cFizik ve harp'> mevzuu üzerine ri sürüklemiştir. Defne şelalelerin. 

Dun Katdtnl dı 
Mernldt'C'tnni:zde ilk ı)nemayı 

açan, filimcilik ~da. ilk ha
reketi yapan Kemal Filim mües
sesesi sahibi Kemal Seden ani o
larak vefat etmi ve dün cenazesi 
İ"'tiklal ·ca<ldceindeki evinden ka\
dınlarak Eyübe defnedilmi~ir. 

Cenazede :bir çak tanınmış ze· 

vatla birlikte Şehir tiyatrosu san

atkanarı 'YC bütün sinemacılar bu

hınmuştur. 

Kardeşi mi.ihendis Süleyman 

Sedcnle filimdkrimizden Şakir 

Sedene ve ailesine taz~tlerimizi 

8UD8nZ. 

.ııf~/9U 326 25/ 21941 326 
26/21941 327 27/ 2/941 327 
28/219'(1 328 3/3/941 328 
4/3/911 329 5/ 3/941 329 
613/941 330 7/ 3/9.(1 3~0 

lD/3'19~1 331 11/3/ 941 331 
12131941 332 13/ 3/ 941 332 
l<fl3/941 333 17/3/9{1 333 
18/ 3/941 334 19/ 3/ 941 334 
20/31941 335 Ruhsatlı 

Yeni Neşriyat: 
Denizyolları ve Llmanlarr mecmu

ası - Bu kıymetli mecmuanın ye
dinci sayısı çıkm1'tır. Çok istifade
li mftndericatr arasında denizciliğe 

ait kıymetli makaleler vardır. Fiyatı 
20 kuruştur. 

VUNANiSTANA iRSALAT 
Yunanistana her nevi e§ya iraalini kabul ederiz. 

2 - Mektebin atelyelerinde bir konferans _vermi.,tir. deki vaziyet fecidir. Deponun ha· 
muvaffak olan talebeler, milli 8apnuallimlerin Bir Toplanhsı rap olması yüzünden şehrin suyu ~-
fabrika ve müesseselere yerleşti- İstanbul ilkmek.tep ba~uallim kesilmiş ve şehir susuz kahrı.ıştır. -----~-----------------------

Kredi Liyone hanı, Galata, Telefon: 44637-8 

rileccktir. leri yarın Eminönü Halkevinde Belediye faaliyete geçerek de· 
3 - Halen, mektepte normal toplanarak, talebe velilerile idare ponun muvakkat bir zaman için 

ve anormal talebeler bir arada memurlarının değil, bizzat mual- ~ehre su temin edebilmek maksa· 
bulunmaktadır. Normal talebeler, limlerin temes etmesini kararla~- dile ameleler göndermiştir. 
ayrılarak masrafları İıttaobul Vi- tıracaktır. Diğer taraftan seller Harbiye 
!ayeti tarafından verilmek üzere Yüksek Ticaretin 58 inci Yılı iıe Yaylndağı ara11ındaki şoseyi 
şehir ve köy yatı cmektepkrinc Yübek lktHNlt v.e Ticaret mek· sular tahrip etm1', bazı köprüler 
yerleşti•ilccektir. tebinin 58 inci yıldönümü müna· ı;asara uğramış ve bu yüzden mÜ· 

4 - Mektepten ayrılmak iete· sebetik bugün mektepte bir tö- nakale durmuştur. 
yen talebeler, ancak doktor rapo. ren yapılacaktır. Törende Maarif Se1ler demir köprü civarında 
ru üzerine ayrılabileceklerdir. Vekili Hasan Ali Yücel de bulu- da mühim tahribat yapmıştır. 

Köy Yatı Mekteplerinde nacaktır. AY!ll günün gecesinde Bohşun köyü mezruatı sular al-

ŞEHlB. TlYAT&f'SU 

TEPEBAŞIN'DA 

DltAM KISMI 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

ABDA J, 

Yazan: Dotoyevski 

TJ:MSILLJ:Bl 

lSTlKLAL CADDESİNDB 
KOMEDİ Il8Ml 

BU AKŞA~1: 

Saat 20,30 da 

PAŞA HA'.l,lUJ'TLEIU 

Sahibi ve N ~riyat MildilrU: Alımet Emin Y AL.llA.S 
Basıldığı yer: v ATA~ MA TilAASI 

------
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Baş, .. Di,, Nezle; Grip, 'BomatizDl• 

Nevnlji, Kınklık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Keser 
lc•btnd• rond• 3 h•• ılınablllr. TAKLiTLERiNDEN SAltlNINIZ. 

HF.R YEROF. PULLU KUT!'T,ARI ISRARLA ISTF.Yl.,.IZ 
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Devlet Demiryollan İlıinları 1 
Muhammen bedeli ( <tOOO) lira olan 10000 adet kUçUk ve 20000 adet 

de büyük hasır süpürge l23/l/ 1941) Perşembe günU saat ll0,45) onll 
kırk beşte Haydarpaşada Gar binası dD.hi.lindeki komisyon taratındsJI 
pazarlık usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (600) liralık kat'ı teminat ve kanunu.., 
tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlrk gUnU saatine kadar komisyon• 
mUracaatlan lfı.zımdır. ıc· 

Bu ışe ait şartnameler komisyond:ı.n parasız olanı.k cla~ıtı1rıı:ı 

tadır. (126) 

L~ 

··t JJraltk 

1 2003 - 2t:ı-

s 1000 - 30C!>.-
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- 1500.-

- :ooo.-
- 2000.-
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- ' ooe.-

20 - 6000.-

Türkiye İt Banusma • p ara yatırmakla yalnız para bi· 
riktimüt olmaz, aynı :zamanda talihinizi de dı;ıoemif 

olursunuz. 

E:.şldclCT: 4 Şubat, % l\layıs, Kumbaralı n kumbara.sız be
l A~t-06, S ikincltcl}riD ta· aplarmda en az elli lirası bu• 

:Uılerinde ~apılır. luwuılar kuraya dJ.hll edillrlct 
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İstanbul Vilayeti, masrafını ve· Ta.kaim Belediye bahçesinde bir tında kalmıştır. Asi nehri çok 
yükselmiş, demir köprü civarında 

rerek köy yatı mektepler.inde o- çay ziyaleti Ye balo verilecektir. bazı araziyi iM-ila etmiftir. Demir u iyet erkez Bankasından 
Sekiz Otel Pisliklerinden Kapahiıyor 
Belediye zabıta memurları Sir-ı Sonra Belediye bütün kabahati 

kecideki bütün otelleri teftiş C't· bize yüklüyor. Müşterilerin hiç 
mişler ve 1 5 . otelin yataklarım kabahati yok mu? Onlar niçin 
pis ve bitli buldukları için kapat- bitJeniyorlar. Bdcdiye sokaklarda 
ma kararı vermişlerdir. Sultanah. gelip geçenkrin gömleklerini de 
met sulh birinci ceza mahkemesi muayene etsin, bitü insanlara cez:ı 
dün cezaya uğrayan otelcilerin versin. Bit denikn mahluk öyle 
itirazlarını tetkik etti. Sekizmin ıeydir ki bir yatağın bütün çar· 
itırazlarını varit görmdei. Yedisi. şnflarınl değiştirdiğimiz halde 
nin itirazlarını kahul etti. yorganın Wrtünde kalır, sabun ko-

Bazı otel sahipleri kendilerini ku$Unu duyunca çarşafa geçer ... 
müdafaa ederlerken diyorlardı ki: Eskiden söylendiği gibi bir topal 

- Biz 50 kuruşa, altmış kuruşa bit bir gecede kırk yastık değişti
bir yatak kiralıyoruz. Eğer her- recck kadar süratli yürür. Biz eli· 
gün çamaşır yıkatacak ve her mizden gelen dikkati ve itinayı 
mü~terinin ç~r§aflarını değiştire· gösteriyoruz. Fakat bitli mü teri· 
cek olursak iflas ederiz. Biz öyle lere ne diyelim? 
müşteriler biliyoruz ki gece kar Sekiz oteki hakkındaki itiraz 
gibi temiz yatakta yatarlar, sa-

köprü ile Antakya arasındaki şo· 
senin büyük bir kısmı sular altın
da kalmıştır. 

Süveydiye mıntakasında da bir 
çok köxJeri sular ba!l~r. İnsan 
ve hayvan zayiatı yoktur. 

Antakya {Vatan) - Valinin 
riyasetinde toplanan komisyon bu 
ayın oı\ ikisinden itibaren şehri
mizde kırma ~ndan tek ekmek u· 
!lulünün kabulüne karar vermişti. 
Bu karar tatbik edilmeye bıdan
mış ve şehrimizde tek ekmek pişi
rilmiştir. 

Ekmek kalite itiharile çok iyi
dir ve kilosu 12 kuruştan satıl

maktadır. * Dağıtıkcağı evvelce haber 
verilen doku:na el tezgahlarından 
100 adedi ı-ehriuı.ize gelmiştir. Bu 
tez_gahlar nüfusu çok olan köyle
re dağıtılacaktır. 

bahleyin de çizmelerini, ayakkap. reddedildiği için bunlar bugün· 
larını çarşafa sileıek giderler. den itibar~n kapatılacaktır. 

Y unanistanda Tütün Az 
lzmir, {Hususi) - Yunan tÜ· 

tün rekoltesi hakkında şehrimiz 
...... ------------..... ~ ticaret odasına bir rapor gelmiş· Beyoilu Halkevinde 

tir. Raporda ezcümle deniliyor 
Kit~p S:rgisi Bugün 

Açılacak 

~ ' ki: 
tLAN ll'fY ATLARI Kuruş 

VATAN Gneteıl 

Zeriyat sahasının tahdit edil
miş olması ve yaz aylarında ha
vanın iyi geçmemesi dolayısile 
Yunanistanın 1940 senesi tütün 
rekoltesinin kısmen müteessir ol· 
duğu söylenmektedir. Yunan tü
tün istihsalatı 19 39 yılında 44 mil 
yon okka olduğu halde bu sene 
36 milyon okka tahmin edilmek
tedir. Yeni yıl mahsulü, idrak ba. 
kımındcın muhtelif vaziyetler ar· 
zetmektedir. Makedonya, Tesal
ya ve Adalarda yetişen tütünler 
daha erken kaldırıldığı halde gar. 
bi Trakya ile orta ve garbi Ma· 
kedonyada rekolte, seferberlik 
neticea.i.nde bir müddet gecikmiş · 

Bugün saat 10,30 da Beyoğlu 

Halkevindc bir kit..-ıp sergisi açı

lacaktır. Bir hafta sonra gene 

Beyoğlu Halkevinde ilk defa ola. 

Bqhk ma.ktıı olarak 
ı ln<'i Sayfa SantJmi 
2 ,. 

s » 
» 

6 ,. » 
rak bir karikatür sergisi açılma· 6 » ,. » 

'7.51 
500 
350 
300 
100 

75 
50 

sına karar verilmiştir. Bu sergiye ~"°"-------------' 
karikatüristler asgari on eserle i~ 

tirak edecekler.dir. Şimclilci halde Abone Ocretl 
'l'ürldye dahlliııde: 

karikatürcümüz mfüaeaatta on 
bulunmuştuı . 6 aylık 

Tamir Edilecek Mektepler 
1400 750 

lstanbui 48~ Kadıköy 1 ve Ba. llarlı,.ı memleketler: 

kırköy 3 üncü okulların tamiratı

na karar verilmiş olduğundan 

d~rhal tamirata başlanac:ıhır. 1 

Senelik 1 aylık 

Hl(i 

S ayhk 

•oo 

S ayhk 

800 Kr. 

Aylık 

l~ Kr. 

tir. 
Aylık Yunanistan harbinin de tütüı 

satı~larına tesirden hali kalmıya 
yoktur 1 cıı.ğı şiiphı-siz sııyılmaktııdır. 

'l ilıinci Kanun 1941 VAZIYET} 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot. 
Ufaklık. 

Dahildeki Muhabirler: 

'Nlrk Lirası . 

Hariçteki Muhabirler: 

'i2.603 011 

Altın : Safı kilogrnnı 5.010.756 
Altına tahvili kabil seı'best do\ ;.zJer 
Diğer dövizler ve Borçlu klirıng 
bakiyeleri . 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edı. evrakı nakdiye karşılığı 

Kanunun 6·8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tcdiyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari senetler . 

Esham ve Tııhvilit Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı nakdı

A _ (venin karşılığı esham ve tah· 
(~ill\t (!Ubarl kıymetle). 

B - Serbest esham ve tahvillt 

Avanslar: 
Allm ve döviz üzerine avans 
Tahvilflt üzerine avans . 
Hazineye kıııa v:i.dcll avans . 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın knl"ıplıklr avans . 

J .. ira 

102.121.943,69 
12.4 75.689,50 

2.407.332,73 

279.540,09 

7.048.029,54 

31.850.395,45 

li.ı8. 748.563, 

19.923.781, 

260.334 .664 ,09 

.(6.237.996,93 

8.-400.268,0R 

8.859,14 
'7.808.722, 

•24.000, 

114~'>84.926,75 

Hissedarlar: • · •• · · • · • · · · · · • • • ... • • · · · • · •• •" · •• • · • • • • • .. • • • · 
Muhtelif: .•.• · · · • •• • • · • · • · · · • · • • •• • • • · • • • • • • • • • · • · • · • · · · · · · 

Yekün 

Llra 

117.004.965,92 

279.540,09 

38.898.424,9G 

138.824.782,-

260.334.664,09 

54.638.2G5,0l 

122.826.507,89 

4.500.000,-
9.821.~26,58 

747.131.676,57 

PAS 1 F Ura 

Sermaye: .•.••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

ihtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkaJAde • 
Hususi . 

• 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evralu nakdiye • 

• 
• 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevti
kan hazine t.ara!ındo.n vA.ki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye baki
yesi. 

Kar~ılığı tamamen altın olarak 
UAveten tedavtl.le vazedilen • 
Reeskont mukabıli ilaveten tedavüle 
vazedilen. 

Hazineye yaprlan altın karşılıklr a
vans mukabili 3902 No. h kanun mu
cibince llA.veten tedavUlc vazedilen 

Mevduat: 

Türk Llra.sr • 
Altın: Safi Klg. 876.809 

ss.'>O :So. lu kanuna göre hazineye 
aı;ılan avan mukabili ie\ dl ollU&aD 

altınlar: 

Safi Kllg. 55.50.930 

Döviz Taahhüdata: 
Altına tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158. U8.li63,-

19.923.781,-

138.82(. 782,-

17.000.000,-

14.000.000,-

78..W9.730,75 
l.23SJl02~ 

78,124.167,90 

- - -
31.823.888,09 

~uhtelif: ................................................. . 

t Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

İskonto haddi %4 Altın üzerine avans% 3 

15.000.aot' 

12.ıss.tf& 

r 
ti 
ti 
de 

nı 

ho 

31,s!?3·59 ta 
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