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1941 AHMET EMİN YALMAN 
ı. 

Fiyatı: 5 Kuruş SlYASl SABAH GAZETESi 

Yayılan 
Ve Dağılan 
Bir Kuvvet 

Almanların Romanya tah· 
şitlerinde ikisi tedafüi, bi· 
ri siyasi ancak üç hedef 
olabilir. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

ra ütün tarih, insanların akıl· 
19) dan uzaida§malarının hika· 

ycsidir. Her iş aklın icaplarına 1 
göre görülseydi ortada bugünkü 
manada tarih olmazdı, dünya 
emniyetli, asayi~li, ferahlı bir yer ! 
olurdu... 1 

Hayır, insanların hırsı, aklı d~· 
ima susturmuştur. Birinin tec~· 
besinden başkası istifade ctmedı, 
bırinin düştüğü yerden ötckı de 
düştü. 
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Yunanlılar Develide hücuma gcçmiılerdi. Bugünkü tebliğler Yunan cephesinde bir hareket 
olmadığını bildiriyor. Esasen bavalann müsaadesizliği de hareket imkanını vermemektedir. Re•· 
mimiz büyük bir taarruzdan sonra, Yunan askerlerini cephe gerisinde atcı batında gösteriyor. 

Bundan tam iki bin beş yüz s.e: 
ne evvel Yunanın büyük tarihçısı 
Thucydides, Pcleponez m~harc· 
heleri hakkında yazdığı kıtapta 

hermuharebededcnizehakiın~I- HABEŞ l. STAN-l 11500Ton'_uk [ SLJ DAN DA mayan tarafın mağlup ol~a~~ 
mahkum olduğunu ileri sürmuştu: 

iki bin be~ yüz scnedenberı N e ,. ş 1 er Bir [ta lya n Kassa la bunu kavramayanlar veya: c~y-
1 .. d ~ ·ı > dıyc 
e ama, :bana gorc egı ••• • }"Jd 
düşünenler çok olmuştur. Napol: oo·· n u·· yor Geınisi Tahrıp Ec l i D u·· şt u·· Yon, bütün aklına, bütün aııkcrı 
dehasına rağmen bunu iı işten C h 1 d SükO f V 
geçtikten sonra keşfetti. .. .. .. Kahire, 19 (A.A.) - Azlmklr ve ep 3 er 3 ne ar 

Geçen hatbin ancak dordunc:_u becerikli İngiliz subay ve erleri Ha· Atina, 19 (A.A.) - cAtina 
ııcncaindc Abnanların da ayagı beşistan hududunda 600 kilometre ajansı bildiriyor>: 
suya erdi. O sıralarda Alman .. va• içeride İtalyan müteca\'IZe karşı H~· j Bahriye Nezareti 29 kanunu 
tanpcrvcrlerinin ağzında şoyl.c beş vatanpervcrlcrinln mulcavemetı· I 

1940 
'h" d .. w

1 
d 

] b evve tarı ın e og e en ev· ııözlcr vardı: cAh, ne o ur, .. 1r ni tanzim etmekte ve Habeş ordusu- l k k M' l H . 
"'clzcle Jngı'lı"z adalarını lngılız ve orvct aptanı ışc acı 
• h na yeni sil~larm kullanılmasını Öğ· Konstantin'in kumandasındaki 

Kahire, 19 (A.A.) - Umumi ka· 
rarg().h tebliği: Llbyada vaziyet de· 
ğlşmcmlştir. Sudandaki kıtaatımız 
Kassalayı işgal etmiştir. Düşman ci
vardaki kU\'Vetli mevzilerini tahliye 
mecburiyetinde kalmıştır. İtslyanlar 

bütUn cephe boyunca ricat etnıekte
dlrler. donanmaııilc beraber ma vctse r~tmektedirler. Hepsi memleketin cProtcus> Yunan denizaltı gemi· 

de zafere kavupakl> yerli örf ve Metlerini ve mahalli dıl· sinin cSardcnya> ismindeki 11 Kahire, 19 (A.A.) - Reuterln or-
Fakat hıra, akılla beraber ha· Jeri pek iyi bilen bu lnglllzler öğre· bin 500 tonluk İtalyan nakliye ta şark İngiliz hava kuvvetlerinin 

:fızayı da iboğduğu için, ara~an nlldlğine göre, temmuz ayı bidayetin· vapurunu tahrip ettiğini bildir· 
yirmi sene geçmeden bu hakik~t de katırlar sırtında dağ patikaların- mektedir. Tamamile yüklü olan 
hatırlarından çıktı. Dünyayı csır dan geçirilen mühim miktarda sllfıh· c:Sardcnya> bir harp gemisi tara· 

umumt karargO.hı nezdinde bulunan 
hususı muhabiri bildiriyor: 

İngiliz hava kuvvetleri tarafından etmek l"çin mükemmel planlar. l ı b b H b ı t h d d 
d h ar a era er a eş 5 an u u unu fından iyice muhafaza altına alın. 

yaptılar, kağıt üzerin e er şeyı geçmişlerdir. Kızgın gUncş ve yağ· mış olan bir kafilcy~ dahil bulu- dağıtılan İtalyan hava kuwetıcri 
lıcaapladılıar, CÜfDlanlannı. <leh· murlar iltında diiJ1ık ve ormanlık· nuyordu. Denizaltı bugüne kadar Trablusgarp sahillenilde Demenin 
fCte düşürerek içeriden çöktür· !arda haftalarca süren bir seyahat- .. ·· d'" · t' şarkında hiçbir tayyare meydanı kul·) 
m ck ve ııonra asgari zahmetl_e ten sonra hududun 600 llA 800 kilo· ussune onmemış ır. 

d 

1 
Y T bl·~ lanmamaktadır. Derne, Tobrukun haklamak için feytanın üşüncmL metre ötesinde umumi karargfiha unan e ••• 

ycccği çarelere başvurdula_r,. fa- varmışlardır. Seyahat düşman tay- 4-tina, 19 (A.A.) - Yunan 160• İBkenderlyenln de 800 kllomct· l 

E 

TORKiYEYE 
Hücum 
Hayali 
Söylendiğine 

Göre Bu Hücum 
Planını 

Ribbentrop 
Hazır'amış 

Türkiy 
Sağlam Ve 

Azim kar 
.. Durmaktadır 

· BUGONKO SAYIMIZDA: 
2 bici SaJfada Şehir Ye Memleket haberleri 
1 » Siyast lcınal - Beyaz kitap • BüyOk fada 

" » :MUkrlrnJn Halilin makaleai - Spor Meç· 
hul kahramanlar. 

1 ÇöplUkte kömllr eşeliyenler (roportaj) 

Y ıl : 1 - S a y ı : 150 

Şili Sefaretinin Bir Katibi 
Ortadan Kayboldu 
Saınson Miçinskinin Kaçakçılık 
İşleriyle Uğreştığı Söyleniyor 

/iki ihtimal: Ya iş Meydana Ç:kt.ğı için Savuştu, Veya 
Şebekesinin Cinai Bir Hareketine Kurban Gitti 

Ş'.11 Sl'faretı lcO.tibi B. Samson I ya geçmı,, oradan da geçen yaz 
Mlçınskl birkaç gündenberl kayıp· "'"mleketimlze gelmiştir. 
tır. Otomobili ile Park Otelden ayrıl· İkinci dikkate değer nokta Miçlns
mış, sonra otomobili Taks "ldc boş kinin sefaret ktıtıbl olduğu halde 
bulunmuştur. Zabıta işe el ""Jup iti· hiçbir zaman Ankaraya gitmemesi 
na ile aramıuıına rağmen hcnUz izi ve tstanbulda yerleşerek sık sık Ro· 
bulunamamıştır: manyaya gidip gclmesldır. 

. HAdlscnln dikkate !Ayık birkaç Elmas ve diğer eşyaya ait kaçak-
cıhetı vardır. Birincisi şudur ki çılık lşleıilc uğraştığı ve bu ~erle 
Samson Mlslnski Şlllli değildir. Şıll bir •ebeke hahnde meşgul olduğu 
lisanını da bilmez. Bu itibarla ken- söyknmektcdlr. 
dlslnl meslekten bir Sl'!aret klltıbl 
addetmlyc lmktın yoktur. Ortadan kaybolması hakkında iki 

ihtimal tasavvur edilebilir: Mahalli vazifeler için seçilen kll· 
tiplerdcndlr. Bununla beraber dili- Birincisi kaçakçılık işleri meyda
mlzi bilmediği gibi frnnsızca ve in· na çıktığı lçln kendisinin savuşma· 
gll!zccsl de nakıstır. Her nnsılsa se- sıdır. 
faret erkdnının emniyetini kazan- İkincisi de paralı bir adam oldu· 
mış ve kendisine sefaret kAtibl mev- ğu için şebekeye mensup bulunanla· 
kllnl temin etmiştir. rın clnal bir hart>ketıne kurban git· 
Yaptığımız tahkikata göre Miçlns- mcsldlr. 

ki esasen beyaz Rustur. Eski bir 
Rus Çarlık zabitidir. Bir mUddet Le
hlstanda yaşamış, sonra Ronınnya-

HİTLER 1 

Mussoliniye 
Emretm!ş 

Bu Eınre Göre 
' 24 Sa&t İçinde İkisi 

Arasında Bir 
Mülakat Olac k 

Hitlerin Planı : 
Evve a Akdeniz 

Polis tahkikatının meseleyi az za. 
manda aydınlatacağına f{lphe yok· 
tur. 

Roosevelt 
Resmen 

İşe Başlıyor 
Cün1hurreisinin 
Vereceği Nutuk 
Ancak On İki 

Dakika Sürecek 

kat yalnız deniz kuvvctlerını he· (Demmı Sa. 5, ısu. S de) * (De,·amı Sa. 5, ~ti. 6 da) =*= re garbındadır. Yon Ribbentrop 
ııaptan hariç bıraktılar! Londra, 19 (A.A.) - Müsta· 

Bugu"'n Almanların elinde de· d PETEN Amerikafr Gençler Londra, 19 (A.A.) - Müata- kil Fransız ajansı ıbil diriyor: 

Vilkie, Londraya 
Sefir mi Oluyor? 

Vaşington, 19 (A.A.) - B. Roose· 
vcltln Birlı>.şlk Amerika devletlerı 
reisliğini llçUncü bir devre için res
men deruhte etmesı mera.simi yarın 
icra edUecektır. 

d Ken n: dy e kil Franııız ajansı bildiriyor: 1 . s.u nday_ o_ İşpatch ... g.azet.esi, bi-n izlere hakim bir üşmana zarar h f 
Vermek için kuvvetli vası~alar Reynold Nevs'in diplomatik rıncı sa ı csınde buyuk hır man· 

Vardır. Tayyarclcrile ve dcnızal· o Yo.'un Yo'.c,•su LAVAL A.·m!ll!_B y !laını muharririnin zannettiğine göre 1- ·~t~c chalyanın h":'ufu~ nu bil-
i J u ad talyayı tam bir hezimetten kurtar• dırıyor VC §U habcrı Verıyor: tılarilc ortalığı yıkıyor ar 1vc kya: mak için B. Hitler'le B. Muaııolini. I Hrtler, istiladan evvel bir hü-kıyorlar. Fakat bu faaliyet er a .. tı f I" d 
idi D Qldllğllllll Anl·.ıttı Asağı ı1clı"1·( ı"l vr nin hazırladığı mülakat, Yugos· cum P anı vücu c getirmek üze. netice almag·a kafi deği r. O· u A s dakı" an'aşmaz • 1 M ı· .. k d 0 • Al 1 ra 1 n . • lavyaya ve Bulgaristana birer ü • re, uııso ını ye en ıaınc man. 

nüp dola•ıp Almanyan.ı.n . ası A ) H S F · 19 (A A ) ı J 1 yada ··ı"k" im · " d Ncvyork 19 (A. . - avaıı: an· ranauıco, . . - timatom vererek Aman ve ta· mu a ı o asını cmrctmııı· 
ta.rruz kuvveti ordusu uzcrın e I d k b k l k Or'adan Kalkm Ş B 1 Al k 1 1 ı ı ı y · t" S ld w •• ··ı·k b Amerikanın ngiltcre e i sa ı 1 • azı genç er, man onao os u- yan kuvvet eri e evvc a unanıs· ır. anı ıgına gorc, mu a at, u 
toplanıyor. büyük elçisi B. Kcnncdy, dün ak- ğu tarafından çekilen gameli haç tana sonra da Türkiycye hücum 24 saat zarfında ya Münih"te ve 

Silah altında milyonlar~ Al· radyoda söylediği nutukta, Vichy, 19 (A.A.) - Havas taşıyan Alman !bayrağını indirmiş ctm~k için A~man kıtaalının ser- yahut Sab:burg· da vukua gelecek. 
l'Xlan askeri duruyor. Tcçh~zatla- b;ltercden avdetindcnbcri ma· Resmen tebliğ edildiğine göre,! ve lbu işte sükun ve intizamın tc· bestçc ıbu memleketlerden geçme- tir. 
nna hiç diyecek yokt~r. ~urulu ruz kaldığı yabancı hücumları Mareşal Petain dün B. Lava} ile ııiaini temin için polisin bir kaç de. sine müsaade edilmesin! istemek- Musaolini'nin Almanyaya git-
bir makine intizamilc ış gormck t t ettikten sonra Jngiltcrc· buluşmuştur. Bu goruşme cana· fa müdahalesi icap ctmi~ir. tcdir. mcai de Hitlcr'in ltalya üzerindeki 
Üzere hazırlanmışlardır. p:o es a~lup olacağını hiç bir za· ııında, B. Lava!' i~ istif~ .et.tiği 1 3 Alman İmparatorluğunun 18 71 Bu hareketin <gayesi Karadeniz. hakimiyetinin genişliğini bir kere 

Fakat bugün iki sebeple tcşeb· nı~n :öylemediğini beyan eyle~iş birinci~anun ~-adıael~rıl~ntaç c· de kuruluşunun yıldönümü mü na- de ve Türkiyenin Akdeniz sahille- daha göstcrıcn yeni bir delildir. 
büsü elden k~~ırn_ıı~ bulunuyorlar: ~e sözlerine §Öyle devam ctmı§· den ~u~efehhuml~r ~ ~::~· -1 acbetil_e Alın~~ .. kon~olosluğunun rinde bulunan deniz ve hava üs· Yapılacak bu konferansta her 
Bunlardan 'h_mncısı, asıl. ca.n. ala. tir: . . j Huk~~.~t m~hfıllcrı, d hi bir ga~~~ı h~çlı buyuk hır.bayrak çek !erini ele geçirmektir. ııcydcn evvel, Almanyanın İt~lya-

Bu mUnascbctle B. RooseveU nis
beten kısa bir nutuk söyllyecekUr 
Nutuk 12 dakikadan fazla stlrmlye 
cçktlr. 

B. Rooseveltln hususı kAtlbl D 
Early, reisin son nutuklarında flklr 
!erini mufassalan izah ettıtinl ve bu 
nun lçln yarın merasimde söylenece 
nutkun kısa olacağını bildirmiştir. 

* Vaşington, 19 (A.A.) - B. Wan 
deli Wllkle, bugtln Rooscvelt tarafın 
dan kabul edilecektir. 

Willkie Sefir Mi Oluyor? 
Ncvyork, 19 (A.A.) - B. 

(De,ıunı Sa. 6, ısu a de) * cak hcdcflerındcn kcndılcrını de j 1 giliz milletinın mancvı-, Lav.al gor~mesı hakkkınd a fç k t mcsı uzcrıne sokakta bınler{ c halk Bu planın tahakkuku için cSov (Devamı ı:;a., 5, tSıl .t de) *=* 
n. . d «- n t fsırde bulunmama ta ır, a a k 1 1 k .. .. d 1 . . 1 • llın ayırması ır. k yüksektir e hf'll b .. onso os u onun e top anmıştır. yet dcnızınc> A manların gınnc· 

Jk 1 . . ayet yatı ço • 1· iyi haber alan ma ı er, u go· B 1 b' . S 1 B· ı···. .. d r-------------------------~ inciııi de kuvvet erını g A ik Almanyaya harp i an . k d . • k "I" azı genç er ınanın yangın sıne ovyet er ır ıgınm muaaa c 
• w d ~ t· mcr a k"' rÜ"menın ya ın a sıyası a su a· d' . 1 . t k b d w. B lk 1 d . gcnış sahalara yaymaga ve agı . Al nın tahak um " . • •• l k d' mer l\.Cn erme ırmanara ayra. c ccegı ve a an ar a nazı ta· 

ınağa mecbur kalmalarıdır. B~- cdın~e . m~:aet vereceğinden mellen olacagını soy eme tc ır. ğın bulunduğu yere kadar c;ık· hakkümünün tam olarak tecasüs 
gün Almanya düşmanla dolu hır tehdıtlcr;.c n .k Y n derhal hatbc * mışlardır. Bundan evvel halk eyliydbilcceği farzcdilmiştir Bu 
alemin ortasında yaşıyor. Nor emini~. mferı anı Muzafferiyet Paris, 19 (A.A.) - D. N. B.: bayrağın kaldırılmasını veya ya· planın Von Rıbbentrop t~rafın-

B 1 . csı tara tarıyım. L 1 .. •. . d A ik b w d k 
Vcç, Danimarka, Holanda, e - gırm. . d h" aliplcrin mağlup Petain • ava goru§mcsın en nına mer an ı.yragının a o. dan hazırlandığı ve ana <hatlarının 
çıka, Fransa, Romanya gibi işgal ta~dırın~\ \:!ünizmin kucağı· sonra, Mare§al hususi trc~lc nu~masını istemiştir. ı tafsilatilc B. Mussolini'yc bildiril-
altında tuttuğu memleketlerde mılletlerı 1 

c lhuz olan Avrupayı Vi.chy"ye, B. Lava! de otomobılle Bilaharı: bayrağı yerinden sök- diği söylenmektedir. 
kendisine cidden yar olanlar, bir ı n~ atılması m~ ·cap edecektir.> 1 Parise dönmÜ§tÜr. mek suçu ile iki genç tevkif cdil. j Fakat Türkiye sağlam ve azim. 

(Oe\aııu ::ıa. 6, Su. 4 de) * hımaye ctmesı ı mişlir. Bunlann Amerikan donan· karanc durmaktadır. Ankarada 

maıına mensup bir torpido muhri. lngiliz • Türk kumıayları arasın· 
binin mürettebatından olduğu an. da yapılan konuşmalar bilhaua 

lDünkü Spor Hareketleri 

. F tadındaki maçlar tf!hir edılmıt, yalnız Şeret 
l>ün havanın müaaadesizliği dolayısıle e~e:~imiz Vefa • Beykoz hl'Jılqmasını rösteriyor. 
aahaaınd'1ki ınüaaba~alar oynanm!f!ır. dördüoci; aahifcmizdc bulacal11ınaz. 

Dünkü maçların tahilitııu 

!aşılmıştır. manidardır. 
Bayrak indirildiği zaman genç· Muharrir, Türkiye hücuma uğ· 

lerdcn biri bir k~csinden, pen· radığı takdirde İngiltcrenin Tür
ccredcn sarkan konsolos da diğer kiycy~ yardnn edeceği hakkında 
kö~esindcn yakaladıkları için bay· ı verdiği teminatın tamamen ifa c· 
rak yırtılmıştır. dileceği kanaatindedir. 

Huku~çularımız Arasında Bir Anket 

Teşrii Masuniyet Meselesi 

MİHVER PROPAGANDA YAPIYOR 

- Gospodin, ayağındaki iakemlcyi tepersen daha yükaclecek
ıinl 
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~ Şehirve Nenzleket HabeTLeri ~ 
._ __ YAZAN: M.SAMi TEii~ ----- ;:.ıa~;ı 

3ir Uşak Demir Bir Kapı Açtı ve 
Yedi Arkadaşı Bir Odaya Çıktılar 

-33-

Şehrin 
• 
ımarı 

Bu sene şehrimizde yapılacak 
Sofradan kalkıldığı sırada Hı· şede boğdurulup denize atılmak yollar ve meydanlar için Jstanbul 

zır bas nda hır ağırlık hissetmeğe şeklinoe dahı oımı !Vıanınev Hw- Be ediyeai büyük bir faaliyet prog ı 
baş.adı 'e ayağa kalkıp sarayın rı korumak ıçın d>ütiın tertıbatını ramı hazırlamaktadır. 
l.:.or dorlarmda ilerlemcğe başla- almış hu1unu.1ordu. Fakat bir 1 Şehircilik mütehassısı mimar 
Jıtı arı ~man bütün vücudüne bir yanlışlık, ve hatıra gelmıyen her ! Proat'un yaptığı plin üzerindeki 
ke.uxıik yayılmn~a başladı. Göz· hangi bir ihanet Hızırın dun31 adan tetkikler devam etmektedir. 
lcri kararıyordu. ahirete boylamasını İntaç edebi- / Şimdiki halde yapılacak işlerin • 

Hızır Dursuna yalda§arak: lirdi. 1 başında Yenlkapıyı Gazi köprü-
- Kendimde ibir fenalık du- O zaman İbrahim Pntadan ya· süne bağlayacak olan Gazi buıva_ 

Y\I) orum. Başım dönüyor, kuvve- man bır intikam almasını kolay- rıdır. Buranın istimlak işleri ilerıe. 
tı..n 11ikeıııyor, olduğum yerde yı- \aştıran böyle bir yığit daha bu- miştir. 1 

'-.. 
Piyasa Vaziyeti: 

Peynir 
Devr.m 

Buhranı 

Ediyor 
Henüz Üzerinde Durulmanuı 

Yeni Safhalar Var 
Peynir buhranı henüz halledil-

memııtir. Peynir tüccarlarıqdan 

1 

bir kıamı, buhranın Mürakabe ko· 
misyonunca fiyat tesbitinden ve 
piyuaya yeni çıkan ve peynırden 
servet yapmak isteyen tüccarlar· 
dan ileri aeıd.iğini söylemeıctedir· 

' ler. Fakat, yaptığımız tahkıkata 
göre, peynir buhranının dığer bir 
aarlıaaı vardır ki. heniil: üzerinde 

20 - ı 941 

Darülacezed~ 
Köşe 

rR\ arüli cezede bizlere de 
l6=Q köıe ayrılması taıa 
genç arkadaşlarımızdan ~~°"" 
mını fazla incıtm i§ görünu1~_ı 

;mıp kalacağımı hissediyorum. la-hılmesi .imkanı bir daha eline 1 Hu yol üzerinde bulunan tarihi E . kuru L- d ld - • 
deCJ1. geçemezdi. eserler Müzeler idaresi tarafından Çocukları sırgeme munun Osmanoey e açmıf 0 ugu ~e~ı 

A,;nı dermanaızlığı duymakta ıvlanınevin bu işte büyük bir tesbit edilmektedir. Yıkılabilecek dispanser faaliyetine ba~lamııtır. Dün dispanserin idare heyetı bır 
o an ı..ursun yanında.ki yoldaşlara rol oynarnağa kaıkııması yalnız olanlarla, eski vaziyetini muhata- toplanb yapmıı ve bu toplantıda fakir ve hasta çocuklara yapıla
baktı ve onların da renklerının Fatma Sultanın arzuıarına hız.met za edecek veya yol kenarına çe- calc: tedavilerin tekilleri konuıulrnuıtur. Çocuk Esirgeme . kuru

l gıbi okluğunu görünce Hızıra emelinden neşet etmiyordu. O- kilme.si icap edenler teısbit edil- m\Dl~ bu bayırlı teıebbüsünden dolayı tebrik eder, muvaffakiyetler 

konuşulmamıştır, o da ıudur: 1 

1 - İstanbulda buzhanelerde 
ve bazı yerlerde wıanmıııı olarak 
on iki bin teneke peynirden baş
ka, Trakyanın munteııf mıntaıı:aıa. 

Bütün bir ömür geceli 
düzlü didin ; karınca kad 
iyiıik, dogruıuk ve güzellik 
şinde ko~ ; bugün yaptığınUI 
rın sabah yıkumı~ ol duğunll 
ve ycnıden bll,f1a; zaman 
muvaffakiyete yaklaşıyor ( 
ol fakat tam dakikasında ",( 
kilerin me~ur Şatrancı ~ 
oyununda olduğu gibi :Y~ 
karnına) düıerek yenideo u 
selmeğe çabala. Ve b~ 
hepsinin aonunda bunaıııJI 
luat ak törleri, inmeli utçu! 
beraber Darüıacezede öl 

aonere': nun kalhinde paşaya .karşı yaman dikten sonra Belediyeye bildiri!- dilenz. 
- Galiba biz bir dolaba geti· bir kin vardı. Lbrahim onun sev· mektedir. Ve faaliyet Müzeler ı- ============================ 

.ıldik, adımlarımızı açıp §U men- dığiyegane adamı boğdurmuş ve dareaile Belediye arasındaki an- Ünivers:tJ Teşkilat Kanu 1U PrJj3Sİ 
ı.us saraydan obir an evvel uzak- Mahınevi dünyanın zcvklennden }aşma neticesinde yapılacaktır. 
.aşaıım. mahrum bırakmı§tı. ;;ımdi Mahı- Bu yol üzerinde ve Yeni.kapı 

- Acep prabı çokça kaçırdık ncv de Hızır la l- atma ~ultanın te- istasyonunun yanındaki Çukur-
' ondan mı dersin~ lakisıru kolaylaştırarak evvela ve- bostanda da bir spor sahası vü· 

- Seni bilmem ama ağam, zirden manevi bır int.ıkam aımayı cude getırilmcaı tahakkuk etmiş 
ben kulun öyle iki üç testi şarap- kunryorou ve sonra.... gibıdir. Prost ta burasını muva· 
la zum olmam. Bir düzeobazlık Ve sonra ise artık her §ey ko- fık görmüştür. 
edip şaraba bir nesne karıştın!- laylaşırdı. Fatma i:>ultan bu genç Sirkeci garının yanındaki mey· 
mı§ olsa ıı:erektir. aoama aşkın ço.1.iıımez bagıarııe dan da genışletil ecek.tir. lstınııak 

.Miaafirlerdeki halsizliği sezmiş bır kere bagıandıl<.tan sonra ıhti- ışleri ikmal edildiği ıçın garın 
ulan saray uşakları ikişer iki.şer yar vezıri berc.nrar eaıvermek. hıç tramvay caddesi cihetındeki kö· 
onların kollarına girerek yardım le güç oımazdı. şenin yıkılmasına başlanmııtır. 
etmeğe koyul.dular. lıenç suıtan elbet ki ihtiyar ko- Bu ada tamamile kaldırılacak ~e 

İçlerinden biri: casının bır eceıı ıtaza ı.ıe onaaan burası büyük bir meydan haline 
- Galiba pra.bı biraz fazla kaıJtmasın - rıza goşterır ve hı- getirilecektir. 

,.açırdınız ağalar. Sizi boşça bir 

1 

zır da onun yerıne k.aım 01\udu. Boğazın Anadolu yakasındaki 
salona iletelim de bir eyyam isti- !Vıa.tunev bır taşıa bır kaç Jtuş Boğaz boyunun da Bey.koza .ıca
rahat :buyurup kendinize geldik.- vuran bır avcı aurumunactydı. dar genişletilmeei bu senenin prog 
ten sonra yola düzülüraünüz. hem lı>ratıunaen ıntl>(aırunı aıa- ramı içine alınmııtır. 

Dedi ve arkadaılanna bir ~a- ca..., hem ue sevaıgı l· aımaruo lstanıbulun en büyük tarihi e-
ret yaparak Hızırla Dursunu ve genç ve OL™; oır SCV'~ııuun .ıt.ouarı serlerini ortasında tutan Sultan
ndamlannı sürükleyerek koridor- aıaaıruıa nauı aaaoet oımaıunı te· a.hmet meydanı da açılacak ve bu 
ıardan aeçirdiler. ı~ .. .ı eı.mış oıacaıttı ve 'Duıun ou suretle bu eserler daha güzel bir 

Artık tamamen kendilerini kay- ış,er goı ... awaen sonra eroeıte Ki ,ekilde meydana çıkarılacaktır. 
betmiş olan misafirler için uşak· ı·atnıa .::ıu.tanın aarayua..;.ı mev· 

Doçent ve 
Kadro aı·ı 

sistanların 
Ge iş etildi 

Üniv!rsite, ueni sene bütçesini doçentliğe de münasipleri tayin 
hazırlayarak Maarif Vekaletine edilmektedir. 
~öndermiştir. Yeni bütçede, do· ı Fen Fakültesi umumi fizik do· 
çent ve ücre tli asisLan adedi arttı- çen tliğine imtihanı muvaffakiyel
rılmıştır. Ücretli asıstanlar daha le geçiren doktor Saime Türkmen 
ziyade Tıp, Fen ve Edeıbiyat fa- tayin edilmiştir. Hukuktaki dört 
kültelerinde kullanılacaktır. 1 doçentliğe talip olanların yabancı 

Üniversite, ayrıca bir de leş- dil imtihanı yapılmıştır. Sözlü İm· 
kilat kanunu projesi teklif etmiş- tilianlan da yapılacaktır. 
tir. Teşkilat erojeı!i knbul edildi- lktısadi meslekler tarihi do· 
ği takdirde Üniversiteye memur rw• . . b. k enedenberi 
olarak yüksek tahsil görmüş olan· çent ıgı ıçın ır aç 6 

lar alınacaktır. l lukuktaki dört, münasip bir doçent bulunama· 
lktısattaki ild. F endd;i bir açık ma_\tadır. -----

rında, Baııkeair ve Bandırmada 
mahallin ve İ.stan'bulun ihtiyacını 
karoılayabilecek ve buhrana mey
dan vemıiyecek derecede peynır 
vardır. lstanıbuldaki peynir tüc
carları, bu mıntakalara peynir al
mak için müracaat etmişlerse de 
bir teneke peynir için, mahallinde 
teslim, sekiz lira istenmiştir. 

2 - İstihsal mıntaka larında.ki 
bir kısım peynir tüccarları da el· 
!erindeki peyniri tesbit ettirme
mek için bazı müesseselere laah· 
hüt cttikl~rini bildirmekte ve son
ra da pahalıya utmaktadırlar. 
Peynirin hakiki miktarını teshil 
etmek için müesaeseler<" taahhüt 
iddialarının doğru olup olmadığı
nı da tetkik etmek icap eder. Hi
lafı haki.kat söz söyleyenlerin tec
ziyeıi cihetine de gidilmelidir. 

Yağsız Peynirlerde İbtiki.r 

Evvelce de ucuza satılmakta o
lan yağsız peynirler, bakkallarda 
yarım yağu fiyatına satılmaktadır. 
Fiyat Müraka.be heyeti, Ticaret 

bekJemeğe git 1 
Aslını ararsak genç ar~ 

!arımızı isyan etl'..ren bu fikit!: 
Belediyenin acezci matbuat J 
ğuıunun asıl binada yah~-~1 
bir paviyonda olması şeP 
bahanedir. 

Bizim Ankara caddui d",,. 
meydan gibi .bir dörtyol ~ 
dır ve dört bir tarafa d ~ 
yolları vardır. Bunlardan .~ .. 
Büyük Millet Meclisine gÖ~ 
kimi Belediye azalrkların&• 
ket idare heyetlerine ve b~ 
nekürlere -götürür; kimi ~ 
~eri :kıvrılarak gazete pa ~ 
koftuğuna götürür; kimi de ';J 
le Darülacezeye. Eaefle ili 
mecburuz ki saydığımız: Y ~ 
rın en i§leii galiba bu t10flff" 

sudur. 

Doğrusunu arar.sak a~~ 
böceği gibi ömrünü ötm.dd• 

r1n arzusuna mutavaattan başka Kil yu..:seıOCCA ve 1'1m Dmr 08'la iv! QQTl fte: 
re kalm&IIU§1ı. neıerın oırocaaı uıu.an tantına gı· J 1 

Jıerde yürüyen bir uşak demir ıecexti. Onivenitede Kitapaızlık Mı 7 

1 Odaııı, Bor.sa komiserliği peynir 

1 üzerindeki tetkiklerini bitirıni§lcr- ı 

1 

dir. Peynirciler tarafından ileri 
sürülen bazı fikirler Ticaret Ve-

çiren. dünyaya nizam ve 
uğrattığı halde kendisi jçio 
ihtiyarlık teıkilatı kurma>'1 
!etmeyen insanların enind(A 
nunda olacaklan budur. ~ 
bir Matıbuat cemiyetimiz ~ 
Fakat onun hizmeti ancak -~ 
hadisesi belediye doktoT\I ~ 
rile teshit edildikten aonr~ ) 
lar ve nyağı d{}n.suz öleniSI 
§lna kuron ve söylevlerdetl 
leğen saksısı oturtmağa i 

b r kapı açtı ve yedi arkada§! bü· I JVJa:hınev selamlıkla harem a
t n mefruşatını bir hasır te§kil e· ra.sınauı kuçuK ~uıı bır ıı;.apıda 

en demir parma.ldı.klı b:r odaya keltlu<la ile Jı;.onU§Up aııı.aşıı.a..tan 
ktılar. Tavandan sarkan bir zu.- sonra, .t-a\ma !>u,tanın l.f oaa.s.ına 
rın ucuna talulmııı hir tek zey- dogru ııerıer..,.en butun bwuarı oır 
yai kandili bu odayı güçlükle lanz.a ıçınde ouşun.muı ve: 

a dınlatıyor, kandilin titrek ışığı - :::ıaorın aonu scuunettir. Sa-
, ıanın ortasında upuzun yatan bırla koruk heıva oıur. b~ıedım, 

; edi adamın ıoluk yüzüne titrek yılıarca agıav·*' sızıayarcuc bek
ou ziya serpiyordu. ı ıedun ve ışte senuı de ~bal ve 

Hızırla arkadaşlarını demir ka. saadetin benım elımdedır lbra
ı odaya koyduktan sonra u· hım. Nasıl kı kapıyoldaşın i'vıus

klardan biri seğirtip ifi kedııi- tafanın hayatı da bır .zamanlar ıe-

den şUt&yet ecWcugı wuuuııı..w. yıı.puan 
neşn)a.t doğru ue~wr. Lınıvec&te

run ilk kurwu.şu ve onu ta.Kıp eücııı 

senelerde nıunuillt ecneoı meımc:M:e~
lerinden çok m.uu.aı-aa kitap &eur
U!mJŞ ve her ensuwue wuwı.ça. .zen
gin kUtUplla.neJ.er vucude gi!urum~-
tır. 'l'a.leı:ıe c1erB kiı.apıaunıı. ge.ıuıce: 

ü letine bildirilmiştir. 

Beyaz Peycir İhraç Eclilmemittir 

Bu sene bir miktar ka~r pey
niri ihracatı yapı lmışsa da beyaz 
P<"Ynİr ihraç edilmemİ.§tir. ihraca. 
tın peynir azlığına sebep olduğu 
l:l.\ialan da bu seheple varit de
ğildir. 

dııya haıbe.r verdi ve o da koşup nın elindeydi ve sen onu feda et
netıceyi Ü>rahim Paşaya an:etti. mek. için bir la.hza düşünmeğe bi- llstelerine giren kıtaplacın çoğu da 

lbrahim Paça büyük ıbir yükten le lüzum gdrmedin. Beride onu 

Her pro!esor bir cıers kıı.aoı yıı.zmıya 
mecbur tutulmuş ve hemen, hemen 
her dersin kıtaW yazdırı.lıp neşredıl
mışttr. Bundan b~Ka, t.ıılcoeye mu· 
racaa.t kıtabı olmalC iuere tereunıe 

Galatasaray lisesinin Kurt yav "Ulan dün havanın fena olmasına 
rağmen uzunca bir yÜrüyü~ çtk"Jlıflaı·dır. Küçük izcilerin yÜriiyÜf 
emasmdaki neıeleri byda değer. Hepsi temiz havada yaptıkları 
gezintiden menınun olarak dönm:iılerdir. 

Üsküdar Y3 KadıköyUnda 
M~ngal Kömürü D .. rhgı 

Üsküdar, Kadıköy, Kuzguncuk 
tarafların.da mangal kömurü son 
derecde azalmıştır. Bu havaliye 
!;>ııe, Vmerlİ., Uvezli, Haciz ve A
lemdağı tarafından, yollar çamur 
oldu~u için kömür gelmemekte, 
köylwer de torla.ldara gıdeme- j 
meJr.tedirler. Kadıköyünde kendi. 
!erine kömür yüzünden çok para 

ırnrtulmut gibiydi. Kethüdaya: (Arkalı var) 
- Saray içinde bir iş işlenme- r " tercume ecıumışur. 'i'e.ı:cılme e<Ulen· ========;....:==================== lerden bir kııınu da. lJevıct mıub<l.8-

ıni iltemem. Bu herifleri alesse- s J "' 
ıer Ağa.kapısına iletip deliğe tı- ı oruyor ar,' 
.arsınız. Sonra da kadıya söyle· 
rız; k~ sarayı &safi önünde biede- Bir muaUhn soruyor ve dJyor 

ane harelı:etlerinden dolayı bük- ki: 
miı ,er'i istihsal eyleyip kirlann 

marn eyle.inler 1. 
Yen içeri ve Sekıban ağalarına 

a ha.her ulaıtınn. Ordu içine ya
.> ılan eıirrayı dağıtsınlar. 

Emrini verdi. 
lbrahim Paııanın yanından ay-

ıbn kedlüda doğru:& Mahınevin 
ynnına k()ftu ve Hızırın §araba 
katılan ilaçla uyutulduğunu ve 
hepsinin :bir odaya doldurulup ki- ı 
lit altına alındıklarını anlattıktan 
oııra: 

- Paşa efendimiz yann sabah 
hepıinin Paşakapısına isallerini 

mir buyurdular. Sultan efendi
~ni.te hali arzedip emirlerin sorun 

c nice hareket edeceğimizi bil-
• .:in, dedi. 

Ben bu 9elle yeni mnallhn 
oldum. B1r 8JDJfta yetmış ıa.ıe
bem \ar. BırlııclkWıunun ou ı,. 
f1De kadar bu talebeye kanaat 
notu vennlJe mecbu &utuldıık. 
Yetınlt taJebeniıı her bıruu &&

sari on dakika müzakereye kal
dımut oldutunı halde bü.tüıı 

ınnıfı ancak ve rollıjldi.l.atıa blr 
defa yolcJıyablldlm. Bir detır. 

da yazıh lm"han yapabUdJm. 
Halbuki her talebenin lk1 ya.-
zıh \ie lkl de sodU tnU.z.akcıe
ye ta.hl tutulması emir icabı
dır. ü dakikalık den müllde-
tlnde Ye haftada Ud sır.at olan 
bir dersten daha fula mtı.zake-
reye :r.aman müsait defildir. 
Ar.aba Maarif Vek.l.Jetl bu usul 
yerine Dç aylık unıwni yokla

ma ıılııtemln1 kabul etse dalıır. 

sınd& tabedilmektedir. 

Muallim Muavi.nliği Ehliyet 
lmUbaıu 

Üniversitede, vu ..... ~WU hazıranda 
muallim muavinliği ehliyetname ını
tihanı açılacaktır. imtihanlar, yaban
cı dilden, tUrkçe, tarih, coğrafya, ta
bll ilimler ve malematikten yapıla· 
cakt.U". İmtihana Lise ve Mualhm 
mektebi mezunlari1e Universlte tale
beleri girebileceklerdir. İmtihana &1r
mek lsUyenler şimdiden Maarif Ve
klletine mUracaate bıı.şla.ın~lardrr. ____ ,. ---
Çalgılı Birahanelerde Tarifeye 

Riayet Edilmiyor 

Bazı çalgılı birahanelerin, Bele. 
diye lktısat müdürlüğü tarafından 
teabit edilen tarifeye riayet etme· 
dikleri yapılan müteaddit şika
yetlerden anlatılmıı ve ııkı bir 
kontrol başla.nuııtır. 

Mahınev aqamdanberi endişe 
ile lbrahim Paşanın vereceği ka· 
ran ıbekliyordu. Her nakadar ve
zirin kararı misafirlerin boyunla-

Bilıhassa bu birahaneler ralcı ile 
bera.ber vermeğe meobur olduk
ları '1).CZeyi vermemekte ve ayrıca 
verilen mezeler için yüksek fiyat
lar istemektedirler. Yapılan kon-

faydalı olmaz mı! trol neticesinde bu hareketi sabit 

\.ııııı~-----------"" olan müesseselere ıiddetli cezalar na birer kemend atılıp bir kö-
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ılıtUn ltalblle Mmllfl adaııi. n bAla 1 Kendinden ~eçerek kollarım azır.t

hayalinl .ıevmellte oldutu adam bu R ve IMız yollara haykırdı: 
korkunç mahlflk ma idi!- Hır.ykıra - Saffet!. Satfett.. 
naylma atlamak. bu fenır. dünyanın Ne bir ses! Ne bir t"el'&p!. O za-
hu defenlz ba)'atın sllleeUe hUvlye- man rüya gördü~llne kanaat haaıl 

wnl. stit'Jerial ve dlmatmı kaybeden etu. J.'&ka.t gündüz, uyanıkken ve 
b\r ır.avallımn fel&keUne atlamak is- lıattA sokakta ytirik.rkeo rüya gör
tlyorclo. Fakat JaAIA, bonon canlı blr mek ! 
raca detll· baWı Wr '--ef.lıt oldu- Kim bilir! •• Hayatın her türlii p
iaa& inanmak fıl.,in çırpmmalrta idi. rabetlne buuımaJı IAT.ımdı. Ve o da 
ilaha bir .,eyler eöylemek, onu lı:a.r- bu garip rüyaya lnandL 
!mnnda blru daha alıkoyarak bu ~ •• • 
~osun karanlılmdall kurtulm&k I~ llER ŞEYİ Ul\'UTACAôlM! 
anıyordu. LAkln perişan olan mu- - Aşatı yukan blr ııene oldu Pl-

hayyllfıslnl toplaymcıya kadar, o def- raye!. Daha ne kadar bu rilya te.ra
nettal kaka kaka IRM'IMJD'" 'le bir wl devam edecek t 
Hpyt diıaerek ~ - ika de bllmlyenm Seyfi Be7-

tatbik edilecektir. 

kendime bir tnrll1 cüveoemlyorum ... 
- Sö&lerln bir muammadan beş· 

ka hiçbir şey defli- bir rüyaya bir 
takun sır.çma mAna.lar vererek aaa
detlnl gerUetmek senln &iJ>l :ıek1 blr 
in&ır.DID yapacatı .. mldirt 

- Bütün bu aöyledllcJerlnlz dotnJ.. 
JAklıı, all bu rüyayı gönneeeyclim •• 
bu "1t>dao azabı benl bir gün mntl&
ka IHdtıra-ek.. 

Seyfi Bey &fır alır tabureye yak
laştı. Ptrayenln blrblrlne kWtlemnlf 
duran ellerlol anıc;lan ~Jne alarak 
nurıJdandı: 

- Bu çoeuklup, bu prtp inadı 
bınk !.. Blr lllkün aıaadetlmlu yete
cektir. 

- Beni mazur ~örün fo;eyfl Bey .. 
kalbhnln na8ıl parça parça oldutu
nu bll8eolz.. ya bo rüya b&ktkat lııe ! • 

- Peki Piraye! Şu rOyayı bana 
bir kere nedea ır.nlatmıyonun ! . Hl· 
ıa ııana karşı olan ııamlmlyettme 

lttmadm yok mn ! . 

- Sl:r.ln tıamlmlyetlnl:ıden ve şef· 
katlnlzden biran bile lfÜphe etmiş 
cJ.etUJm .. ~kin. •• 

8tidıııt1 ~ IUrpikJ& 

Beşi .Ci ayeti 
Fciller:r:in İkisi de Yal<a andı 

k K dog-ru ·ıterlcrken llhami de arka- kaz.anmayı tasarlayan bazı serma- , 1 3 oün evvel Beşi taşt_a Ö.Y·. dınd-'- · k ı l 
"' k d k !arından '-'eti"m;,. ve her üçü Kal- yecı.arı.ar, e ıAlerı amyon ara içinde oturan ta si egne çıııı J ...., ...., ı. .. ahn- '- . . k '' 1 • 

k. l f yoncuda bir .. arapçıya giderek ııa. ~omur Ntın ıut ıçm oy ere gıt 
Tevfik, ımeçhu\ ım9C er tara ın· . b" l I d miıler, fau.t, gazetemızin yaptığı 
d:.n 2 3 yerinden bıçakla yaralan- rap ıç:neye a§ ~m~ ar ır. . .. . .. . 

1 
• la k .. 

d · ·· ı · ·· ı B d T f.k . · k nqr.ıyat uzerme goz erı açı n oy 
mak suretile öl üru muştu. ura a ev 1 eve grtmeyı te • lüıer ıimdiye kadar değıştireme-

Memurların geceli gündüzlü ça- lif etmiş ve bir taksi ile BC§iktaı- diki ' · kk.a. ta ta k ta la il ı 
11 ... nıaları sayesinde nihayet katil- ta Köyiçindeki Tevfiğin evine gİ· ta ttekrıl 0 

k.. ..r1 n .. k~ln r trhe. 
..-·· d r ı arı omur ennı ı oya a • 

ler meydana çıkarılmışlardır. 1 derek şar.ap iç~eye orada da e· vil etmek tekiitinde buıundukla-
T evfiği öldürenler 30 ya?ların- ı vam .. et~_ışıerdır. . . . 1 rından tüccarlarıa aralarında ih· 

da İlhami ile 16 yaıında Sınoplu Gunduzden başlayan ıçkının te tilaf çıkm)Şlır. Tüccarlar, bunun 
Cevdett:r. Cevdet evvelki gece, sirile T evfk :&arhoş o: muş ve Cev. üzerine kömür almadan dönmüı

r.'ınayet Nasıl İflendi? dete sarkıntılık etrneğe baılamıı- lerdir. 

ı. . .. •. . • Ce d ıb ıger ara an anou un mun-tır. Bu yüzden ba~ayan kavga 1 o·· t ft lst -'- l _ _.._ 
llhami de dün aqamüzeri ya;,tl;a· huuumuş ve ilhamı ıle v et ı. lif tl . d k" ·· 
lanmıştır. 

Taksi değnekçisi Tevfik bayra
mın birinci günü Beşiktaşta ıbtr 
meyhanede biraz şaran içtikten 
aonra otobüsle Beyoğluna çıkmış 
ve burada dola~ırken evvelce ta
nıdığı Ce....detle kar§ılaşmıştır. 
Tevfik Cevdeti görünce sevinmiş 
ve koluna pirerek Galatasaraya 

rt arasında blrUunlş olan ya!Jlar yır.

naklarmdan sU:r.ülmlye ha.,ıactı. Bey· 
tl Bey müt.ee.ı;tr, onu IJflyrcdlyor, 
arada ııırada: 

- Yeter artık.. beni de Uzme!
dJye tısıldıyordıı. 

Piraye bafını kaldırm.,tı. Gözlerin· 
de Ani blr karamı pınltıları vardı. 

İniltiye benzlyen bafU, yumulj&k bir 
AeSle: 

- ller şe.)1 mıutaı-atvn, dedi. 
Ve loııa blr stıkOttan ııonrır. UAve 

f'ttl: 

Ceblnlzclekl lınlkaları ır.rtık 

parmaklanml7.& takıı.blllrtz ~eyli 
Bey!-

Erkf'jin ytiı:llndc mesut bir tebes
IJlhn pır.rlamıştı: 

- Nihayet razı olahlldln ha! .• Ar· 

tik bahtiyarım!- diye fı:sıJdadL 

.• ld te acm erın e seyyar omur .ça.klarını ~ekerek T evfıge sa ır· 1 - l l lı: 
1 d B k d ...ıL l . b ' .ı.. • aatıcı arı çoga mıı ve ev ere um. 

mış ar ır. ıça a.-.oe en ırDırı l alull k.. .. tm w b . . . u, ve ç ı omur sa aga aı· 

ardınca ınınış ~e 23 ye~dcn bı- ı lamıı ardır. Bu kömürleri guya u
çaklan.a.1 _T ~vfık. ka?~~r ·~n~~ .!~ cuz fiyatla vermekte ve bileli kan. 
re senlmıştır. l evfıgın oldugunu tarlarla da tartarak kazanç temi
gören katiller bunun üzerine ka- nine bqlanmıftır. Belediye bu 
pıyı kilitliyerek kaçmışlardır. il- mesele üzerinde tahkikata ba§la
hamı ve Tevfik bugün Adliyeye mu üzeredir. 
teslim edileceklerdir. 

GÖN"OL HIRSIZI 
&nelerin bir dak1ka kadar bllk

mU yoktur .. bUD11 herkes blr t.eraae 
gibi tekrarlar- takat bu ııUraUn acıı
sını, maziyi taha811Urle yA.dedenler 
kadar ldmııe bilmez... 

İtte Piraye Ue 8eytt Beytn lzcJlqç
larmın Ust1lnden tam iki ııene .P9-
mlşti Piraye ıı.y&tınd&ıı ııon derece 
memnun olmakla beraber maziyi an
nuya başladıtı zaman. kalbinde ince, 
haıısaa bir damarın koptuğunu hll
ııedlyordu. Fakat eö:ı vermltti: her 
,eyt unutacaktı. 

Yağmurlu blr ilkbahar sabahı! •• 
Seyfi Bey erkenden ı,,ıne cıtutt lçln 
Piraye kapatıoı açık buldotu plya.
nonun başuıa oturarak parmaklanıu 
raııtgele tu.,ıar üzerinde dolaştırnuya 
başlaımştı. 

----o--

Boya Salonlan Ve Hafta Tatili 
lstanbulda.ki boya salonları pa

zar tatili münud>etile kapah bu
lunmaktadırlar. 

Bilhuaa tatil gününde halkın 
diier ıünlere nazaran buna daha 
z~ade ihtiyacı olduiu Üeri sürü
lerek bu salonların pazar ıünü a· 
çılmaaına müsaade verilmeai için 
bir müracaat yapılacağı haıber a
lınnuttır. 

\AKVIF.ıl 
M IKJNOtKANUN 1941 
PAZARTESİ 

YIL: 1941 - AY: 1 - GON: 20 
RUMİ: 1861 - % nelkAnun: '7 
HtCBI: 13:58 - ztı.HlCCE: %2 
• . ---a.4.' \ . __ ,., ~ .. 

Ve aJyanalan parmakJanna getir- Bu tu.fların yaratttr~ nafmelM!.. ·-
dJkten sonra eğUdJ, dodaklarmı Pira- Karanlık ormanlanıı derlııllkJe.r1D

yeııln reoblz alnına değdlrdL Bo den akııecllyor zannolunan bu derin 
iniltiler! .• Ve nihayet, bllttln bir öm-

ılık bWJe zavallının g!lz )a.'jlanna 

tekrar yol \'ermişti. Başını onun g!lğ· 
süne dayıyarak hıçkıra hıçkıra ağla

mıya ba.'lad.ı. 

rUn teryatlan !-

Genç kadm bu nağmelerin ruhun
da kaynaştığllll lllsscdlyordo. Par-

(Arba nr) 

GÜNEŞ: 

OuLE: 
1K1ND1: 
AKŞAlol: 

YATSI: 
lMsAK: 

8,22 2,12 
13,25 7,lCi 
15,M 9,(5 
18,10 12,00 
19,45 1,36 

8,37 12,28 

eder. 

Maamafih gene doğnısO -,j 

nirae bu bizden çok ileri ~ 
lcıketler için de aıağı 1tPJ 
böyLedir; meııleğin viladi bit 
katlığıdır. A 

F ranııızların Mor is Ma 
diye bir romancıları vardı. 
nim külüstür kütüphanede ~ 
bir iki lı:italbı bulunma.sın• ra 
çok okunmuı bir mubarrİ'• 
adamcağız bir tavanara11ndll 
lık ve hastalıktan ölmülo 
ııında bir yatak çarşafı bl~ 
madığı için cenazcB'i göm 
sarılarak aşağı indirilmiftit• 

Gene Villi anında vaktil' 
okunmuş ve bilhassa zar~ 
şöhret kazanmııı bir rrıu. 
için Fransız gazeteleri es1'~ 
ve okuyucularından üstü i)J·rt 
bir tarzda iane istiyorlard~ 
bunlar bugünkü viran Fr• 
değil geçen senelerin ref~ 
lüksüne imrendiğimiz fr 
sında oluyordu. 

* IJ 
Genç arkadaşların c Y~ 

daki asil ve heyecanlı İ.11 ilıi 
evvela bana da geçiyor sP.J 
muıtu. Fakat gözümde ~ 
tiyari on beı yirmi sene~ 
ya, belki hatta daha e 
ait bir manzara canian<fı: 

Gene böyle bir kış gii~ 
kendimi yahut rugele b 
den birini gördüm. Saçlarcll 
tek siyah tel kalmaml§: 
sarı, kırmızı, mor çizgilet• 
marlar, fişler, çukurlarla d 
mış; damarlar sertleflllİI; 
çalıımıyor; el çallflilıYor; 
feuaıı kafa çalıımıyor. y.-
sını dolduran yeni .. 
cekleri neslinin cıvıltıları 
da eon defa olarak muelJ 
LOtfinin oda11na giriyorıJf! 
da aııa~ı yukarı biz Yllf~_.ı 
ne de ol.a dinç ve hayatiY;, 
lu. lht:yar meslckdaoa ~· 
mür temennilerile defteri 
yor. Matbaaya gerçi bir9' 
cumuz vardır. Fa:kat o 1"'Jı 
mızı alcııayarak bunu a,.,. ! 
cağını vadediyor. 

Bu hayal heyecanımı 

eder gibi oldu ve Düf~~.i 
vindeki muharrirler kö~ 
na adeta sempatik gö~e 

Yalnız adı DarüI•c~ 
Dütkünlercvi mi, ıefka~ 
mı ne olduğunu hala bil. 
miz ıu mubarek yere 
fialeri biraz koruyacak V'~ 
sefaleti, düşkünlüğü dahli 
vir edecek bir kelime b 
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~nYA~o 

öCMAlL 

Yeni Doğan 
FRANSA 

Yazan: M. H. ZAL 
~ imanlar için en yanlıı h~ 
~saplardan .biri Fransa ile 
yaptıkları mütareke olmuştur. 
Nazı Almanyası Compıegne or· 
rnanında 1918 mutarekcsinın 

Sulh zamanında ltalya tarafın dan batırılan Helli knıvazörü 

imza edildiği vagonda yeni mü- 1 1 v--·- Be1aı; Kltabmdu Si için mutlaka 
k. Yunan • ta • '--tıırckeyi imza ettırmekle ın ve lk lazım olduğunu 

. · yan harbinin i Par9alar intikam hislerini yerme getmnış aöylemiftir.> 
\ e Fransaya cidden ağır prtlar hakiki başlangı· O zaman u· 

k cı f 5 ağustos ta· 

VATAN 

"' 
.... 

HADiSELERiN 
PEŞiNDE 
• • • 

Hakikatin 
Tahrifi 

Bir rcflkimJzde cDllrbQnün tersile> 
sUtununda Şehap Uzunkaya. Moda 

Deniz kulUbUnde kumar oynnnmam· 
nı bahis mevzuu ederken blalm orta
ya attığnruz cKafa sporu> tAbirlnl 
kullanarak şöyle diyor: 
Yokııa bu kUIUp memaplan tnnnar 

"l)'Tiamayı lılr dmfa 11poru:ı> ıau zan· 

necUyorJardı derıı1nlz T 

a tTtB raela••• 
BJBATESI 

İngiltere 
İle Fransa 
Arasında Son 

Temaslar 
YAZAN: 

Mcıhur Franıız Muharriri 

ANDRE MAUROIS 

N e çare ki lngiltcredcn al-

Kanada askerleri Fran aada bulunduklan aın~a 
yükletmi§ti. Lak.in buna arıı •ıTALYAN mumi erki.nıhar· 
F l k b ·1 rihidir. Bu ta· · ransa bazı hak ar urlara 1 • 1 biye rciıi Gcne-

1 b h rihtc bir talyan 
miştı ki ngiltercye karşı ı.r ar· 1 ral Papagos, 18 
b ki k d ma denizaltısı, tal· 

c sürü cnmcme ve onan ağu.atoıtan ba§· 
ve hava kuvvetlerini Almanlara y.:lh i~: :o:ı;;~k Tecavüzün Ün !ayarak bir ta-
\ e ltalr-anlara vermemek bu a· kmı İtalyan nr-
rad b l d halinde bulunan 

Çok nezih blr gaye uğruna ortaya 
koyduğumuz bu tAbirln ıtumar için 
kullanılmuı ancak cDUrbtıntın ter
sile> görenler heısabm& mazur gOrO· 
lebillr, takat blJiee kuman <kafa 
sporu> &&ymak cbaklkatln> bir tah· 
rltlnc:km bafka bir fCY olma&. 

dığım haberler, her türlil 
ümitleri kıracak yolda idi. Dedi· 
ler ki: 

- Şimdi Fransaya gönderdi
ğimiz Kanada fırkasından ba~ka 
harbedecek hiç bir fırkamız yok· 
tur. Flandcr' de kaybettiğimiz si· 
lih ve teçhizatı telafi imkanından 
da rnahrwnuz. Size bir kaç tayya-

rülmemişti.r. lngiltere parlamcn- \ Bordo'daki hükumetle lngilte· 
tosu hayretinden dona kaldı ve re arasında acı münakasalar oldu. 
dili tutuldu. Ba§vekili bu beklen· İki uıraf üz.erine de tesir yaparak 
mez teklifinden dolayı neden itidal tem'n etmek istedim. Mu· 
ıonra tenkide baıladılar. Fran· vaffak olamadım. 
sada böyle bir teklifin mü· Yalnız memnuniyetle gördüm 
nakaşasına uygun zemin kalma· ki Fransanın yediği dathe lngil· 
mı~tı. General V eygand, it işten tereyi tnmamile uyandırmıştı. in· 
geçtiğini, Fransanın kalbine silah giliz mille•i cesaretini ka)'lhedccck 
çcvrilm~ bir halde iken bu yolda yerde tehlike karşısında yeni kuv. 
tekliflerin hiç bir fayda temin e· vctler bulmuştu. 

a u unuyor u. 1 b ibi A • f • d kalann1n Yunan 
O saniyede Alman ar u g Yunanistanın gö. rl eSI n e 

şartlara pek aldırmam~lardı .. Ya d w hududu boyunca 
t k zü gibi sakın ıgı sevk~"e baılan-pazarlık, ya tazyik. ya en r~ a k .. .. u• 
dil Hclli ruvazoru. dıgıw nı 22 aguv at- tarihli bir rapo. >olu ile bunları tatbikatta . e• ·u · ştir ..... 

işin Tarifi 

dikleri gibi tadil ettircc.eklerınc nü ~7rrp~,::~or ·küçük bir mill~t rile Ba§vekil General Metaksaı'a 
· d'l . . ıı... .. _.::t. b'ır fedakarlığı temsıl bildirim§tir. Bunun üzerine Yuna· 

emın ı er. . . ıçın vUyı,u. b 1 
Fransayı yoia getirmek ıçın d Bunun sulh zamanında pu· nistan azı aınıflan silah altına a • 

- Yahu benlm bu 19e aklını erml· re filosu gönderebiliriz, Fakat 
yor. Mihver tJlr harekette bulunuyor, kendi fahrika ve tesisatımızı mü· 
İngiltere bunu önlllyor, ondan sonra dafaa edecek kadar tayyareleri 
k~an gelen t:efebbUs11 az veya burada alıkoymalıyız. Müıterck. 
uzun bir zamanda baltalıyor. M'lk· müdafaamız bunu icap ettirir. Siz 
natıslı mayn: Çaresi bulunuyor. Kor- kendiniz 1941 aencıine kadar da
ean kruvazörleri: Graf Şpe batırııı- yanırsanız her ıey yoluna girer.> 
yor. Denlzaltılan: 'Oslert yakılıyor. Fransa, gelecek seneye kadar 
Tayyare akınlnn: İm&lA.thanelerl bekliyemiycceğinc göre partiyi 
bombalanıyor. Sidi BaITBnl düşUyor: kay:bcttiğimizi ve bizim için hıç 
Arkasmdan Ubyaya kadar dnyanı- bir ümit kalmadığını anladım. 
Jıyor. Slcllyaya Alman tayyareleri Bu yeüı içinde Franıa sefiri 
geliyor, bir kafıleye hücum ediyor- cCharlcs Corbin> e giderek dert 
lar: Arkasından en o.şağı elli tayya- döktüm. Sefir dedi ki: 

demiycceğini söyledi. 2 temmuzda Londradaki Fran. 
Zırhlı silahların büyük teknik sız a:ıkcri heyeti beni askeri va· 

mütefıaseısı General de Gaulle bu zifemdcn terhis etti. bu usullerden her birini ayrı a~: c er. ·ıı \ sinsice ba. mış ve bu hareketin İtalyan tah· 
H. b su.dan atılan torpı er e k d •itleri üzerine yapıldıgv ını Roma ve 

rı tecrübeden geçirdiler. ıç ırı tınlması, Yunan ruhunda o. ~ ak~ ,, 
para etmedi. Açlık ve. ~tal1t d rin bir sarsıntı hasıl etmıştır ı Bcrlin scfaretlerine bildirmiştir. 
içinde yavaş yavaı ölen ikı mı • b:nun sadcmclcrini h~lyanldar Roma sefiri. 2 3 ağustos tarihli 
yon Fransız esirinin hayatı pa- sonradan Arnavutluk dagıann a telgrafında diyor ki: cBüyük bir 
zarltk mevzuu diye kullanıldı. duymuşlardır. . devletin sefiri. Jtalyanın Yunanis· 
Arkasından Laval entriklLBl ter· Bu hadise hakkında ~qredıl~n tana bir ültimatom vermek üzere 

fikre iştirak .etmedL Londrada Harvard Ünivenite.,inde bir 
bir Fransız lejiyonu teıkil ederek konferans serisi vemıeği kabul et· 
Fransız mukavemetinin ve İngil· · ld w · · Londradan Ka-

') . b b rw· . ı· . mlf o ugum ıçm 
tere ı e ış era er ıgı.nın teme ını d b' k f'l k akledcn • urdu. na aya ır a ı e çocu n 0 

Bu te~üsü bazı Fransızlar bir vapura !>indim, eski dünyadan 
tip edildi. Daıha sonra tazyik u· • t bliğc göre dcnıza\tı uç olduğu hakkındaki rivayetin doğ. 
aulüne bqvuruldu. reamı e k. "rü tam ru olup olmadığını Hariciye Na-

petal·n hu"'ku·metı· aıkı durdu. torpil atroış, biri ruvazo t zırmdan sormuştur. Nazır bunun 
ortasından vurarak kazanının pah • 

En kürük bir fedakarlığa yanaş- \ ürette at aslı olmadığmı kati surette temin 
T w • F a lamasına acıbep 0 mu~. m · · ctmi.,tir. Fakat bu g"'-ı· İtalyan te· madı. l)aha garibi maglup • r n· edi kiti ölmüf, 29 kışı yara- " w 

k dan .... oır za- tan y •d' . karadan rninatına hiç kıymet vermemek 

re dUşUrlllUyor, Sicilya ateşe verlll· ı - İnsaflı olalım. lngilizlcr bize 
yor. Evet, b ı işe şu noktad"n aklım karşı olan sözlerini harfi harfınc 
ermiyor: Neden İngiltere daha evvel tutmuşlardır. Hata bizdedir. 19 14 
davranmıyor. te gönderdikleri fırkalar kadar as. 

- Basit yavrum. Farzct ki sen ker göndermelerini biz kendile· 
tertemiz bir evde rahat rahat otu· rinden istemedik.> 

hoı gördüler, bazıları da Fransız ayrıldım. 
':ıirliğini hozar 'iye tenkit ettiler. SON 

Teşrii Masuniyet Meselesi 
sanın en azJ arasın - B ha ıseyı · '-" f an.a be- lanmııtır. u k d d lazmndır. Amavutluguw n iıt0aline man içinde yenı uır r l d bir Ermeni a ını a ~ .. 
lirmcöe baılad.ı. Bu Fransa ~ seyre end k l cktcsine uğra· ait haberlerin de uılsız olduğu, 

• d · t ek bır heyecan an a P s ;...,.aldcn bir kaç saat evvelisınc panya ile a eta muf er . "1 .. tür ~., 
cephe kurdu. Amerika.da emN· mıı ve 0 muş ' kadar kati surette temin cdilm~-

f da Yunanistanın Roma sefiri, • b~ ti. ltalyanın kanaatince Türkiye· 
yet kazandı. Franıanın 11 ır n hadisenin ve buna bc~~r }tadı· nin Sovyetlerle müna.sebctleri yo. aşağı ınen it barı yenid~ düze!· sclerin Yunanistanın gozu.n~ yıl· 
menı·n yolunu buldu. Elınde hıç ı l l l har !unda olmadığı için Türklerin el· 

dımıak ve ta yan ta ep crını • 
bır kuvvet olınadıiı halde_ m~s· k b 1 1 leri !bağlıdır. Yunan arazisi yıldı-
temlekelerınl. go""nu"l ho•lugu ıle be meydan kalmadan ~ u c - ki' d . 1 d'I' b""t" 

" tı"rmek maksadile yapıldıgını. .16. rım ıe ın e ı§!Ka e ı ırac u un 
k d• L vlı tuttU d bild dünya olmu•, hitmi! bir Vaka kar• 
c~lı;:;~ın mil~nlarca u· ağuetos tarihli telgrafı~ a · ırı· şıımda kalı; ve 8C5. çıkarmaz.> 

ken. var. Yalnız maddi kuvvete yor. ltalyan matbuat ıda!esı, ~: A f' 2 7 w ihl 
k n -'-'ı gazeteciler i.çin. t.ertıp. ettıgı ynı ae ır, agustos tar' i 

kal ... V'..A..y'yı" ıbir kaç saatte yo eo l b' l lt 1 .... ııorı Al toplantıda bunu lngıhzlerın yap· uzun ve can ı ır rapor a a ya-
cd _ı_ '1 ır' • Öyle olduğu halde • ) Y · t k 1 1 cıou •.liını, maksatlan da Balkan an nın unanıs ana arıı gazete er c 
manya bu eilihaız Fran. ıanın ~e 1 y d ·ı 1 • t b k tı ak ve talyan • unan ve ra yo ı e o an n~rıyat aarru· 
karıı.aında acze dü~Üf ır mev· ~:1f n~ tl"rini zehirlemek oldu- zunu nasıl yaptığını ve ne mak· 
k ·ded' munaıcoc 1 l .... w.. .. k 
·ı A~ya tunu anlam.ı§tır ki ğunu iddiaya kalkışmıştır. aatlar guttugunu ort~~a oyu:or. 

Viohy f ranıasına el kaldırdığı Halbuki bir teknik Yunan he· .. t~lyan gazctelcrını.n n.cş.nyatı 
l A '-ik d 1-..:1 t' · aptıg·ı tetkik, torpilin 1- uzcrınc Yunan '418Zctclcrının de saniyede Şima i rr a a _ u~.u- ye ının Y dT ·1 .... ).. H il' 

tere ile müttefik yeni bir f ranaa talyan olduğuna şüplh.Je bıra'(~· kı ı t~a.?1~.e ç.o~u. u~old c k, 
P

eyda olacaktır. mıştır. Üzerinde bir talyan Ba • .. ruvazoyrunu~iatayer~ı o ulrma 
•- F r'Laıının adı vardır. Yunan c- uzere unan na ıanc açı ması. Fransanın su-.utu ranaayı ıe· ... 

venlcr için nckadar acı bir §ey yaz kitabı bunu i.sbat iç~n. ltalyan vatani nCJriyata Yol açıyor. İki 
olmu§sa. haklarına sahip, prcn- torpilinin ıbir kaç resmını ne~re· memleketin gazeteleri i\rasında 
siplerindc azimli bir f ransanın diyor. l lakikat, teknik rapor n.c· acı bir münaka§a kopuyor. 
bu k~dar kısa bir zamanda do· ticcsindc Yunanlılarca tamamılc 1 
ğabiJmc,,i ve Almanahyaya. ~abfı·~ meydana çı~mıı ol~akla berab~r Kitaph:r Arasmda: 
tutması 0 kadar fer vencı Matıbuat musteşarlıgı, gazetele;•?. 
manzaradır. Hclli hadisesinden ve kruvazoru Uf k ç· • • 

batıran denizaltının milliyetinden U ızgısı 
!wıtı.ilnallaıat v elUU bahsetmemesini. mesele çıkarma. Genç flldr adamlarmuzdan Yunus 

AJGUld8 mak cmelile, Yunanistanın her ~a- KAmn Könl yeni bir filr kitabı net· 
rafına 2 1 ağustos tarihinde tamım retti. Bundan evvel Bilgi Teortaı ve 

Aydın' 19 (A.A.) -. Mü na· etmı' ,.t'ır. l " Eflatunun İde Na.zariye.si gibi folsen 
kalat Vekili Cevdet Kenm n~~- Yunan:•tanın Roma sefiri, 20 

d ek' ti dun "" etUdlcr netretml.f olan muharrir 
dayı refakatin ı zeva a V aguw •tosta Atinaya ç.ektı.ği bir tel· 
buraya gelmiştir. ~.ünakala! e: .. ., I k k Ufuk Çizgisi ile edebiyat Alemine k&· 
kili Partıde bir muddet. dınlcn grafta diyor ki: c yi bır ·ayna • r14ID1' bulunmaktadır. İçlnde muht.e-
dikten sonra istasyon bınalarını: tan aldığını malumata göre Al· llf (Uzel parç&lar bulWtan bu klt&brn 
Posta, Telgraf idaresini ve. 3-'.enı manya Romada tcıehbüse geçe- tevzi yerl Yeni Adam gazete.! idare 
yapılan Parti binasını gczmıflır. . k Balkanlarda sulhun bozul· evıdlr. 

Cevdet Kerim lncedayı P~rtı re • a hıç bır suretle razı olama· Şu satlrlan kitaptan allyoru%: 
tarafından Orduevind~ şerefine masın bıldımıııtir. Almanya, NE ÇIKAJU 

·ı zı· afette hazır bulunduk- yacağın. ._ __ dU ·-A· d k 

nıyorsun. Nasılsa bir gün evine ya Pari.s düıtüktcn sonra Çörçil, 
bir mlBaflr, ya bir eşya, tahtakunı- Fransız devlet ada.mlarile görüş
au sokuyor. Bir iki tane iken ehem· mck üzere Tours şehrine gittL İn· 
mlyet vermiyorsun. Fakat çoğalıyor· giliz Başvekili. Fransanın tama· 
lor. Rahatm kaçıyor. Bunun Uurlne mile inhilale uğradığını ve ni· 
bir mücadeledir başlıyor. zamdan eser kalmadığını kendi 

Düş1lnellm, önce ne yaparsın? Şilp gözile görmüş oldu. BaJVckilin 
hesiz ısmlan yerleri kaşırsın. Yaka· indiği tayyare meydanı bile Fran. 
la.dıkln.rmı ezersin. Bir t.anı.ftan da sızlar tarafından terk ve tahliye 

(~ 1 incide) XX natından ve ibu rey ve mütaleaları 
metidir. Suç iılcmemclt ekseriya Meclis haricinde irad ctmcsmden 
normal bir insanın elinde olan dolayı mcsul olmamasına mıinha· 
bir şeydir. Her vatandaıın cezai sır kalmamalıdır. Ve yalnız siya· 
takiplerden maeuniyeti, kanun ıi cürümter için suçlu olarak ıı· 
icabı değil; tiar ve şuuru mukte- ticvabı. tevkifi, muhakemesinin 
zasıdır. icr~ı heyeti umumiye kararına 

Teşrii ma.uniyet, TCJkili.tı E· bağlı :bulunmalıdır. Fakat her ne 
saaiye kanunumuza göre hem ka· ıdbeple olursa olsun, cnai mah· 
nuni takibatı takyit eylemekte. kumiyetin infazının tali.kim mut· 
hem de hükmün infazını mebue- lak surette hl'.k ve adalet mefhu· 
luk mü3öetinin hitamına talik et· mile te1ifc imkan yoktur. Zaten 

tl!Ue yuvaları, hareket noktala.mu olunmu~tu. Çörçil'i kartılamağa 
temt.zıemlyc devam edcnrtn. bir Fransız nazırı, hatta Fransa 

İngiltere de böyle yapıyor. Isınk hükumetinin bir mümessili gele
memişti. Hükumet erkanının ne· 
rede olduğunu da kimse bilcmİ· 
yordu. Bunun için BaJVek.il, Fran-
11z hükumet adamlarını bulmak 
ıçin hayli zahmet çekti. Nihayet 
Paul Rcynaud'yu Loire nehri Ü· 

nereden gelirse evvelA orayı kaşı

yor. laıranları yakaladıkça. eziyor. 
Bir taraftan da hareket noktalarını 

fllUlyor. 

Bu da Bir "N3 Oem2li,, zerinde bir şatoda buldu. 
Reynaud, bizzat harbe taraftar 

olduğunu, fakat kendisinin çeki· 
lip yerine baıka bir bükUınctin 
gelmeıinc ihtimal bulunduiunu 
ve bu hükUınetin mütareke iste· 
meei beklenebileceğini söyledi. 
Sonra sordu: 

Akşam retüd.ınWle Vl-NCl arkada
f1mıun bir cNe demell> slltunu var
dır. Arkadafımız bu ufacık s1ltundo 
her gün bir dD dersi verir. Makım
danız buna dokunmak değil. ÇtlnkU 
cidden bunu faydalı bulanlardan ve 
zevkle takip edenlerdeniz. 

Yalnız ınrası gelmişken btr lAUte
de bulunmak iStıyonız. MalQm a, 

ckul hatABız olmaz>. Onun için Ak· 
pm rettıctıntzde VA. - NCl cNe deme

li ?> derken biraz da bqka saytala,r.. 
daJd s1ltunlara bir göz aua fena ol· 
mıyac.ak. Mesel~ 19 tarihli Akf&nlın 
bulmacasında <MeBire yeri> var. 
cMeslre>, seyir yerl, gezilecek yer 
dl'mrk olduğuna göre cmesire yeri> 
dememeli, sadece cmealre> demeli. 

Askerleri mıze 
Kı,blı Hediye 

- Böyle bir ihtimal olursa İn· 
giltere ne yapacak? Fransanm 
mevcut ahidlere aykırı olarak _,. 
rılmasına razı olacak mı? 

- Ayrı sulh yapmamak hak
kında F ransanın bize sözü var. 
Fransayı bu .özünden ibra ede
cek vaziyette dc~iliz. Fakat boy·\ 
le bir ıey oluraa beyhude T'UC 

protestolarla vakit kaybctmeyız. 
Fransayı cıki haline çevirmek, 
daiına harp ııayclcrimizdcn biri 
olacaktır. 

lki Başvekil aruındaki bu mü· 
lakat, son görüşmell"ri oldu. O 
tar~tc İ!liilizlcr her §eyden zi
yade Fransız donanmasının mu· 
kadderatın.."\ alaka gösteriyorlar

• .. suç işleyen. mahir.Cim olan veya 
mclctedır. Bugun suçluların ceza- _ı_ı_. • b-,-1 b·ır mcbu 

rn~wnıyet c.-. -cycn • 
landınlmaın ilk çağlarda olduğu 

1 
miUet:i temsil vazife.sini fikir ıcla· 

ib• ' • '1- ib' b' ' timaİ CD C ı. ınıı&am g ı ır ıç • metile yapamaz.> 
diteclen doğmadığına göre sene- - ~----
}erce aonra bir mahklimun tcc:zi- Nuilli Pamuk Amban 

G .. nN.letiJecek yesi ceza ve ad.alet eaaslanna uy· - ..... 
maz. Af il&nı ve ıuçlunun ölümü Naz.mı (Vatan) Birle ik pamuk 

halinde fiilin bU.bütün cezuız ka- lplığ'ı ı.·e dokuma fabnk mu -
)acağı ıüııfıesizdir. eesesl, Nazilli tabrika.sındaki pamuk 

Şu halde tetrii muuniyet .özü 
geçen kanunun 1 7 inci maddesi· 
nin ilk fıkruına, mcibuaun Mec· 

a:mbarlaruun teı.'Silne karar verm 
ve infll&tm yapılan kf'.Şif ve pllinları 
hnurlana.rak mUteahhlde ihale mua 

liste rey ve ınütaleaaından, 'beya- melesine başlanılmıştır. 

Sancağın Şerefi 1 

• 

vcrı en yl . do"'nmu"•tür. Akdenizin ltalyaya ait hır hare• Ne çı.... n,,- \"&rmıl}DD eme 
tan sonra zmırc ır d Eserim bilinmez olduktan sonra. 

. ~T ket sahası olduğunu ve ora a tc· Bir nam için bo!J<!8 Mktüğttm nnck, 

Ankara. 19 (A.A.) - Aıkcr• dı. ilk mütareke prtlarını bu ba· 
kımdan endi§e ile karşıladılar. 1 }erimize yapılan kışlık hediye tc

berruları etrafında bugün bize ge
len telgra.flar Kayseri halkının ye
niden 1456, Tavtanlı halkının da 

ilk parti 125 parça mubtelif yün· 
lü ve pamuklu e§Ya verdiklerini 

bildirmekte idi. 

Bır Eve aarnızl bı'b · ç.meğc hakkı ıbulundu- Benimle mezara dolduktan sonra. 
Bursa (Vatan) - sa.bey ma- ıe u~e :eı -tmekle beraber ltal· 

hallesindcn Mehmet oğlu Oeman ğun.ul Ya: u a~istan aruındaki bir 
S 1 ıh ah. Durmaz ve ya ı e un r . .. · 
ağır ar, r un. Ô· h bın Bu~arıstan ve ur ... ıy~yı 

Reyhan mahalleaınde on:ran G . . .. ~ k tıra.bıleceğinc göre mih· 
mcr oğlu Ahmet Ho~l azı 11e . anıı hlUl> pli.nlan üzerine 
Akdemir mahallesinde otu~an ve~ d~nı.cağııu bu itibarla bir 
Mehmet oğfo Akif lfliın cvıne teauı ~ escleei 'olmaktan çık
tarruz ettiklerinden yakalanmı1- Ak.dc~ız .m. ·· t'"r Almanya, 

l d O Sağır· tığını ilen aurmu§ u . il ek 
)ardır. Suç u ar an ıman rul lk l da yanııın çıkarah ec 
lar, nezaret altında bulundu • Ba an ar tt n geri durulınuına 
duğu karakolun kapmnı kırarak her har_:J'e ~ kartı ltalya, 
kaçmışsa da tekrar yakalanmı,. taraf:& ır~ . ~~a kendi müdafaa· l Korfu ve &.!pır ın 
tır. 

UIKAYE 
Sabrın Son Takalı 

enkul gayri men· 
All dayının m • 

kul bir tek sermayesi ve bir tek ge
•M,... başındaki su llrl vardır Köyün s ...... 

. U Ucük lculUbe-
değirmenl yanında k ç özUnlln 
sınde yegcuıc sermayesine~ bu 
bebeği gibi bakardı. Her olunu 
vefalı dostu ile, evvel! dağ y yü 
tutar vcfalısınm göUlrebDeceğl • 

. dalları· 
kil tasarııyarak kestlğl ~ hama· 
nı sırıma yükleterek ka.sab& 
mına odun ~dl. t 

Ali dayr boz eşeğini herkes en 
çok scverd~. Kimin ona, ondan gay· 
Ti hayrı dokunuyordu kl.. aç kaldı da 
blr gün ona köylüler: 

- Alı dayı nicesin mi dediler. 
ki, boz e~ği, her giln yaz de· 

mez, kJ.f demez. on& bir ]Okma ek
mefi rahat yedirecek huzurtı hlı: şi· 
kAyet etmeden terniD eder. Bir gün 

de dile gelip: be 
- Gayn nedir senden çektiğim 

adam. Şu ihtiyar halime b&kmS.ZSXn 
da, hl!A beni daf,, bayır sırt.unda 
yük dol..,tmr cıurursun. diye avur 
taıVW' mu takmm 1'tlr? .. 

Boz ~ğin All dayıya bir anga.r· 
yası da yoktur. Baldıran otıartle de
vedikenlerlnl kısırganmıyacak kadar 
cöDlert ve berekeUI olan arazide onun 
gözünün alabildiği kadar bir mWki· 
yet hakkı da varclır. 

Arada, sıra.da ekin tarlalarına ka· 
çamak :rıı.ptığı zaman görUIUr de bir 

Ankarada Mes'ut 
.bir Evlenn1e 

FraJ'WZC& Ankara retUdmlztn mu· 
harrlrlerinden Bayan Nazlı Tuzrul· 
ıa Ziraat Bank&SI muamele ~erin
den Ekrem Tekt.a.fm nl.k&lı reımıt ev· 
velki gün Ankarada yapılmıştır. Ye
ni çi1'tl tebrik eder, kendilerine aa&· 

deUer dileriz. 

iki sopa yerse, boz ~ bunu da 
haklı bulurdu ve kendi kendine: 

- Kör defilsln ya.. satın. aolun 
zıJdamla.nacağm otlarm envaile do
lu, ne dlye patııyamca karnını or. 
da doyurmaa da lleıı:ı.1n ekin tarla· 
ama başını aokaıl"llm. 

Diye kulaklarmı öne du.,urüp ame
llnln cczaamı çekt!ll de valddir .. eh.. 
dtınya bu. Kara g11nler sade fnsan 
oğUllan için dolu değfldtr a.. bazan 
böyte Jtaygunz dört aya.kblıılr lçin 
de köttl ,nn1er gellp çatar. Bir gün 
Ali dayı ansızın hastalanıp da yata
ğa dü'6verlnce boz qek de b8.'51z 
ve sahipsiz kaldı. Onu kasabada blr 
sakaya Ali dayının terekeleri araam
da az bir para Ue sattılar. 

tık güni1 yeni etendlat önUne bir 
tutam saman döktlp gitti. O gi1n aJt. 

~· kadar yanına uğrıya.n olmadı. 
Boz eşek kendi kcndlne: 

- Eh dedi. Durup dururken de 
efendim beninı karnrmı doyurmıya 

mecbur değll a . hele bir yarın olsun 
işe başlıyalım. 

Ordu ilk ve orta okul talebeleri 
l 32 parça kıtlık hediye teberru 
eylemişler ve bu arada orta okul 
talebeleri Kızılaya da ayrıca 65 
lira para yardımı yapmıılardır. 

Ertesi sabah erkenden sırtına ~ 
teınckellk bir sandık yerl9'tlrdller ~ 
onu bilmediği yollardan uzak bir Y"" 
re, bir çefme ba.fma söttlrdüler. 

ÇefDle ~da kerıd1sl gibi mrtm
d& tenekeli pek çok arkadaşları var
dı. Boz *ğln klfyden yeni geldiğini 
öğrenince hep birden llsana ~llp: 

- Hey gtd1 glln}er hey •. 
Diye içlerini çelrttJer. YJ!lar vardı 

ki, deve dikenine. baldcran otuna h&a
rettiler. Nerede o taşı. toprağı yem
yeşil ovalar? Nerede o k5y kızlan
nm tarıalar aôyledlfl ztlınrOt su 

ba.flan 1 Burada Yemek lçln bir tu
tam yefllllk buhnak fÖYle dunrun, 

rahatça aırtını kqnnaıc için bir ka· 

nf toprağa hasrettiler. İğli, bllğr(l 

kaldırımlarda nalsr.r; yürüme)çten 
tırnakları kopmuştu. Boz eşek birden 
hayal inktsarına utram1'larm yeslle 
cevap veremedi. DUfUnceye varm1'tı 
ki aaÇı.aını bir etek a.rısı 1cıktu sa
narak var kuvveUle kuyruğunu he
lezonlqtırarak ha.vaya kaldırıp bir 

Çörçil mütarekenin akdine 
mani olmak için eon dakikada 
İngiliz ve Fransız İmparatorluk· 
larının birleştirilmesini ve iki menı 
leketin bir tek hükumet tarafın· 
dan idare edilmesini bile teklif 
etti. Bu birleşik hükumetin baıı· 
na bir Fransız devlet adamının 
getirilmesine de razı oldu. Bu tek
life a&re her lnailiz Ve Fransızda 
iki memleketin tabiiyeti birlcımiı 
bulunacaktı. 

Bu teklifin bir eşi tarihte gö· 

çl!te attı. 
Vay efendim çifteyi atan sen ml· 

ııın ! Sırtının en yumuşak yerlerine 
ucu çlvW llOpa lruıatııızca üç. dört 
defa daldı çıkb ve fazla sealn1 çı

kartmadan tekrar geri döndUler. Bu 
mlnval Uzere o gün akşama kadar 
civardaki evlere su taşıdılar. 

Boş eşek artık az yemlye de alış· 
mıJb. Onlara bayvanl&rm en kana
atkArı demiyorlar mıydı! .. 

Kadem ki ne at, ne de katır ola
bilmişlerdi ve mademki herkes an

lan en hakir bir nazarla küçük gö
rüp laUhfat ediyordu . .Anlamamazlık. 
tan gelip her feye eyvallah dlylp ge
çinmek en kestirme çare değil mly
dl? .. 

Bu nılnv&l üzere bir mevsim geçti 
ve btr bahar geldi. Çayır kokusu 
burnunda tUtUyordu. Çapaklı iri göz. 
lerlnde 9lmdl Bade bu tlmldln hayali 
canlanıyordu. Yoncalar, taze baldı· 
ran otlan ve rengi göz alan e!lAtun 
çiçekler ... 

Adana (Hususi Muhabirimizden) - Vil~yetimiz Temsil ı~be ı 
gençleri. hasılatı ile askerlenmize kıtlık hedıyelcr aıınmak uzcre 
Ku:ılay menfaatine büyük bir müsamere tertip ve lsmail Hakkı 
Baltacıoğlunun cKafa Tamircisi> komedisile Mahmut Yesarmın 
cSancağın Şerefi> isimli piyesini temsil etmİ§lerdir. T emsıllcr ha 
kik.i birer muvaffakiyet kazanmıı. rol alan gençlerden bılhaı 
Hamdi Paramyok, Veli Altınay, Necmi Şenci, Ah.met Yurtsal çok 
muvaffak olmu~lardır. 

Bir gün 0 Umld de hayal derken yor, abınmda rahat, relı t bir d 
lllahi oluverdi. Efendisi onu erken- edorim. Bir saat sonra iki bU 
den ahırdan çıkarttı. Sırlma semeri yonca demeti SlJ'tına ytlklen 
vurdu. Kendi de blr sigara tellendl· Şehre hareket ettıler Başını 
rerek tızerlne JrunıldlL Şehrin surla· oUann filizleri kUlaklarmı t Uı 
nm &ftılar. Ber yakadan mis gibi b gıdıklıyordu. Dayanamadı 
taze ot ve bahar kokulan geliyor· ohırsa olsun benim malım d fil 
du.. bir su başında durdular. Blr et'- dedi ve başını çevirip bir tutam ç 
viz agacmın cölgellğlne sığınddar. kip avurdunu doldurdu Ah k 
Oh. ArUk bQt~ dileğine kavuşmuş- almaz olaydı. Demet bozuldu d 
tu. Neşeli, neşeli blrkaç deta anırdı. yedlğ1 sopanın haddi hl' abı yo 

Bir daha başını bile çevirmly c 
Sırtımdan şu semeri bir çıkarta& da ret edemedi. Böylece şehre el 
hasret kaldığım mUbare.k toprağa Blr dUkkAnın önUnde ef d si yu 
ka~ diye ldet& yalvarır gibl n çckJp onu durdurdu K nd ~i 1 

efendisinin yüsUne baktı. Merha- glrdJ. DUkkAndnld adamla bir e 
metaiz adam semeri çıkartmak fÖY· konuştu. Avuçlanna çil, Çll kuru l 
le dursun baflllı bof bırıüarsarn k&- sayıldı ve iki bol taze yo ca tıl 

çar, gider dlye onu oraya iki kulaç· Boz CŞE'k boş sem rle ~h,. ı gtr r 

lık bir urganla bağlayıp etraftaki Boz e,ek bo\I sem rle ahıra gir k 
yonca.lan elindeki orakla blçmlye _ Keşke sabnmın 80'1 • t 
ba~adı. Boz eşek elendlalnin bu ha· gösterip bir lğnelı sopa bahasına 
llne bakarak: 

- Bc.'1 de amma. tnsafsrmn ha . olsa bir tutam yonca dah ı ç 'kip y 

dedl. İşte etendlın benim için taze, seydlm ... 
taze yoncalan demet yapıo hamrlı· Mahmut Atuıa Aykut 
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OKUYUCU 
r---- - MEKTUPLARI 

FiKiR iYi, ADI FENA 

Düşkünler Yurdu ) Admı ( Yuva) ya Çavirmeli, 
Yeni Paviyona Yaş hl "'r Klübü Filan Da meli. 
Gün görmü~ bir a.damım. lhti-

1arladnn, ~öktüm. Etrafmıdaklle
re yük oJuyonun. Panıılyon köşe
lerıiDde çürüQleyl göze alamam. 
Bol L<Jddı. ferahlı, temiz bir Utica 
yeri oltia ve burada ihtiyarlık sıı:ı
Jarile ve arızalarına karşı insanca 
bakım temin edlhe oraya seve se
ve girerim ,.e mutedil bir aylrk üc
ret öderim. Ecnebi memleketlerin
de bunun tttrlü türlü nevilerini 
ıördüm. 

Belediyenin dh!Jkünler yurdunda 
lçtbnai me\'kl sahiplerine mahı;us 
bir pal·iyon kurmak hu~usundaki 
teıjebbüsu bence hakiki bir ihti
yacı kar11dıyor. t'akat hariçte bı
raktığı ilk tesir fena olmu~tur, 
çünkü ruhi taraf iyi kullanma
IW';'tır. Bir defa l}WlU diiıjünmek 

lazımdır ki ln'>anların \'ü<•udile 
beraber ruhları da varılır. Bir in-
11an her ,·akJtkl iktidar \'e kablll
yetıni kaybettikçe ruh uyu,ma7., 
Bllaki'i titiz ,.e haıısa<ı bir hale 
gelir. Arı7.a l'eya ihtiyarlık yü

ztinden kendine bakamaz bir hale 
gelen bir insanın yüz.üne düşkün
lüğünü vurmak, bir elle ,·erilen 
n1metl diğer elJe almak demPktir. 
Darülaceze ne çirkin bir laftır! 
«Düşkünler Yurdu» ondan ela. çir
kin \'e kötüdür. Oraya giren ada
ma Meta bir deli gömleği gibi 
ruhi bir dü'}kilnllik gömleği, kü
çültueü bir ünüorma ve bir nikap 
glydlrllml'l demektir. 

Sağlık 'e kudret halinde bulu

nanların bir lokma ekmeğe muka

bll, bir takım biçarelere bu haka

f retl re\'a görml;ve ne hakları var? 

1 
Hanlya. ~ki mezar ta,ıarında: 

«Bugün bana llıe yarın sanadtr» 
diye yazılrdır. Hangimiz thtlyarlı
ğm a<'zine ve görünür görünmez: 
arıza thtimaUerine karı:• slgortalı
yız T 

«Dü,künler Yurdu» adı \-erilen 
bir yere girmek, kendini bilen bir 
insan lçln mezara girmekten be
te.rdir. Yakın bir akrabasının ora
ya gltmetılne meydan bırakan bir 
aile hem azap duyar, hem küçlik 
düşt<>eğinden korkar. 

Bence meselenin hal yolu basit
tir. Dii'?kün lalı ortadan kalkma
lıdır. Belediyenin; ihtJ:ı-·arlara, arı

zalıla.ra, bulunmuş çocuklara., ça
lı'}lln kadınlar tarafından emanet 
edilen ~·ocuklara üc.retJJ veya üc
retsiz olarak bakan müessesesine 
sadece (Şehir Yu\•ası) gibi bir ı;e
,.imli ,.e temiz ad takılmalıdır. İç
timai mevki sahipleri için vücude 
getirilecek pavlyona da. «İnziva 

kulübiiıt veya «Yaşlılar Kulübü» 
gibi kıılbde ve izzeti nefiste yara. 
açmıy8<'ak "e mfınevlyatı bozmı
yacak bir ad verilı.;e ne kaybolur? 
Böyle bir ad ona göre bir ruh da 
yaratır. Eski Darülacezenin bu
günkü manzara"mın şehre ve 
memlekete şeref verecek bir şekil 
aldığını zaten ıluyuyorum. Ad ve 
ruh mMele">l halledillrse kimsenin 
itira:T. hakkı kalmaz. GücU yeten ay
lık verir, yetmlyen hesabına. kıs
men belediye, ku;men de ~kiden 
mensup oldujtu meslek mensupları 
tarafından ödenir. Bu yazımı ilk 
ı;ıka<'.ak sayınıza geçirmeniı:l ı-ay

gılarımla <Werlm. 
Eski Konsoloslardan 

~I. L. S. 
Beşiktaş, 18 KAnunusani , __________________________ _, 

fit illi Medeniyetimizin Yannki Şek l i 
Şayet Bizde Rönesans Olursa, O Zaman ... 

Yazan: Mlkrlmln Balfl J 
Tanz:imata kadar bizim mede

nıyetimiz, Abbasi devrinde baş
layan, inkişaf, tekamül ve inhitat 
eden islam medeniyetinin deva
ınıdır. Bu medeniyet, Türkiyede, 
lran, Hindistan ve bütün Arap 
ıllerinde, hemen, hemen aynı va· 
sıf ve şartları muhafaza etmek 
uzere, daha doğrusu, birbirlerin
den farkları pek az olmak üzere 
devam etmiştir. 

Bu medeniyetin membaları, ila· 
hiyat ve hukuk tarafından müs· 
ümanlık an· an esine dayanıyor; 

edebiyat membalannı, !!eklen A· 
rap edebiyatını tiiklit etmek. üze- , 
re, doğrudan doğruya kendınden Mükrimin Halil 
alıyor. Müsbet ilimleri ve felsefe. , 
) i de Yunandan telakki ediyor, ilerlemiş ve gihgide bugünkü me
teşkilat ve müessesat itibarile es- deniyete ulaşılmıştır. 
ki Babilden ve Asurdanberi ge- 1 Biz ise, şimdiki halde, orta za
len ve lranla ve daha sonra Se- man Avrupasının yaptığı gibi, 
Jefkos imparatorluğu ile ve Sasa- yani, arapça eserler vasıtasile Yu. 
ni devleti ile ıtekamül eden eski nan ve Latin ilimlerine onların 
!jark devletlerinin an'anelerini aşina oldukları tarzda, Avrupa 
taklit ve bunu müslümanlıkla im- dilleri vasıtasile Yunan ve Latin 
tizaç ettiren bir şeki! arzediyor· ı fikriyatına aga~ olmaya çalışıy~· 
du. Bu vaziyet Tanzımata kadar ruz. Daha henuz membalara gıt· 
devam etti. miş değiliz. Bu takdirde, bizim 

Bu medeniyet, müsbet ilimleri için Rönesans, yani Latin ve Yu
bir ta.rafa bırakırsak, asıl kül- nan mem.balarına dayanmak mev

tür dediğimiz edebiyat, güzel san- zuubahis değildir. Şayet biz, bu 
atlarda ve hukukta Yunan • Ro- membalara girecek ve edebi.yatı
ma kaynaklarından hiç bir şey al- mıza o yolda bir şekil verecek o· 
mamışlardı. Buna biz, eski şaık 

edeniyetlerinin tekamülü olerak lursak bizde de Rönesans başla· 
cislam medeniyeti> diyoruz. mış diyebiliriz. Şayet bizde Röne· 

Halbuki, Tanzimatla bize, garp ııans olursa, o zaman, kanaatime 
edeniyeti dediğimiz müşterek göre, bizim de bugünkü Avrupa
vrupa medeniyetinin hukukta, nın eklektik medeniyeti tarzında 
ebiyatta, devlet anlayışında ve bir medeniyetimizin doğması 

eşkilatta Avrupalıların müşterek mümkündür. Avrupa medeniyeti, 
elakkileri girmeye başlamıştır. bir taraftan hıristiyanlığa, bir ta· 
Müşterek garp medeniyeti ise, raftan Cermen an' an el erine ve bir 

ütün orta zamanda, membaları- taraftan da eski Yunan ve Roma
ı. kilise teşkilatından, Cermen- ya dayanıyorsa, biz de bu şekil-
erin an' anelerinden ve biraz da de bir medeniyet olabileceğiz 
ski Roma hukukundan almıştı. Bir taraftan ister istemez eski is
ski Yunan _ Roma edebiyatına lam medeniyetine, bir taraftan 
e güzel sanatlarına karşı lakayt Türk ırkının an'anelerine ve di
almış ve ancak Sicilya ve Endü- ğer taraftan da Yunan ve Romd 

üs Arapları yolile, o da öğrene- membalarına dayanmış olacağız 
ildiği ve anlayabildiği derecede, ve bundan maada da muhtelif 
üsbet ilimleri kavramak istemiş Avrupa kavimlerinin müşterek 

e ancak Arap yolile eAA:i Yunan medeniyetler ıırasındaki kendi 
imine vakıf olmaya, çalışmıştı. hususiyetlerinin de, iıter istemez, 

14 üncü asırdan itibaren, doğ- tesiri altında kalacağız. 
udan doğruya Yunan ve Roma İşte bizim Rönesansımızdan 

etinlerine nüfuz etmek ve bu sonraki medeniyetimizin siması bu 
j eski medeniyetin bütün unsur- olacaktır. 

arını ve bilhassa edebiyatını, gÜ· ---------------• 
ef sanatlarını taklit etmek ve bu Kemalpap - S usur luk Köprüsü 
olda eserler vermek modası baş· Yapıldı 
amış ve 15 inci asırda bu iş da- Bursa (Vatan) -Sellerin tah-
a ziyade ilerlemiş edebiyata ve ribatına uğrayan M. Kemalpaşa 
üze! sanatlara değil, müsbet i- ile Susurluk arasında 60 metre a· 
mlerc dair olan eserleri de tet- çıklığındaki ahşap köprünün de
ik ve onlardan istifade etmek ve vamlı bir faaliyetten sonra Balı
unları arapça tercümelerile mu· kesir vilayeti tarafından yaptırıl
ayese eyleme, netice olarak ta dığı haber verilmektedir. Tamir 
oğrudan doğruya eski medeni- edilen bu köprü bir kaç günden
ete bağlanmak yolu tutulmuştur. beri her türlü nakil vasıtaları için 
6 ıncı asırda ıbu iş daha fazla serbest bir hale konulmu~tur. 

VATAN 

6 - O; Vefa, Beşiktaş, Süleymaniyeyi 
Beykozu 5 - 1 Mağiôp Etti 

Topkapı-Kasımpaşa Maçı Yarıda Kaldı 
Cumartesi günü ba5layan kar 

dolayısile, F enerbahçe stadındaki 
oyunları tehir zarureti hasıl olmuş 
ve yalnız Şeref sahasındaki maç· 
lar oynanarak Beşiktaşlılar Süley. 
maniyeyi 6 • O Vefa da Beykozu 
5 - 1 mağlup etmiş, Kasımpaşa • 
T opkapı maçında sahalarımızd4 
maalesef hiç ek.sik olmayan çirkin 
bir hadise olarak hakem oyunu 
tatil mecburiyetinde kalmıştır. 

Topkapı • Kasunpap 
Şeref stadında günün ilk karşı· 

laşması Kasımpaşa - T opkapı a· 
rasında idi. T opkapılıların ikinc; 
kümeye düşmesi ihtimali karşısın
da maç ehemmiyetli bir vaziyet 

Q '* 

almış .bulunuyordu. 
Hüsnü Savmanın idaresindeki Beıiktaş • Süleymaniye ma çından heyecanlı bir an 

bu oyuna her iki takım tam kad· ı . 
rolarile çıkmışlardı. Çok sıkı ge- şiktaş • Süle_yı:ıa~ıye a~asınd.a oy- , 
çen oyunun birinci devresi O • O nandı. Samihın ıdaresındekı ?u 
beraıherlikle neticelendt. oyuna Beşiktaşlılar §U kadro ıle 

İkinci devreye Kasımpaşalılar çıkmışlardı: . . 
muhakkak galtbiyeti elde etmek Faruk - Yavuz, lbrahı~ - Rı
için çok canlı başladılar ve devre fat, Halil, Hüseyin - Şakrr, Hak.
ortasında da bir gol kazandılar. kı, Şükrü, Şeref, Eşref. 

Bu golden sonra oyun bir par- Süleymaniye de tam. ~adrosu-
ça sertlesli. ve hakem de iki Top- nu muhafaza etmekte ıd~. Oyu~ 
kapılıyı ~oyundan çıkardı. Bu sı- ilk dakika~arda müt~a~tn .. geçl· 
rada iki Topkapılı oyuncu sahanın yordu. Beşıktaşlılar hır turlu .bek· 
kenarında bulunan sıhhiye me- lenen hakimiyeti tesis edemıyor
muru ile kavgaya tutuştular. Ha. lar ve çok haklı olarak taraftarla
kem de müsaıbakanın daha fena rını endişeye düşürüyorl~rdı. 

SORUYORUZ 
İstanbul bölgesi dlrekt.örlüğü 

ya.pda.n teftişler netlceıılnde bazı 

kulüplerin yekdlğerUe birleştiril

melerine karar verdi. 
Bu karar birçok ml\naka<j31ara 

sebeblyet \>erdi. Ankaraya yazıl
dı. Fal.at bugüne ka<la.r hiçbir ha-
ber çrkma.dı. 

Öğren1;1-·oruz ki; İlitanbul bölge
si direktörlüğü bu birle~me kara
nm kabul etmlyen başta Fener
bah~e, Galatasaray, Vefa olmak 
üzere birk&.!; kulilbümüz hakkın
da bir karar verilmesi l<-in An-

bir şekle girmemesi için devrenin 1 Devrenin 1 3 üncü dakık~sında 
bitmesine on dakika kala maçı ta- ı ortadan bir hücumda ~erefı~. çok 
ti) ederek Kasımpaşayı hükmen sıkı bir şütü Beşiktaşa ılk g~lu ~a
ga)ip saymak garaıbetini göster- zandırdı. Bu gol Süleymanıyelıle. 

· f ri derhal 'bozdu. Ve bu sarsıntı· karaya mUracaatte bulunmmı-
mış ırB. __ :ı,.. Sül • dan istifade eden Beşiktaşlılar ge. Beden terbiyesi kanunu her ne 

~~q • eymanıye ne Şeref vasıtasile üstüste iki gol kadar idamel hayat edemlye..-
Günün ikinci müsabakası Be- daha kaydederek sayı adedini Ü· cek kulüplerin kapatılabileceğini 

SORUYORLAR 
Bir arkadaşımız yazıyor ve dJ

yor ki: Bİ.nlerce lira sarflle çıkan· 
lan Beden Terbiyesi Genel Dlrek
törlilğünün naşiri efkArı ve direk
törlük mensuplarının yazı sahasr 

çe çıkardılar. Ve bundan sonra göstermekte ise de idamei hayat 
Şakir ve Şükrünün ayağile iki go~ edebilecek kulüpleri de ,u veya 
da.ha yapan Beşiktaşlılar devrey1 bununla birle!jmiye mecbur tut-
5 - O galip olarak bitirdiler. maktadır. 

İkinci devrede Beşiktaşlılar Kulüpler blr cemiyettir. <Jenıl-
gevşek bir oyun oynadılar. Ve yetler kanunu l!lariJıttr. l!ianlyen 
ancak bir gol kaydedebildiler ve Şiırayt Devlet spor kulüplerinin 
maç ta bu suretle 6 _ O Beşiktaşın ı şahsiyeti manevl.yeJerini tanmuş-
galibiyeti ile neticelendi. tır. Ancak kulüpler kongre ka· 

Beykoz • Vefa rarlarlle hareket edebilirler. Bu 
böyle iken İstanbul bülgesl direk

Pünün son maçı Beykoz • Vefa törlüğü bunu da mı bilmlyor. So· 

Şeriatı Şerre Alet 
Etmiyen Bir Hoca 
İşgal devrinin kara günleri idi. SPtmlyordu. Daha ziyade yurdun 

Maneviyatı kırılan htanbul hüzünlü, matemli mersiyelerlni te-
w~"'--

Umltsizliğe kapıl- · """' · rennUm ediyor, halka metanet, sebal 
mış kıvranıyor, kan ~. t-;;; ve gayret telkin eyliyordu. A~asıra 
ağlıyordu. Necat ·· \'.. coşuyor ve hiç çekinmeden şoylece 

k lanı k 
~. feryat ediyordu: 

apı un apan-
- haıwı •!.iln yalnız Allaha yalvar-

d.ıgını, halas çare· 
lennin kalmauıgı-

mak, euueıı uuwa.ı:a ıuıun cuye be:t.-
0ı..ı:ıı1ahle:t. yucL Alil LU.llUaZ. 

ıu zanneutııı, .ı. w·K 

illhlt:Ll ue Uid.U ou-
1 uıyor, başı orLu.ıu bır lisan He, 
f u.:ıKeıs Anıwu1uuazu mıllı kuvveUeıe 

LUU aıcı.KaıaıuU uu·· n.ıı.wıuu,ya, ruuu uLuca.ul!ıe ve muca-
u.anou e ht!Mın ra- ··~w....u l .ut:ı..h:.Yc oınuı ıı.Uillll,ı;ıı. lc)>vIB eU.ıyor-
ıl.ı~aıı, Zllıt:ı.l.cll zıl· hvC<i UU. 

ı..:ıL.ı h.ui'uJoı· v..ı L......ıUıu, bıı.·•~ı.u, ken- tsu zat, emin olunuz ki kimsenuı 
auü.llu 1.ı.:.,uw . .ı:tıoı.ı.Kı ı.onvır ve ır~a
!1$1Il ıuııı".:u..ııı t:nıu· a.ıııuş ta deguuı. 

v, y..uuıuı oır ısuıu.ı.1 aşıtCı, y~ 
.. ,.ı.,,., liv.;ıı.11 ı«uıı.s \ e ı.:.u.ual ıı..kı..ı·ıe- vu ıu. ... .,. nıuca.ı:uuı ıw. 
n.ııı ı.;u5ııı ....... ıÇIJl o guııu.ı uu..,ıuaıı- !>U" gun o, cu mucaııedesinin ken
•<>rl ue um uz omu:c;a !.i••u9JJ. vı ... u. uw - w::.ııu uu- lt:!ciKeı.e suı·UKııyeceğıu. 

uyet ve J.~ud.I ti• ,,.,ao;ı, uıuı.ı•ilı ..... uıu. .:.v.r.tı.ııı.:..:, ıı.:..uıı:.uı biraz ıauı.ı eı:ııı..ı

··wıuuu buıaııw' Jıı"-", ıwu vaıı'b'•" .:..ı..u rıca eo.lllı;:.ıı; l!:iL1ycn bır mesiCK 
1 ı..e.71JLcuı.e ugııı.Lllla.K 11;111 uıuuu,,.,,,, ~ııwı t:uyıe agı:ını .1>a.paunış ve: 
ç.ı.ıpııııJıoı.uu. uıt:ııı ....... ,, o 6uıı.ı .. , uı _ i::>uS, gwıaıucar oıuyorsun. Di
••il\.auue veıeıst:•w.ıa..11,aUil' U•.)'t: t:ııe- ye ba5u-11u,7u. Yerli hrıs.ıyanlanı. 
n ,ve uu.ı.ıı ı u~uıcn ç.:uıK !JJ.t'uçıu, .ıs.aıııt:ıt:ı· uaıınde kurulan cepheleı" 
.Y4ı..I ouıı.,,., uu· ;-.ı.ı:.1m ııocaıaı• i"•·w·ı .ıs.o9.u.uarını, oızinınueruı bıçaıt aı

'l.;u·e fut:• Wı.)lv•·ıuıuı. •••Uıc•t! uur ...uıua ı.omyan kuı:oan.lık .koyunla·< 
u.ı.ı..ıııı.rın 1'.Uı • e ... u,.:.ıı6uu 1'IUJUI e~- gıın ıuvrunışı.arıru goren, sarayıarıuj 
w.ııııt:ırl ".ıi••ı 1.ı~•ıuar venyor, baı:ı uu·er zevk ve sıua yuvası halıne gu·-ı 
'i"iııı.eı·, ıııvı..ı.uı.ır, soı:uuı.ı·, wı..aıar oıgı.ru, dtişman zaoıtJeri ıJe .sarma.,. 
u.ı. uu :;ser vtı ı""'aom t.t!ıııı.w6.uu, tez- uv.ıa.ş dans euudiğıni ı.şıten her mUs-ı 
gd.m.anıgını yap,, on.ı.ruı . .1:><14-Harı da ıumana. bağırmaı< ve nauwı gözünı.. 
r.ııl'er .ıu:ııara çe ... umış, JUı.CUSe.ıere te- açmaK farzdır hocam. 

1

. 
veKKuı ue ooyun e!iıllı'i'ıerdı. MUkad- eevabuu basmıştı. O gün rUhu 
deı:aun luuunu beıuıyor, ilahi bir şahla.nnuş hisleri busbUtu.n kaba~~ış, 
mucıze gu:.au,torıardı. J.Jlanet kası.i ag-.tından nice nice isyankAr SOZit:.ı: 

ile, gaf.le' l:ia111.a.!:lilc artık he.ı: şey bit- tu-ıamıştı. Vaızının sonunda. Ana.do-, 
mı~·ır, iıjgaıcuerc t~.ıım olmaKtan, loda.ki mllll mUcahitlere nusret dua.l 
emınerme el ve bel bağlamaktan sı etmekten ve burada o günler içiııl 
başka çare yoktur, diye muıeLi tefri- isminin ağza alınması bile btiyük biri 
kaya ve nevmıdıye surl1Kliyenler ço- cinayet ve hiyanet addedilen :M:uata-l 
ğaımıştı. Yüre.uer, yüzler kararmış, fa. Kemal Paşayı sevgi ve saygı ilet' 
hafiyelik artmış ve herkes birblrin- bahseylernekten kendini alama.nuşu. 
den çekinmiye, hattii., gölgesinden Bu zatın, camilerde gösterdiği kah-
korltmıya başlamıştı. ramanca tal}kınlıklar, zamanın karal 

1şte limitler gıbi imanların da za- yüzlülerinin korkunç tehditlerine,! 
yıfladrğı o gün.ıerde, lstanbulda bir tazyiklerine rağmen milli idarenini 
Vaız türenuşti. Bu zat, gerçi tanın-, tstanbulda teessüsüne kadar, gittik_! 
mış ve cerbezeli bir hatıp değildi. çe artan bir şiddetle devam etmiş vd 
Fakat, tatır, haklı, candan söylüyor, bu cesaret ve cel!ı.deti !stanbulda. bu
kendini 13.evdiriyor, cemaatini cami ıunan mlll1 bir topluluğun himayesi 
cami peşinden sUrUkli.lyordu. Ben- eseri satan kara yüzlüleri, bayağı 
zerleri gibi kuru nasihat "ermiyor, korkutup tıtretmiştL 
yalnız cennet vo cehennemden bah- Bu kahraman hocanın hizmeti yal-

nız camilerde halkı tenvir ve irşat 
ile kalmamıştı. O, meleklere benziyen 

1 güler ve güzel yüzü ile o sıralarda 
ıstanbuldan sillh ve cephane kaçıran 
.edakarlar arasında da çok görül-

~ mUştü. HattA, Galata gU.mrüğü ha-

ht:liilı Mı:ü Prcgıalll 

8.00 Program, 8.03 Ajans haber
leri, 8.18 Hafif program (Pi'), 
8.415/9.00 Ev kadını - Konuşma. 

12.30 Program, 12.33 Saz eserleri, 
12.:50 Ajans haberleri, 13.05 Şarkılar, 

l mallar reisi rahmeUi Salih kAhya ve! 
arkada.şiarının, Sarayburnu cephane
liklerinden birini boşalttıkları bir 
gece, o da sandık sandık cephane ta
şnnan suretlle omuzlarını çUrUt
mUştU. 

olan mecmuarun son sayrsında bir 
ya.zı okudum. BU.lklet sporu hak
kındaki bu yazıyr, talıııilini Avru
pada yapmış, atletizmde senelerce 
şampiyon olınu~ \'e Kembrlç üni-
verslteslnde dere<'eler elde etmiş 
İrfan gibi kültür sahibi bir ada.

mm doıa.,tığı bir yerde atletizm 
federasyonu başkanı Saffet Gürol 

I arasında oldu. ~~ 1:'.'aç .. ~~li k~- ı ruyornz'l 
ı meye girecek dorduncuyu tayın 

d V f · t' d la ı••••••••••••• 13.20/14..00 Karışık program (Pl.). noktasın a .. e.anın. vazıye ı o •

1 
d 18.00 Program, 18.03 Radyo ca.z 

Hizmetleri gibi i.smi de bugüne ka
dar meçhul kalan bu kahraman ho· 
ca kimdi bilir misiniz?.. MUnip Ho· 
ca!.. EyliplU Cennet Hocanın oğlu 

vaız Münip Hoca. 

yazıyor. 

Garip değU mi 'l Bu zatı muhte
rem, ne için başkanı bulunduğu 

spor hakkında yazı yazmıyor da, 
alak&.'lr bulunmryan blslklPt spo
rundan bAhls teknik makale yazı-
yor? 

Yoksa yalını bir zamanda Saf
fet Gürolun blıılklet federasyonu 

yısile çok muhım 1
• Beykoza yegane golü ~az~n~ırdı. ~orkestrası, l8.40 Karışık şarkılar, 

Her iki takım sahaya şu kadro. ! Vefalılar bu golle kendilennı top- 19.15 Mtizlk: Swing ve Step'ler (Pi.) 

!arla çıktılar: }ayarak cani.andılar. Ve. o>:unu da 19.30 Ajans haberleri, 19.45 Radyo 
Vefa: Hayati - Vahit, Enver Beykoz nısıf sahasına ıntikal et· ince saz heyeti, 20.15 Radyo gazetesi, 

Necdet, Hakkı, Şükrü • Ferdi, tirdiler. Bu sırada ıbir de penaltı 20.45 Sevilmiş parçalar, 21.00 MU
Fikret, Hakkı, Haydar, Mustafa. j kazandılarsa da bundan istifade zik: Dinleyici istekler!, 21.30 Konuş-

Beykoz: Necmi - Kemal, Sa- edemiyerek dışarı attılar. ma, 21.45 Radyo orkestrası, 22.30 

dettin • Kamiran, Refii, Ahit - 15 inci dakikada Mustafadan Ajans haberleri, 22.45 Dans müziği 
Mehmet, Bülent, Şehap, Sabahat- aldığı 'pasla Fikret beraıberlik go· (Pl.) 23.25/23.30 Kapanrı;ı. 
tin, Kazım. Iünü kaydetti. Bunu Hakkının 

Ne yazık ki, bu kahraman Türk 
hocasını da kaybettik. Geçenlerde 
Eyüp Sultan caddelerini dolduran 
binlerce hayranlannın, ihvanlarını ı 

ya.şlı gözleri önünde babasının yanı
na gömdük. Allah gani ga.nl rahme. 
etsin. 

Oyuna Beykozlular başladı. Beykoz müdafilerinin hatasından S' o LJ UNUZ 
Dakikalar ilerledikçe Beykoz da. ıstifade ederek yaptığı ikinci gol .l'-

ba,kanlıkma tayin haberini duy- ha -güzel bir oyun oynadığı ve üs- takip etti. Ve devre de 2 • l Ve· ,. 

mak bedbahtlığına da mı uğrıya- tünlük te elde ettiği görüldü. Ni fa lehine kapandı. JtlAl----------S O Y L [YE Ll JVJ 
cağız? tekim dokuzuncu dakikada sol· İkinci devrenin on dakikası r 

dan açılan bir hücumda Kazım karşılıklı hücumlarla geçti ise de 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.._____________ neticede bir değişiklik olmadı. 

-

Yarın akşam S U M E R Sinema.ııı - Fakat Vefalılar leKrar hakimiyeti 
aldılar. Haydar uçuncü, hakkı 

ZA.'1.A..,.,_IN ve HARBlY tLK FRANSIZ SUPER 1''1LMt dördüncü, ve beşinci golleri yap-

TEHDiT 
Müstesna ve emsalsiz filmini takdim ediyor. 

Baş Rollerde: 

MİREiLLE BALİN 
ERIC V. STROHEIM - JEAN GALLAND 

Münihden sonra... Tehdit ... Dünya. Titriyor... Casuslar faaliyette ... 
Aşk... Kin... İhtiras ... 

Cidden görülecek bir Filmdir. Yarın akşam için yerlerinlzi evvelden 
temin ediniz. 

SiNEMACILIK TARİHİNİN 8 Net l\IUCİZESİ: 

ıo Milyon Dolar Harcanarak.. 100.000 Kişilik Figüran ordusunun 
2 sene çalışılarak... iştiraki ile çevrilen 

HiND RUYASI 
Sinemanın akıllara hayret ve dehşet verecek bir hanlcasıdır. 

. T'fBONI 
Baş Rollerde. POWIR • llTRAN 

L01' • GEOROE 
BBENT 

Sinema<'dığm 1941 senesine kadar ya.rattıkı e n muhteşem film 
Bt)Yt)K BİR AŞK. .. GÖZLERİNİZE 'NANıL'\llYACAÖL"'°IZ 

SAHNELER 
FRANSIZCA NÜSHASI TÜRKÇE SÖZL1)' 
ÇARŞAMBA AKŞAMI PERŞEMBE AKŞAMI 

MELEK'te İPEK'te 
• 1 

tı. Maç ta 5 - 1 Veta lehine neti
celendi. 

Basketbol 
Müsabakaları 

Eminönü Halkevi tarafından 

tertip edilen basketbol müsaba

kalarına dün başlanmış, Kabataş 
Altıok Yıldızı 22 • 5 mağlup et
miştir. 

Balk evleri 
Müsabakaları 

Spor sahasında büyük bir faa· 
liyet gösteren Halkevlerinin tertip 

ettiği spor müııabakalarına dün 
başlanmıştır. 

Eminönü Halkevinde yapılan 

voleyıbol maçlarında Eminönü 

Halkevi, Üsküdar Halkevine 

15-9, 15-9, Fatlli Halkevi, Bakır

köyüne 15-10, 15- 10, 15-12 ga
lip gelmiştir. 

Halat çekmede Eminönü Üskü. 
darı, Fatih Bakırköyünü mağlup 
etmi§tir. 

Beyoğlu Halkevindeki voley

bol ve halat çekmede de Beyoğlu 

Kadıköyüne, Beşiktaş Sarıyer 

Halkevine galip gelmişlerdir. 

Müsabakalarda Parti idare he

yeti reisi Reşat Mirnaroğlu da ha

zır bulunmuştur. 

Boşluk Duygusuna Çare 
Mehmet Korkmaz imzıuıile -

Hayatımda boşluk duyuyorum. 
Kahve kö7elerinde oturmaktan 
zevk almıyorum. Oyun sevmiyo
rum. Hayatımı doldurmak için ne 
yapayım? 

<.JEV AP - D ünyada o kadar 
yapılacak şey var ki bir tek saati 
bile Is.raf etmek yazık olur. Eğer 
yaşınızı, muhltinlı:I, ballnlzJ bil
dlrseydinlz slze daha müsbet ta,·. 
slyelerde bıdunabillrdlk Umwn l
yetle ~u umumi tavsiyelerde bu
lunmak i!'lterlz: Halkevlerine de
vam ediniz, Usan veya diğer bir 
şey öğrenmlye ka.ra.r veriniz, pıd 
toplamak, kuş veya köpek salılbl 
olmak, ava gitmek gibi bir şeye 
merak sardıruıız. Okuyunuz, gezi
niz. Unutmayınız ki dünyada gü
nün otuz altı saat olma.ma.s.ana 
esef edenler '-ardır. Onlardan biri 
olmak ve zam.anınızdan dalıa isti
fade ederek bayatta ileri gitmek, 
maydalr olmak kendi elinizdedir. 

Her Semtte Bir Hayır Miiesseseıi 

\ 

Necile GUI-er imzasile - Top
kapı Hayır Cemiyeti için verdiği
niz malümatı alaka ile okudum. 
istanbulun ve memleketin her kö
şesinde rahat hallilerle muhtaçlar 
arasında. böyle ' köprüler kurulsa 
iyi olmaz mı, memleketteki Ahenk 
ve sevgi bir kat daha. artmaz mı? 
Neden en zengin semtlerin başı 
ucunda teneke mahalleleri var da 
bunlara baş çeviren yok 

CEVAP - Blltün iş bir teşeb
bUs me&elesldlr. Blr Türk anası-

mn va<ıtyetl, ana \'aslyetlnl tanı
yan Dr. Galip Hakkı gıbi bir him
met sahibinin ledald'ı.roa çalı~ma
ıın, 'l'opkapı gibi bir ıııüeı;ııeı.eyl ya
ratmı,tır. Bu biS!>i duyuyorsaıı.u: 

neden KIZ de kendi ııcnıtinh;de ha
rekete geçmlyorsunuı. T Bakın. .. , ' 
Dr. Gallıı, lk1 oıdul.tan ibaret ı.er
maye ile ortaya atılım,,. 

Dalgınlığın İlicı Var Mı 7 
ŞlŞIH.ten aıırııec i.t..te• ımzasi

le {Telefonla) - Bugünkü gaze
tenizde Anadolu ajansının bir tek
zibi var. Bulga.ristanın Berlin se
firi Belgraddan geçerken Yugos
lav gazetecilerine Bulgaı·istanla 

Almanya arasında bir ittifak ze
mini hazırlamak için Sofyaya git
tiğini söylememiş, yeni iktısad! 

mUna.sebetıere zemin hazırlamak· 

tan bahsetmiş. Bu son şeklin si
yasi endişe uyandım' bir tarafı 

yok, fakat ittifak meseleııi, sizin 
de yazdığınız gibi, gönill bulan
dıracak bir şey... Neden bir me
murun tercüme bat.Asında yaptığı 
dalgınlık yirmi dört saat için gön
lUmUzU bulandırsın? Dalgınlığa 

çare yok mu? 
CEY AP - Anadolu ajansında 

tereümeıer o kadar dar zamaııd 
yapılıyor ki böyle bir hat.A her \'a
kit göı:den ka.çablllr. Acele yapı
lan , .e zaman darlı~r dola;\ ıı;lle 
srkı kontroldan geı;emlyen ~eyler
dllll dalgmhğa \'e akslll~e bir pay 
ayırmak lazımdır. E\·et, llnlgrnh· 
ğın ııa.cı hıdunsa fena bir şey ol
mıyaeak. 
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Çöpl .. kte Yaİımış Kömürleri 
Eşeleyenler Arasında 

VATAN 

· Yayıl~~ ve Dağılan 1 ( iieBgıraf TeDefon Habeırleırıl 
Bır Kuvvet "----'---------IJ 

MALTA'YA JA PO N St. Lucie 
Kovadan Ma ltız Yaparak Bun ları Yak ıyor 

Zavallıla r İyi Kötü ls ı n ıyorlarmış 
ve Hava Akını Rica l i Adasında 

- Kardqiniz Avuıtralyada 
çok tanınan rbir zattı. Benim de 
orada yaşayan bir çok dostlarım 
var. Onlardan öğrendim. Fakat 
bu haberi ancak bir kaç saat ev
vel aldığınızı söylerken yanılmış 

r,; b a.ı. B ·· olmanızdan korkuyorum. Bu 
.ıa ıta ve ~ omanı va.lca ••• 

1 
Yerinden fırlayarak yanıma 

X azan. Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. y cılman geldi. adeta üstüll!c yürürcesine 
• sordu: 

- 31 - - Çabuk söyleyin~. söyleyi-

- ismim Trantor'dur, dedim. 1 hem de Avustralyadaki büyük 
- Pcltala Mister Trantıor .. O .lcardetiniz M.iater Llond'i kaybet. 

halde biraz ~turunuz, arkadaıınız me.k pek feci bir ıey.. w 
U,_ğırnla beraıber şimdi gelir. Si- lnsanların hayretten agzı 4 
~c bir fey ikram ede.bilir miyim? kalırmıı d.erl~r .. Bunun e~. ı~ze 

. letekkürle reddettim. Evvdi ve ... ık mı.aalını o andA ıordum. 
bır ııcy .. 1 d' S nra hava· Edvard tıpkı sudan çıkmıı balık soy eme ım. o . • f · b 
d~n audan bahsettim. Adamın va- gibı agzını açmıı, ne eatız ana 
kıt geçtikçe somurttuğunu görü- bakıyor_?u. . 
Yordu N'h .. !ı_ bir - Fakat. .. Mı.ter Trantor, 

rn. ı ayet gayet na .. a d b'l' " B 
t•vırla .. b 1 el bunu nere en ı ryorsunu:r. r u 

soze a~a ım: b . b alc b' k 
L. - Demin acı vaziyetinizden acı ha fr~.w en ;.ne ır aç sa· 
Dhsederken sözünüzü kesmi§tim. at evve ogren b d f 

f 
ulunduğunuz vaziyet cidden pek Yazı masaaınakl u e, a tehdit· 
~.... e·· 1 ı_ b' 'çı'n lı· bir tavırln ya aşar ' sözüme d ··· oy e :ıusa ır zaman ı - . 
c hem kardc:ıiniı: Mister Filip'i, devam ettım: 

niz bakayım, aİL kimsin~' 
Ben derhal zavallı Smith'i kor. 

kutan ııes ve t&vnmı takınarak 

dedim ki: 
- Edvard Armitage ıizi ka

nun namına tevkif edi.yorwn . 
(30) mayuı gecesi kardeşiniz Fi
Jip'i öldürmekle mununsunuz. 

Bir ~Y söylemedi. Olduğu ye
re yıiıldı. E.llcrüe yazı masasına 
aanlmıştı. Ben devam ettim: 

- Ben emniyet amirlerinden 
Koley'im. Uşağınız her şeyi itıraf 
etti. Ve bu ifadesini de imz.aladı. 

Bir an hareketsiz. durdu. Sonra 
bu cüssede bir adamdan beklen-

Beş Pike Tayyaresi 
Daha Düşürüldü Arasında 

Tokyo, 19 (A.A.) - Sle!anl ajan
Sindnn: 

Anı erika, Bir 
Üs Kun1yor 

* 

Başvekil Konoye ile diğer hUkO
mct crkdnı \'C ordu şefleri arasında 
bugün lkı s.uıl süren bir mUza.kcre 
yapılmqıtrr 

Japoıı~anın yeni Amcrıkn sefiri 
Nomouru ile yeni Bcrlin sefırl Ochl
ma da bu tçtlnında hazır bulunarak 
dtinyn ''nzlyeU karşısında milli siya
set hnkkında geniş ve tam olarak 
ynpıları noktnl na1.ar lea.Uslne lştiralt 
etmişlerdir. 

---o 

Londra, 1' (4.A.) - lngtuz müs
temleke nezareUnlıı btld.lrdiglne go
re, İngiliz mtlstemlekclerlnde Ame
rlkalılnrn fl!ler kiralanması ey!Cil 
1940 la.rfhll anl~a muclbınce İngi
liz Antflles'lcrwde Sainte - Lucıe 
adntıındıı A merlkalılar tarafından in
şa edliccck hava lliıleruıln yerini ta
yin huswunda Jngillz \"c Amerikan 
hUkllmııtıerJ nihai bır anlaşma ynp 
mışlardır. Bros - lslet koyunda bir 
deniz tayyare llssll teslll edileceği 
şimdiden haber \'erilmektedlr. 

F r an S 1 Z A 1 m an Hava UssU yapılmak Uzere ceski 
kale> n&milc maruf mahallin >tira-

j !anması fçfn Amenka taratından ya-

ktı sa dI Anlaşması ::,nte ~~~ie~eT=~Ul ~~: 
metre kadar imalfııde tınlunan 

Vicby, 19 (A.A.) - Havas•· ı cR~ adalan> nJn ~ıca Uç ada-
jansı ~ildiri)"or: auıdan bıridır. 

Bir ekonomik anlaşma akdi i-

Valetta 19 (A.A.) - Geçen 
pcroenıi>e ııünü yapılan <t.kın es
naaında enkaz altında .lcalan yedi 
qililt .bir aile cumartesi günü öğ
leden sonra kurtarma ekipleri ta· 
rafından salimen yığınlar arasın
dan çıkanlmı,tır. 

çin, Pariste Fransız ve Ahnan a
ğır metalürji endüstrileri rnc:mle
ketleri arasında gÖrü§lllelere ıbaı
lanmtşhr. Alman ve Fransız en· 
düstrilerinin üzerinde mil terek 
menfaatleri bulunan hütün mese
lelere §&mil bulunan bu müzake
relerin hedefi, t>.ttümlc siparişle
rin tevzii İ.§İ ile iptidai maddeler 
~ni tanz.im ctmelctedir. 

--o>----

TOBRUK' A 

Macaristan da 
Münakalat 

Budape te, 19 (A.A.) - Ev-
vdki geceyarısı şimendifer müna. 
kalitına konan tahdidata bugi.ın 

geceyaruı nihayet verilecektir. 
---o---

Bern, 19 (A.A.) - Havas: 
leviçre gazetelerine göre B. } !it
ler meçd-ıul bir semte mütevecci
hen Berlinden hareket otmi~tir. 
Jyi haber alan bir memba., B. 
Musııolini'nin de Romada bulun
madığını -bildirmektedir. 

---<>----· 

İngilizler 
• 

inanmıyorlar 

met mUddeti, ayda az.anıl 48 saat ola-
caktır. 

Rumen Sularına Mayin 
Dökülmemiş 

BUkreş, 19 tA.A.) - D. N. B. 
ajanııı bildiriyor: 

Bahriye nezareU nıUslqan, Ro
men karaaularına mayin dökWdUgU 
hakkında ya.ba.ncı radyolar tarafın
dan yayılan haberleri kAU surette 
yalanlamıştır. 

Bu mUnuebetle bUdirildigtne gore, 
mayin dökWerı mahdut mıht.akalar 
zamanı gdiTK'c gemilere teb1Jt edi
lecektir. 

miyccek bir çeviklikle çekmeden halde yazı masasının üzerine düş
bir ıey aldı. Bunun bir tabanca mügtü. Şakağında k.üçük bir delik 
olduğunu farkettim. Dünya yÜ· vardı, derhal ölmü tü. 
zünde geçirdiğim türlü türlü tec- Kendi kendime luzıyordum. 1-
rübelerin bana öğreUiği bir dersi tirafını benden bafka lr.imae duy
herncn tatbik ettim, ail&h çeken mamııtı. Şahidim yoktu. Ac:aha 
adamın üzerine atılacak yerde bana inanacaklar mıydı} Ya ca
kendimi hemen yere attım. Yazı nına kıydığına inanmazlar da bc
masasını '1per aldım. Biltün bun- nim öldürdüğümü z.annedcrler
lar bir an içinde olmuştu. Herifin ec... Haydı .bir helecan daha .. 
yübck se:ıle ıu söz.leri söylediğini 6ir beladan kurtulmuşken bir ye· 
işittim: nWn.e daha çatmııJtun. Bir kaç 

Hava Hücumu 
Kahire, 19 (A.A.) - lngiliz 

hava ku'Y'Vctlerinin Orta Şark u
mumi karııTgahının tebliğine göre 
1 7 - 18 kanunusani gecesi, lngiliz 
hava k.u...vdlerine mensup tayya. 
reler, Toıbruk üzerine bir hücum 
yapmıılardır. Petrol depoları ci
vannda ibüyük ıbir yangın çıkmıış. 
fakat hava fartları dolayııile di· 
ğer ha ıtrın müp.hedesi kahil ol
mamıştır. 

Transilvanyada 
Kıtlık Var 

Belıgrat, 19 (A.A.) - Maca
ristandan gelen haberlere giire 
Macari.tanda yolcu t~nlerYıin it· 
lemcmesindcn bilistifade Alman 
lutaatmı Romanyaya naldeden 
trenler Alme,nyaya iade edilmek. 
te TC haJUkj Oir Jtıtfık devrcai ae· 
çinnekte olan Tranıilvanyaya yi
yecek maddeleri gönderilmekte
dir. 

MacaristanJa yoku lTcnlcrinin 
iflememeei k.ısrne.n kö.mür fıkdanı 
yü:r.uru:lend ir. 

1 ta ı yan Gemisi 

Selanikte 
Askeri 

İngiliz 
Yok 

.AUna, 19 (A.A.) Atına njansı, 

chususb İngilız kıtıılarilo bir lngUI& 
motörlll kıtasının SelAnıkte bulun
duğu hakkında İtalyan propaganda
sı tarafından yııyılıın haberı, bu ak
şam knU surette yalanlamıştır. 

Atına ııja.nsı, cSellnlkte hiçbir tn
g'il1z askı!rı kuvveu yoktun demek
tedir. 

İtalyan haberi, <Atlııadan BUkrc
fe gelmiş olan bır yolcunun lfndele
rlnl'!> dayanmaktadır. 

---o-

Uzun Menzilli Toplar 
. Faaliyete Geçti 
Londra, ı 9 (A.A.) - 15 gün

liilr.: br sükilttarı sonra Fransız sa
hillerine yerl~irilen uzun men• 
zilli toplar, dün gece yansından 
az evvd tek.tar ateş etmiye baş
lamışlardır. Douvres mıntaJtaııına 
dört obüs düşmü,,tür. Kent kont
luğu ııahillemde bulunan Jngilıı: 
ağır topları muka:hi! ateş açınca 
Alman topları suamuı:ıtur. 

AJman Başkumandanına 
.Japon Hediyesi 

Berlın, 19 (A.A.) - D. N. E. aJan. 
sı blldlrlyor: 

(~ı l lncide) =*== 
orduları ba.ıkumandanlığı tarafın
dan 1 8 kanunusani &kıanu neşre
dilen 84 numaralı resmi tebliğ: 

tMuva.ffakiyctk: neticelenen 
mahdut mevzii harekat yapılmıı
tır. 

* 

Ordu b~kunıandıını Gt!nc.ral Yon 
BnıochJtsch, 4lmanyadıı harp tecrU· 
beleri h&k.kmda tetklkatta bulunaıı 
b1r Japon askCJ1 heyetini kabul el· 
m~. Japon hf'yeU relsl General Ya 
mqi Japon Ol'dll3Unun bir hediyesi 
Olarak mareşale bir Samuray kılıcı 
verınlştlr. 

Atina, 19 (AA~) - r 6 ka-
nunusani akşamı Dahili Emniyet 
Nezareti tarafından ne,şredilcn 
tebliğde memleket dahilinde SÜ· 

kunet hüküm sürdüğü kaydedil· 
mektedir. 

General Soddu 
Ne Demiş? 

Çunking'de Komünistlere 
Karşı Tedbir 

Çuııking, 19 (A.A.) - Reu
ter: Çin l:omüniet otduıauna karşı 
alınan tedbirler hakkında nqre
dilen rcarni tebliğ, Çunıking'do 
büyük i>ir heyecan doiurmuıtur. 
f.aa11C11 bir kaç ogünden:bcri. ko-

Atina, 19 (A.A.) - «Atina müAist kıtal arı ile nizami kıtalar 
ajansı bildiriyor>: Yunan ordu· arasında bir anlafl'llazlık olduğu 
su tarafından cair edilen ltalyan ı hakkında ib'llada wialar dolaı
cüzütıunlannın evrakı arasında ma.:lda idi. Çin hadiseleri ile ala· 
Arnavutluktaki ltalyan kıtalarının kadar bütün devletlerin Çindeki 
eski başkumandaını General Sod- rnümeaillcri, vaziyetin ink.İfafını 
du' oun 6 tqrini.sani 1940 tarihli bü~ bir dikkatle taltip etmekte. 
bir emriyevmMıi bulunmuttur. Ba d.ir. 
ernriycvmide ibilhuaa §Oylc de-
nilmektedir: 

cVaz.ifemiz pek aarihtir. Yu
nan ordusuna layık olduğu derei 
\•ermeliyiz. Biz o orduya caare· 
tine rağmen faPt ltalya müscllah 
kuvvetlerinin anucu önünde eğil. 
mek mcdburjyetinde bulunduğu
nu ispat etmeliyiz..> 

Moskovada Bir Ziyafet 

- Foyam meydana çıktı. Ya· dakika evvel hissettiğim sevınç 
kalandım eyvah .. Evet kardeşim yerine içime gene korku gireli. 
Filip'i öldürdüm, 0 hınz.ır kızı dn Bütün bunları dü,ünürken ha- 7 5000 Drahmi 
öldürecektim. Artık _adaletin rlin. fif bir ıslık sesi duydum. Odanın 

Moskova, 19 (AA) - A
merika elçisi B. Steinhard, elun 
DJt Ticaret Hallı: Komiseri B. 
Mıl.:oyan ile Hariciye ıKomİ.ler 
muavini B. Lozovaki ıerefine bir 
alcıam ziyafeti vennittir. Kordip
tornatiğe mensup bir çok zevat 
ziyafette hazır bulunmuştur. 

den kurtulamam. lyıaj mi~ bir k9§cainde açı.it bir pencere Teberru o 
Kapalı ıbir odada patlıtyan bir 1 vardı. Alrait bundan içcriaini çUncU Defa Yakalandı 

sililh sesi duydunuz rnu ~ Eğer seyrediyordu. &na göz kırparak Alina, 19 (A.A.) - Atina -
duymamışsanız bunun pek müt- dedi ki: Rotary kulübünün bir 1oplantısı Rio-dc-Janeiro, 19 (A.A.) -
h tb 1 ık d canasında ıbeynelmilel Rotary'nin Brezaya Bafuiye Nezareti tarafın-iı ir ıgürü tü Ç ar ığını ve in- Amerikalıların me~l.ur bir h b .. F 
sanın adeta kulak :.tarını patlattı- lafı vardır: Mükemmel v:·parlak Atina miifaviri azadan Spilios A· dan verilen bir a ere gore, ran 

h _IL bil gapitoa, merkezi Amerikada cu- uya muhtelif cinste mal götür-ğını size ı:wer vere · irim. i !ere okey derler. ipte tam okey L ·ı 
Oıd • d k Ik lun&n Leynclmilel Rotary bürosu- mdcte olan ve ngı iz ablokaeını ugum yer en a tım Fena de~k bir iı yani her şey y 1 ı ( w 

halde mııhcup olmu•tu B. · "I l d ' o- nun talyan tayyareleri tarafından bir kaç de a yarmaga te ebbüs e· 
y m. enı o • un a... b b d di.I K f d F l d 1\ dürcceg·ini farzederek ki Ad d ki ~ h om ar ıman c en or u ve sa- en ransız. vapur nnn an 1en-

sa anmı • am ora an uza asmaga a- · .. d fa h' ı_ - '- ı do A t · · · d '- 1 · tım }_ıalbuk' aelam c~ ,_ l d ır mu a asız §C ır \c ııı.asava art za, • urnıa ısmın eııı. 1 ngıliı:. 
. -ı ı unına ııı.ıy- zır an ı. h Ik · · 75 000 d h · _,._ · k .... 
tı El' d hala sil"ı.h ld w I a ·ı ıçın , ra mı teıuerru muavın ruvaz.oru tarafından tev-mış . ın e < o ugu (Arkası var) ettiğinı bildirmı§tir. kıf edılmi}tir. 

... 
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Adana ıehir elektrik santralı 

Adana - Kayseri Mıntakasında 

SAKARYA 
Kır Koşusu 

Sakarya kır koşusu dün sabah 
yağan kara rağmen Şişli sırtların· 
da 3500 ve 6500 metrelik mesa· 
feler Üzerinde yapılmıştır. 

3500 metrede: Birinci Şişliden 
Barkev, ikinci Haydarpaşa lisesin 
den Raif, üçüncü Eyüpten Hüse· 
yin olmuştur. 

65 00 metrede de: Beşik taştan 
Artan birinci. F enerbahçeden Hü. 
seyin Albayraktar ikinci, Peradan 
Kostnntinidis üçüncü gelmiştir. 
Takım itibarile de Beşikta~ bi· 

rinci olmuştur. 

El Dokuma TezgAhı 
Dağıhhyor 

Ankara (Vatan) - Elle dokuma
cılık sanayilnln inkişafını temin için 
İktısa.t Vekttletl muhtelif vllfiyetlcr 
emrine el· dokuma tezgfihları ve çık· 
nklar tevzline devam etmektedir. S-a 
nayi umum müdürü B. Re~t Bener 
tevzi ~leri ile meşgul olmak üzere 
Gaziantebc gitmiştir. Oradan diğer 

Güzel San'atlar 
Umum Müdürü 

Ankara (Vatan) - Maarif Vekfi· 
Jeti Güzel Sanatlar umwn mUdUrlU· 
ğllne tayin edilen Tevfik Ararat bu· 
rada, Vekttletle temastadır. Yakında 
tstanbula gidecek ve Şişli Terakki 
lisesi müdürlüğü vazifesini devrettik· 
ten sonra vazifesine başlamak Uze· 
re Ankaraya avdet edecektir. 

Şark vllfiyetlerine gidecektir. • -0---

--0-- lnecölde Salça Mubayaaaı 
Çorlu Kaymakamı Vazifesine lnegöl (Vatan) - Domates salçası 

8qladı mubayaa etmek Uzere tstanbuldan 
Çorlu (Vatan) - Yeni kay• gelen alıcılar köylere dağılmıştır. Bu 

makamımız Nasuhi Kurosman ka- sene Babasultan ile diğer dağ köyle
zamıza gelmiş ve işine baslamış· rinde kUlllyetli miktarlarda yapılan 
tır. Kazamız jandarma komutanı ve şimdiye kadar alıcı bulunamama· 
Tevfik Diriksünün Şarköy jandar- sından dolayı mUstahSll elinde kalan 

1 

ma komutanlığı vekaletine tayini salçalar umumiyetle pey altına alın· 
üzerine kazamız jandarma komu. mıştır. Yalnız alıcılar, teneke yok-

Elektrik Santralları 1 !C'Wı11KJ 
Seyhan'ın Zamantz Kolu Üstünde Yeni ve 

Büyük Bir Santral Daha Kurulacak 

1 

tanlığına önyüzbaşı Mahmut Ham luğu yUzUnden zorluk çekmekte ve 
di Akbaş gelmiş ve yeni işine baş· bu yüzden salçaların lstanbula naltil· 

il~llfit~l.ıa•m .. ış•tı•r ........................... le•ri .. g•ec•lk•m .. ek•t•ed .. lr• ........... --

Adamı (Hususi Muhabirimiz· Adana • Ka~eri mıntakasına 
den) - Yurdumuzun muhtelif kurulacak olan santral ise 30,000 
mıntakalarında tabii .kaynaklar· kilovat kudrel'inde olacak ve bıı 
dan is'tifade edilmek suretile bü santrnldan senede 60,000,000 
yük elektrik enerji santralları tesi- kilovat saat enerji temin edilecek· 
si planına dahil bulunan Adana • tir. 
Kayseri mıntakasının enerji ihti- Adana • Akhisar - Edremit a· 
yacının su kuvvetlerinden temin rasına çekilecek hat 235 kilomet· 
edileceği yapılan etutlerdcn anla. re uzunluğunda, voltajı da 100 
şılmıştır. bin volt olacaktır. Adana • Fara-

Nafıa Vekaleti Elektrik işleri şa arasındaki hattın uzunluğu da 
Etüt dairesince etudü ikmal edil- 1 1 O kilometre olarak hesap edil
miş olnn Se);han nehri kolların· miştir. 

dan Zamantının Habipköpriısü Adanada dyevm şehir elektrik 
ile Faraşa arasındaki ilk sukut santralı haricinde 5 elektrik en
mıntakası iızerinde kurulacak o· düstri santralı mevcuttur. Bunla
lan enerji santralının projelerinin rın en mühimleri Malatya Bez 
hazırlanmasına başlandığını ha· fabrikası ile Milli Mensucat Bez 
ber aldım. Bu santralın enerji fa}Jrikası santrallarıdır. Malatya 
kudreti takriben 25,000 kilovat Bez fabrikasının santralı 2 3 kilo
olacak 'e ayrıca aynı mahalde vat kudretindedir, bu santraldan 
bir regülatör, 6 - 7 kilometrelik. sen~de 45,271 kilovat saat ener· 
bir tünel, 600 metre cebri boru- ji istihsal edilmektedir. Milli Men· 
dan ibaret hidrolik tesisatı mey- sucat Bez fabrika!!ının santralı ise 
dana getirılecektir. 1, 126 kilovat kudretindedir, ki 

Bu hidrolik santral ve Zamanlı· senede 3, 280,000 kilovat saat e· 

Sakarya kır kotuıundan 
bir görünüt 

B Takımlar Maçı 
Dün sabah Şeref stadında oy

nanan Vefa • Kasımpaşa B takım
ları maçında Vefalılar 8 • O galip 
gelmi~lerdir. 

BULMACA 

" nm başka sukut mıntakalarında nedi elde edilmektedir. .,ı--+--+-
kurulncak diğer santrallar, bir ta. Adana tehir elektrik santralına 

6 
raftan da T oroslarda kurulma•ı gelince, cereyan sistemi mütena· 
tetkik edilmekte olan elektrome· vip, muharrik makinelerinin nevi 

7 

I~ ·· d"' · · · ·· 'ht' Dizel olan bu santral 3, 150 bey· 
ta arJı en ustrısının enerJı ı ıyaç- ı . k . d 2 144 k"l t k d- • 

gır uvvetın e , ı ova u 
larmı da karşılayacaktır. retinde, 2,680 amperdir. Yüksek 

Adana - Kayseri mıntakasında tevettürü 6,000 dir. Alçak tevet-
1, 300,000 kişi meskundur. Bir türde 5 65 metre tulünde kablo-

Soldan sağa: l - Bademle yapılan 
kilometre murkabbd~ı bBaşına 20 kki· su, 43,000 metrey~·uklünkde de ~-a- bir nevi biskUVi • Mağar& 2 _ Gö
§i isabet etme te ır'. u mınta a· vai hattı vard .. r. u se tevettur. rUncn • Kadın ismi 3 _ Erkek ismi 
da halen 12. 789 kılovat kudre· deki kablosu ıse 13,186 ve 3,000 • Bir hayvan 4 _ Anne • Ekin biçer 
tinde 22 santral vardır. Bu 22 metre tulünde de havai hattır. !:> _ Bir çalgı aleti • Edat 6 _ Bir 
santraldan aeııc?e ancak 28 mi~: 19 39 yılında Adana şehir el.ek· ı cins pamuk • Çiriş 7 _ (Nı) • Ke
~o~ ?79.~42 kııo~at ~na.~ enerJı trik santralın~a.n .3.163,3.40. kılo- yine söyllyen 8 _Renk. CUz'l 9 -
ıstihlak e~ılmekte~ır, kı nu~us ba- vat saat enerıı ıstıhsal. edılmı~, ~u Fena değil . Parlak olmıyan • Bir 
şma 2 1 kılovat duşmekteclır. Bu· miktarın 2, 9 5 7, 346 kilovatı ıstıh· ı hayvan lO _ Bir çay • Nida ıı -
nun mecmu istıhıaKe nisbeti yüz- lak olunmuştur. Adana şehir e· Edat • Erkek ismi. 
de 8, endüstri nisbeti ise yüzde lektrik santralının abonesi 3, 1 66 Yukarıdan aı,akJya: l _ Kuynığu 
75 tir. , dır. bUyUk bır koyun - lnce halat 2 -

~ 

lzmirde Aydında 
Uyumıyan - Nida 3 - Oruç ayı • 
BUyük 4 - Ansızın • Ne sıcak ne 
Boğuk 5 - Balık iğnesi • Dikey 6 -

Eser - Sonuna (y) ll~ve edince de-

ELktrik Tarifesı 1 
mlryol mA.nasına • Bir yere hızla vu-

Kü ftü r ve Yardım ~ 1 ri rurken çıkan ses 7 - Elbisenin bo
yun kısmı - üstüne yazı yazılan şey 

İzmir (Vatan) - 1941 senesi Aydın (Vatan) - Halkcvi- 8 _ Elbısenin aşağı kısmı - Bir ör-
için Halkapınar suyu ve ikincika· miz, şehir cezaevinde altıncı oku- nek 9 _ Dış değil • Kenarlar 10 _ 
nunun ba~langıcmdan ilibaren al. ma kursunu da açmıştır. Kursun Fena değil • Kadın ismi ıı - Sual 
tı aylık devre ıçin elektrik kilovat (A) kısmına 62 ve B kısmına da edatı • Hayvan • Söz. 
tarifelerinin tesbiti hususunda ta· 32 kişi devam etmektedir. Bu ay Dt'NKÜ BUL'.WACASIS HALLİ 
rifc komisyonları toplantılara da- içinde ayrıca iki ulus mektebi da- Sold:ın sak&: l - Bayram - Ani 
vct edilmiştir. Belediye ve Tica- ha açılacaktır. Bunlardan başka, 2 _ Alalm • Ender 3 - Yırmi -
ret Odası azalarından komisyon· köy birlikleri muhasip ve ki.tip Adi ' _Mermer 5 - Aval • Enala 
}ara iştirak edecek zevat bildiri!· yetiştirme kursu ile hava muhabe. 6 _ Kak • Mn • Al& 7 - Sudanlı 
dikten sonra, tarife komisyonları,! re postaları kursu çalışmalarını 8 _ Sinameki • Şu 9 - Adak - Bı
Nafıa müesseseleri başkomiserli· bitirmişlerdir. Sağlık koruyucuları yık ıo _ Mor • Bunamak 11 - 11 • 
ğinde toplantılarına başlıyacaklar- kursu henüz tedrisatına devam et- Kır • Zan. 
dır. mektedir. Yukarıdan atatıya: l - Bayrak 

-o- Bakımevi faaliyetine muntaza- Sami 2 - Alı - Vali - Sol 3 - Yar-
Ül llk IŞlada Ga/. ve man devam eden sosyal yardım mak. Nar 4 - Rimel. Sak 5 -

Amir - Mum - Cı 6 - Mendebur Ma7.01 Darlığı şubesi yoksullara nakdi yardımda 7 _Eden . Akın 8 _Nara_ Niyaz 
bulunmuş ve bu arada bir çok ta- 9 _ Adi • Lal • İma lO _ Ne • Ça-

Uluhıla (Vatan) - Şehrimiz !ebelere kitap, ders levazımı da· lışlmn 11 _ İri. 
Belediyesinin idare ettiği elektrik ğıtmıştır. 

Abone fJcretl 
fahrikasında son zamanlarda hal· Ar şubesi, resim ve fotoğraf 
kı ızrar eden şöyle bir aksaklık sergisi açmıştır. Sergi geçen yıl· 
başgöstermistir. Tenvirat akşam· lardakilerden çok zengin görül
ları saat 18 de ba layabilmekte müş ve beğenilmiştir. Sergide teş· Türkiye dahlllnde: 
ve saat 22,30 da ibitmektedir. Bu hir edilen ta.bloların sayısı 60 tır. 
intizamsızlığın radyosu olanlar i· ı Bunların içinde Nazilli basma fab- SeneUk 6 aylık S aylık Aylık 
çin arzettiği fena tesir bertaraf, rikası ressa.mlarının da kuvvetli 
ıehir halkı saat 1 7 den saat 18 e eserleri vardır. 1400 750 100 Kr. 
kadar ve saat 22,30 dan sabaha --<>-- Harl~ memleketler: 
kadar ayrıca gaz lambası kullan· H l M d 
mak zarureti karşısında kalmak- aşerat a Üca ele Senelik 8 aylık S aylık Aylık 

Ankara (Hususi) - Akasya 
ağaçlarına musallat olan kabuklu 
bitlerin itlafı için, her sene oldu
ğu gibi, bu sene de mücadeleye 
başlanmıştır. 2906 numaralı ka
nun mucibince halk ve hükmi ıa· 
hıslar bahçelerinde ve sokaklar
da olup ta kendi tarafından di
kilmiş top akasyalarında görülen 
haşereli dalları budayacaldar ve 
bilahare mücadele teşkilatı tara
fından verilec-ek ilaçlarla badana
hyacaklardır. 

tadır. Bu zaruretin ise doğurdu
iu en büyük zorluk gaz ıbulmak 
me&elesidir. Şehirde gaz yoktur. 
Her eve haftada 250 gram gaz 
verilebilirse ne mutlu. Hükumeti
mizin aldığı tedbirler sayesinde 
böyle bir buhrana ihtimal vermek 
istemiyorsak ta Belediyeden ge• 
reık gaz buhranı, gerek elektrik 
fabrikasının işlemesi için elzem o. 
lan mazot tedarikindeki müşkü· 
lat hakkında yapılan sorulara 
memlekette yok cevabı alınmak
tadır. Üç aydanberi Ulukıı1la hal
kının maruz kaldığı bu müşkül ve 
yersiz vaziyetin ortadan kaldırıl- Çorluda Fakir Talebeye Yardım 
masını bütün Ulukıııla halkı di- Çorlu (Vatan) - Kazamız 
!emektedir. orta ve ilkmekteplerindeki hirna-

o-- ye heyetleri faaliyete geçmi~ler, 
İıtanbula Sanmsak Yollandı bir orta ve üç ilk okuldaki 105 
Arlfıye (Vatnn) Sıınnusıığın fakir talebeye etli ve tatlılı ye

lstanbul piyasasında ııranılmakta mekler de dahil olmak üzere 
olduğu haben Uzerlne Adapnzar ko- Halkevi yemek salonunda hergün 
misyonculnn ilk defa olarak dört va- muntazaman öğle yemt:ği veril
gon sarmu ak yola çıkarmışlardır. meie ba§lanmıştır, 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

V&TAll &ueteal 
1LAN FlYA'.rL."&I Kuruş 

B&ıthk makta elarak 760 
ı bıcl Sayfa S..tbal 600 

2 )) » » 350 

s lt » » soo 
4 lt :ıt » 2oe 
6 » » » 76 

6 » » » M 

Nümune Fidanlığı Memurluğu 
Bursa (Vatan) - Vilayet nü

mune fidanlığı münhal bulunan 
memurluğu vekaletine muvakkat 
bir müddet için Orhaneli ziraat 
muallimi Zekeriya tayin olunmuş-

N E z L E 
Kırıklık, Baş, 

Diş ve Adale 
Ağrıları 

En tıerl ve en kat'i 

~kilde yaln.ız u,e 

GRIPIN 
lLE GEÇER 

Havaların serinlediği 

bugünlerde alacağınız 
Uk tedbir evinizde bir 
kaç G B 1 P 1 N bu· 
lundu.. olmaJıdır. 

KALBi BOZ.\IADAX MİDE VE BÖBBEKU:Bt 
ISTIBAPLARI DlNDlRtR. 

Lüzumunda gUnde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve her 
yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Götürü Usulde Muamele Vergisine Tabi 

Tutulacak Sınai Müesseselerin 
Nazarı Dikkatine : 

ı _ 3843 sayılı Muamele vergisi kanununun 27 nci maddesile hak· 
l arında götürü vergi usulUnUn tatbiki kabul edilmemif olan mUkellot· 
lerden: 

a _ Muharrlk kuvveti 2 beygiri ve işçi sayısı müessese sahibi ile 
birlikte onu geçmeyen Trikotaj, p!Astik eşya, kundura kalıbı, ökçe, 
kese kfiğıdı, terazı, baskill ve bunların montaj işlerini yapan müessese
lerin, 

b _ Nüfusu 30 bine kadar olan yerlerde bulunup muharrik kuv-
vet kullannuyan ve işçi sayısı müessese sahibi Ue birlikte onu ceçmJ· 
yen boyahanelerin, 

c _ Aşağıda yazılı 3973 numaralı kanunun UçUncU maddesindeki 
şartlar dairesinde vergiden mua! tutulmuş olan meşin, sahtiyan. vake
ta küçük bacak derisinden astarlık ve gön haricinde imal ettikleri bil· 
farz kösele, glfise ve maruken gibi deriler dolayıslle vergiye tfibi olan, 
.lUharrlk kuvveti 5 beygiri ve işçi saytSl 10 nu geçmlyen tabakhanelerin, 

Muamele vergı:ıı ......... ıu.ıa. cı< ı5/l/941 tarih ve 3973 sayılı kanun-
la götUrU vergi usulUne bağlanmaları kabul edilmiştir. 

2 _ Yukarıda yazılı müesseselerin ve 3843 sayılı kanunla mükellefi· 
yete girmiş olup da mezknr kanunun 27 nci maddesinde yazılı ~ötü· 
rü vergi şartlarını haiz bulunan (bilfarz muharrik kuvveti 5 beyglrı işçi 
sayısı onu tecavüz etmlyen marangoz, terzi, kundura lmalAthanelerl 
gıbi) mUesseselerln, yine 3973 sayılı son kanuna göre, içinde bulundu· 
ğumuz 1940 mali yılı vergilerinin de götUrü olarak tahakkuk ettiril· 
mesi kabul edilmiştir. 

3 - Yukarıdaki fıkralarda yazılı mUesseııelere götUrU vergi usulUnUn 
tatbik edilebilmesı için bunların işbu !IA.nı takip eden günden itibaren 
bir ay içinde yazı ıle talepte bulunmaları lfizımdır. Bu talep 8..!1ağıda nU· 
munesi gösterilen bir istida ile tstanbulda Galata Balıkpazarında Mua
mele ve 1stihlA.k Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğine ve Adalar, Bey
koz, Sarıyer, Bakırköy Kazalarında Mal MUdürHiklerine yapılacaktır. 

4 _ 3843 sayılı kanunun 28 inci maddesi mucibince tarh edilip kat'!· 
leşen götUrU Hrgi iki malt yıl için muteber olur. 

940 malt yılı için tahakkuk ettirilecek götUrU vergiden, müessesele
rin aynı sene zarfında beyanname Uzerlnden ödedikleri vergiler mah-
sup edilir. (368) 

İsti ·1a Nümunesi 

Muamele ve lslihlak vergileı i 
Tahakkuk Şefliğine 

)lüeıııııese &ahlblnln 

Soy adı : • • • • • • 

Adı • • • 
Adresi 

İşi 

. . . . . . . . . . 
Varsa, Depo, Şube, Filyal veya 
satış mağazası adresleri : • • • • • • • • 

Rakam ile 

!şçl Adedi: 

Motör adedi 

Motör kuvveti yeknnu 

Hesap numaraaı 

Yazı De 

. . . . . . 

'.Wuanwle vergisi kanunu mu<'lbln<.·e giitürü vergi şartlarını haiz 
olduğumdan gotürü usulde muamele verrlıllne tAbl tutulmamı talep 

ederhn. 16 Kuruıtluk Pul 

(Tarih •;e İmza) 

20 • 1 941 

YrzlHişiHi at111ıış 
lcA6'uğul4U SA"'"'""' 

Fazla cer ev an ıstı hı & k 
eden ampullar kullanıldı• 
Qında aynı tu hafllQa dO• 
şülür. 

Hakiki tasarruf yapmak 
•~teven daha az cereyan 
sarfına mukabil daha bol 
ışık veren TUNGSRAM am· 
puıaarını mübayaa eder. 

1JNGSRA 

t JJıaLk J • ., 

. "'"""") = 2~ '·· . 
1 - ::c .. "' .. '11SC. :.;eo.-. ,, -
! 5'8 - :!lc11 . 
f 1.15(; - 2:00.-. 

:s 1t:> - ~oı. . 
nı :.:> - .:eco. -
:~ .. •• - 6000.-

Türkiye it Banka una para yabrmalda yalnız para o,. 
riktirmit olmu, ayna zamanda talihinizi de deuenıİf 

o ursunu.z. 

K~er: 4 Şubat, :? : luyıs, l liu:nba.ralı ve kumbaraaı.z b .. 
1 Aptoe. S iıtincltc,.in a· saplarında en az elli ~ı bit' 

rtblerlndo J ap&lu. lunwı!ar kura) a d&:oll oıWUJel 

Devlet Demiryolları 

)Iuhammen bedeli 24038 (Yirmi dört bin otuz sekiz) lira o1ad ( 
!<alem Ankara hastanesi ahşap eşya ve mobilyası 4/ 2 1941 Sall 
saat 15 de kapalı zarf usuıu ile Ankarada ldare blnasıtıda satnı 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 180!':.,85 (Bın sekiz yUz iki ı.ra s 
beş k ruş) liralık muvakkat teminat ılc kanunun tayin ettiği veSil< 
ve tekliflerini aynı gUn saat 14 de kadar Komisyon Relsllğ'lne ' 
lerl l!zımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, ıl 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtıl"calttır. (338) 

tn. TİYATROSU 

:omedl I<ısmı 
.ı akşam 

Saat 20,30 da 
PASA UAZRETLERI 

... hıbl \e :-;c~ ·at :.IUdl'!:'U' 


