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ita· yanın Hatasını ı 

Tekrar mı 
Edecekler? 
Yunanistanın bitaraflığı 
ltalyanın emniyeti için bir 
kale idi. ltalyanlar bunu 
kendi ellerile yıktılar. Al
manlar da ayni yollara mı 
düşmek istiyorlar? 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 1 

~ undan üç ay evvel ltalya· ı 
~ nı? şarkında tam manasile 
bır cmnıyet sahası vardı. Korfu· ı 
dan Ciride kadar uzanan mühim 

1 
Yerlerde fngilizler hiç bir tutamak 

1
. 

noktası bulamıyorlardı, ltalyaya 
Yakın mesafeden hücum etmek ve 1 
İtalya ile Afrika arasındaki gidip 
gelmeye mani olmak için lngilız 
hava ve deniz kuvvetlerinin şid· 
detle mıihtaç olduğu üslere el u· 
zatarnıyorlardı. Yunan bitaraflığı, 
Yaman bir kale hizmetini görü· 
)'ordu. Bütün .bu üsleri Jngilizlerin 
eline <lü~ekten adeta İtalya he· 
ıa'bına koruyordu. 

Günün ıbirinde ltalyanların gö
zünü hırs ve tama bürüdü. Al· 
manların nasihatlerine lbile kulak 
vermediler. Emniyetlerini temin 
eden kaleyi kendi ellerile yıkmak 
için ife aanldılar. Yunaniatanı ?er
Riin bir suretle rahatsız: ettıler. 
Türlü türlü entrikalarla, yanlı§ 
isnatlarla, açık ve kapalı teh_d~!· 
lerle ve nihayet Helli kruvazo~u: 
nü sulh zamanında batırmak gıbı 
çirkin tecavüzlerle canından bık· 
tırdılar. Yunanlıları sıkı :e d~
rüst bitaraflıktan çıkarmaga b~
tün bunlar kafi gelmeyince, b~r 
geceyansı ültimatomların en garı. 
bini General Metaksu' a dayadı· 
lar Yunanistanı harıbe soktular, 
bö~lcce de Ciridin, Korfu'nun, 
d·~ üh" un" Yunan üslerinin a· 
ıger m I . 

nahtarlannı kendi eHerile ngılte· 
reye teslim etm~ oldular, 

ı..aaıer böyle buamakla.r el
de edince ltalyamn her tarafını 
hava hücumu altına aldılar, mü· 
nakale yollarına hakim bi~ hale 
aeldiler bu sayede de Afrıkada· 
ki ltaly,an kuvvetlerini kolayca 
nu ilup edebildiler. B~tü.n .~t~lya, 
28 ilk teşrin 1940 tarıhü ultuna· 
toınu geri almak, olup biteni ~ok 
haline getirmek ve Yunan bıta· 
rıllığını yeniden kendi h~bına 
bir kale şekline aokmak iç.in canı· 
,ıı venneğe hazırdır. Fakat geç 
Pitrnanlık fayda etmiyor. 

Bu misal gözönünde dururken, 
•caba Almanyanın aynı hat~~ı 
Yollardan yürümesi mümkü? mu. 
dür} Balkan milletlerinin .bıtar~.f. 
lığı aayesinde kendiıi için bugu~ 
bütün buralarda hakiki bir emnı· 
Yet aahaeı var. Alımanya, İtalyan· 
lıı.rın takip ettiği kötü usulleri tek· 
rıı.r ederek bu sahayı yıkmağa kal. 
ltıtac:ak mıdır} Bunun anahtarla· 
tını kendi elile fngilizlere teslim 
ctnıek 'libi bir hatayı İfleyccck 
midir} 

Militarizm garip bir butalık· 
lır. Teferruatta deha derecesinde 
Planlar tertip edebilen insanların, 
en esaslı noktalarda bazan öyle 
~llnlıı fikirlere saplanmalarına, 
0 Yle manasız nınlara kapılmala
rına yol açar ki bin zahmetle elde 
ettikleri neticeleri bu yüzden bir 
harnlede yok ederler. 

Eier Almanyanın Balkanlarda· 
lti planlan hakkında dünkü gaze· 
telerde çıkan malumat doğru iae. 
İtalyanın Yunanistana kartı yap· 
tığı hatayı Almanlann daha bü· 
yük ölçüde tekrar edeceklerine 
hükmetmek lazım gelecektir. 

B. Hitler ve B. Muaaolini bulu· 
tup konuşuyorlarmı!J, bu müla· 
kattan da mühim kararlar çıka· 
calcrnış ..• Bu kararlar neden iba· 
ret olursa olsun ıbunları tam bir 
loğukkanla bekleyebilliiz. İstik· 
lalaiz yaşamamağa niyet eden 
~al.kan milletlerini !Yıldıracak 

U\'vet yoktur. Eğer İtalyanın 
)aptığı hatayı Almanlar da ıtck· 
r~r etmek ve aynı tecrübeyi ge· 
Çll"tnek istiyorlarsa kendi bile· 
~~itleri bir ~eydir. Neticede şunu 
0

ireneceklerdir ki Balkanlara te· 
~1Yu~c kalkışırlarsa bugün ken· 

erıne malzeme ve erzak veren 
~.ernl«:ketler Almanva hesabına 
ole dönecektir. «Bana dokunma, 

lana d k . . e it o unmayayım> prensıpın 
aı ı surette riayet eden Balkan 
~en_ıleketlerınin hep bir arada 
C!ltıl ettiği emniyet sahası, o za· 
:ıan mihveri kalbinden tehdit 
l, ecek bir harp ıneydanı halini a· 

C&ktar. 

~ -Meçhul bir yerde esrarengiz pıt lar alhnda buluttuldan haber verilen Hitler ve Muuolin 
evvelki müsavi prtlar dahilinde yaptıkları mülakatta vedalaıırlarken 

ALMANvAI Mitler ve 
LA VAL'in Mussolini 
KabineyeAlın

masını İstiyor 
Fransaya Yapılan 
Tazyik Akdeniz 

Harekatı ile Alakadar 
Londra, 20 (A.A.) - B . Laval"ln 

istifasını mucip olmuş olan bUtUn 
anlaşmazlıkların ortadan kalktığına 
dair Vichyde yapılan resmi be~·ana
tl bahis mevzuu ederek Reuterın 

siyasi muharriri şunu yazıyor: 
Muhakkak ki bu devam etmekte 

otan Alman tasyilllnin bir neticul· 
dlr. Alman hUkQmeti ~imdi herhalde 
büyük bir tazyik yapacaktır. Ta ki 
Laval tekrar kabineye girsin ve feci 
akıbeti hatırlarda olan A vusturyada
ki Schuchnlg hUkOmetlnde Seyss 
tnguart ;rolUnU oynasın. öyleye ben
ziyor ki Almanya B. Lavall hariciye 
nazırı olarak görmek istiyor. B. 
HIUerin :Mussollni ile mUUıkatta bu
lunmadan evvel bu banşı bekleme
miş olması da muhtemeldir. ÇUnkU 
Fransanm oynıyacağl rol, Mihverin 
Akdenlzde bugüne ve istikbale alt 
bütün plAnlan tızerlnde mUhlm tesir 
yapacaktır. Akdeniz harp sahnesinin 
gitgide daha fazla Alman hesaplan· 
na girmekte olduğu anlaşılıyor. 

Petain • Lava! Görütmeıi 
Hakkındaki T eblii 

MDIAkatı 
Esrarengiz Şartlar 

Altında Yapıldı 

Mussolini Akdenizde 
Almanyanın 

Yardımını istemiş 
cBir kaç gündenberi Hitler • 

Mussolini arasında yapılacağı söy
lenen mülakat esrarengiz şartlar 
dahilinde yapılmaktadır. 

~Hitler"irı meçhul bir: semte 
gittıği, MuıNOlini"nin de Romada 
bulunmadığı haber veriliyordu. 
Bir haberde de Roma ile telgraf 
muhaberatı keııilmiştir. 

«Bu mülakat, nihayet yapıl
mııtır. Nerede yapıldığı söylen· 
miyar. Yalnız.. Alman ajansı bir 
tebliğ neşir ve ıbir görü§ birliğin· 
den bahsediyordu. 

cGanbi şudur ki bir saat evvel, 
aynı ajans böyle bir mülakatın 
vukua geleceğini tekzip etmiııti. 
Bu derece -gizli tutulan bu müla· 
katta neler görüşüldüğü hakkın
da bir oey söylenemez. 

cFakat, umumi vaziyete ve İ
talyan gazetelerinin yazdıklarına 
bakılarak ibır çok fikirler ileri sÜ· 
rülebilir. 

Akdenizde 

87 Alman 
Tayyaresi 
Düşürü dü 

Dün Malta Üzerinde 
Düşürülen 

Tayyare Adedi 15 
Londra, iO (A.A.) - Kolomblya 

radyosu - Alman tayyareleri Ak· 
denizde faaliyete başı dıklnrındnn

beri 87 tanesı İngiliz tayyareleri to.· 
rafından dUşUrUlmU tilr. 

DUn, M alta Uzcrındc lv Al.nuı 
tayyaresi dUşUrillmU tur. 

8Jrat'a Muvafıak!yeUi 
Akınlar Yapıldı 

Kahire, 20 (A.A.) - Orta şark İn· 
gillz hava kuvvetleri kararg!hının 

bugUnkU tebliği: 
Arnavutlukta Berata karşı muvar

!akıyetll bJr akın yapılmıştır. Yilk· 
sek lnfll k ve yangın bombaları as· 
kerf te<'cmmular ve otomobil nakliye 
kolları üzerine dUşmUştllr. Keza şeh· 
rin şarkında binalara isabetler olmuş 
ve birçok yangın çıltnrılmıştır. 
Almanların Sicilya Boğazında 

Teıis Ettikleri Baraj 
Londra, 20 (A.A. ) Sunday Tl-

ROOSEVELT 

Devlet Reisli
ğini Resmen 
Deruhte Etti 

Roosevelt Bir Nutuk 
~öy:iyerek Dedi ki · 

Asker Aile erine yardın 
Tevziat ve Tahakkuk Şekilleri 
Hakkında lzahname Hazırlandı . 
Asker ailelerine yapılacak yar- ı 2 - Yardım .göreceklerin bu 

dım tahakkukları ve tevziat şe· askerin usul ve furuu, yani ana, 
killeri için yeni bir izahname ha- baha. büyük ana, büyük baba, öz 
:ı:ırlandığını yazmıştık. Bu tali- çocukları ve zevcesıle erkek ve 
mtıtnamenin en mühin1 kısımları- kız kardc.şleri bulunması, 

Bir Milletin Hayat Ölçüsü O n• vnen aııağıya a lıyoruz. 3 - Bunların askere gidenin, 
Aile efradının birinin ha- askere gitmezden evveldenberı Milletin Y atamak Azminin 

\"e seferde 45 günden zi· evinde oturmakta olması, 
Şiddeti.dir ı ) nde müddetle a skere nlınmnsı, (Dl'\amı Sa. 6, l'ilı. 6 ıle) •=• 

Vaşington, 20 (A.A.) - B. -
1~oosevelt,, birbiri ardından üçün. f 
cü defa olarak Birleşik Amerika 
devlet reislıği vazifesini deruhte 
etmesi merasiminde, büyük bir 
nutuk söylemiştir. B. Roosevelt 
bu nutkunda bilhassa demişt ir ki : 

Bir Heisicümhur vazifeye baş
larken her defasında kendini Bir· 
l~ik Amerikaya ıhasrctmek yemi· 
nini yapar. Bugün devlet reisinin 
vazifesi haricten gelecek bir dar
beye karşı milleti ve onun mües· ı 
seşatını korumaktır. 

Süratle yürüyen hadiseler için· ı 
de, bir an durarak tarihteki mev.; 
kiimizin ne idiğini düşünerek ne 
olduğumuzu ve ne olabileceğimi· ı -_,.·4-
zi şu saatte kestirebiliriz. Eğer ,.·~ ,,,,. 
böyle yapmazsak hareketsizliğin it.;• .. ~ •. t;. 
hakiki tehlikesine maruz kalınz. it. ' 'f 
Milletlerin hayatı, senelerin sayı· 
sile değil insanlık düşüncesinin 
devamile ölçiilür. insanlar yetmiıı 
eene, belki ıbiraz daha az, belki 
biraz daha fazla yaşarlar. Bir 
milletin hayat ölçüsü ise, o mille
tin yaşamak azminin şiddetidir. 

Libyadaki askeri harekat durmuı gibi gözükmekle beraber 
İngilizler Tobruk'a yapacakları hücuma hazırlanmaktadırlar. Re-4 
sim Bardiyanın iıgalinden aonra iatirahat eden İngiliz askerlerini 
gösteriyor. 

Bundan şüphe eden adamlar 
vardır. 

Öyleleri vardır ki, dcmokrtıUığı, 

biı· hllkQmet şekli ve hayat çerçe\·esl 
itibarile, blr nevi sUnt kaderle mah· 
dut ölçUlll bir şey gibi teUıkki eder
ler. Hcnliz izah edilemlyen sebepler
le istıbdat ve esaret istıkballn her 
şeyi sUpUrUp götUrecek bır dalgası, 

hUrrl~t alı;almıya başlıyan 11ulaı·ı 

(Devamı 8&. 1, A. f *> " 

El basan Tavası 
YAZAN: 

AKA &l•DIZ 
Elbuan civarında muhare

beler oluyor. Bu münasebetle 
Aka Gündüzün Elbuan tavuı 
adlı pek aevdiji ve kendi elile 
pek İyi yapbiı mefhur bir ye
meli olduiunu hatırladık. Aka, 
bize ince, nefiı bir Elbuan ya
zııı ıönderdi. Bunu yannki 
aayımızda zevkle okuyac:akaı-
nız. 

Kassalad:ı 

İtalyan Ricati 
Devam Ediyor 

Şarkta İngiliz Kuv
veUer:i U ~ü yoı 

Kalllre, '20 (AA ) ln ı zumu-
mi karargt'ıhınm tcbll 

Llbyada iş ara d ğcr bir ey yok· 
tur. 

Sudanda düşmanın Kn sala cephe
sindeki ncatı devam etmektedır. 

Sabderat ve Tesscene etrafında 

İtnlyanlar taı afındnn çok e ıı lı bir 
surette tahkim edil mi" olan rne~ ki
ler dUn kıtaatımız tarafından ı gal 
edılmiştir. KuvvellerlmiZ ricat halin· 
de bulunan dUsmanla tema ı muha· 
!aza ederek şark istikametinde iler
lemektedir. 

Mettemmn rnıntakasında kuvvet
li keşif faalıyetl olmuştur. 

Kenyada seyyar mUfrezclerlmlz 
taarruz halinde bulunarak dUşmana 
ağır zayiat verdirmekte 'e ilerle
mektedir. 

lngiltereye 

Yeniden Ta
arruz Yapıldı 

5 Bombardıman Tay
yaresi Düşürü:dü 
Londra. 20 (A.A.) - Jngılız 

Ha\ a ve Dahili Emnıyet nezaret 
!erinin teblığı: 

Dün gece, dü"man tayyareleri 
Jngiltert-nin cenup ve cenubu §ar· 
kisinde muhtelif yerlere ve Lon· 
dra mıntakasında bazı yerlere 
bomba atmıılardır. Düşman akın
ları sabahtan evvel bitmiştir. 

Yüksek infilaklı bombalar bazı 
yerlerde ha,.ara sebebiyet vermı 
se de hucumlann hiç hiri ıiddetlı 
olmamıştır. Bir cenup şehrınde 
çıkan mutcaddit yangınlar sürat· 
le <Sondürubıüştür. Çok az zayiat 
vardır. Gece iki düıman bombar. 
dıman tayyaresi düşurıilmuıtür. 

Londra, 20 (A.A.) - Hava 
Nezareti bu akşam neşrettiği mu· 

(De\amı Sa. 5, Stl. 6 de) •-

Vichy, 2o (A.A.) - Havas: Pe· 
taln • Lava! nıUllkatı mUnasebetlle 
u teblığ neşredilmiştir: 
ş Mareşal. J3 klnunuevvelde, B. La-

cBu defaki Hitler • Mussolini 
mülakatının bundan evvelki mü· 
likatlara benzemediği tebarüz et
tirilmelidir. 

«Bundan eYYellİ mülüatlarda 
Almanya ve İtalya hemen hemen 
aynı derecede idi. Buaün iae İtal
ya Afrikada, Anlavutlukta hezi
mete uğramıflır ve Almanyayı 
yardımına çaiımuftır. Fqiat reji
mi de aanılmıf bulunuyor. 

mes'ln havacılık muhabiri, İngiliz 
bahriyesinin Akdenlzde icra ettiği 
kontro!Un Almanlar tarafından 80 
millik Sicilya boğazında tesis olu
nan baraj tarafından haleldar edl!lp 
edllemlyeccğinl soruşturmakta ve 
şöyle demektedır: 
~mill A~~9hill~e uwnhlr =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

toprak şeridine malikiz ve gUn geç- Burada, Go .. zu" mu .. z Onu .. nde Geçen valden yüksek dahilt siyaset sebep· 

yU-"-den ayrılmıştır. Muhtelit leri z.w• t ed 
PariS gazetelerinin istismarda er • 
dllt etmediği baZı kargaşalıklar do· 

il bu yüksek sebepler efidl.rı 
layıs e, 

mumlyeye tamamile izah olunamaz. 
u 1 her zamandan daha Devlet reis , 

(De\'lUlll Sa. 6, Sil. S de) * 

tikçe fazlalaşacak olan bu şerit nze-
rlnde tayyare Uslerlne malik bulunu· 

(Do\"&llll Sa. 6, Sü. 6 da) = -

,... Hukukçularamız Arasında Bir Anket 

yonız. Buralardan, dUşmanın Sicilya
dan teşebbUs edeceği her şeye karşl 
koyabiliriz. Trablusta bir Us!!e ma
lik olduğumuz zaman ise, lngillz ha
va kuvvetleri, lnglliz donanması ve 
donanma tayyareleri, dUşınanın Si· 
cllya U.Slerinde ve limanlarında ban
nabllmeslnl sUraUe imkansız bir hale 
sokacaktır. 

,, icabında Teşrii Masuniyetin 
Ref'i Bir Zarurettir. ,, 

Yeni Tefrika~arımız 

UZUNTU Avukat Avni 
· I bir takd.ir ha~kı ~ermiştir. S~çu~ 
mahiyetıne gore ıster masunıyetı 
refeder, ister devre sonuna hıra· 
kır. Demek ki bu noktada Mecli· 
se adeta lbir jüri salahiyeti veril-

Cüleser dıyor 

ki: · ı 
Bugün en ı e• 

ri bir idare şek· 
line malikiz. B~
nun feyizli bır 
neticesi olarak 
bütün vatandaş-
lar kanun karşı· · bulunu· 

d hakka sahıp . 
sın a aynı h mütecavıze 
yarlar. Kanun, er . t• 

· öre bir ceza tayın e 
dereccsıne g ·· en her· 

iştir. Gadir ve zarar gor k 
res ıhakkını .buna .göre arayacla : 

'Ak . . dü..tinmek kanaat erı· 
tır. sını .. - d". ut· 
mize aykın olur. Bu ustu.r 1'!1 . 
laktır. Mebusluğun bu~a bı~. ı~~ııs: 
na te,kil etmeııi caız goru.e 

meB~nunla beraber ıbir ~eb.u~un 
. bir suç isnadı ıle ıkıde 

h~rhd ang~hkeme karşısına çıkm~sı 
hır e m. . .. dafaa endişesıle 

kendını mu . 
ve L 1 k vazifesini ihmal etmesı 
me,,us u 

··rü)emez. 
d,. ı -.ş r,o . kanun Meclise ltt-: bunun ıçın 

Yazan: Dafne Murler 

Çeviren: Beuan A. E. Yalmaa 

mittir. Meclis takdir hakkını yal- Helecan tefrikamız bitiyor. 
nız bir şekilde kullanırsa. kendi Bunun yerine methur İnailiz 
salahiyetinı takyit etmi!J olmak muharrireai «Daphne Murierıt 
gllii bir düşünce ve tereddüde yol nin çok beğenilmiı, bütün dil-
açar. Meclisin takdiri, hürriyet ve lere çevrilmif ve sinemaya a· 
istiklali mutlak olduğuna göre lınmıı bir eaerini nqre batlı-
böyle bir hisse meydan verilme- yoruz. 

melidir. İnce hia tahlillerile dolu 
Meclisin mahzur görmediği edebi romanlan ıevenler de, 

hallerde lbir mebusun adalet hu- bir gazete tefrikaıında merak-
zuruna çıkmasının şu faydası var- lı, esrarh hadiseler arayanlar 
dır. Bu suretle rhalk, bir suçlunun da bu yeni romanımızda iate-
mebus olmasının hakkın ıhkakı- diklerini fazlasile bulacaklar-
na 'lllani olmadığı kanaatine va- dır. 
rır. Muhakeme neticesinde haklı (Gönül Hırsızı) romanı da 
çıkan mebus, hakkındaki itima· bitmek üzeredir. Bunun yeri-
dın yerinde olduğunu .bir defa ne karilerimizin :zevkle oku-
daha isbat etmiş olur. yacakları bir tcfrika)a baıla-,ı 

Bunun için lüzumunda teşrii yacağız. 

masuniyetin refini ıbir zaruret di· ı '-----··-----J 
ye kabul etmeliyız. • 

Canh Bir Zabıta Romanı 
Sam son Miçinski Ne Oldu? 

Zabıta romanı meralc:-
lılarma gün dofdu. Tam 
gözleri önünde canlı, ha· , 
kiki bir zabıta romanının 
ilk babt peyda obnuttur. 
Hem öyle bir roman ki 
bütün dünya pzeteleri 
tarafından merakla takip 
olunuyor. içinde heye
canlı zabıta romanlan
nın bütün unaurlan top• 
lannup. 

tik babtn aabnesi ı.. 
tanbuldur. Bir Cenubi A. 
merika aefaretinde bat· 
katiplik eden, içtimai 
mevki aabibi bir adam, 
geçen Perıembe akpnu 
saat dokuzda ortadan 
kayboluyor. Park otelin
deki randevusunu tutmu
yor, bir daha da biç bir 
yerde ıörünmüyor. 

• 4 "#' .. .,, 

• 

Dün de yazdıiunız si· 
bi, hatıra evveli fU ıüp• 
be geliyor: Acaba kan• 
,,k bir ite kanıtı da mey
dana mı çıktı ve bunun 
üzerine mi aavuttu? Ortadan kaybolan aefaret ba ıkitibi 

Ditnkü malUınat bu 
eüpheyi ikinci dereceye indiriyor. 
Diğer iki ihtimal, çapkınca 1 İr •· 
dam olduğu için ancak ya kadm 
yüzünden veya paraıı yü_ünden •ir ci"a)"!te kurban olır•uidır. 

Samaon Miçinski 

İıtanbul zabıtası bütün bu ibti
mall• üzerinde itina ile arqtır· 
rnalar yapıyor. Biz de bu hakiki 
roman hakkında malUınat topla
mayı dün it edindik. İfte elde et-

tİjimiz neticeler ... 
MİÇINSKI KiMDiR? 

Samsan Miç.inski Şilı 
~ sefaretinin ımüsteıarıdır. 

Aslen Polonyalıdır. Ora· 
da zengın bir ailedendır. 
Eski Rus ordusunda al· 
bay rütıbesile bulunmuş 
tur. Varfova' da Peru 
hükumetinin general kon 
solosluğunu uzun mud· 
det yapmı§ ve kendiainı 
muhıtine sevdirmiftır. 
Bir aralık Polonyada U
tın ve Amerikan Ticaret 
Odasının dircktörhiiiınü 
yapmıştır. Muhitinin ılı· 
madını kazanmayı daima 

~ beceren vanseliye, Şılı 
hükümetinin hizmetıne 
~irmck imkanını bulmuı 
ve Türkiyedeki aefaretin 
resmen şanseliycliğıne ti\. 
yin edılmiştir. Şilı ıefiri· 

• ~ nin hususi kitıplığini dt! 
• görüyordu. Sefarette ken 

disine buytık bir it;mat 
beslenmekte ve sık ıık 
sefırin sofrasında yemek 
yemekt<. id;. Samsan Mi. 

çinski, aık sık Bükreşe gitmesine, 
Polonya muhacirlerine yardım et. 
mek arzusunu sebep gösterıyor
du . .Şili huklımetı bu yardımın 

(De\am.& Sa. 4, Sil a de) * 
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Aşktan Kudret Alan Bir Yiğit 
Eder 

Piyasa Vaziyeti: Bir Kahve Birliği Lazım mıydı? 
Dünyayı Teshir 
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· İhtikar Yapanlar 
Adliyeye Verildi Birlik Azasının Karşdıkl. ithamlarını Dinleyiniz ... 

SC'vcn, oııun için canını vermek
, .... n çe ..... ınme) en bır kadın oldu
_,.u u cm~iııımeden onu bertaraf 
e.u·ı. 

. .;ımdi ben de evvela sevgili 
»Uı.aı;.nı, »Onra mevıü ve ikbalmi 
ve en so11ra,.oa canını elınden aıa
c110.m, qı) ı..ı ex: ıpe.ıtli en tarı.sının 
e.t; .•. eı.ıı, .> uınuşaK ıpek haıııar Ü

....... ···'"""c suruyeı ex r atma ::ıuıta-
11.n vua .Kapısına vardı. 

, .htı.d .Ju1u1n sarayın koruya 
u ... . ........... pııcs.noe .K.UÇUK ış oaası· 

..... ,, ............. ı..sının onunae yumu;;;ak 
,, .. ~ .......... e u..::annuş, Korunun ae-
rı.1uKıe .. naen geıen ve bançeaen 
.,~ ..,~r ... en çıçeKıerın ıtrıyıe x:arışıp 
'"'"':t •• ucı ou seınr aıan çam ko1'.U· 
ıı:uuıı teııeııus eaereı<. g•tCLA.Çe ar
•i:ln cır neyecan ıçınoe iVJanınevi 
oe .... ıl; oıou. Uadısı yavaşça ka
pıyı açıp ıı,;erı gırınce siıKunetıni 
~ ... çıu.Kıe munaraza ede.rek sor-
.... u: 

- Ne oldu, ça.buk ~ylel. 
- t'aşa erenoımız Hızırın şa· 

rcı.bına uyuLucu tıır uaç .ıı;.arışaır· 

""' ~aaaşıarue bue seıaın11gın 
~·ı-' oaaw.nn.aan b.ı.nne x.a.paLu· 
li:lf. 

.ven ,şaraba aiu karı§tırılı.p öl
.:ıurual:CC4'.1erınaeıı veya OO.)i unıa

nua ou .ıı..-cmena atıup oogwacaıt. 
1arınc.ıan te~•anıyorQum. 1'.Ct.ııu· 

ucl aıı;ct Oll, ıçog.ıınıar Agası da 
.... ~.;ı nU<ıQ~ oa swı.an.ınun sa

w..r. .ıı..wı.ıulClır ama, ııene enaışe 

... uıCJU.en 1'.eııcı.aını a.uun~um. 

ua; ereıc. vwı;uu hali an.ıattı.. 

• cauııa .::ıo.utan nu.ırıa goruşmu 

•• .....,uı.unaa.Kı ıc.arauoın rnev.ıuı tat
......... •wıı.u<.ı~unu. ve .1'.arşııaşma 
• ~ .... uıı.n "ı..a.u.a.çe ya.ıcı~ugını an
. -, aın:a ce~etı Kırıııyorc.ıu. ;:)<ıra. 

J .u aı;lll<ıc yuuerı.;e can~e, .b.o.rem-
- .... "ı ve nıLmeUtar va.ı<U. ~eı.am-

•• - .... n na.reme oa.Kiectuır...ıten rıı-

.... 11 "ormew:ri mtunau ço.ır. kuv
• ewyoı. .bu !:ncu.:ıesını i\'.J.aruoeve 
--..uı;ı zaman: 

- 1'.oruaaki kafesli köşkü ha-
.:ıuattı.ın.. .Hızın oraya naılıettue
-"-ı:>•ın. :>ız ae gıuıce orayı te§?'ıf 
~u.J U& W'SUnuz, .t>U mert .IU§ıyı BO• 
""'*' uuıat ey1ersuuz. hızın gW!:a
><• ~tşvııc eaıp aın ve devJete .ııız
ı.aı:le sevx.eyıersınız. K.üuan te
''"'eyeceK oır yıgıtı duaveraır o. 

l'naazaua.ıı pap erenctınuze hır 
cmrı nax. vaıtı oıur&a acıı sanı ya· 
yıııuış, bır hayıı oç aııp iın sanoı§ 
uu auaverı saaaerıu hunJr.flr .ken
auye cıamat edı.nme.ktc tcreddıit 

c.rmezıer. 

!:>ızın bir kheşsümünüze nail o
ı:ıcak t>ll' yıgıt a§km kuvvet ve 
•• uaretınaen de h.aıber aldıktan 

sonra, e1oett.e ki dıinyayı bile tes
nır eqeıoııır, 

~e;tin.meyip hu kahraman eri 
naıı.ı i.ı.lıtat eyleyin., demışti. 

Fatma Sultan çam kokularının 
sa.rdı&ı .ı<a.feısli kötkte Hızırla ha~ 
-'-ş<l Kailoacak aniarı canlandıran 
bu sözlerle kalbinin en derin kö
,.e.erinden avta.nıyordu. Müstehzi 
bır tebbesümle süsLenen dudakla
rın üzerinde bir mertlik nİ§a..nesı 
gıoi uzanan ince bıyı.kların dudak-
• arına temas ettiği zehıı..bm.a .k.aw 
pıııyor, ağır bir kılıcı bir tüy par
çası gıhi savuran bir .k..oiun betine 
.. arııarcuı: ıkendısıni kıpırdamaya 

mecal bıraknııyacak bir duruma 
ı>oJc.tuğunu tahayyül ediyor Ve ya. 
vaf yavaş mazıUım bir tevekkülle 
ou .. uıen boynunun onun gen.iş o
.ııu.:ıarına düşttiğünü ve bu sıra.
ud Kuıağına ku~ cıvıltısından, saz 
-.ınesinden, bülbül tigarundan 

'"'""a mestedici bir sesin: 
- Seni seviyorum. Sen ka.lhi

mın sultan.ısın, dediiini kuruntu· 

!anarak ga~yoluyordu. 
Bunlar Mahınevın akşamdan

beri yapılan telkinlerinin tesiri idi 
ve Mahınev aşka susamış, nüva· 
zişe bigane kaımış ve hele hırpa· 
lana hırpalana sevilmenin ne de
mek olduğunu tahayyül bile et
memiş olan sultanın nihayet bir 
kadın olduğunu düşünerek, ona 
bu sahneleri o kadar heyecan ve
rici bir ifade iİe anlatmıştı ki, 
Fatma Sultan Hızın gazaya teşvik 
ve dini devlete hizmete sevk için 
nasayihte bulunmak hakkındaki 
sözlerin gururunu incitmemek için 
uydurulmuş bir masal olduğunu 
apaçık ıı.nlaanıştı. 

Maamafih o bu 8Özleri de ya
bana atmıyordu. Kafesli k~kün 
küçük odasında Hızırla karşılaş
tığı zaman ona ne diyecekti. 

Hangi kadın i1k kar~ılaştığı er
kekle: 

- Seni seviyorum, senin kol
larının arasında aşkın saadetlerini 
tatmak istiyorum. Haydi kucakla 
Leni. •.. 

Diyebilirdi. Bırhusos bu veziri 
azamın bir nikahlı kadını olur, 
f a.zla olarak ta saade:tlu hünkarın 
sevgili kızı bulunursa.. ..• 

XVI 

İki kuvvetli Uf&k bir teakereye 
yatırdıldan Hı.zuı l&lc tarhlıı.n a
rasından geçirerek küçük koru
daki Kafesli köşke isal ettiler. 
Mahınev Fatma Sultana sadaka
tinden \riiphe ettiği bütün adam~ 
lara birer meşgale buldurmu~. se.. 
lilmlık dairesini sıkı hic göz hap
sine aldırmıştı. 

(Arkası var) 

Şeker Fiyatları 
İki Kuruş 
Arttırıldı 

F"ıyat Mürakahe bürosu dün 
mrntaka Ticaret müdürlüğünde 
toplanarak son günlerde artan ~e
ker fiyatlarının teıtbiti işi üzerin· 
de durmuş "Ye ıeker fiyatlanru 
2 şer kuruş zamla yeniden tesi:ıit 
etmiştir. 

KömiiT satan tüccarların daek.. 
leri dinl.enmıişti . Lodos havalarda 
ve bilhaasa .luşm Adaya kadar 
nakl<dlunan kömüıı·lerin pahalıya 
mal olacağı ıkanaatini hasıl eden 
komisyon Ad.ale.rda .kömürün di
ğer mmtakalara nazaran 40 pa:ra 
daıha fa.z:la ıbir fiyatla satılm..m.a 
karar vermiştir . 

r 

Soruyorlar? 
Btr oJaıyuewıwz telefon ederek 

dedi ki: 

Fiyat Mürakabe bürosunun fa- _ Piyasada §Öyle bir iddia ol.du· ı •e~yc!er~. tdılikeye ~oymak. şirketi getınyor ve cüz"i karla 
al mesaisi neticesinde ihtikar yap- gunu e "elce yaz.ıru.şt:ık. surebl.e on ikı senedenherı mem- Kaıhve Birliği azalarına veriyor. 
tıl~ları anlaşılan bir çok tüccar ve ,Kah\•e f.iy'.':.t~nın .viikse-~esinde ı le.k.ete bir ~e.m l(a.Qv~ sokma- Ortada inkarı kabil olmayan bir 
esnaf >hakkında kanuni takibat ) «Kahve Bırlıgı> nın teşu-~ olm:uı mışlardır. ~vle .. o~~u~ haklc vaziyet vardır ki, o da, kahve fi
yapılmakta-dır. "ehrimizin tanın- ve nele evveıce kahve bcaretüe ı kahve tevzwıde hiiyük hısseler a.l- yatlarınm tootan alış fiyatına nis.. 
mış züccaciye tüccarlarından Ka· uğ-raşmayın la bu işte fazla kar malanın ş:c:Ldetle rırotesto ederiz.> betle ç.ok vüksek olduğudur. Bu 
rako yerli fabr.ikala.nm.ızın istih· yaoılabileccğini kestiren bir kaç E.ski kahve tücca.rl~nrun .iddiası fiyat .•üksekliğine Kahve Birli,lı a
s:ıiatından okm ve 60 _ 80 kurus tüccar birıı.ğe gi.nmi~ler, yüksek :uchır: zaSJndan ya şu kıısmın veya bu .kıs 
arasında aldığı sur~ileri 150 şc; 1 fiya_tlarla kahve satrnışla.r ve bu - Biz yalnız kahve ti~r~tile 1 mm sebep olduğu gene kendileri-
h.Uruşlan sattığından Müddeiumu-

1 
vaz~yete y~l açmış~... . u~•.,voruz. lstaobul harıcınde nin karşıltklı ithamların-dan anla-

r. •• :ığe tcsıİ.lll edilmi~tir. . Kahve hyatının ~~lmesı m~- bir takım rnütterileriı.ıiz var. Ye- şılma.lctadır. . 
Bund:.ın ba.>;ka Beyoğlunda Ha- s:ıesınde Kahve Bır.1~~ • dahil ni kahve tüccarlarına kahve veril- Bu meselde sorulacak tek hı: 

çopulo pasajında manifaturacı tuccarlar arasında ,bir ihtıli.f çık- mesi yüzünden eski müfterilerin sual vardır. O da şudur: Kahveyı 
Haçopul.o 160 santimetrelik di- mıştır. Yeni ka!hve tiiıccarları es- iltecli.k.ler.inj yerirıe getiremedik. Brez.ilya "irketinin getirdiği ıhilin
v.itin kuma~ını ikiye •bölerek ayrı ~eri, eskiler ~e yenileri 6y~b Ve müştenler z;ırnri olarak yeni diğ! halde. bir nevi in;'hi~__a.r mahi
ayn ~attığından ve fiyatı 80 san- y\&.se\tm-el&e ıfham etmdctedır· ıkahve tüccarhrile temaş "'"ecıburi- yetınde bir .kah":e bırlıgı .~u~-
tirnlik divitin fiyatına nazaran çok ler. vetinde kaJ.dııar ve onlardan vü.k- masına ne dıye ıuzwn goruLmuş-
fazl~ olduğundan Adliyeye veril- Yeniler töyle diyorlar: aek fi.yada kahve aklılar. tiı .. Bu birliğin kahvenin ne ted~-
miştir. - Eski<ieni>eri kahve ticaretile Yaptığımız tahkik.atın neticesi rik.inde, ne de tevziinde halkın ı· 

Diğer tJraftan Üsk.üdarda Hüs- uğra.şhklannı Kldia edenler, kendi şudur: Kahveyi hariçten Brezilya şine 1•arar bir rolü yoktur. 
nü Fırat, Mustafa Han<:ı. ihsan 
Valter i::minde ü.- kasan. kara· 
man elini 75 şer kuruştan sattık
la-rından, ı~alatada Benyolim Al
graf gemici fenerini yükeek fiyat
la 93ttığından, Ka.linik.os mağaza
sı sahibinin metrosu 320 kuruşa 

Beşiktaş Cinayetini Örten 
Esrar Perdesi 

~~'~:r:uri:~in:h!tm:ta~~ Yakalanan iki Katil Suçu Birbirine Atıyor 
teımesinden haklannda takibat On dört gün evvel Beşiktafta 1 götür.dü. Orada da içtik. 1 evfik 
yapılmasma karar verilmiftir. Köyiçincle oturan takai değnekçi- lıham.iyi sİıgara alma1'. ıçın çarşıya 
İhtikar Yapan BirTilk Azaları si ~i evfıği öldürme hadisesınin üs. gönderdi K.unsea.ı.zuktcn 1$tuade 
Son güdcrde hirlil:.lerc dahil tündeki esrar perdesi tam.amen ederek bana tena tek!iher yapma

olan birlik azalarının da .i.thal et· k'.aıkmıştır. ya .başladı. Fena maKsadını tatoık 
tikleri ve birlik kanalile ekle et· T evfiği Cevdet Hüsnü isminde için ıerar ediyordu. lıitıami gei<iik.
tik.leri maHarda da ihtikar yap- 1 6 Yatında bir gençle 30 yaşların. ten sonra ısrarında devam etlı.. 
t.ı1::l.a.n .görülmüştür. da llhami iııminde bir arkadaşının Bana hir sustalı atb. Ben sustalıyı 

Alınan yeni bir karara göre öldürdükleri anlaıılmıştır. kaptığım gthı onun ay~rına ba· 
bundan böyle birliğe dahil azalar Beyo~lu suı.h ecza hakimi Ka- tımıaya ıbaşıadım . .Sustauyı saHar. 
ihtikar suçundan Adliyeye veril- mil, evvelk.i gün Cevdet Hüsnüyiı ke~ de iı:hamiyi kolundan yarala
mekle bcraher ibirllk tarafından tevk.i.f etm~ti. Suç ortağı İlhami dL-n. llhami kama ile onu kafüin
da «)'Tlt maddi cezaya çarptınla- de dün tevkif edildikten sonra den yara.aadı ve öldürdü. Sonra 
cıal::.lardrr. k.1:>lunda bir vara !.ulunduğu için T evfiğin kanlı elbi.aclerini. ~pka-

Y wıaniııtana İhracat jTaıbi.hi ad.ilicrc n1uc.1yeüeye gön· ınnı ve le.amayı .bir aa.ndala bine-

y . t ·· d ri1 k 3000 • derihniştir. Tahibi adil Enver rek denize attık. Yok ettik. 
,L • • Lu··t·•n ha aran mev u u muayene etmış ve lHıami de şun n söy emiştır: unanııs ana gon e ece 1 K . k f . la 1 . 

ton arpanın rnracı JÇm ıo u - l ı dak" ..L• d B T ı.;~ ld"" d" 
1 kl .,__ l dil · t" Ayrıca co1un l yıırao/ı tc~rt e en ra- - en ev.,"ll!ti ö urıne ım. 

zır ı ar ı.ıı;.nıa e ınış ır. · · K od.isi] ·· ·· Onu Cev-det Hüsnü öldürmüştür. 
Yunani'Stana çok miktarda büyük nonmb~ verımuıhıştır ... e_ eCgodru-

şen • ır m amrlJUıze ev et Elim.deki vara h.adi.aeden daha ev. baş hayvan da sevkedilec:ektir. H- .. l .. 1 · · 
usnu şun uı soy er.ııştır. vel olm.uıtu. O gün olmuş değil-

Yapai sto~ w - Biz hadise günü İlhami ile dir. Ben katil dejiliml 
Hükumetin. ellerınde yapag Beyo!Hunda bir hiraha.nede şarap Sorau hakİmi tahkik.ata. devam 

bulunan tüccarlardan kararname 1 ictik. Sonra gezmeye çıkuk. Tak- etmcl..tedir. Suçlular hir kaç güne 
mucibince almakta olduğu ya· \simde llharninin arkadaşı Tevfiğe kadar A~:m:cza mahkemesine ve
pağlar Sümeııban.k depolarında rasladık. O ıbi.zi otomobille evine ril-eceklerdir. 
toplanmaktadır. 

Dün muhtelif yapağ tüccarla
nna mallannm hükumet tarafın
dan alındığını 'bildirir mektuplar 
gelmiştiı. Sümerbank eksperleri 
mevcut 6toltlan muayene ederek 
depolara naklettirmektedirler. 

Kendilerine iş' ar vaki olmayan 
her- yap.ağ tüccan malını istediği 
kimseye satabilecektir. 

Denrzbank Davası 

Birinci Ağırceza Mahkemesi Dün 
Davaya Nakzan Baktı 

Satie ~ketıne ait antrepoyu Maznun mevkiinde, Yusuf Zi-

J Havaoazı AzhQının 
Seb~pl3ri 

Araştırılıyor 
Hava.gazlarının .günün muay" 

yen saatlerinde azalması abonele
ri çok müşkül bir vaziyete sok
makta ve şıkayetler tevali etmek. 
tedir. 

Bir dert halini alan, bu işle Be
ledi.ye Makille müdürlüğü esaı:ılı 
bir fekilde alakadar olmaktadır. 

Havagazı şirketi lstıı.nbuldaki 
beş kazandan üçüniin ancak ya
kı l:ııbilJiğin~ diğer ikisinin çalış
madığı için havagazının gunun 
muayyen na.derinde az geldiğ-ini 
bildirrniııtir . 

Belediye Makin«"" şubesi, ıbu gibi 
mnzeret ll"r~n ka~ul edilemiyece
ğinden, 1 r ne suretle olursa ol
sun ~azın her saatte aynı fazlalık • 
ta ve ihtiyaca kafi gelecek bir şr-k 
le sokulması için şirkete kati hir 
talimat vermiştir. 

Şirket şkndi bir kazanın tami
rine başlamıştır, fakat diğer ka
zan için tuğlasızlıl yüzünden ta- ı 
mirine imkan bulamadıı;ını ileri 
sürmcktet!ir. 

Zaman zaman Ücretlerin arttı

rılması iç.in müracaatlar yapan 
Hava.gaz ı.şİrketinin, aboneleri şikn 
yete sevkedecek ıgüç.lüklerin önü
nü almaktan çekinmesi ve kabul j 
edi.lımiyecek mazeretler ileri sı.ir
mesi, halkı düşün.mediğ.ine açık 
hl?" ~:elildir. 

Peynir Buhranı Etraf mda 
Tetkikler Vapıhyor 

latimlü suretıle a.lınma...ı lazım ya Ôniş, Tahir Kev.kep, Neşet 
gelirken, p:ızarlıkla a ddtlanndan 

1 

Kasımgil, Sadun Calip Savcı, ls
dolayı mülga Denızba .. k erıkiru, mail Isa Can iş. Ziya Taner, Sedat M aarıf le: 
106 bin liralık bir binayı 250 ıbin Uru!, Cemal Şahingiray bulunu-

HükUınet peynir buhranı üze
r .ndcki tahkikatını derinleotirmek
tedi.r. Mesele Fiyat Müraıkabe ko
misyonu, Belediye İktı.at mücii
riyeti. Ticaret Oda.aı tarahndan 
tetkik edildiği gibi, TKaret Ve
kaleti namına da müfetti!} Muhsin 
Paç bu i.Jle rneııgul olmaktadır. 

Tanının .. eski peynir tüccarla
rından aldığımız malumata göre, 
piyasada bir takım 'bir nevi sey· 
· ·- tüccar peyda olmuştur. Bun· 
lar asıl peynir tüccarlarından a.} • 

dıldarı ~vnirl.eri karla şuna, bu
na satmakta, ibu suretle muhtelif 
mıntakalardaki bak..kallarda narh
tan yüksek fiyatla peynir satıl
n.aktadır. 

liraya a1."D.U sureti.le suiistimal ve yordu. Yeniden 10 Mektep Açılacak 
Hazineyi ızrar suçu ile mahkeme- Evvela Temyiz mahkemesinin Yapılan tet.lcik.ata ı,öre, l.tıtan-
ye sevkedilmi~l~rdi. Birinci Ağır-, 33 sahifelik bozma kararı O'kun~ bulda her sene jJkmei<.tep talelJesi 
ceı;a mahkemesı de menfa.at le· du. Mahkeıme riya.seti Müddeiu- mevcudu yüzde yirmi ıbeş nisbe
mini ve Hazineyi ızrar kudını mumiden bu k rııra ıittiba veya a- tinde arbmıı.l.:tadıı. Maarif miidi
varit görmiyerck maznunları yal· clemüttiba lhusueunda.ki mfrtaleası- riyeti, bunu nazarı iU"'bara alnrak, 
nız vazifeyi su~tima! suçu ile nı sordu lttlba edılmesini iııtedi ı onümüz.dcki ders yılı başında ona 
mahkUın etmi~ti. M · ! ___ ,_~•l d "t yakın Hkmoktep açccaktır. Bun-

M .. -d . ı·w a.ztlUD ann a:vUA- ann tln ı · d .L 1 l .. ı_ Ciırnhuriyet u.d eıumumı ıgı ~._ d .. ttıb h <lak" an ıoa.ş a. stanhu da dort, ıoeş 
ile .suçlular hu karan temyız et· twa veya a emn a ususun ı ortamektep acılaca.k, Gelen.hevi 
mitler. Temyiz ceza danosi işi ~üd'll_lıı.nlan iate~di. Maznun .. ve- ortamektehi fue haline getirilecek, 
tetkik ederekısuç teşkil edecek kıllcrı karan tetkik ederek muda_ ayrıca Beyoğlunda d.a bir kız li
bir ımadde .bulamadığından kara- faalanrıı yapın.ak üzere mühlet ve- sesi açılacaktır. 
n ittifakla euam.dan bozmuftur. rilımesini iatediler. S ıfta K-L- O . . . 

dd · iliği'W M-,_ '- h ti," b 1 L, '-- m ıua.n ıuversıteliler T etn'}'iz Başmü eıumum · ce- mı.ıı;eme eye u ta e01 ~-

Son gibılerde hiçbir ;renle çav
dar ekmeti bolıumyonım. BIU;yor
suıun ki, bn ekmek teker halıta.
lığma tutoJmuy veya bünyeleri az 
~ok şeker yapım ktmııeler tçtn en 
lüzmnln btr ekmektir. E'n4'1den 
bu elnnefl ıııatııı aldrfnn yemre 
&ardımı. Çavdar bolwıamr;ror ve 
çavd&r mıq tearııdndek1 güçlük 

dolayı.sile çavdar ekmeft yapmı
yorlar dedi. Şehriıntr.de bu e-kme
~n t!rtfbll\k edilen ndktan herhal
de gilnde 5 - 6 yüı; kDoyu gepn1. 

yen ça.vd~ ummdan ibarettir. A
caba bu kadarcık btr çavdan her 
gön için temin etmek imkWu yok 
mudur T Bn 11f Beledjy9 Sıhhat 
Müdlulllğiine aittir saımecleri.nı.. 

Nazan dlkkaU celbecteı- mlslnb;!. 

Diğer taraftan, .gene bu seyyar 
tüccarlar Trakyadan 'günde iki 
yüz, üç yüz teneke peynir getire· 
rek yüksek fiyatta satmaktadırlar. 
Pevnir tüccarları arasında yapıla
cak tahkikatla bu işin kimler ta· 
rafından nasıl yapıldığının mey
dana çık.arılahileceği söylenmek
tedir. 

za daireııinin bu kararını heyeti u- bul ederek duruşmayı t 7/2/941 Üniversitenin muhtelif fakülte
mumiyeye aevkeıtmiş, Temyiz he- pazartesi günü saat ona talik' etti. !erinde son sınıfta bulunup ta ey
yeti umumiyeıei de ekseriyetle ce- lfılde sınıfta kalmış olan talebeler 
za dairesinin kararını maznunların Val!nin Ankar1 Seyahıtı için şubatta bir imtihan açıtacağı-
aley'h.ine olarak na.kzetmlş. Diğer nı evvelce yazmıttrk. Sömestr u-
taraftan heyeti umumiye mahke- Vali Te Belediye Reiti doktor sulü tatbik edilen fakültelerde ta-
mece .beraet karan alan idare Lutfi Kırdar ani bir davetle Vew leıbelcr, muvaffak olamadıklan 
meclisi reis ve azalannuı beraet kaletle temas etmek üzere Anka- dersten imtihan verecekler, sınıf 
kararını aleyhine bomnuştur. raya gitmiştir. usulü taııbik edilmekte olan fakül-

Dün öğleden 90nra Birinci A- Btı temasın daha ziyade vesaiti te ve enstitülerde son sınıf ders-
ğırceZa a:ıı:abkem~in<le bu davaya nakl;ye meselelerile alakadar ol- )erinin bepsm.den imtihan vere-
tekrar bakıldı. duğu söylenmektedir. coklerdir. 

- ÇalL,nıak .. kazanmak!. GözJerl bt gerUmiştL 
görml;yen btr alll buna muktedir Çok geçmeden dadmm çatlak &elli 
olaınıiır.Ba ne yapar'!. duyuldu: 

Piraye blraz daha eğildi.. bn söz - işte bmau canım.. pis elini tu-
onda bir yıldırmı tesl:ri yap~. Da- tllp da cötttrecıek değllbn yal. Biraz 
dıya IOr&r gibi: ıJata ytirtı! .. 

- Babanın gözleri görmüyor mn T Piraye ıözlerlnJ açtı. Ellerin1 öne 
de4i. doğnı uzat.arak bir 7ere çarpmamak 

İhtiyar l>a'1Jlt esef eM-r glhl sallı- için itina Ue yttröyen bu sefUe baktı. 

ğml.ouz!. 

- Btıtttn bnaları aıı.latablbnem 
ıotn otmmamz ıt.zmı_ 

Ba söz onu btr - c1ti1iludft:nllL 
Sonra eUni au.&arak: 

- Peki, dedi. Oturayım. .. 

BugünkU Topl~nttda Hava 
Denemesinin 

GDnU Kararlaşacak 

rı-1-1"n 

'GllÜMl!D~EN 
GnlN 

Eski, Yeni Da 
Yazan: OÇ YI 

«Bizi ka'rı 

nüm 
namını Mi 
yad evlcyen 

elemden ıböyl• 
eyleyen 

cHazan görmüş .kulıibu 
abnd eyleyen 

cBiLi gülşeruarayı sa" da 
eyleyen 

Kıtalıırı hakikaten 
bu ... ben.ide okuyan ve . 
ini .n: ı....~en geçirır gibı 
b:.ter damlatan arkadaşı 
mı.s.am onıında bir parç• 
yor, ~ urmetıe uzamış ve 
mış çehreıerımizde şiirin t 
olrnmnfaı ça.ışıyordu. 

İnpd bitt..ıkten sonra: 
- Gördünüz mü şiiri. 

size bu kıtaların içinde.ki 
mazmun ve hayal aleın~ 
uzun tahlil etmok isterd 
kat zamanı değil. Herhal 
ve ahe~deki iht~amı 
takdir ettin.iz ya. 

içimizden biri orot~ J' 
- Onu inkar eden ~ 

den anlamıyoruz dedik..e 
tün iz'an.dan da mahruın 
ya. . Bu da ~üzcl, o da . 

Bir zamandanheri 
yanıp sönen bir ııığı ... ~ 
nemediğim hasta ar 
denhire bağırdı: 

- Buldum, buldum·· 
yazan merhum Florinalı • 
dır. Manzumeyi hürri.y 
senesinde çıkan Resimli 
yedinci nüshasından k. 
miştir.ı. 

Adliyeci arkadaş b~ 
gibi oldulctan eonra giil 

- Apandisitine bir..,
rükret. 

34 
yordu: Sonra kapının önünde dlll'all dadıya: 

- Heyhat!.. - Sen git •• blz1 azJCik yalnız bı-
PJraye , ·ücudündeki bütün kanrnm rak, ded.L Onunla koaupcaırıarrm 

çeklldlğl.ıd hJssettl. Pervaza tutan- var-

Piraye luı,y&tmda lııa derece gill
m~e ağ'laaaak h.l88lıdn ~ amua
da teıalrl altında kaldılmJ bJlrıılyor
da. Daykıra haykıra ıtlhnek ve hı~ 
kıra h~Jnr· ~!- ~te ba da
.ktkada ancak buna ma1tteclir olabl1e

<'ekti. LAkln bttyök bir gayret aarte
derek i'IOğuk kanlılığını muhafazaya 

ça~ıyor; dudaldan &ra81Ddan mltte
madlyoo. ayni nakaratı teknl'byor
du: 

Bugün öğleden sonra Vilayette 
kaza kaYtnakamlan ve ali.kadar 
daire müdürlerin.in iştira.le.ile oir 
toplanb yapılacak ve umumi hava 
denemesi üzerinde konuıularak 
deneme gü.w tayin edilecektir. 

Modern Çöp Fırı 
Vapılıcak 

tstnnbUI BeledJyeet, bugno! 
ç(Spleri denize döktUrmekte 

e.t·Ian mutut IJir ulrşkııılıkla hare-

1 

pejmürde kılıklı bir herifJe konqu
lııd ederken, göz.leri pencerooen yordu. 
uz.aklara dalmı,, orada kaybolan bir Oamı kaldırarak lllelllendl: 
bayall arıyordu. Wr lıayal hl. ondan - Dadı ae ~ar orada! Xe oln-
blr :ıa.ınanlar bu moııikiyi günlerce yor'! •. 
\"e ayla.re• dilenml,tı! .. Şlmdt, mazi- - Ama.11 hanı:mcığım, nedir bu 
deki bu çetin inadına karşı ruhunda dOencUerden çektiflmlz ı .. Aabah 
bir nedamet hissi beliriyor "e içinde tan akşama kadar yüz kere kapı ça
ağır bir \"l<'daa &7.abı duyuyordu. !arlar •• cAllah ,·erstn!111 dersin anJa--

Biitün bu hulyalıırın derinliğine mazlar •• cBa.'ka kapıya!» dt'n;ln aı 
d:ılıuı.,keo dupvıda bir gürültü ı..,ıt- dırış etmezler.-
ıııekle ken<ilne geldi. Dıı.clımn sesJ bir - Oanım la.zla ekmek Y&rı>a biraz 
t:eyler ııöylüyor, buna kalın, boğuk l"crh:er .. 
lılr &ada kartoıılık Yeriyordu. - Ekmeğin de fazlası ne im.iş .. 

llemen pencf'reye ırn,ara.k perıle;t1 Ç.ııhş\lm, kn:r .. a.mmı! .. 
kaldırdı. Sevinci mt>.ktebe götUrlip Bu söY.e fakir k.ıı;ık bir 1>oe. ... ıe ce-
dönen dadı bahçe kapı mm öntinde v.a.p ~·erdi: 

maea muvazenflf!fnl kaybedettk pen- İbUya.r kadın bolllllrdanarak; uzak-
cereden dtl1("Cekti. ıaı,tıktan sonra ayağa kalkara.k. or-

Gttçlükle ReRlendi: ta yerde bir facia- tbnsall gibl dııran 

- J)adı.. bo adann içeri aJ !.. adama yalda.şu: 
- Aaaa! .. Tövbeler olsun!. Hanım 

alay mı ediyor yoksa! .. 
- Baııa eUnhJ \'ftlntz Safiet Bfly •. 

ı;ıu kanepeye otaımanır.a ya.ı:dım e4o

yirn." - Hayır!. Ckldi söylüyorum.. onu 
içeri .ı ... 

- Aman hanımcığım ..• 

- Rüya değU bir hakikat~! .• 
ntt,nnceıerUe ımı1ert arasında vu

kabulan trz1111 bir mücadele •~~ 
Biçare ı.efil bir kere irkildi ve el· sinden SOIU"3 biraz saklııl~U. Onun 

lerini ar~cna sakladı: oto:rduğu kanepenin bir kenarına uı-
- Falı.la lüf iKtemiyonon.. onu 

buraya getir ... 
Son kelimeyi güçlükle fiÖyledi. Bir 

kiil\"0 halinde oradaki blr koltuğ .. 
yıkıldı. Hiçbir şey dil,ünemiyordu. 
Dlınağl Jıas::ıaı;lyetlul kaybetml,, M>a-

- tıoıuimle bana tutap eden kim-
dlr! 

- Şimdi aolıyacaksnuz .. enelı\ 

~tıra)·a oturunuz. •• 

- llıı.yır! Oturm~. r;iz 

k.lm$.lıW:. ~ •• l 'e beni niçin buraya ça.-

~rek "°rdu: 
- Siz niçtu bu ha.le geldiniz ca.t

tet Bey? .• 
İhtiyar omıızlarıru kaldırdı ve bir 

IJf'Y böylemedi. 

(Ark.uı var l 

TAKViM 
21 mtNctKA.~ 1941 

SALT 

YIL: 1941 - AY: l - GÜ'N: 21 
RUMİ: 1856 - 2 ndkünııo: 8 

H1CRI: 1859 - ztt.HtOOE: 23 

\ • ...Wr \ .n'3ATI ~~l 
~-
GÜNEŞ: 8,2(} 2,09 
Öl..iLE: 13,25 7,13 
1K1NDt: 15,57 9,45 
AKŞAM: 18,12 12,00 
YATST: 19,47 l,36 
İMSAK: 6,36 12,25 

Ç!Splertn bundan sonra 
k1Umiyerek ya.kılması için 
bir t'trın yapıJmasına karar 
Ur. 1sv1çredc bU hwmsta 
yapan bir nıtttehMSm bu 

rm inşasını Uzerino ~· 
retle çöplC!l" denrze d 
fırınlarda ynlalacaktır. 

o 

Malatya Vakıflaf. 
MUdUr~üğü 

Ankara, 20 crrusust ::M 
den) - Açık bulunan Jıf.fll 
kıflar mUdUrlUğüne İçel cSP 
lar mUdUrU Hasan T 
~,ur 
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~öYASi 
iCMAL 

Amerikanın 
Seferber Sınai 

Kuvvetleri 
Yazan: M. H. ZAL 

(~ ugünün en mühim müca-
dele- sahası Vaşington· 

d d A mc-rika parlamentosudur. 
Kongred en çıkacak kararlar Ü· 

zerini' Amerıkan yardımının ye
nı safh::ısı başlayacaktır. İşte 
kati neticeleri, Jrrgiltere fiilen 
bundan istifade etmezden evvel 
alabilmek içindir ki mihver cep
hesi etekleri tutuşmu, bir halde 
çalı,mnktadır. 

Bu telif ç.ok yerin-dedir. Çün
kü Amerikadaki istihsal imkan
ları Avrupa ölçülerile ölçüleımi
Yecek kadar 3eniftir. Sermaye, 
tqlı:ilit kudreti, uata İ§çi, ham 
trıadde ıstcnildiği kadar vardır. 

ŞuraSJnı hatırda tutmak li
znndır ki Amerika, ietiıaal im
kanlıumı gcniflctmek için kon
greden çıkacak karan beldemi· 
Yor. Kongredeki layiha .falnız ö· 
deme şekillerine aittir. Yoksa 
Arner.ikan harp sanayii çoktan· 
.beri sefer.her haldedir. Sulh mal
zemesi vapan fabrikalardan bir 
Ç<>ğu, tezgahlarının bir kısmını 
harp malzemesine ayırmıılw ve 
bunlara yeni yeni tezıgiıfılar ila
ve etmiılerdir. Bir kımm da bu 
maksatla yepyeni fRjbrikalar 
kurrnll§la~ır. 

Me.aela Rayt tayyare motörü 
fabrikası yalnız elli yedi günde 
Yeni bir fahrika kurandt. günlük 
istihsalini yüz yirmi bq tayyare 
ınotörline çıkannııtır ki ayda 
dört bin motöre yakın bir yek6n 
tutar. 

~----------~---------------------------------------------------- 3 
VATAN 

llllrada Ghlalsla 

Ünbde Geçea 

Canlı Bir Zabıta 
Romanı 

Tu Senin Asfalthğına ! 
Başımdan Geçen Bir Tramvay Sefası 

(Başı 1 ıw~) * Geçen gece Beyoflundan dö- cendereyi unutturdu, 
• . . . . nÜyordum. Vakit oldtıkça geçti. Yazan: Biletçi: şahsı ıbır rekıkle yapılmaaına iti· Tramvay bulmanın imkanı olma. --. Bavlar, bayanlar §Öyle bir 

r~z. ~tmcmiş ve Bü~~~te de. ken· dığı gibi, otomobil ta:hdidatından Mltat PIBiN aralı1' verin de geçelim. 
dısını sefar~t ataşeliğınc tayın et• 

1 
sonra burunlan kafdağına çıkan Genç ibir bopstil biletçınin O· 

rn iştir. Miçinski bu suretle resmen taksi §oförlerini de Taksimden ı muzuna dokunmasına kızdı ve 
Roma~ya ile mcı:nlcketimiz ar~- Ni.şanta,ına kadar gitmeye raz.ı Yağmur yağdıktan sonra suyu hiddetle: 
sındakı seyahntlerıne devam ~dıp etml'nin yolu yoktu. Çaresiz bizim parkelerim arasındaki toprak e· _ H~t ı Bana bak tcrzı darı· 
durmuş ve her iki yerde resmı bır iki tekeri-ekli eski emektara : miyor. Ya senin yüzünde ela lem Jıyor. 
aıfatı bulunmuştur. - Deh diyerek Tak11imden çamur banyosu yapacak! Hem Biletçi hayretle: 
MIÇINSKİ ÇOK ZENGİNDİR Har.biycye kadar olan ağaçlıklı bana bak senin Y.ÜZÜne asfalt dö· j _ Ben terziye bir fCY yapma-

Söylendiğine göre •efaret mÜ•· caddenin ortaynda yürümeye baı kül düğü ilk gün bana söyledik- ! dım ki ıbayun ı .. 
teıarının lngiltere ve lsviıçre ban· ladım. Ortalıkta in, cin top oy· lerini unutma. cÇatla da patla, _ Sana 

0 
it.adar dedik. Haydi 

kalarında mühim miktarda paruı nuyor. Yalnız toprağın altından sen ancak hu siyah ipekli elbiseyi bakalım marıel 
• • • . vardır. Kansı öhnüıtür. Yal· derinden derine bir ses duyuyor· bir sene aonra giyeceksin> diyor· _ Siz onu affetmipiniz, Ben 

ltaJya ültimatomundan sonra Me tabu balb ltir hitabe irad echyor nız bir oilu vardır. Bu oi- dum. Sipahi Ocaiına geldiğim dun. Sen giydin de ne oldu'? 1. · · aizi-ı 
0 

dediğinizden meıe deiı-
Yunanistanın 1'UU Bıın BltalnaU. meaı diye telik- lu Jngilterede tayyarecidir. An- zaman ses adamakıllı yükaelmit· Yer yer eridi. lim. 

~-· 24 ki ettiğini ve Yu nesi Bayan Mari Lovveton ti. - Hadi oradan kıskanç! . - Sana me,e f.üin diyen var 
!Roma serirı 1 ,.... P••••••• nan rnı'll,J=n·ın bu''i Nevvw.rk'un uyılı milyonerlerin· - Oh patla. Seni asfalt döıe- - A ... A ... A. Senin nerenı mı} .. Yürü dcd~ ... Yürü baka· eyı(ıı tar.!.Ll'ı bir 

1
Y- -v-- «U ·~- • t b · L b le ki k--L A 1 '- · ,_ kan J 

:m tün kuvvetile 1- dendir. Baıbası öldükten aonra yıp e enı par.-;f'I ıra aca an ıaAanayım. aı •en "Denı ~ıs · ım. 
telgrafta diyor ALYA taJyan tecavüzü- Madam Mari Amerikaya gitmif, gün yerinde duramıyordun. Çalı- Sana ille gün itibar edenler tim· Biletçi ıi.lerledi. ortadaki kala-
ik: cEmin bir ~ T ne karfl duraca- çok güzel olduiu için büyük bir mından geçilmiyordu. Oıtelik se- di benim taraftan geçiyorlar. He- baLiı yanmak için: 
membadan fU iını bildiriyor. fabrikatör olan Lovveton ile ev· ni allayıp pullarlarken bütün na- le şu asfalt dö§enmemİ§ yerinden 1 - Yol verelim. diye 9e1Jendi, 
ha:beri aldım: 1- I . . M d M .. · Sa kil vasıtaları beni gazladı. Şimdi. atlı arabalar bile nula aeçiyor. aradan a...-erken lbir bayanın pp-B ık K d .., Romadaki ıehre enmlflu'. a am an nın n- CÜ 1 k ·-y 
talya, a an mc a z 1 g 1 b lı: ,,.d k suratını ne 'ye öy e e fitiyor· Benim •"Üzüm ta§ ama hiç olmaz· kallna do.kondu. Bayan kızdı: --•elerm' in ve bu de Yunaniatanm sonc:lan q a ev.ıa ı yo tur. '? B" .. .. ld w f 1 ğl - !_,_, ib" fit d :LL 
1'CJ. karannı ltalya HA..DlsE NASIL OLMUŞ? sun . urunmu~ o ugun aa at sa aa am, aeıw.ıu.1 g ı yu a e- - Ayol biletçi di&.&at et.ene, 
rada Arnavutluk Hariciyesine ıbiJ. ruba h5oıuknakgitmiyor mu~ ğil. henüz yeni aldun. 
dava.ile Yuna- Kuyuya Şanaeliye akpmlan ıefaredıa- - us ıs anç ... O zaman hid. - Hain .. Ederwıiz ben eana - Ne yapalım bayan'? 1. Canın and ,_. '-- il · dinneai ve pasa. l d ·- _ı • d d .--
niat aıı.;ı ıng ı.z nede aaat dokuza kadar ka ır. etı~en yerın e uramıyordun. göaterirrm. sağ olMJD, bir taneaini daha alır· 
nüfuzu işinin e- ıportlanru üte· Çok defa yemeği sefir B. Luco ile Hani fU ağaçlar olmasa üzerime - Kalbur suratını mı'?.. sıı:ı. eaalı bir surette D u·· ş u·· y o r meai vazılıyor. bı'rl' 1! te yerle ...... ••. Sefı'r Ankarada bile ıaldıracaktın. Hem •imdi kı• k' b' Y B 

... • ••• .., " Y Asfalt yol hı-'-ırarak ağlamaya - A ... Münuebetaiz aan ı ır taec:.·eaini Al- unan afVe- bulundugu· zamanlarda mÜllte· ta onun için beni böyle yarım hı- YA d ç · · 
"

7 

:c kil ' i y n öaıladı. Bayaiı acıdım. Ona: 1 tok varmıı a .• · e§ıt ÇC§ıt §ap· 
many

aya tekliı ın n ve u an ıar mu"racaatları ,,_.Lul eder-" ıe- raktılar. ı_ k il 1 K 
-

1

- y 11 • .. aıo ~• - Ağ.ama, sen onun noyrat· am var. · f Almanya, askeri iht' it- raunın unan mi etine netret- firin vekili ai:bi hareket edermif. - Haydi oradan sen de, san· B d il;) l' de ebnıt ır. __ ._ h h _,_etten u· tikleri 28 ilkteırin tarihli meaaJ' ı. • ü k' . 1 1 d d 1 lığına bakma. Nekadar olaa taı u •ıra a tramvaya ır e ın 
!ar dıoğura~ er arc:ııı.; . . 1 l h b 1 • Miçiııski geçen perıcmDe gün ı senı tamam asa ar ı a ne o a- yüzlü, yüreği taı gibidir diyecek- çıkısı, diğer elinde ufa« bir ço· 
zak duruknaatnda ısrar etmiftlr·~ ara arp aı ıyor. öğıeden sonra otomobılle rıhtıma caktı. Bir ay 90nra yüzün göz göz tim. cuk, ihtiyar bir kadın bindı. Ço-

.Ayn• ,.,n, 30 eylGlde oöyle d•- Yunan baokumandanl•iion•n ay- inmk Romanya vap~una g•lm'f olocokto. On!" adamo yon yolda B;, tako. h0%la goçti. Aafolt yo. cuk ortadaki bl.Lahi• •Ö•Ünc" 
' <Emôn b;, membadan hah« m gün aaat onda ne.,etıiiii ilk 1 ve vapurla gelen mUlı=lcde gö- b.,ak"I"·· DiyeHm ki oen opıol- lun h•nüz Y•p•lmamoı olan YÜ· - Hamônne, orta y..,Je n• vu Yf;ığıma göre İtalyanın Atina &C· harp tebliği şudur: «İta lyan kuv- , rÜfrnÜf.. sın, fakat üstelik bir de sağırlığın zündek.ı çamurlar üstümü baıımı ki öyle toplanmıtlar. . . 

afjn,' bugun·· lerdc YunanWıandan vetlcri ıbu sabah IBat beı buçuk- uıhtımdan t-'·rar 0 t ........ obiline var galrba. Hiç duymadın mı, •Ca. l ._ H h' " B) t 
k n. CA ....... berbat etti. Kıun11 o acağım ai - a aa ı ne varr ... ı e çı, bir takını taleplerde bulu~aca tır. ta Yuna~ • Arnavutluk hud~dun- binerek sctırin evine dönmüı. lata rıhtımındaki :ısfalt ta senin tbağırdım: yolcular ne diye ortada toplan 

Bu taleplerin uz:laı~a yolile. ~laun d"".1'i se~ kıtalanmıza .te~avuz et• Perıcm:be gÜnÜ akşama ka. gibi kurum landı ama şimdi onun _ T uuuu senin ufaltlıiına... mıılar. 
kabul edilm.,; ıavo,ye edihY

0

'- m,.le,du. Kuvv•tlmnnz yu,ı du bü•o•unda çahpmf vo oe- Umônd•n tak.ile• çukına batma- • Ku "' ;ç.,loindoki biletç; k,. 
çünkü ltalya aui h:Jde kuvvete toprağını müdafaa .ediyorlar.> firi zU'arete gel~n bir ecne· mak için seke ıeke gidi.)l'Orlar. 1 rd 1 ·- 1 .. keunek istedi. 
müracaat eedccekmlf. Yuı:ıan Beyaz kitabı, ltalyanın bi devlet adamı ıle de goru- - Eminönü meydanı ne güzel Tramvay! a 

1 
ank ~rtal lllr)~ arlmaa _ Sıralan kaldırdılar da on-

Bu haherleri )uanen bir son· tecavüz usullerini tamamile ay- şi.ır telefon çalmı.ttır. MıçJıui oldu} dınlınca yo cu u eg encTe ı o a- dan. 

daj kmnen de bizi ürkütüp yola dınlatan kıymetli ıbir tarihi veıika tele.-0nda biri ile görütrnüttür. Se- - Yok canım ben zaten aeni 'a ba~~amı§tı. Aml.. r.amva~- , -Neden aıralan kaldırdılar'? .. 
etlnnck için yapılacak bir hare- tC§kil ediyor. Aynı zamanda u- fir, ecnebi misafirlerini yemeğe a. ilk gördüğüm gün bir ıeyden an· !arın bır kıs:ru1 ma zeı:'1e~ın .. a~a • _ Hay Allah ... Bayan senin 

:etin başlangıcı diye karıılamak rnumiyetle emperyalizme kartı ııkoymu§ ve Miçinskinin de yeme. lamadtğına inanmııtım. Aıfalt ol- mas~ veya ge 1mcm~) yuzun e~ le mi konutaeaiız. yoksa bilet mı 
caizdir. BunlW'l için bana ~u h~- kuvvetli ıbir ithaı:nnamedir. ğe kalmasında ısrar etm11tir. du da ne oldu} 1. Yağmur yağın· servuten çıkarı ınca B eg enle ~erı· keacceğiz'? 
berleri getiren zata ~cdım ~ı: Beyaz kitaptaki vesikalar, Yu- Müsteıar Park otelde yemeğe da- ca gene göl oluyor, yağı.'llurdan ne iş~encc._)başlat. ~un~ era: - A .. ELbet benimle konuf8 
c:Yunan hükumeti bugun tak.ip nanıstanın Romadaki sefiri B. vetli oıduğımu ve sant dokuzda sonra da bir bataklık. ıber ııın eg ence ı tara an da vkar · caka.ın. 

· t1 d ) 1 y k k' · " " k M• .... la geren gu"n İ§e gi er en k - · ettiği açık ve samimi sıya.ae en en Politia'in nekadar değerli bir dip· Şili konsolosunu a ziyaret e ..nü • , - o san ı senın yuzun a ....... "' Biletçi helaya 1finneme ıçm 
küçük bir inhirafa razı olmaya- , lomat olduğunu, anlayışlı, canlı, tecilcr hakkında kendisile görüıü. pak ta yalnız benimki kirli! tramvay içerisinde oynanan orta- 1Uatu. Kadının uzattıiı lirayı al-
ca.ktır.> çalışkan bir sefirin bir memleketin lccek işi olduğunu aöyliyerek iti- - Benimki ezeldenberi kirli. oyunu baı.a içinde .bulunduğum dı. Kalabalıkta para bozmanın 

J 3 ilJtteırinde Yunanistanın menfaat ve haklarını korumak ba- zar eylemif, dokuza be~ kala ae- zorluiunu düıünerek geri verdi: 
Peşte sefiri ıu telgrafı çekiyo~: kımından adeta mühim bir askeri farethaneden ayrılmıştır. Miçinskı, Doktor Diyor ki : - Ufak ver hanım teyze. 

Bir Amerika meanuaaında 
gördüğümüz rakamlua ~öre M~
§İgan'daki hrbrikalara bD" ay 1• 

çinde verilen aiparifler 249 mil
Yon 7 36, 7 15 dolar tutar. Bu a
rada General Motora'ün aldığı 
ısiparif baıta gelir lti ıbu ~arif, 
zanned:leceii ,ııiıbi. otomobil ve 
kamyon deiil, makinelitüfe~en 
ibaretti. Bu fabrika aynı ay ıçn· 
de yirmi altı milyon olarak oto
mobil ve kamyon siparişi almıı· 
tır. Poikard otomobil f~rikası, 
İngiliz Rols Roys tayyare motör
lerini seri halinde yapmap oaı· 
lamı§'tır. Bunlar için 62,487,590 
dolarlık siparit almıştır. Krays· 
ler otomobil fahrikaama 5 3 mil
yon 500,000 dolarlık tank 
ve 12,135,398 dolarlık ık~
Yon sipa~ edilmiftir. Diğer ıbır 
kısım otomobil fahrikalan, oto· 
ınobili ikinci dereceye bırakmış
lar, top mcrmiei imalatı.na girit-

cMacar Hariciye ~.ezareti muhı· k~vvct kadar !.aydalı. olabilece~i- Park otele gitmiycrek doğruca t - Ufak mufak yok. 
tindeki kanaate gore ltalyanın nı, her yere gore sefır seçmede konsolosu ziyaret etmi!I ve orada .. TANSI YON MESELES - Öyle iae inenin. 
Yunanistana tecavüze geçmesi her nekadar itina ile hareket edıtse 9, 15 c kadar kaldıktan şonra çık- - Ne ıdiye inccekmitim. Bu 
an beklenebilir. J> az olduğunu ortaya koyuyor. ffi'"• bir daha da görünmemi§tİr. - 1 para değil mH .. 

d E d
•w. "'-i]' d .. .. - Bayan uzatma da ufaklık Roma sefiri de J S ilkte,rin e SON ~n ıgı oto.nıoa ı e cuma gunu ~ kit.) c117or. 

nuşlerdir. l 
Mütecavizlere .karıı duran n· 

giltcre ve muttefikleri ibütün. bu 
llleırnl>alara, ariyet eaaBt üdrıne, 
sahip olurlarsa mihverle demok
rasi arasındaki teçhiZat Yanfl ~~k 
kıaa bir zamanda demohasının 
lehine döner. Sermaye, im8;!at 
kudreti, ham madde boll~: 
Usta işçilerin miktar ve kalı~est 
hakırnından mihver, Amerika 
ile boy ölçütcme;. ve öl~emi
Ycceğini de bilir. Amerıkadan 
ba~a bütün Britanya İmparator· 
luğunun da umumi bir imalat 
te~ihı halinde olduğunu da ~e
aaba katmak lazımdır. 

E"Vet, Almanya bu m~eme· 
den yüzde fU kadannı Denızyol
larında batırabilir. Fakat geri ka· 
lan kısım da demokraeiye kat 
kat Üati.inlülc temin etmeğe kafi· 
dır. 

Posta ve Telgraf Müdür
lüklerinde Yeni Tayinler 

Ankara, 20 (Husoai Muhabiri
mizden) - Münhal bulunan Gü
müşane Posta Telgraf müdürlü· 
ğüne Diyarbakır Posta Telgraf 
müdürü Hamdi, Bitlis Posta Tel· 
graf müdürlüğüne de Muğla Pos· 
ta T clgraf murakıbı Sabit naklen 
tayin edilmişlerdir. -

,öyle yazıyor: C"8ize tecavüzün sahalhı Taksimde Kristal gazino- Olnıyuealanmdan blrt ..._ f1I Bl)'lece ~ ve ~ Ter iıte; 

ı saat meselcai olduiunu herkes 1 sunun önün<fe boı olarak bulun- mektuba :raznnıt: (lla Taml- llarfı olu ıaıa-tlıiball, J'aıa ya- - Vermem. Onu boz. 
tekrar edip duruyor. Her ağızda- Ofo"'obıl v 1 Kamyon muştur. Halbuki müsteıar, saat yon meMJJeel de DeredM oaktıf kıla, -- anlatan okuyacwna, - Bozmam. 
ki sözler ve deliller biri>irinın ay· ıll J dokuzda P:ırt otelinde akşam ye- Tansiyon Ah,UnJa kt1t1fedDmed.lll keadl doktorunun Tanalyoa bak· Biletçi hiddetle zili iki defa 
nıdır. Rivayetleri aynı mcmb~. ,.. 1 • 

1 
meğine davetli bulunuyordu. Da- ır.amanlarda YBfl)•n lnı!AAlar ae izahatı VS'll1I çekti. 

k k d'I ed p L fı "I" T f vet sahibi olan .bir Fransız saat bahtiyar raahUUdarmıt. Hiçbir 991' kmda JA&ımccleu 9 - Hadi bayan .. Hadi aeninle dbiz.ıuru. :~dr.ı>n ıla ma &a ı e neır ı 1 as A arı evzıa 1 ona kad" boıuna beklem;,.;,.. .. .................... , ........ ... .......................... ~ u ........ k deiiHz. in bakahm. 

,,"V hl' RMAGI MI VAR? ya gidip oturmak, listede mevcut _.. saallerhal t'e\'AIJIUS bn'a.lbna.- - A .. Neden inecekmiflın. Ayn• oefUin 23 ilkt"'"' ta<i ' Anka<a, 20 (Huauaı Muhabh1mtz- KADIN PA ,...,. ..... totedltıat to- '""'- ...... ha........,....., Dovleıa. nıah değil mil. Ooıelik 
t-1-afı: den) Ticaret Vek41eU yeni IUıal Miçin&ki. orta boylu, §İtmanca kadar )1)'1p lçebllnıek ne büyük cttlftlncelm1mle kendisini teskin 'Ve ·ı S 1 " Bil tr' ~J··-•"an taarruwııun derhal baı)lı- edilen i,. ve A.a otomobil, kamvon d S parası e. ana ne o U)"Orr. e ,..ı 

... ,, d edl ,. ...., ,, ve tahminen dli yaşların adır. ık aaadetml~ ... Ben bu Madete ne :r.a- u.elll edebilmek tlmldJal l'k6- parçaaı'? Hem bana bak, senin .. acağına dair rlva)etler e\"&Dl • 11.stlklerinin tevzi f6kli hakkında ye- ıık Be"'oO.lunun eoıence yerlerin- mıuı ka\--hUAAAM ... T- Taıuılye- nünde tutuyorum. 1 
" ald :ıwm ma " • • ~ ~..,.,,.~. --.Lın ge •e inmem ... yor. Aııkerl membadan 

1

A" • ni bir karar almLftır. de görülürdü. Kadıni. ve pmpan- numun tamamen tabU bale dö.Jme- Haklkat8a llOD IMlDfılente 1ıuı "'""" I
A __ ,._ "'"re, taarruz u De 28 Ukteş- ıb J._ d id ..... _ _.__ Bır kontrolör ıabanhkta eörün wı- •v Bu kara.r bugtin.lerde Mıntaka Ti· yava meraklı tam ir novar a · i. 111 için çok uzun bir saman ister lnaanlar anıamda bir --,, .... me-rJD __ ... oda beklemek caizdir.il wı d - y dü: 

--- caret mUdUrlüklerlne bildirilecektir. Çok para harcar ve eg ence en mtT Ben Adeta bu Tanalyoa ı .. · rakıdır a,Jadı. erU yflınlk, 16-
Tiran' daki Yunan bafkonşolo- Ticaret Vdı:&.leU hallhıu.ırdakl vazı. kaçınmazdı. Bulunduğu yerde da. r.llnden alnlrU oldum. Ne yapayım zumlu Uttunuıuı. TanıılYonan ~ - Ne ~ 66) 1. 

sunun 25 iJkteşrin tarihli telgrafı: yet dolayUile ancak bugtlnkO lhUyaç ima ıam?anya açtınrdı, ttlftnlere ve Nara bundaa, IJMll Biletçi mazl(\m bir hal takına-
C
Nakllye \aaıtaları mu!t&dere edi- niBbetinde ve mahdut miktarda ithal Mülteciler ... oara yardımı yap- b dik R 1 tefsirlerle, ttlrltl tDrUl nıAll& eıb- ralıc: 

•• h -ıt- fa yemeii bera er yer • .o· b k U 
-or. Ahallnln ,ehlnleıı r-a•re •• edilebilen otomobil ve k&myon !As- tı<Tını cchrimizdeki Polonyalıların k il ranl&l'A ıık mı rut~r. _ Bayım fU para ozma tan ~ T-' D v manva tıWlılmctının muvaia at e d d. m-ı ~.- derecede zorla,mıttır. ~- tiklerinden ıtızwnu kadarını ihtiyaç- hepsi biliyorlar. Bu itibarla Şili d ValuA kalbtnmln \ ' e A---ı .. -- baınna aelmedilt kalmadı, e ı 
"" .... ~ Wlt- Bükreş aefaretimizın atatcliğini e .......,. -.- • 

graf muhabereleri bUJük mllf~.a-. larma tahısbı, geri kalan kısmını lltl· sefareti müsteşarının kadın veya • ·nyordu. Bu acıbeple ar:ıaıra Ro. mır.m buluadutu b&Un bir lfaclest ve çar.caiz lirayı bozmaya baıladı. la oln
,..

0

r. Buradaki İtalyan er ..... u· raUe piv.-ya sevkedeccktir. Piyasa- para yüzünden tuzagv a dü•ürüle- ) olaa ...___._naa lleklmllk•• .... , htivar kadının titrek avucuna yir-,, ,,__ "' manyaya giderdi. Kendisi Po on· ·-.JV ..,, ....- ın v h-..a.ı)·e.siode büyük faaliyet vardır. ya aevkedllen kısmın sa~larında rek ıbir cinayete kur.ban ıgitmcai ytık bir kıymet ve .......__, __ ,.. mi beı kuruş koyduktan sonra zı· 
,..-.. d ıı..... -ıdı .. r yalı olduğu için hususi surette ~~__..,,-. Suba 

.. ·Iar Ergtrlye 
0

ııı·~ ııı• .,o • herhangi bir yolsuzluğa mahal veril- veya diğer bir ihtimalle annesin- b nHı\cut oldutaada 9üpbe yoktur. li r~k.erek baiırdı: " hl ttaıyan t•- hemıerilerine muavenette U· .. -umumi 
kanaate göre r ~ memesi için aşağıdaki tedbirleri den veva kendisinden fazla bir Tansiyonun d"-" ... , tabU vevıa -.. T f 

tun.makta idi. Ahlakı dürüat ve -r- ,,_ J- - amam .. 
arruznnnn arlfeslnde~1z.» - li aJınma.sı kararl4'111J.9Ur. ı:>ara aızdırılmak üzere fazlaca içi- vazifeain<le ciddi bir adamdır. Hık olmaaı gibi balle.rba ırücucttba - Ayol neresi tamam. Daha 

R adan 26 ilkteırin tarih İthal edilen lA.ııtJkler vOAyeUerde- rildikten aonra kendini bilmez bir Yedi sene müddotle Peru hükQ- ımbaı mll\ .. llelleelnde mllblm rol henüz yirmi bq kurUf vercün. ı.ı.:r. ,Hava Nezuetô. Atôna - ki JAstlk aeentaıan """'"da taksim h>ld• kaçmluak b;,. Y"de hap- m.ım;n Vanova oefu.ımd, va- .. -- vanı,._ Ba .......... Bil.ıçi' 
tRe d 'bava 'hatbnın yeni ~ir iı'~- edilecektir. Bu taksim l~I için de son sedilrni- olması hatıra gdebilir. zife --örmüı ve ken<lisini muhiti- (Tanaı1en ııhhatıa ~) dl- _ Ama da beliya çattık. 
: k::ıa< IiğvediJdi&in; ila? edj" •on der -lyab .,.., al•mn•flu". ŞlıJ SEFiRiNiN BEY ANA TI ne oevdinnôotL Bu iıi>ula vWfe- ,._ • ,.. hak - .._ - Beli ocuoin. 

r R d--+an son gelen bır yo • Accnta bulunnuyan vllAyeUerc !Astık s"ını' -·ua" ,;_al edecek bir tındte settr. Fakat kalbin ''e damartann DerL- orta sahanlıkta ıbir lı:ı• Y
or o uıt• k b n1 lhtl 1 S:ll hükumetinin Türkiye sefiri aw ""' ...... :<ft so"ylediiioe ııöre tayyar~- gönderllmlyece ' u ar yaç arını oımadıO.ını .Üyl"ıyebilirim. Sayın kan köUelllae .,.__ -.,._.,... pndama oldu. Siddetli bir müca-cun.... . 1 lan mu yakın vlİAyeUerdcn temin edecek- Ba·· Hektor Brionea-Luco dün bir • -,. •----· lcu ,_. .. ·ı t Yunanistan a 

0 

• ark.adnaım•'" kabul ederek müı- Vcıliniz doktor Lutli Kırdara ve kudret ~fi elAattldşetln bir Dnlbu- deleden aonra Yo nun oırı agız nin P
1 0

1 u.. .1- JLranlı teklinden terdir. Ayni zamanda acentnlar lhtJ- ..... ..,. • b'_._. . ,_ tr 
~et enn 11.1un .. .. ru te§arın ortadan ka)'lbolmaa fıadi- Emniyet müdürünüze mınnetta- aluı demelı Ollııa ~ pmp- IMarun İıD"Cnne &anflJUft am-dolayı Atinaya ugramayacaııı =~=~ı ı:az 1;ıı:~• !:~:: seli etrafında bazı iuhat vc.ıımif· rım. Hadiseyi kendilerine bildir- lllı:, ~bk, ,..rpalak, ralıatldl, 'Yaydan inm

1

ek ieterken ezilen tit· 1 
ictir > unı, Wkt tır' . Bav sefir, •anseliye Mİrinaki diğim dakikadan itibaren derin ~ık, t.olduk, 90fuk, a.ü. lıeJe- man bir zat a: aöy em.,.. . Ati sefiri nıalıallin en btl~ ..... m ye memur- ,.. ., . l rd' H~d· - T'"-am. inecek sırayı bul-Nih t ltalyanm na lan tarafından hakikt ihtiyaç sahip- hakkında Londra ve Paris sefa- bir alaka göstennl§ e ır. a ıae. caa ve •llkane&.. cDıt pek ıant. - .. 

aye. "nu·· ~-Lah saat üçte .. : .. bu" tu"n tefernıetile meydana bavvO lmfilerba tealıtel'IDe ~ dun. 28 ·ı•-t-rın gu _, y ler1ne verilecektir. Acentaıar ihtiyaç retler.inin itimat ifade eden Vea.İ· ..... ,,. d 
lhK - ... ")tun" atomunu, unan r·'-arılaca:nndan eminim. Türk bir bUhe oJd .. .._ ~- bu Nne.lr- - Yok burada inmiyecegız e r u ld k vcs1kalan mukabilinde ııattıklan ııuı. kl\larını arlcada11mı~ göetermif .,ıa. ... -- .,,..... d 'd 

me' eku il' · ya••gıw ndan ka ınna po1'-m' ın' beynelmilel bir -:L.reti ~rl he8Aba kaın.claa ~ batiren irin ba.yezide ka en gı e-B ını .... tikleri otomobil veya kamYon Bahlp. ve dem~tir ki: us ~· ... aıv l ;.,,
0

r ı_ ncl vardır. Bu ı"tibarla lbütün karanlrlt Dflt1cıelerba d..-.. ve Jaa&&ııa oı. ce:m 1 •• t . verv b" lerlnin elinde bulunan yıllık l4letme c- Benim ~e İaine itimadım --.•M •- ,_

1 
surGe 

1 

e ) Met~ ,_aae •'"'I gün .u- · .1._ nok•·lann kısa bır' zamanda mey. mı---ıı... ..... k tabftdlr. Bala aH D~ münalcapya ba,ladıa arı ra aK aJ •• karnelerine kaydedeceklerdir. I.AaUk- v rdır. Hiç bir gün ve ııiç bir it· .... ,,--· "" .,, - nd 
Yene sefaretlerine bir taml '1:1 !erin tevzii ı.,tne bugUnlerde bqlana- te bu ıitimadı zerre kadar sanacak dana çıkacağından hiç şüphe et- ftl]llncelert ııınuılle blJcUreaettr.. arada ben kat.balığın araaı an 

tün unan "'ltirrıatomu tar Dr. N.,. Er.-. IÜzÜJtip tramvaydn indim. göndererek ~u u harp ilan et· caktır. bir harektini --?nnedim. Çok de- mİyorum.> y unan11tana 

tıkırdadı ve Nesrinln beyaz gecelik 
entarisine bUı1kaen ince vUcudU içeri 
stlzWdU. 

XUflt •qkmbkla önce oldutu yer
den Jupırdıyamadı. Sonra genı;: kıza 
dotnı ilerliyerek blleklertnden tuttu: 

ile Batıyorlar beni, b&bamm 
na veriyorlar beni ... 

Genç çocuk 8ilklndl ve: 
- HAmU Beye mi? dedi. 

ortatı-

SON KARAR 

mdflkten sonra t&fmdı. Bu evdeki 
hayatı artık ona acı görilruntye bq
Jamıfb, bundan blru da utanıyordu. 
KUçilktenberi beraber bUyUdUkleri 
ve daima her dertlerinde birbirlerine 
yaklBfUklan Nesrindcn bile çekini

yordu. Ytıkaek taheilınl tamamla
mak için fk1 senesi kalmlfb, Eskiden 

Jnırduğu hulyalar Nemin hakkmda 
belllcdlkl hisler bugün yann t.ama-

- Nesrin. bu ne bal, ne oldu T 
Neırrtn bitkin bir VUl~tte idi. 

Dizleri Uurinde daha fazla duramı
yacaJtmış gibi titriyor, uzun aarı saç
lanru iki örgO ile topladıfı başı iki 
yana sallanıyordu. Sönük ve titrek 
bir sesle: 

- Evet, b&btun bu Wllvacıı:ı mec
buri olduğunu söyledi. ÇQııkU ona 
borçlanmlf. Aralan açılırsa 1!1Aa et
rneetne yardmu olabllirmif. 

Nesrin yeniden hıçlarnuya b&fladı. 

Nemin dlftmn üurtne kaJ>&!UDl91 altu.t etmf.f f&kaktan zonklanuyı 
demlndeııberi aJlıyordu. Dol&bın tlae- lı&flamJftl. Aylardanberl bütün ıay· 
rtndelcl l&&t futlab darbelerle ikiyi retfla babasından kalan birkaç par
YUrdu. Genç kız ağlamaktan flfCD ~ fradrm satarak parumı blrlktir
g6zlertni kaldırdı. Bir saat sonra ndf, bOtOn tlmlUeri~in son raddeye 
b&baamm ortalı Hamit Beyle nlk&h· YardıtJ bir anda kop kOfB buraya 
lan olacaktı. O Wi bulrlanmamıf. ancak yetifebllrnifU fakat... Birden
nfk&h iGiıı ...sa arkuuıa &i.Ydirdik· b1re cebinden bir sarf ve bir tomar 
lert ta1)'&11 de bumbunJ.f olmllfhı. para çıkardı, Qstune camcamın Ha
llltlndl bekliyordu. Ona ~nl :nıJt Beye olan borcudUI"> diye yazdı 
Ya&detrniştı. Saat yeniden vurmıya ve aralık duran camdan içeri fırla·. 
ba.flattı. Genç kız birdenbire fırladı. tarak aşatı atladı. Artık ona para· 
Tel~ia camı kaldırdı balkona ve nm ltlzumu yoktu. Bu sırada amca 
oradan yandaki tarlaya allıyarak smın huawıt ot.omobW Ne1rinl ara
ıco.mıya lı&fladL Uzaktan Ankara mak lcln hızla k6ftyl dondu. MOtıt 
po8tuuun dumanlan gör(lnllyor, her fC!Yden h&berllz, gelinle gtlveytyt 
Nesrin nefeıı nefese tren yoluna dof- otomobilde yanyana görmemek için 
nı koşuyordu. duvarı siper alarak gözlerini kapadı. 

lol karanlıktı Etraftan derin ve 
boguk ltöpck havlama.lan i~ttıtyor
<lu. Gökytızllnde karanlık bulutlar 
bir fırltna haberclai olarak yer de
Q'ı~irtyorıar, rtızpr çam dallarında 
lalık çalarak UZUYorda. MUflt paıto
ııurıa blrıu daha sanldı ve tuzlı hJZlı 
~eye başladı. Arkamna bakmak 
lateıniyordu. tık tallh.ıılzll.#i doğduğU 
ıaınandan başlamıı.ı, ilk havayı te
tıttrus ettiği zaman annesi son ne!e· 
rıtıı.1 Verm!fll. BabUJ onun varblile 

bir s:ıtni· rneışguı bile olmamış, onu 
neye taslım ettikten sonra .AnadolU· 

O ve evlen· 
dakl vazifesine dönm ' ta ilk 

ı..+ı Müfit aklı erdiği btr y&f 
m~w· rou 
olarak amcasının evini hatırlryo . 

dan sonra leyli mekteplerde, Ve on 
bir aile fefkati tatmndan ye

utak .Amcası Fethi Bey lııtanbulun 
Uştl. ö 

--·' tuccarlanndandı. G zoldukı:a mıu ... 
edekl köşklerinda kızı ve karı&le 

tep 'f h bir hayat gcçlrlvordu MU· 
mllr~• e a ancak baban 
ııt amcasının yanın 

mDe sönmek üzere ic!i. Amcazade.cıinl 

seviyordu. Ondan hiçbir karşılık bek· 
ıemeden bu aevgi büyümllf, dallan
m1' bUd&klaıı~tı. Nesrinin onu blr 
kardeşten farklı tutmadığına emin
di. Buna çok emindi. Fakat, Yine 
OmiUe bekllYordu. Bu ak4ama kadar 
ı.atıkbalden Umldl vardı. 

Gecenin rutubetli havam açık cam
dan odasına dolmuftu. MOtit yatağı
n& pnnek üzere idi. Birdenbire kapı 

- Müfit, dedi. Beni sen kurtara-
cakaın. 

Delikanlı şqırmıştı: 

Bafını mOtldin götsUııe day&mlfh. 
ŞlddeUe çarpan kaJblnlD ıtırWtüsU 
hiııledWr fekilde idi Bir tıkırdı daha 

ifitlldi. lldm de birdenbire baflarnu 
kaldll'dılar. Aralık duran oda kapıaı 
arka.ınna dayanm", effkte .Fethi Be-

- Hiçbir ~ anlanııyonım, 
oldu? 

yin gölgesi dimdik belirmlftL On. 
ce kızma hakaretli bir naur flrlattı, 

ne sonra gözleri MOtldln Ozeriı:ıde uawı 
wıun durdular. Sert btr hareketle: 

- Alı;:ak, diye batırdı. Nesrin aen 
MUfıt beni se\'diğinı biliyorum. 

Benden bu fedakArlığı esirgeme, gi
delim buradan. '8enl ı:ıatJYorlar, nara 

odana, MUtlt, seni de bir daha gtır. 
mek ıatemıyonım. 

Mtttıt yavqça k!SfkUn arka b&lko- Vaaktan acı acı batırarak bir ııhhl 
nuna tırmandı. Neciııin odunun imdat ot.omoblll geliyor, Ankara 
açık duraıı canund&n ıçert uandı, po9t&sınm kara dumanlan hep aynt
klmaeler yoktu. Dimağına birbiri tıs- yerde tUtUyordu .. 
Ulne hücum eden flldrler kafuını ~edi MARAş 
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OKUYUCU 
,,.----MEKTUPLARI 

Barem Kanunundan Diploma Kaydi 
Kalkmalıdır! 

Her a;ababki ~lbi r~tenld eli
me alJnra (l'arına alt alı\kalar) 
serlevhalı Başmakalenb:i okudum. 
MWi bir MC8t>leye, l('tlmai bir ek
slkUğe dıtir gö:r.el ııözlertn.tztn ya.
kın bir 7.amandıı. hakikat olacajı
oı ümit etmek isterim. 

Size ıru dört beş sa&ın karala
mayı gen~lerimia besabma faydalı 
buldum. Ya:r.ınızdakl emellerin 
tabii desteği gençliktir. Ben do 
ondan babsede<•eğim: GençUk de
mek her şeydeu en·eı bir <'evvali
yet, bir dirilik, bir deU çağlıhk 

demektir. Gençlikte ağır ~ 

bence tam miına.slle bir ne\i rnls
klnlik ha.7langıc·ıdır. Gençlik deni
len o ate.,u z.amanda hiçbir !'.'iteği 

obnaksızın ıılgara clumanlarınrn 

bir O<'ak başına döndürdüğü kah· 
vehanelerden uı.akla.,mryan içleri 
pas tutıııu., bazı genç mfuıvedde~J 
çocukların akıllarına şa.,maktan 

ziya.de acımayı faydalı bulurum. 
Bu tip geiı;ler, kalem efendisi 

tipli, bol sıu;lı, 7.ayıf, sıska, renı.

siz, sıhhatsiz hl.r takım insanlar
dır. Her türlü atıl~anlık kabiliy6-
tlnden ,.e gen<'lik <'evherlnden 
mahrumdurlar. Oriinal olmak i.!l

terlerse (Bobstil) kalıbma girer-

ler. Büyüklerini taıımuw1ak. on
lara hürmet t'ltmemek, kendi men· 
faatleri üzerine lu.et1 nefiıı baba
ınna bile olaa titreuıeık, taklınyeci 

keıııerl. ~bi her ifeYI kf'lndl tara.fm& 
yontmak bahııf!tUtına tipteki :enc:
lerJn huyudur. 

tJııtTiınılnıye bu tip ~eııçlerin 
dolmam&Ama , .e ilme <'andan ~ 
rak ve tece!!!'lti!IÜ olan tipte Türk 
&"<'ru;lerlnln, lnlulAbm t'IR büyük 
deı4U-ti olan bu O<'aktan i~tlfade 

edebilmesine ç.a.re şudur: l'lizln dl' 

dooiğlnb: gibi dtı>loma tahsile asla 
karı-:tırılmamahdır. Yı.>ni barem 
kanunundan diploma kaydı silinme· 
Hd.ir ki içleri yalnız para hırı,ı ile 

kaymyan tufeylller yaldızlı bir 
diploma almak l<:'ln, Jhtısa"lrn leo.ı> 

ettirdiği yolda çalışmayı ve l~lerlle· 
meyi aklına koymuş akıllı, ml.lm
taz genelerin ilim H!I lrfanJarından 

<'alamaz olsunlar. 
Sözlerlmln k!Ui dere<'ede oldttkn· 

nu zannediyorum. Satırlarım bu
rada hltmı,tır. Sözlerimin bir ke
lime'linl gözüm önüDlleki maddi 
tıp gençler anJanm1larsa bana ne 
mutlu... İmza: 

İçi «genç» 
Dı'ı «ihtiyar» 

Beden Terbiyesi Mükellefiyeti İşlerinin 
Yürihnesi İçin Yegane Çare 

Bu işleri Halkevlerine Bırakmak, Randıman 
Vermesi için En Doğru Harekettir 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü- llra ik kapanması 

ğünUn teşekkUIUnden gaye, gençliği masraf hesaplarının 
\atan mUdafaa.~ına hazırlamaktır. öğrenmek herhalde 
Bunun içindir ki; bu teşki,JAtın esas bir Keyfiyettir. 

Ilizrmgelirken, 
neye vardığını 
meraka değer 

vazifelerinin başında da, Beden Ter- Biz masrafın ne kadar büyük ol-
biyesi mUkellefiyeti gelmektedir. duğunu biliyoruz. Bu işin senevi 

18 - 45 yaş arasındaki vatanda.ı;ı- 4800 lira yapılabile<:eğini açık bir he
ların, Beden Terbiyesi ıniikellefiyeti sapla. yarın meydana çıkacak masraf 
çerçevesi içine gıreceği, kanuniyet yeı.Qnu ile: bn hakiki yekQn arasın
kesbettikten sonra bu işi organize da bir ınukayeı:ıe yapmak imkanını 
edecek gençlik kıılı.iplerinin tP..şkili da vermi..ş oluyonız. 

icap edıyordu. Hllkfı..metimizin. büyük Bu tetkiklerden sonra ı~ın esas 
bir fedakarlıkla, dar biltçet;inden noktaMna gelelim: Acaba bu şekilde
ayırarak verdi~! tahsisat bolluğu ki faaliyetle beklenilen fayda temin 
içinde, her şehırde gençlik kulüple- edilmiş oluyor mu? Biz bu nokta 
rinln açılması bekleniyordu. Uzerinde duracağız: Her ne suretle 

Nihayet uzun tetkikler, bürolar olurııa. olsun, ortada. yeniden bir te
teşekkfilünden sonra, 18 - 20 ya~ ara- şekkül ve programlı bir çalışına ol
sındakl gençler mükellefiyete tAbi madığı halde, Bedf'n Terbiyesi Ge
tutuldu. Teşkilllttan en ufak bir yar- nel Direktörltiğü hesapları arasında 

dım oLcıun görmiyen ve kendi ya~la- bulunacağına şüphemiz olmıyan yüz 
rile kavıulan eski teşekkUllerin so- Mnlerce liralık masrafın füzuli oldu
nuna; bır gençlik kulübll i!'lmi takı- ğunu anlatmak istiyoruz. 

!arak işe başlandı. Bize kalırsa, bu işi daha disiplin-
Nüfus itibarile de başta gelen şe- 1i bir ı,ıekilde 1'U suretle 

hirierinıizden İstanbul üzerinde biı· nıümkün olabilir. 
yapmak 

tetkik yapalım: Yurdun her köşesinde Ha.lkevleri 

Bııgiin Beden Terbiyesi mükellef· büyUk bir faaliyet yapıyor ve çalış
lerinin adedi, Belediye hudııtları da- ma sahası köylere kadar genişle

hillnde beş altı bin arasındadır. Aza- miştir. Bu evlerin yaptığı sayısız ve 
mi elli tnne de spor kulübü var. Bun- müsbet işlerin başında da spor gel
ların hepsinde bu sahada faaliyet 
yapıldıtmı kabul edelim. Şöyle bir 
hesap yapacak olursak mütesaviyen 
taksim yapmak ınıretile kulüp başı

nıı JOO kişi isabet eder. Halbuki bu 
beş bin miikellefin yarısından çoğu, 
İstanbul, Eminönü, Kadıköy. Beyoğ
lu. J<'atıh, Beşiktaş kıızalanndaki bil· 
yUk kultiplerc bağlıdır. 

KulilplE'Jİn nezareti altında bu mü
kellefleri ÇRlıştrranlara, ders ba;;ına 

birer lira vcrıliyor. !10 kııliip oldu~u

na, haftadn iki glin c;alışıldııl\'ma gö
re, haftalık nıaııraf 100, aylık 400 ve 
seneliği de 1800 lıradu-. En geniş 
mlkyastaki hesapla bu işlerin 4800 

mektedir. 
Bir misal mi istiyorsunuz? İstan

bulda bir ııokak koşusu tertip edili
yor. İştirak eden yedi sekiz yüz kişi 
içinden kısmı ıl.za.mını Halkevlerine 
mensup gençler teşkil etmektedir. 

Futboliln haricinde, diğer bütün 
spor. şubelerinde de Halkevlerinin 
faaliyeti müsbettir. 

Görülüyor ki; Beden Terbiyesi 
mükellefiyet işleri, iyi organize edl)
mek, randıman verecek bir hale ko
nulmak ve bu suretle de beklenilen 
gayeye varılmak L-ıteniyorsa, bu işi 
Halkevlerinc bırakmak en doğru ha-
reket olacaktır. Kemal Oaan 

Bu akşam s A R A y Sinemuı 
sinemanın iki büyük ve dehakar Yıldızı 

CLAUDETTE COLBERT 
HENRY FONDA gı 

Foks Şirketinin en büyük ve şahane eseri olan 

Vahşi Koşu 
!'ilrrtinde takdim ediyor ... Fevkalade bir Figüran kadrosu ile Zengin 

ve muazzam Mizansenlerle çevrilmiş tamamen renkli Aşk ve 
Kahramanlık timsalidir. 

Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Amerikanın en parlak Yıldızlarının yarattığ'l ııönmez bir san'at güneşi 

Bu Perşembe 

akşamı LALE de doğacak 

Dilnyaya şal1eserler... Sinema iileınine Zatcr a.bideleri hazırlayan 

IRENNE DUNNE ve GARY GRANT'ın 
Son Muvaffakıyetlel'l olan Fransızca 

GEL BARIŞALIM 
Senenin en bilyük süper filmidir. 

. ~ .~, . 

VATAN 

BiZDE DUBLAJ 
" Bu · Kadın Benimdir,, 
Çevrilişini Seyrederken 

Filminin 
Neler 

Türkçeye 
Gördüm? 

Dublaj meydana çıktı çıkalı her 
şeyde olduğu gıbi bunda da lehte ve 
aleyhte olarak fikirler ıkiye ayrıl· 

mıştır. F'akat bunda, her şeyde ol
duğu gibi, zaman, iki tarafın fikrini 
uzlaştıramamış. mtinaka..,a hAlıi. de
vam edip gidiyor. 

Sinema işinden tam manasile an
lıyanlar, dublajla eserin inceliği, gti
zelliği ortadan lmlkıyor diye iddia 
edenlere karşı cephe almışlar, onu 
mtidafaa eder dururlar. Biz burada 
bu münakaşaya iştirak edecek deği
liz, fakat hangi tarafın haklı, han
gi taratın haksız olduğu halkın rağ
betile ispat edilebilirse dublajın le·) 
hinde olanların partıyı kazanacağı 
muhakkaktır. J 

Teknik bakımından her giln bıraz 
daha ileri giden dublajın, her gün ve 
her yerde taraftarı çoğalıyor. A vru
palılar birçok Amerikan şaheserleri
ni kendi dillerine çevırerek, kendi 
aralarında, kendi anlayışlarına. göre 
yapılmasına yardım etmişlerdir. Biz
de de son senelerde, dublajın ehem
miyeti nazarı itibara alınarak birkaç 
tecrübe yapılmış, bu tecrübelerin ka
zandığı fevkalade muvaffakıyet ve 
haklı rağbet sanatkArlarımızın ve 
müte~bbislerimiztn cesaretini arttır
mış, onları bu yolda ilerlem.iye teş

vik etmi.ıJtir. 

q, 
Haftanın filimlerinden: «Sevil Berberi» nden bir aabne 

Onları iş üzerinde ve yakından 
görmek istedim. Bu kayıptan gelen 
sesler diyarında. esrarlı bir hava var. 
Stüdyo dendi mi, insan gözünün zor 
dayanabileceği kadar ışık tasavvur 

rı kıpırdıyor: Film artistlerinin mü
kıllemeleri.ni, saniyenin onda biri ka
dar kısa bir an ara ile takip edebil· 
mek için prova yapıyorlar .. başkaııı
nın ağzile konuşmak pek o kadar 
kolay değil. 
Artık Ferdi ile Adalet hazır.. ses 

mütehassısı arkamda, camekandan 
kilçüctik bir locada, yazıhaneye ben
zlyen kayıt aletinin üzerine iğilmiş 

bekliyor. 
eden muhayyelem, dublaj yapılan Beyaz perdede ayni sahne sessiz 
stüdyoya girince duraladı. Burası sessiz tekrar ediyor. Spencer Tracy
ii..deta karanlık. Karşıda bir beyaz ye B. Ferdi sesini verecek, Hedi 
perde, beyaz perdede bir Amerikan Lamar'a da Bayan Adalet. Şimdi 
filmi gösteriliyor. cBu Kadın Be- ikisi de beyaz perdenin çok yakı· 
nimdin ismile Hedl Lamar'ın Spen- nmda bir sıranın üzerinde ayakta 
cer Tracy He beraber çevirmiş oldu- 1 duruyorlar. Mahut sahne baştan gös· 
ğu filim... İngilizce konuşuyorlar.. terihniye başladr. Spencer Tracy ağ
filmin bir kısmı gösterildi.. bir daha zını açarken Ferdinin tehditkar se
gösterildi. .. Bir daha baştan gö:ıteri- sJni duyuyoruz: 

meden evvel de daha birçok hnzıı·lık
lan icap ettiriyor. Filmin her sahne
si ayrı ayn kesiliyor .. mükAleme as
lına tetabuk edecek bir şekilde tan
zim ediliyor ve ancak bu uzun süren 
çalışmalardan sonradır ki dublörün 
işi başlıyor. 

Bu sanatkarların çoğu Şehir ti
yatrosu artistleri. Hepsi de meslek
lerinin bu şeklinden memnun. ~e ka
dar yorucu olursa olsun, emeği mu
kabilinde zevki de büyük, diyorlar, 
dublaj, bize, sinemada oynamamıza 

imkan olmıyan rolleri yapmamıza 

fırsat veriyor. Fakat dublajın çok 
gUç bir tarafı var. O da aksanla ko· 
nuşan bit artisti duble etmek, bazı 
kelimeleri o kadar tereddütle tclılf

fuz eder ki onu takip edebilmek cid
den zor. Dikkatli.. çc;ık dikkatli ol
mak lazım. 

liyor.. ben karanlığa alışan gözle- - Söylediğimi yapmazsanız, sizi 
rirnle etrafıma bakınıyorum. Şurada vapurun hastahanesine hapsederim. 

Bizi olduğumuzdan daha i)i gör
memeniz için şunu da ilave edelim ki 
birkaç defa ayni artisti duble edince 

sesi ile ce- artık mUkıileme tarzını iyice benim-

beya:ı: perdenin tam kar,ısında bir Anladınız mı ? 

masa var. Masa başında iki kişi: B. Hedi Lamar Adaletin 
Ferdi ile kardefli Bayan Adalet. Bü- vap veriyor: 
tün dikkatıerile gösterilen filmi ta- - Ne yapsanız mii.ni olamazsınız 

seriz. Hatt.A bazan jestlerine varın
cıya kadar modele uyduğumuz olur.> 
Şüphesiz ki çok çalışıyorlar, fakat 

hepsi de memnun, çünkü neticeden 

kip ediyorlar. Dikkatlerini o kadar bana .. 

ka.ptırrn.u,Jar ki girdiğimizi duyma.- Bu da birkaç defa tekrar et.tirili-
dılar bile .. 

Şimdi de filmin o kısmı sessiz ola
rak tekrar gösterilmiye başladı. Bi· 
zim artiatlerde bir hareket hissede
rek bakıyorum .. ikisinin de dudakla-

yor ve nihayet bu sahne bitiyor. çok ümitvarlar: cEkseriya, diyorlar, 
Dublaj işinin alelade bir.şey olma- siz de farkındasınızdır, türkçeleştiri

dığını, bUyük bir meslek aşkı, sebat, len bir filim aslından daha. çok rağ
sabır ve tecrübe istediğini anladım. bet görüyor. Bu da bizim en bUyUk 

Dublaj artistlerin eline tevdi edll- zevkimiz.» 

Moda Deniz Klübü Meselesi 
idare Heyeti Kendini Müdafaa Ediyor 

Eaglaill Prcgram Deniz kulübUnden kulüp mühürünü dört kuruş İş bankasına ve (6560) 
taşıyan, takat - imzadan çekinilmiş lira da esnafa borçlu olarak tesellUm 
olacak - imzasız bir mektup aldık. etmiştir. 8.00 Program, 8.03 Ajans haberle· 

Y 1 tb t k dd ri, 8.18 Hafif program (Pi.) 8.45/ a nız ma ua anununun ma e- Halbuki kullibe evvelce dört yıl-
ı · · tinad kt ı i 9.00 Ev kadını • Yemek listesi. enne ıs en me up annın ayn danberi (73000) lira muhtelif mem-
sütuna dercini istiyen yazı sahipleri, balardan yardmı yapılmıştı. İki yıl- 12.30 Program, 12.33 Türkçe plllk· 
imza.sız bir mektubun kanun! kıy- danberi ancak Aza yardımları ve sıkı far, 12,50 Ajans haberleri, 13.05 PlA.k
meti olınadrğmı da bilmeleri lA.zımdı. bir iktısatla bugünkü heyetimiz bu larla şarkılar programının devamı, 

Memleket menfaati mevzuu bah- paraları aza.Itmıya çalışmışsa da es- 13.20/14.00 Kanşık program (Pi). 
solduğu her hMisede biz, tam bir kiden açilmış olan gedikleri kapat- 18.00 Program, 18.03 Cazband 
hassasiyetle hareket etmek prensi pi· mıya tablt, muvaffak olamamıştır. (Pi.) 18.30 Konuşma, 18.45 MUzil<: 
mizdir. İşte nadir tesadüf edilecek Bugünkü idare heyeti eskiden yapı- Çiftçinin saati, 19.00 Oda musikisi, 
bir şekilde kurulan bir teşekkü- lan idaresizliklerin btitUn tafsilıltını 19.30 Ajans haberleri, 19.45 Fasıl he
ltin müsbet faaliyetlerine, devamlı münakaşa sahasına dllşürmek iste- yeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20.45 Koro 
muvaffakıyetlet'ine şahit olduktan mlyoruz. Fakat lflzrmgeldiği takdir- klA.sik prop-am, 21.30 Konuşma, 

sonra, gayesinden uzaJd3.IJlarak, ııpor de bu husustaki bUtün tafsilatı eli- 21.45 Radyo orkestrası, 22.30 Ajans 
sahasmdakl faaliyetlerinin durması mizde mevcut bütün evrak ve vesa- haberleri, 22.45 Radyo orkestrası 

ve bu ara.da da eşyalarına hac.iz ko- ike istinaden verebiliriz. Hakikate programının devamı, 23.00 cazband 
nuluşu, çok haklı olarak, büyük bir vakıf olmıyan gazetelerde bugtin her (Pi.), 23.25/23.30 Kapanış. 
hassasiyetle bizi bu ~ ya.znuya tUrlU menfaatten uzak ellerde yaşa
sevketm.lşttr. mıya çalışan bu müessesenin mu· 

Mleı.U Bir 6Hlm Deniz kultlbUnUn bu imzasız mek- kadderatına darbe vurmak istemele
tubunda, eski idare heyetinin, muh· ri çok acıdır. tı;tanbul Öğretmenleri yardım ('C

mlyetınden: Cemiyetimiz üyelerinden 
Kumkapt orta okulu tlll·kçe öğret
meni Ahmet Hamdi Erkrnen'i ara
mızdan maalesef ebediyen kaybettik. 

telif membalardan 3'7 bin liralık bir Moda Deniz kulübü sanıldığı gibi 
yardım teminme muvaffak olduğu bir kumar müessesesi deitildir. 
kaydedildikten sonra 43 bin Ura bir 
borç ta bıraktığı il.A.ve edlliyoı·. 

Biz yazımızda bu noktalar tuıerinde 
durmadık, yalnız deniz sporunu ihya 
gayesile teşekktll etmiş bir kulübün, 
kapanmak tehlikesi ile karşı karşıya 
bulunmasından doğan teessUrümUzü, 
ve endişemiZi anla.tmak istedik. 

Deniz kulübünün mektubunu hiç 
bir noktasına dokunmadan aynen 
aşağıya alıyor ve cevap vermeyi de
niz kulUblinün Kurucularına bırakı· 

yonız. 

Moda Deniz kulübü idare he· 
yetinden: 

Moda Deniz Kulübü hakkındaki 

neşriyat sadece bu kullibün eşyasına 
haciz konduğu bildirilen objektif bir 
malfunat vermekten ibaret olsa idl 
buna karşı susmaktan başka bir şey 
yapilmazdı. Fakat neşriyat bugün 
kulUbiln idaresi başında bulunanları 
ve kulübün genel durumunu rencide 
edecek mahiyette olmuştur. Gullibün 
durumu hakkında. umumi efkAra ma
lfimat vermeyi lüzumlu gördük. 

939 yılında iş başına gelen bugtin
kü idare heyeti kulübii ( 37356,15 ı 
otuz yedi bin Uç yUz elli altı lira on 

Burada musiki, teniS, yUzme, yel
ken ve her türlü deniz ııporlan bol 
bol yapılır. Kurulmuş müesse.<ıelere 

insaf ile muamele gerektir. 

Kaderli ailesine ve sayın arkadaşla
ra taziyetlerimizi sunarız. 

Sinemanın 8 nci Harikası ... 

MUAZZAM - ZENGİN ve MUHTEŞEM 

Sahneler arasında nefis bir aşk ve fedakarlık. Gözle gördUği.inüze 

lnana.mıyacağınız MÜTHİŞ HADİSELER 

HiND RUYASI 
Ba~ Rollerde: 

TTBONI 
POWIB • 

Yarın akşam 
Fransızca 

Nüshası 

ll'l'BNA 
LOY • IBOBGB 

BBINT 

Perşembe 

günü akşamı 

MELEK'te 
IPEK'te TÜRKÇE SÖZLÜ 

Nüshası 

Yarın akşam için MELEK'te LOOA KAL!\L\IDŞTIR. Numaralı 

biletler bugtinden satılmaktadn·. Tel: 40868 

4 -
,Ermenileri Kimler 

L: NiÇiN 
ve Nasıl Aldattılar? 

Komitanın Kararı 
Komitanın Umumi rv1erkezinin Londraya 
Nakli Teklifi, Müfritlerin Pariste BaşıboŞ 

Kalma.annı intaç Etmişti 

Anlatan: P'nükyan - Yazan: M. Sdır 
[Tercüme ve iktjbaa hakkı mahfuzdur] 

Yapılan uzun müzakere ve mümı- taraftarlık cemileleri göstenıı"' 
kaşalardan sonra, ikinci zUmrenin başlayan şark komitesile anl~ 
ııoktai nazarı ekseriyet tarafından maksadı ile komite umumi merk_.. 
kabul ve tasvip edilmişti. Yahut ta nln Londraya nakli teklifinde bul_.
kabul edilmiŞ gibi gösterilmişti. Çiln muşlar ''e işte o sırada kapıld~ 
kü, başta (Lazarbey) ve taraftarları gaflet ile müfritleri Pariste ba.Şl~ 
olmak Uzere müfrit mtifsltıer ekse- bırakmak gibi cidden büyük biı• JIP" 

rfyete zAhiren muhalefet gösterme- l~lemi~lerdi. 

mekle beraber, verilen karara aykırı Mutediller, Londrada şark kDnıi*" 
ve gızli bir cephe almışlar, kendi a· si erkAnile anlaşma zeminleri ~ 
ralannda faaliyete başlamışlardı. lamakla meşgul bulundukları srrıJlı 
Bunların maksatıan, mutedil zümre- müfritler de bir taraftan tstanb1ılı 
ye ilkönce hoş ve uysal görünmek. İzmir, Halep, Adana, Kayseri ve _. 
bilAhnre komiteyi ele geçirip diledik- valilerinde o zamana kadar yapııoıı 
!eri gibi idare etmekti. Bu da, 1zmir- olan teşkllA.tı avuçlan içine aıaıJI' 
liya ile Artin Katipyanın bir entri- diğer taraftan da Londradaki ınu&t' 
kası idi. Bu iki komitacı, mutedil dllleri Abdillhamide gammazıaııı" 
zümre mensuplarına hissettirmeden yolunu tutmuşlardr. 
komite içinde gizli bir hizip kurmak, O sıralarda, Hınçak komit; 
mutedilleri oyalamak muvaffakiyet- İstanbul şubesi idare heyeti tanıaıııt' 
lerlni hakilrnten göstermişler, az bir le müfrit fesatçıların elinde idi.~ 
zamanda menfur emellerine hizmet, lar pek çabuk vaziyete hiı.kim o~ 
menfaatlerine alet edebilecek bir lardı. Türk dostluğu ile itham e~ 
hayli kimseler de edinmişlerdi. !eri Vehabedyaru bir çok desiselet ~ 

O esnada, mutediller İngilizlere da- catla patriklikten attırmışlar, y,,rıJ 
ha ziyade yaklaşmak, kendilerine (Horen Aşrkyan) ı intihap ettitJl!Wi 

rULMACA 

BUGtJ:sKn BULMACMUZ 

lerdi. Bu gizli idare heyetinin ~ 
da 1zmirliyanın en ziyade itimat ~ 
ği adamlardan (Boğos Kamerr"'
adında bir eczacı, A.zalıklarmda il 
meşhur Katokigos (Markar) ın ı1' 
rabalanndan muallim (Kirkor f'. 
retyan), azılı elebaşılardan csı' 
dur Abovyan) m muavinlerlJl

(Artin Tekellyan) ile (Manolt "' 
merciyan), (Yervant Dikranyan! ~ 
larında dört azılJ fesatçı buJlll"'. 
yordu. 

Hınçakların Paris komitesi ~ 
suplarından bazılarmm Abd~ 

de hafiyelik ettiklerinden biraZ 1'İ 
kanda bahsetmiştim. Okuyucu!~ 
mı bu hususta biraz olsun tenvir t/J!. 
lemek, fesatçıların iki yüzlU si~ 
lerini 18.yıkı veçhile teşrih etme1' 

Soldan ııağa: 1 - Demir veya tah· birkaç seçme hafiye ile bunların , 
ta yataklık • Kör 2 - öz olmıyan - kat ve lbreUe takibe değer me~ 
imar etme 3 - Yanardağ ifrazatı • hakkında malftmat vermeyi faY"'f 
Kuru yeşillik • İlave 4 - Tabi olma buluyorum. 

- Yapma 5 - Bir nevi sporcu • İğreti Pariste yuvalanan bu hafiyele~ 
dügilm 6 - Gözetleme 7 - Perende biri, o zamanki Ermeniler aras~ 
• Köpek yakalığı 8 - Barsaklar - (11'; 
Peygamber kasidesi 9 - İsim • No- Mrğır Bey IAkııbile şöhret bulan ~ 

gırdıç Tahrilliyan) adında bir "' 
ta - Bir sual 10 - Enin - Bağırma .,... 
ıı _ Birdenbire • Takılmak. fiuzdu. Soysuzdu diyorum. Fa.kat. 

Yukarıdan aşağıya 1 _ Bir et kı· nu söylerken de soysuz sıfatı~--' 
zaı·tma.sı • Anırtı 2 _ Gelir • Ekmek görUyor, hakiki vasıflarile bu ? 
3 - Tarihte siyasi bir mülAkata sah- okuyucula.mna tanıtmayı da 
ne olan bir yer - Bir erkek ismi 4 _ ve terbiyeme aykırı buluyorum. 

İki ayni harf • Vüclıdünden su sız-
ma 5 - Yemek - Bir nota 6 - Türk 
muhibbi olduğu söylenen bir Fransız 
- İş 7 - LAhza • Baha 8 - Eksilen -
İki sessiz harf 9 - Fasıla - Yanlış 

10 - Üç tane ayni harf • Sofra 11 -
Bir aan~ - Noksan bırakmak. 

DÜ11ı"Kn BULMACANIN HALLİ 

Soldan ııata : 1 - Kurabiye -
2 - Ayan • Zatiye 3 - Ramiz - Ke
çi ( - Ana. - Ortak 5 - Mızıka - Le 
6 - Akla - Klter 7 - Nı - Şakrak 

8 - Kara • Az 9 - İyi - Mat • Fil 
10 - Porsuk - Ay 11 - Li - Eşref. 

Yukarıdan aı,ağıya: 1 - Karaman 
- İp 2 - Uyanık Ayol 3 - Rama
zan - İri ( - Ani - Tilk 5 - Zoka -
Amut 6 - İz - Ra - Şrak 7 - Yaka 
- Kiat 8 - Etekttk • Eş 9 - İç • 
Etraf 10 - İyi - Raziye 11 - Ne -
Eşek - Laf. 

Mıgırdıç Tahrilliyan, o zartı 

Van merkez kazasının Avzeril< .. ı 
yünden Nazar adında bir Erm~ 
oğlu idi. (Nazar) geçinme za_r~JI 
yUzlinden lstanbula gelmiş, ~J 

hamallığına. girmişti. O zarnı-;;, 
gtiml'Wk idareleri hamallıkları bll 

hemen ekseriyetle Ermenilerin ~ 
de, kazançları da çok yerind11 .ıl 
(Nazar) ın eli biraz para tut~ 
üskUdarlı bir Ermeni kadını il~ 
lenmiş, Mıgırdıcı dünyaya getl ıP':. 
ti. Mıgırdıç bir müddet ıstanb 
bi!a.hare de bir Ermeni zenginln111 

mayesinde Pariste bulunmuş, "$';~ 
niliği unutmuş. açrkça.sı ne ol 
belirsiz bir adam o1muştu. Bir ~ 
Iık Hınçakçıların müfritleri ll~ 
sokulmuş, nihayet, komitanın b 

başılığı mevkline l.urulmuştu. 

::;·oRUNUZ 
r~---SÖYLiYELiM 

Gizli Nişanhlık Hakkında 
F. o. ımzasne - Ben bir mek

tepli kızım. Benden yaıtlı, iş sahi
bi bir genç arkamı bırakmıyor. 

Nişanlı olmamızı, beraber gezme
mizi, fakat ş.imd.i.l.lk n.lp.mmızı 
gizlememizi istiyor. Ciddi ve iyi 
bir adama benziyor. Hoşwna da 
&(diyor. Teldlflal kabul edeyim 

mi'? 
CEVAP - Bize öyle geliyor ki 

tecrilbesizliğinizden istüL.de etmek 
istiyen bir avcı karşısındasınız. 

Sizin gibi birçok zavallı kızlar, bu 
gibi tekliflere kapılmanın cezasını 
ağır surette çekmişlerdir. Eğer o 
genç dediğiniz gibi ciddi ve iyi bir 
adam olsaydı, a.naruza ve babanı
za müracaat eder, mak.sadmı 

mertçe bildirirdi. · 

* Fizik Dersinden Şikayet 
Halit üzmen imza!llle - Ben 

ilse talebesiyim. Fizik dersine ak
lım ermiyor ve ermlyecek. Sebebi 
de programa ancak bir mühendi
sin l!}lne liiznn olacak tefernıat, 
hesaplar ve tatbikat dahil olma-

sıdır. Ben edebiyat, tarih, co 
ya, felsefe glbl de_rslerl pelı 
kavrıyorum ve bu derslerde bJt 
sellden beklenen olgunluğll 

ettiğimi ve kendi sabamda o 

ğum her kitabı anlayıp ha _ -• 
flınl hıhat edebilirim. }"tzl.k ...-:. 

kında umumi fikirler 8&hlbl o~ 
ihtiyacımı tamamlle dayuy~ 
Fakat yarın anutacatım ve ~ 
zaman kullanm~ bir~ 
teknik malfmıatı zihnime dCJlll'""...iı 

mak için beni zorlamalan ~ 
mu'? Fizik imtihanını ldçblr ~ .J 
\'eremlyeceğlme göre benJDI J",;, 
umumi istidat 11&hlbl talebe -.~ 
yWaıek tahsil görmelı: hn»""'" ; 
da.o mahrum bıralalsm T. 

OEV AP - Biz kendi heaab.-r 
za sizi haklı görürüz. Orta r'l' 
tepten ııonra edebiyat ve fen d~ 
lerini ayırmak faydalı olur· 
mUhendls!n ihtiyacı olacak t "#_ 
hazn·Iığı, buna hiç ihtiyacı - -"" 
yacak edebiyat felsefe tale~ 
aynen yükletmek, t!zrı de 
ve enerji israfı gibı geliyor. 
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Bin Beşyüz Sene Roosevelt, Devlet r ~ 
Reisliğini Resmen l TeDgraf o 1i@D~folfil IHl~b®ırD®ıröJ 

Deruhte Etti A k A ·ı ı · 1 Güzel Anadolumuzda Tagallübün Bu Kadar 
Uzun Bir Geçmişi Yardır 

..... ıu,,,. Fak.~u::. :.:;::ı.:. s er 1 8 erme Yurdun Bazı Yer 1 erinde 
bunun doğru olmadığını biliyoruz. y a r d 1 m 

Hele Şark VU8yefleri Ancak Cümhuriyet Devrinden 
Sonra insanlığa Kavuşmustur 

~;:~r:~:ı:c~~nk;:~:r~r:·:ı~üb~: ( (Ha,. ı lndde) •=• Yer sa r s 1 n t ı I ar 1 o 1 d u 
kU o, ferdi hUrrlyetlerlne sahip ve 4 - ~akcre gid.en tarafından 
mUşterek bir işde blrleşmıv erkek l bunları? otcdenberı yıyece~ \'e 
ı.·e kadınların hUr t~cbbUs eseridir. saır rhtıyaçlarının temın edılmek-

1 HUr bir ekseriyetin hUr bir lfadesUe te bulunması, • . . 

l baflanan \'e tatbik edilen bir c~r. 5 -:- Mahallı rayıce gore ıdare 
Evet demokratlık ölmlyecektir. ÇUn- \'e ı~tıy~ç}arını temın edecek ne 
1<U, biz bll1yoruz ki, bütün hUkQmet lcendılerının \'c ne de askere gı· 

On altı yıl önce prk vilayetle· Yazan·. Cemal BardakCll re ~:.~:~r::ıe:t~:rla~~ommodum 1 cevekkWJerı içinde mUnevver inııan- denın servet ve gelırlerı bulun-
rimizden birinde ••• köyüne git· 1 nuftiaru ) d 1 b' lann bUtUn azim kuvvetlerini toplı· maması. 
mi§tilc. Yer yüzünün en kuvvetli, m a 1 verı <"n ır vergı Yardım Talebinin Şekli 
en verı'mlı' topraklarından sayılan t::UU 9'oay• \'alisi de alırlardı. Hükümet nüfuzunu, yan yegAne hUkQmet ~I demok· Yardım talebinde bulunacak O· 

k l h . k .1,, I . , ratııktır. İnsanlık hayatının lyilqme-
bı'r h d ı_ 1 lan ko"y az anun arı ıçe sayara' vı ayet e•ı .,.. d lan asker aı'lel•rının talı'matname· sa a a ~uru muı o • d . h w • aın e sonu olmıyan ebed'I terakkllere " 
evvel yer sarsıntısına uğranuf bir rindcn alınan karılarının geri ve· b aı~a 

1 
e~ecBn vel'ı.gtı aı içınd; j muktedir rncdenıyetı yaratan yJne nın onuncu maddesıne göre bız

harabeyi andırıyordu. Bir tek di- rilmesini ıstemek cesaretini gös· ır7 1~ ar 1' • u zu unılerden, yag I demokratlıktır. zat kaymakamlık ve belediye ıu· 
k~~i ~ğaç yoktu, E.trafım~ı alan tcmuıtır'. ~şte o~a~ .... Bır .~c ~öa ~:r an ezılen halk, ~ağılıyor, Tıpkı bir lruıan gibi, bir milletin beti müdürlülr.lerıne ııfahi mura· 
koy)uler!e .konuşurken bır arka- beylerimızın, reıslerımızın, duş· I Y ··İ k~~~b.~lar bo,alı} or, ov& de zıhnlyetl vardır. o zihniyet dal· caatıa bulunaralc beyannamelere 
daı bu halin aebebiru sordu. Köy· manlarıle dövuşmek, icabında •; ç? ~ onurordu. imparator ma uyanık bulundurulmalı, 0 zihni· yazılmaları lizım gelen malumatı, 
lüler cevap verdiler: . . hükümete kafa tutmak ıçin askere ~ ustJ"ıen • Justınycn) ~amanın· yet bizzat kendini \'e kom,ularının tımıamen tıaltikate mutabık ola· 

- Eierı.dim, biz buradil mı.safı. ihtiyaçları vardı. Mahkumlar ta· a: a tıncı asır ( No:el-Novelles) ve bUtUn dünya üzerinde darlafarak rak yazdırıp altını, beyannameyi 
riz. bii hükumetten kaçarlar, beylerin lerınde e~h~sa, ~mla~e ıccavuz- giden bır daırede yaşıyan diğer b'U· dolduran memurla •birlikte ibera-

- Hepiniz mi? etrafında toplanırlar. Çok askere ~erde.n •. huk~metın n~za.m ve a- tün milletlerin emellerini, ihtiyaçla· berce imzalamaları ve bcyanna 
- Evet, hepimiz... sahip olmak için çok mahkum e~gını derın su~ette ıhla! eden rını anlamalıdır \'e yıne tıpkı bır meye Lir fotoğraf yapı:ıtırılmaın 
- Ne vakittenberi? bulunması lazımdır. Bu yüzden zalı~ dereb~ylenn~en sık ıık bah san gibi bir milletin en derin en de· icap etmektedir. Bu beyanname· 

Silifkede Birkaç Binanın Dıvarı Çatladıs 
.Diğ3r Şeh irlerde Hasar Yok 

HayJa, Kudüs ve l\hsırda Sarsıntı Hissedildı 
Ank.ı a, 20 IA A ) Bu sabah ı 

aat G l !'i ılc G 40 ar, ında Antnkva 
I<ı ehıı . Ulukışla, Sıliflce \ ' <' An;al· 
yacl.ı b:ızı yerlerde' ıddetlıce 'e bazı 
YC'rlerde de hafif olmak Uzeı e yer 
s ıı sıı ıtılıırı olmuştur 

Bnzı du\•arların çatlamış buluı~·u· 
11 Silifke mll~tc na olmak Uzeıe dl· 

ğcr şeh ırıerd hıçbır z..rar olmanıııı· 
trı. • 

Ulukıtlada Zelzele 
Uiuk19la, 20 {Vatan) - Hu sabah 

6.10 ile 6 ı 7 arnsında fasılalarla zel· 
zeleler olmuştur. Hasar yoktur. 

Hayfa ve Kudüate Zelzele 
h:udUs. 20 (A.A.) Bu sabah a 

.1t ııltıdn Hayfnda nlsbeten şıddeU 
bır yer s rsınusı olmuştur Kudll 
cl\•aı ınd:ı bazı noktalarda da sar ın 
tılar hl edılmı tir. 

Helvan'da Yer Saraınh11 
Kahııe, 20 (AA ) Bu sabah saab 

5,2 de Hel\'an rasathane ı bir zeı~ 
zele kaydetnılftlr. kaydetmiştir. Zel
zelenin merkezi Helvan'ın 4,600 kılo· 
metre kadar şimali fBrklslnde ve 
muhtemel olarak nıerke:r.ı Anadolu
dadll'. 

- Bir ktamımız altı aydan, ba. türlü suçlar uydurulur, mahkeme- sedılmektcdı.r. Justınyen ve ondan vamlr bir şeyi \'ardrr. 1şte bir mille· ler Üzerıne yapılacak tahkikatın 
zımız üç yıldan. bJtzılarımız da lere ihbarlar yapılır. Kırk elli ya· sonra gelen ımparatorlar bu dert- tin latikball iı;ın elzerp olan, halinin her şeye terc'han en kısa bir za- v ı· L K ı· E ITALYA'DA 
sekiz on ıenedenberi... .. lancı şahit gönderilir ve maksada lere çare b.ulmak, haksızlık!ara, himaye.sini mukaddes kılan odur. O manda intacı temin edilmiştir. 

Bu cevapların bızi hayretı: ?u· erilirdi. Aşiretler arasında da sık gasıplara ~·~ayet vermek <.hıma- eyi ifade için basit bir kelime bul· Yardım parası bir aile içın ay· 1 
§Ürdüğünü gören bir köylü ılave ı sık kavgalar çıkar, sonunda bun- ye - Patrıcıum-P~t~ona) yı or- ınayı mUşkUI \e hatt4 lınkfinsız go- da otuz lirayı geçmemek şnrtıle Yala Haber 
etti· 1 tekmil efradı mahkum olur• tadan kaldırmak ıçın çok çalı3tı· rUyoruz. Fakat Amcrıkanın bUtün büyük nüfuslar ıçin 5 şer, on ya- y d p n 

:__ Efendim, bu gördüiünüz ;;:"ı,ıe bu sebeplerden ötürü hü- .l~r. çabaladılar. Fak~t müıbet ~e- zihniyet '\'e imanı o oldutunu nnh· flna ~adar çocukla~ için iki er bu- ar 1 m ro1· esini E .. • • 
evler, köyün tekmil toprakları, kumetin değil, reisin veya beyin tıcele~ elde edemedıler. Bu tarıh· yoruz. o. asırların bir nıntuıuJUdür. çuk lıra olarak v~rılc~~k ~·e ~·~~· ndustrJSJ 
çift hayvanları aıiret reisinin! ~a· gölgesi altına sığınmaktan başka !en.dbı,n sende soynra, ons al!tı~cı asıkr dDemokrntlık emeli insanlık tarihin· da oturan aılelerın bırıncı buyuk 1 K abu 1 Ettı" ı 
1 d B. b da .ı.. 0g• az tok uııu· b 1 azdık ıptı a arın a, avu.. e ımın şar e sadece yeni bir ibare değlldlr De· nüfusa kıra karşılığı olmak uzere 

ı ır. ız ura 1
11 çare u am . k d B ki M · Atına 20 (AA) Atına a· 1 Kaldırılan mahsul re· B k I b h )' · uman anı ıyı ı chmeı Pa- ınokratlık insanlık tarihinin Ul ken· ayda azami on lira ödenecektır. ' · · -

~~ç:~~~z;larına konulur. Belli b" ub on.~şma arl:k ~ , a~·a ı.nı~ fa, Çaldıran zaferinden sonra dlsldlr En ıptldat milletlerin eski Nüfus ciizdanlarının altına han. Va~ıngton, 20 (A.A.) - B Jllnll ıbıldirıyo~: -
.. 1 d b' yasayacak yani öl· ın e~ yuz sene ı ıçtımaı, zır.ıı şark vilayetlerimizi Osmanlı dev- hayatında taammüm ctmıvtı. Orta gi kazadan yardım gördüğu mü- \Villkıe, Vaşington'a gelmiı '; d lbtallya: dahı.l~e. mar,uz kkal~ıiı 

gun er e ıze ~ k" '- 1 'h" • .. ler'm önünde canlan 11 t' L •. .J ti , , ld w ça ... da yenld 1 1 d h . 1 . 1 k fıazetecilere beyanatta bulunarak ar e. erın teaırını aza tma ıçın d I amızı müm un ~ı a· tart ını goz ı • e ı nuuu arı ıçıne a ıgı zaman b en a ev en ı . Amerlkn ur enıp yazı aca tır. h k k ) d 
mk kndça 

1:;ı şey verilir. Herhan· dırmı§tı: Bizans imparatorluğunun buralarda derebeylik müessesele· onun cazlbc<ılne dnyanamadı. Fikirle· Yardım erın temısine kadar ngiliz zaferinden ba,ka bir İm· a 1 1 bır )ala~ h~ber er en uı· 
c~ b' a :r e~~timiz. bir sözümüz daha ilk zamanlarında orta ve ıar. ri, -geçmiŞteki oekil ve hallerile rlnln hararetli arzularını tahakkuk devam edecektir. k·n t sav\ ur etmedığini söylemi tr 11 'WUcude @etırmıııtır. 
~1 

•• ır h •;na ıitmediği gün bura- ki Anadoluda umumi emniyetsiz· ve bütün kudret ve kuvvetlerıle ettirmek Uzere Amerlkaya ilk gelen- Halktan toplanan paralar u ve harbın, harp sonunda fngilız Bugun de, sözde Atinada hu 
deııınko~~luruz. (Mi..afiriz) de· hk; inzıbatsızlık hü1'üm sürüyor· yafıyorlardı. ler ve onları takip eden milyonlarca nisbetlerde hesaplanacaktır: \ l" Amerıkon ıktıaadıyatına nasıl kum uren, Yunan ve lngılız %&· 

:" izin hikmeti budur. Kimin ı· du. Bu yüzden aciz, zayıf İnsan· Selçuk ve Osmanoğulları de'li ır. insan ve nihayet onların yarattığı A:> lık kazancı yüz liradan ıkı bır tesır ıcra edcceğı hakkında bıtlcri arHında çıktığı iddia edı-
çi::v yapıp ağaç yetiıtireoeğiz~ lar, hatta :köyler, hükumet ma· !erinde bu müesseselere dokunul. ırk, hepsi mUtemadiv<'n o ideale yüz liraya kadar olanlar senede in ılıercde tetkıkat yapmak ümİ· len hadiseler hakkındaki yalanla· 

Diğer bir köylü söze karı§tı: ltamlarından himaye ve yardım madı. Hatta, tımar, zeamet, mu· doğru k09tu \'e 0 ide 1 her nesil geç-ı 12 lira, iki yüz liradan iıç )Üz lı dinde olduğunu ilave etmi tır. rı kaydede! m: 
_ Efendim ben ... Kazasının göremediklerinden daha kuvvetli kataa. iltizam usullerile, aşiret a· tikçe daha ziyade bUyOdu, dah.ı zı· raya kadar 24, üç yüz liradan Willkie Roosevclt Ve Kordel 1 hal,>an propagandası. Yunanıs-

... köyündenim. Bizim köyü~.üz ve zengin kom~ularının hi~ayele. !ayları te§kilatile beylerle mensup- yade vuzuh buldu. 1 bef yüz liraya kadar olanlar 48, Hull fle Göriittü tandan Balkan memleketlerine 
de bu köye benzer. Yalnız hızım ri altına giriyorlar, ve bu hımaye· !arına valilik, kumandanlık, kay· Çok daha ilt>rl gıtmemlz IC\zımgel- daha ziyade varidatı olanlardan Vaıington, 20 (A.A.) .__ B. ~el?,? yolcuların, ltalyanların Se-
aıiretimiz yok, beyimi~ va.rd~r. ye mu'kabil hürriyetlerini, mal i'e makamlık. nahiye müdürlUğiı gibi dlğlnl, her vatandn~nn emnl)et \'C yılda 50 lira alınacak ve beş yüz Wılkic, B Roosevelt v B H il lcmıge yaptıkları altınlar netıcesın· 
Kırk elli sene evvel d~de!e~ımız. mülklerini feda ediyorl~rdı. Böy- vazifeler de verilmek suret ile bun- b~lg~sıni. memleketin kııynıık ve kR· liradan fazla tahsılat yapılmıya· ıle Avrupa meseleleri ehakkın~a de h~sule ge~en ~a~ribatın halkın 
baıbalarımız (Milli) aşıretının te· lece, eşhas arasında tabııyet, met· !arın niifuz ve kudretleri hiıku- bıllyetıcı i. nlsbetınde aı ttırnııınuz caktır. goriıştüğunu ve Reısiciımhurun kuveı manevı) esının sarsıldığını 
cavüzlerinden, sonunların~a~ buiyet münasebetleri vücut bulur. met nüfuzıle de arttırılmıs, kuv- icap ettığınl bllıyoı ıız . Pııko.t yal- Yardım tahakkuklarına itiraz·) B. Churchill' e verilmek üzere ken- 'e bütün mı-mlekette yıy~ek 
bıkmışlar, usanmışlar. E~le~ı~ı, ken geniş malikanelere, yüzlerce vetlendirilmişıi. Köylülerin yana nrz bunu .yapmak k ıfl değlldır. ÇUn· lar kaza kaymakamlıklarında tet· disıne çok dostane ve husuııi bir ~ad deleri sıkıntısı çekıldığını ıd
tarlalannı şimdiki (be>:) ımızın köylere, nahiyelere sahip kudretli yakıla sövlediklerinden de anla· ~ti zihni: et de. vardır. Eğer Ameri· kak edilecek, tevziat her a} ın bi· 1 mektup tcvdı ettiğini söylemi tir. I dıa etmektedır. 
babasına parasız terketml§l;r: Bu- senyörler, dercbeyleri meydana 1 şıldığına göre, aziz yurdun bu .~ z:;1>~tinl öldUrecek olursa, onun Tinci günü ba<ılayacaktır. Oç Şartl Yard p · . 1 lurpte bulunan bir memleke-
na karşılık onun himayesın.~ ka· geliyor, hür insanlar, küçük çift· cennet kö cleri, ancak Cümhuri· ' cu \e nıhu mahdut bir harir! Ka; 1 E~m kroJe&ı tin mane\ i barometreııi, muhare-
zanmtılar. Mallarından. mulkle· çiler ortadan kalkıyordu. Silahlı . d l'" 1 d . . f Cılcmde ylU}amakta devam etse bile, ı·nuı·ıtereye Taarruz u ece Le meydanlarından gelen haber-
rinden olmu~lar ama hiç olmaz5a kıtalar da teıkil eden bu (Dina· yet sayesın e zu um er en, ıtısa . Amerika da ölUr, biz bunu biliyoruz. Vaşington, 20 (A.A > Hn'\as ll \ere bağlıdır. Yunan ordusunun 
canlannı, ırzlannı kwtarmıılar. to• • müt-allibe) ler pervanzei lardan kurtulmuş. halk. korkunç Bu zıhntyet bu ımnn bıze her gUı\ (Ba!)I J lncldn' =•= Wendcll Wıllkle, hııric1) nazın B herglİn ılerleme ı, hatta bir «Tos· 

l 1 -· üy 1 k b 1 ı muhtelif ta ı rd h t .... "'-' Hull ile yaptığı gorUtmeden sonı a, Şimdi biz, babalarımtZln tar • •- memleketi tahrip, .....ı.ua zulüm r a ar ve iı us ar • aeçen uzun rz a a 1 ap •:ulyor Fa- tenunım hır teblı'öde dıyor kı' .. kana Kurtlan alayı> !tuzu halıne-
1 ""'" kat ekseri f k • razetecllere. Uç fartla yardım ko.nu· rında esirler gibi ça ıııyoruz. ve itkence, batıkalarının emlak ve .bir uykudan uyanır gibi derin ve ya ar ına ''Rrmıyonız Bi· Şimdi sabit olmaktadır ki, ge· nu proje ine t ırnft r olduğunu bil· getirılmesı Yunan mılletinin ma· 

Öteden kucaiında bet. altı ay· arazileri üzerinde keyiflerine gÖ· rahat bir nefes almıftı. ~~~bu nısıf kUr~t'nln dlğPr milletle· çen ııece dı.itm•nın be, bombar· dlrmlttlt. nevıyatını yukselame'ktedlr. Yu-
ıık bir çocuk bulunan lbır kadın • ılı e~~ lkeza denız a ırı mıllctlerden, drman tavvaresi dü,ürülmüıtür. B \\' ilki i 1 nan - lnaıliz münasebatı ise· bir 

es r ~-uı en \ eyn hUr olan ınllletler- u ı en n ı erı &ilrdUgtı tartlar k d I 'k . , 
haykırdı: d Yüz lth IAI lh t L8 ı• K b' den bahscdl:,·or Bazan b•ı c lerl Bunların dördünü hava dafı ba· 9unl&rdıı : ~rd eıdı ve Hmımıye~ havası 

- Kocaya ben var 115· h k. a a ve raca ava ın a ıneye duymuyor \'evn kulak \eııni\onız. taryalarımız düşürmü,tür. 1 Teslimat hakkında bir hesap çın e evam etmektedır. 
:~ııtm~~~~n~i~bey) aldı. u a ~ oıı·s·ı Ku· rulacak Alınması lstenı·yor ~:n~k~lrb~~;rd~ç;~ldl~Uııı~et ınıtlyazı Londra B~=:;"öJ:zde lkiıi tu~ulrna~a ıaflaı·ın parl!imentomın Yunan ltalyan Harbi 

Meğer bu köylerde evl.enec.~ B. Rooııew:lt, 1789 da, Hk Aınrri· Londra, 20 (A.A.) - Müa· kontrolu allında bulunması, 
olanlar reise veya beye hır j' · HükQmet, lthalfit \'e ihracat CfYa&ı <Batı J ln<'ide) * ka devlet reısl Washlngtonıın vazı. takıl Fran11z ajansının bildirdiği· 3 Kanun propjc ınln kongı c ta· M 
tar para ödemeye mecbur tutu ur- Uzerlndekı mUrakabealnl daha eaas- ziyade Fransızların kendi etrafında !esine bularken söylediği nutku ha· ne göre, di.ışmanın hava hücum· rafıııdaıı deı in bir tetkike tfibl tutul· ah dut Mevzii 
muş. ıı bir tekilde teıılıı etmek UZere blr bırlqmealnl anu etmekle ve 1.fgıı.l tırlatmıştır. Bu nutukta Washington ları neticesinde Londrada tahrip ması. 

Köylülere sordum: ihracat, bir de lthaJAt ofisi kura· makamları ile Fransız hUkQmetı ara- mukadde hürriyet ateşinin \e cUm- edılen binaların nisbeti, Londrada Wbeler JnsiJtereye Harp Malze. Hareketler QJdu 
_ Bu zulümler, haksızlıklar caktır. Bu iki ofisin teşklJAtına ait sındakl iyi mUnasebetlere halel ge· hurlyct rejiminin korunması ıuzu· mevcut inıaatın yüzde ikisine le· meai Verilmesine Taraftar 

karıısında ıimdiye kadar .neten olmak üzere hazırlıklara baflanmıf- tırebileeek ırultefehhümıerı lzaleyl ıs- mundan b«hsetmı,ur. kabul etmektedir. Vllflngton, 20 (A.A.) _ lnrıratçı 
sustunuz~ Neden hükumetın do- tır. Bu yeni iki otlaln merkezleri temektedır. B. Rooseveit sözlerine vı>yle devam llkkanun Ayında Yaralaaan ayandan l3. Wheler, efklfrı umumi· 

d 1 110.ınma ı· Ankarada olacak ve Ticaret Mıntaka İyi haber alan mahfillerde •u rJ- ctmı11t1r: Ve Ölenler ruyucu kana ı a tına • ., ., yeyi yokladıktan sonra yaptığı beya· 
nız? mUdUrlUklerl bulunan merkezlerde het tasrih edilmektedir ki marqalln Eğer bu mukaddes hürriyet ate I· Londra, 20 (A.A.) - Dahıli nalla birçok !yan Azasının lnglltere· 

_ Efendim Cümhuriyet kuru· birer fUbesl olacaktır. Ofialerln leş· blltUn Fransadakl prestiji, devlet nl kaybeder, onun •Uphe veya kor· Emnıyet Nezaretinin teblir.w İne gö- ye harp malzemesi \et ileceğlne \eya 

1 d h
"kA et bı"zım' le kili "··rtne Mıntaka Ticaret mU- l't'isine, dahili ve harici sl}nsette hiç kularla slSndürlllmcsıne müsaade re, kanunuevvel ayında ngiltere k 1 "'" k u um ..... ~ ıra n ca"ııın, parn \ crflnıc'slne ta· 

uncaya a ar . l · ı.. y dllrlUkJerinin kaldınlması lhtimalı bir değlflkllk yııpmıyan böyle bir te· edersek, \\'ashlngtonun kahrıAmanca uzerine yapılan hava hücumları ı r• ld 1 1 rne-ul olmadı. Aşıret erın, 'De • bbO b 1 a .ar o u t aı mı soylemıştlr. lngıl· 
,..,. l l \•nrdır. Ancak bu mUdOrlUklerin fe ste u unmak lmkAnını \'er· tertne kurduğu mukadderatımızı esnasında sivil kurbanların miktarı l t b U 

lerı'n bog·u•malarına, ta an arına 1 ti ereyc e rı olnrak \'eı llmcsı iste· 
le .. . • I du Esasen •·adroları ofislere de\·redlleeektır. m f r. çlğnemls oıuı uz. ,udur: b blA"' 
arşıdan seyırcı o ur , " o Harici rılyaset bahsinde .,u cihet Milletin bu zihniyet \'C imanı, mil· Ölü: 3 79 3. ,. nen u me bın lızamı iki milyar 

hüku· mete mahkemeye ba,vur· h tı ı ktad ki " doları tecavüz etmeme ı lı\zımgeldı· 
• H'"ku Bı· r Tekzı·p a r anma ır knnunııe\"Veldc il müdafaamız uğrund 1 yapacağımız. Hastaneye kaldırılan yaralı: ğl de llrrl sUrU!mektedlr. 

rnak çok tehlikeli bir işti. u • vukue gelen kabine dcg-lflkllA-1. ına- her tUrlU frdakArlığı azamı drl'ece· 5 044. 
rnete haklı giden haksız döner. K 1 a revaı Petalnln Frnnsnnın enternas- de hnklı kılmaktadır. Btıgllne kadar Ölenlerin 1691 i erkek. 14 34 Ü 

rnahkeımelcre suçsuz giren, mah· Rumen arasu ann yona! hattı hareketinin değişmeden asla bu dcrt.'Ce Uzerimlze çl.lkmernı, kadın ve 521 1 de 16 yaşından Hı·ı ]er - Mu· ssoıı·nı· 
kum olarak çıkardı. Çünkü beyle- , • • .. - , kalacağını tebarUz ettiren bir tah!t olan UyUk tehlikeler knrtıı•ında bU- küçük çocuktur j 
tin emirleri altında yalan yer~ şe: Mayın Dokulmemış meaajı ile B. Hltlere blldlrllmlftı. yok gayem z demokraUığın tamam- Yanrıınlarla Mücadde içm (Bu~ı ı ınc·lde) = = 
hadet edecek ~üzlerc:,e esırI~:~ 1 BUkre.ş, 20 (A.A.) - Radoıı ajan- Devlet reisi, son zamanlarda Ame- !ılığı ı himaye etmek ve cbcdıle - Siviller Seferber Edilecek «Muuolini'nin, Hitler'den ne-
vardı. Sonra bizım çogumuz hu bildiriyor: Bahriye nezareti mUs- rlkan buınına \'erdiği bir beyanatta, tlrm ktır. Bunun !çın Amenkanın Londra, 20 (A.A.) - Müata· ı ler İstediği «Popolo d'ltalia,, ca-
kumet merkezlerine uğrayamayız. , sı 1 ğ1 blıtUn Rumen kara suları- ayni meseleye yeniden temas ederek: zlhnlye•fnl, Amerikanın lmnnmı top· kil Frnnsız ajansı bildırhor: zetesinin yazdıklarından istidlal 

- Sebebi? teşa~a '.inlendlği hakkında bir ya- cFransanın A\·napa kıtasının tan· lamamız 1 znndır Biz Anıerıkalı ol· Yangınlarla mücadele iılerinde olunabilir. Bu yauda, lncilterenin 
- Çünkü onda dokuzumuz ııın > dyo tarafından verilen habe· zimine iştirak etme) 1 \'e Avnıpada mak itibarile geri dönmeyiz Fnkat sivillerin seferber edilmesi ıçın bütün faaliyetini Akdenizde top· 

mahkOmuz bancıtrla Ue tekzip etmektedır. Yal- ve dünyada sağlam \'<' de\•amlı bır hareketsiz de durmaktan memnun d h k db" 1 1 lr. le lad • b, • 1 
• 1 ka ye a a sı ı te ır er a ma aran· ıcı, ütün atırlıimı talyanm 

- Neden? r takalara mayin dökül· sulh kurmak Umldl ile dllrüst bir ııu· olmayız. O halde dalma ileri gıderlz . . 1 h"k• . b .. • ._I 
B. •• nız. bazı mın 1 lh· tt i bl llM ya k nı vermıt o an u umetın u ted· uzerıne yüa edi&i iddia olunuyor. 

- ır kısmımız tarlalannı go· . bu da \'aktlnde gemı ere re e ş r a• pmayı U\'\"ellc bte· Tanrının lııayetlle sonuna kadar b ' 1 1 k d h h k 1 l 
Uş e ır eri a ır en a a cezri are et c ta yn bu :> üke yalnız baoına 

nül rızaaile beye ferag~ etmek iste· m cd' ·ımı•tlr. mekte olduRunu tebarUz ettımıı,u. memleketimize hizmet ederek. d w. d 1 k ed" h 1 d J . . il bar ı ., e ecegı zenne ı me t ır. ta ammiı e emiyecektir. tal~·a 
memlJtır; bazılarımız, zorla e e· h I' b 1 gazeteleri tarafından uydurulan 

l 
ayet po ıı a?~ o.un a.rı. söyledi: bizi hiç rahatsız etmedıler, balayı 1 Bir sabat& seyahatimi% esnasın· 

- Burada ıtımız bıttı, Mı'ıter h · k haberleıde, Selanikte motörlü in· 
ıe>'.a atıne çı mamıza müsaade da ııazeteleri okurken Frans bir· · ı k 

Trantor, benimle beraber kara- tt 1 B k d b l d b h aı iz ıtnları bulunduğu da iddia e •.er.. u ane a .a. r a ayı seya· en ire ayretle haykırdı. ı 
kola kadar aeliraeniz iyi olur. Miı h b k d o unuyor. Mussolini de, aşağı yu. a~ının u a ar guzcl 'bir oey ol· - Ne var} diye sorduğum za. k 
Franı da orada.. Kcndiııinı· ser- dug t d · · b arı Hitler' e, aynı sözleri söyle· . unu asav\'ur e ememıştım. man ir şey söylemedi, Sadece 
best bırakmak zamanı ıelmiıtir. Bızzat tattıktan sonra ıanladım. bıına gazetede iyi tanıdıg· ımıw b"ır yerek Akdenizde Almanyanın 

Bu sözler beni o kadar sevin- Al · h ı.ı. d h b l .. yardımını istemiştir. 
raldıt adAAın a. i~k iKr rna u· adamın resmile şu ıatırları gÖs· 1&blt8 VI A•W. BOmlDI dır.m.itti ki Alrait'in ~~tün tenb~h. mat e e e emernıtll . arakol· terdı: cHıtler • Munolini görü§me-...,- l lerını unutarak kendısınden polıse dan ıonra doğru evine giıtiğımiz M th r h fi . Alr • sinden ıonra Akdenizdeki faali· 

• • an A. t;;. ) aıman bahıettiı:":. . . halde kapısını kapalı bulduk Ci· l e .
1
• ur P0

1
• ı.• . a ıyeksı a1ıt yetin artacağını Roma gazeteleri x azan: Martin Porlobe - Çevıren. Reu .. - But~n bu ııler Mıster Alra- varda oturan insanlardan hi~ bi· ngı iZ po ısının en ıymet i bir ııöylu:> orlar ... . 

Atına, 20 (A.A. ) - Dun ak· 
şam ne!lrcdılen 85 numaralı teb· 
liğ: 

Mnhdut mevzii faalıyet oimuf· 
tur. Kullıyetlı esir aldık. Muhım 
miktarda harp malzcm1:3i iftinam 
ettik. 

Selinilde Motörlü lnıiliz Kıtalar 
Bulunduiu Yalan 

Atina, 20 (A.A.) -- Yunan 
hükumeti namına beyanatta bu· 
lunmağa mezun şahsiyet, dün ak· 
şam demı tir ki: 

Kar fırtınalarına rağmen Ar· 
navutluk cephesinde cereyan e· 
den mevzii muharebeler netice· 
sinde kuvvetlerımiz ilerlemıı ve 
Jıalyanlardan bır çok esır alınını 
tır. Arnavutluğa Siyahgömlekli 
)erden yeni bır tabur gelmİ§se de 
hatlar gerisinde bulunmaktadır. 
Seliınikte lngili.z motörlti kuvvet
lerı bulunduju 'lie hava bombar
dımanları ) uzunden ıehrin bir ha
rabeye döndüğü hakkında ltal
yanlar tarafından yaf1lan haber• 
ler yalandır. 

Japon GJneralina Göre 

Avrupa Harbi 
Uzun Sürecek 

- 40 - it ın '!ye.ınde meydana çıktı, di· risi bize onun hakkında malumat rüknü olan Alrait tekrar iş başına -Radyo gazetesinden· 
'k dav. ye ba~ırdım. . verememişti, yahut ta vermek iı· gelmiştir. Azılı bir katil kovalar· Görütmede Hariciye Nazırlan da Toklo, 20 (AA) - Japon,>aruQ 

. , . 11' 1 idi Bana karfl nazı . Yerımde duramıyor; herkesın tememişti ken yaralanmış olan Alrait dört Hazır Bulundular ~eni Amerika bUyUk eJ5iııl amiral 

Ş. -. Aman Alrait, ıııtmd~yınk ıa er gkla beraber biraz da şup· elini sıkmak, boynuna sarılmak, Evlendiğimizin haftas .d . O· aylık bır tatil almıştı. Nomura nın hareketi mllnaaebetOt 
ımdı ben ne yapayım~ ıyerc ranma d •· e'- istiyordum B .. 1 • · I b 1 1 1

• Fakat tat"ılı'nı· de rahatça "'eçı'· Berlın, 20 (A.A.) - D. N. •B. Ş•refınc ~erilen bır \eda ılyafetlndt . k heli tavırları var ı. • de.il opın " . ~ .u aoz erımı le e izim namımıza küçi.ık bir .. 
>it asına yapıftım. Mister Trantor ıunuz 1 duyan polıa evvela bır şey anla- paket geldi. Bu paket k" '"k remedi. lstemiycrek Armitaae ci· bildiriyor: Jııponyanın Çın drkl kuvvetlerin il 

S k. " 1 ·1 ")ümaeye· - d S d · b" d " uçu ve · k V b · Mihver Hariciye nazırları da eQkı kumandanı grneıal Kazumarıu. ıırı ze ı aoz erı e gu . .• mi? dediler. • ma ı. onra erın ır Ü§Ünceye ağırdı. Merakla açtık. Küçük bir nayetıne arıştı, e u garıp cı· 
rek bana baktı. Sonra dedı kı. B cak bir bat ifaretıle bu dalarak: kutu içinde kıymetli bir sanat ese- nayetin kördi.ığtimünü çözmeğe hazır oldukları halde yap· z.uki bir nutuk öyllyerek, lngllız v4 

- Olduğunuz yerde kalınız. 1 e~ anıırar ettim. Polis bana - Alrait ... Alrait mi dediniz? ri bulduk: Altın bir köpek hcyke. yardım etti. tıklan bir buluşma münasebetile, Anıerlk lılnr tnra!ından Çine yapıl. 
Y h d d ı.. ya anaa ] d Führer ve Duçe. vaziyet üzerinde makta olan }ardımdan sonra Şang. a ut d.ıha iyisi bu o a an oaş- .. k· Bir şey an ama ım. li.. Altında ıu sözler hakkedıl· Havadia bundan ıbaretti, Frans 
1-11. bir odaya gidirwz. Nerede iıe donere l. 1 d h .. berdarız. Sün Diye söylendi. Ben de fazla bir mişti: bana baktı. Ben de muhabbetle mufassal bir ııorıiımede bulun· Kaı-Şek hUkUmetınln yakın bir fsUka 

1 1 O 1 1 ı - O an ar ı.n • d ı..· .. ı d ' D . b • b k M 1 . h mu,lardır. Bu aörıicın1 e, ı'kı hu' 'K"-. balde yıkılacatıııı cıılşllıımımln teem. Po is er gelecektir. nara o an . • . . .. derdik kulübe eAı şey soy eme ım. unya ana vız (Peter Kraven e şükran borcu ona a tım. ese enın er tara. ~ " u 
b· k f ] d" bırısını 1on • d' J' d f 1 k met reiııni birbirıne bai;layan sa· mU19UZ b r hareket olacnğını beya, 
c ıteni t~l;tının_ız; Fa at aza s:nith"i buraya getirecekler, de ı. ge ıyor u. * ~~nd bir bta t:;aflından)... ını an amı,tı . mımi doıtluk ve Alman ve lıaı· etm 11tır 
cvı:zr. ı e meyınız. B ab Edvard'ın canın• k ld k ır e tar var ı. mza yoktu, Hikayem -bitti. Artık ılive ede. Y•n milletlerı ara11nda mevcut sı· Avı"Upu h rblı in uzun Urece"" 
.. Uu aozleıd-::n ıonra uzaklattı. e~ edrce ·ittik. Reıim aldı· Kara 0 _an cı~tı tan otu7. altı Fakat bunun kimin tıırafınd n cek bir ,eyım yok. Eğer bu hika· N 

~z.c:•nd~n pek bir şey anlama· kıydÖııı ~.I ayab~ t'I r etrafı tetkik ıaat sonra F rar ıle evlendık. Bir önderıldıg· i belli idi. A .. ılı ko""p,.· b , k' 1 d d b k kı arkadaılık zihniyetı içınde ce- f krlnde olduğunu O)lıye ı gener~ 
b k d 1 lçtu er ıç ı e • k .. b' . k .. ye enım ı ol maıayd ı a a~ a· reyan etmı tır. Jkı muhatap ara- Kazum uzul.ı, A y \'«' Avnıpı 

"" hı- •• Hr. halde bana u a ar ar. S . h" ifadesi olan ki· aç gun sonra ızı te rar bazı ğın elinden kurtardığım küçük !arının m&1a ı olıay ı «onlar er. d k f k b k b t. h rplcı inde kat• 
111 !;·ıl:k "'tlP.r. adamdan fenalık ge· cailer mı~ ın ldılar. Butun bu malumat aimak içın polis çağırdı. kızın babuı Alrait bana teşekkür mııt muradına ... :. der, bitirirdım 1 sın al ; ı ır m;ta a atı, ~lu~ :relt A lk • ~;1. rnuhakke• 

•t:rnro;: lı, Br.k emeğe karar ver· ı gıdı ~a. Len ~:dar siumüıtü. Ni- I Fakat mesele o kadar aııikardı ki ı ediyordu. - SON - · l=·~•:u:~ uzerın e tam ve mu • ı mlştlr. m r a eı uğunu 1Uve et. 
:.!in:, Dc:ciı&i ııi.bi, bir.z 1oara 110· iıler ıkı saat --

. , . . ' 
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ER A K YERLi MALLAR PAZARL RI 
Mlessesesi MOdlrlyetladen: 

Bankamız pamuklu fabrikaları mamulatı i~in evvelce ilan olunan mıntakalardaki satış teşkilatımızda 15/ 1/194 f tarihinden itibaren 
•• u Bank YO ü Fabrikaları Mamuıatının da Satışa Başlandığından 

Alakalı tüccarların (Erkek yünlü kuma§ tic aretile meşgul olduklarını tasdik eden Ticaret Odası vesaiki) ile birlikte mıntakalarındaki mağazalarımıza müracaat!eri ilan olunur. 

Himsesizler · • 
1 

Pansiyon 
Doktor Zafire Göre Ateşli 
Münakaşalara Sebep Olan 
Projenin İç Yüzü Neymiş ? 

Yazan: =~::~,..dan Hikmet 1 
~----------· 

Babıalideki gazeteci ablaları
mın ve ağabeylerimin ileride sığı
nıp barınabilecekleri paviyon 
hakkında bir fikir edinmek için 

iz.mir f uannda sun•i göl 

'~·) /izmirin Su ve Elektrik Tes:salı 
~~ Hükumetçe Satın Alınacak 

dün Darülacezeye gittim. 
Hava oldukça serindi. Okmey. 

danında şaklayarak esen rüzgar 
adamın yüzüne yaman bir kamçl 
gibi iniyordu. Kendi kendime: 

- Ooo, dedim, bir ömrün so
nu ıbu ayaza tahammül etmezi 
Yazımız nekadar sürecek ki safa
sı için bu cefaya katlanalım ... » 

Fakat bu düşüne.em Darülace
zeden içeri girince, bende bırak-

Nafıa Vekaleti, Şirketin Salahiyetli 
Mü rahhasları nın 

Ankara ya Gönderiln1esini İstedi. 
tığı tereddütle beraber, geçti. Et- İzmir (Hususi} - Nafıa Ve· 
rafta ılık bir bahar havası vardt. kaleti 941 yılı içinde lzmirdeki 
Darülacezenin kaloriferleri bina- Su ve Elektrik sirketlerine ait te-
yı baştanbaşa aynı sıcaklık.ta bu· sisatı satın alma~a ve bunları dev. 
ıunduruyordu. Aceze numarasının birincisi 1 1 ~ ,_ · t' ete ma etr.ıege ıı.arar vermış ır. 

Direktör Dr. Zafir kendisini zi- Dervİ§ oğlu Abdullah Keyfiyet esasen evvelce bu şir· 
yaretteki mak-sadımı anlamış ola-ı "k "d" -. ketlere bildirilmiş ve satın alma 

k h f.f .. 1.. k ru mu ur~.. l l 
ca tı, a ı ce gu ~mseyere ; .. _ Hayır ••• Nizamnameye gö- ışının formalitesi kısmen i ere-

-. Buyurun, dıy:rek yer gos· re böyle olması lazım, ama biz mişti. 

makaımları, harice çıkmak üzere 
pasaport alanların harp nihayeti
ne kadar bu memlekete dönmeıe. 
rine müsaade etmemektedir. Bu 
itibarla murahhasların gelmeleri 
mümkün görülmüyor. İlk fırsatta 
evvela Su şirketinin satın alınması 
müzakerelerine başlanacaktır. 

1 BORSA 1 
2& ~CtliNUN 1941 

Kapaotf 

Steri il 
Dolar 

5.2{ 

132.20 
lsviçre Frc. 29,6875 

Drahmi 0,9975 
Leva 1.6225 
Peçeta 12,9375 
Dinar 3,175 
Yen 31,1375 

bveç Kron" 31,005 
Esham ve Tahviliıt 

1938 % 5 ikramiyeli 19.78 
Srvas - Erzurum 2 19.45 
Sıvas - Erzurum 3 19.45 

. ' .• .._, .ı.ı. .f; 

Abone ·~·creu 

Türkiye dahilinde: 

' 'Senelik 6 aylık 3 aylık Aylık 

1400 750 400 150 K.~ 
Hariç memleketler: 

Senelik 

2700 

6 aylık 8 aylık Aylık 

1410 800 Kr. yoktu: 

ŞEHİB TlYATROSU 
DRAM KISMI 
BU AKŞAM 
saat 20,30 da 

APDAL 

terdı. Bu suretle bır kere daha b tb'k d . - Ç" k.. Bu defa Nafıa VekaAleti gerek . . .. .. I k unu ta ı e emıyoruz. un u 
müe&lesemızı gorrr/Uş 0 ac~ s~nız.: bunların arasında akıl hastalığına Su ve gerek Elektrik sirketlerin-

- Hiç şüpte J'ok k~ ıler~~~kı tutulmuş mahkum, herhangi bir den, hükumetçe satın alma müza. 
yurdbumuzu neka dar çol gorul r- hastalığa yakalanmıs analı babalı kerelerine iştirake salahiyetli mu. İstanbul Vakıflar Direktörlüöll ilanıan 
eek uraya o a ar a ısmıs o u- ki O l • kk hh 1 A k . . h h ld 'd l • b • I çocu ar var. narı muva at ra· as arının n araya ızaml ıs· 
ruz, er a e gı e ge e ya ancı ı- surette himaye ediyoruz. tenmiştir. 
ğımız kalmayacak... D'~ 1 . . k k . 

E b b'"f' t - ıger erını ne zamana a· Bu murahhasların memle etı- Semt, Mahalle Cadde, Sokak 

da-:<ıl-ara s:~~~tır~~i~ce h~;k;:a r:~: dar hiBmaye ı:dersiniz?k d b mize gelmeleri bazı formaliteleri Kocamustafapaşa, Canbaziye, Rama-
No. Cins 

Meşrutahane 

ve bahçı> 

Muhammen 
aylığI 

Lr. Kr. 

sa~idir. Yeter ki yok~ul, kimsesiz, d -k-) e' la 1 yMaşıknta a ~r ura- icap ettirmektedir. Haber alındı- zan efendi 
• . a a ıyor ar. e ep çagına ge· K taf "a Hacr Hamza, Mer l n g~ına go"'re, Belr.ı"kadakı' Alman ocamus apa~ • • 

5 00 

acız 0 su .. . . . lince evvelce ilkmektebimiz var· -s 
Lakırdıyı gazetecılerın, edtple- d . d" b k İk' d b . divenliçeşmc 19 

· ·1· l i avi onuna aetir- 1 ş!m ı u yo '.. 1 sene en en Dayahatun Tiğcılar, Yaldızlı han alt 
Ev 1 50 

nn, a un er n P Y "' Vekalet onları, koy, yatı .mektep. katta 
mek istiyordum. Ben~ c:Son te- 1 . .. d . lzm"ırde Kabota1· Kanu- ., Oda. 5 00 

b · l · · ? erme gon erıyor. Mahmutpaşa Silruı·i, Yeşlldirekli 
~de bdüsünüze ait proJed.erınız ••·» - Varidatı ne suretle temin e- 1 50 

er emez cevap ver ı: d' ) nuna Aykırı Har3ket bakkal 
- Evet, bunu soracağınızı tah- ıyorsuS~uz. t. t l Kuru yemiş, Ahiçelebi, Cami ittisa-

20 Dükkan 

. F k b 1 - ınema ve ıya ro arın se- Ed 3 K' • y k land linde min edıyordum. a at u mese e d b kt ~ .. d 3 "d an ı~ı a a 1 
1 l ld B . d" . . • ne e ıra ıgı yuz e vergı en ; Çarşr, Takyeciler 

Kazazlar, Koltuk 

Tabutluk mahaltt 
Dükkan 

1 50 
1 00 
1 00 
1 00 
o 50 

yan ııı an ası ı. ız e ıp ıçın, a- 70 b' l' ş· k tih . d .•. h • • b" d" .. ın ıra, ır e ayrıye sene e 1· . (V t ) p k a > 
Hm. ıBçın u~us. ı 

1
· ır ş;dy' u

1
. şunme· 7 bin lı'ra, Denızy· olları I 2 bin li- zmır a an - asparı o • 

> 
> 

Dolap d k - t dası sularında kaçak balık avlı-ı . urası acız er evı ır. s er pa- b 1 h l t 9 b' l' b 
b . k'" 1·· d' ra, a o ası a ı ın ıra, te er- varak kaıbotaj kanununa aykırı 

şa, ister me us, ıster oy uhve . ı- rular da 2000 lira kadar tutuyor. - 1 
1 • ] kapılarıınızı epsıne hareket eden Panayot, Aposto ve encı o sun, . s· h 1 t d .. d b . 
açarız .. ınem,. ası a ın an yuz e eşın !\1ihal namlarında üç kişi tutulup 

hepsi bize kalsa başka hır şeye Adliyeye verilmişlerdir. 
ihtiyacımız olmaz. 

- Ya~.. diye şaşırarak sor· 
dum, demek gazetecileri düşüne
rek ayrı bir paviyon açmıyorsu-

Kıymetli doktorumuz Bay Za- Dikilide Kızılay barakalarında 

nuz. 
firden ayrılırken gazeteciler hesa- , oturan Bayan Bahriye, diploma· 

- Hayır. 
hına duyduğum inkisar geçmişti. sız ebelik yaptığı için tutulmuştur. 
Ama yapılan bu işler üzerinde son Ödemişin Devrim maıl:ıallesinde 

- Peki gazetelerin yazdığı ne 
ıdi? 

- Bunu ben de bilmiyorum. 
- Nasıl olur? 
- İş herhalde yanlış anlaşıl-

suz bir hayranlık duymamak oturan sev,,ar esnaftan ldr,i.s oğlu 
mümkün değildi. Ne de olsa gene Hamdi Gürsen kilosu iki yüz ku· 
Darülaceze hepimizin sayılır, bu- ruştan kahve sattığı için ihtikar 
rada bir mertebe farkına hiç te suçlusu olarak hakkında muamele 

mış olacak ... Backa bir fikrimiz 
var. O da memlekette görmüş ge
çirmiş, kimsesiz ya~lı, :bakılmağa 
muhtaç zengin kimseler pek çok
tur. Orada burada pansiyonlarda, 
kendisinden miras bekleyen akra. 
balarının yanında son ~ünlerini 
sıkıntı içinde geçirirler. !şte biz 
-bunları düsünerek boş duran bir 
a?samıza gÜzel. modern, her türlü 
konforu havi bir pansiyon tesis 

lüzum yok... yapılmıştır. 

Dokuz Suçlusu Olan:Garip 
Bir Soygunculuk Davası 

Bir Müteahhidi Birahanede Kargatulumba 
etmek istedik. Tabii ıbu da henüz E aip Cüzdanını Almışlar 
tasavvur halindedir. 

- Darülacezede böyle kimse- Me~hut suçlar Müddeiumumili· 
ler varmıdır? ği dün Hatay birahanesinde ge· 

- Şimdilik arasıra oluyor, çen ıbir soygunculuk iddiasını tet-
- Çok me,hur tanınmışlar? kik etti. Birahane sahibile beraber 
- Bugün için yok. Yalnız meş dokuz müstahdemini suçlu olarak 

hur avukat Abdurrahman Adil sorgu için Sultanahmet sulh birin. 
burada .•• Diğer ekseriyet memur, ci ceza mahkemesine verdi. Da-
mütekait, düşkün esnaf..• vacı Ahmet Ay köle isminde bir 

- Kaç paviyonunuz var? müteahhitti. Suçlular da ııunlardı; 
- iki erkek, iki kadın paviyo- Hate.·r ıbihanesi sahibi Hakkı Bay-

nu. Biri erkeklere, biri kadınlara raktar, birdhenin kasada·rı Zihni 
mahsus iki hastane, bir çocuk yu- Torpil, ~ef garsonu Dramalı Sa
vası, bir imalathane, bir memur l y ı lih E.gemen, garson arı anya ı 
ve idareye ait paviyon... Hepsi İb h' Ak ) Nuri Yelkenci, ra ım gü , 
dokuz tanedir. Nüfusumuz 9 l 6 ... yardımcı garsonu Ahmet Üreye· 
Bunun da 266 sı hasta, 1 30 be- cek, Ali Kılıç, veznedarı Koço 
bek, 200 kadın, 300 erkek~ •• Şim Simiridir. 
diye kadar .da yani buranın tesi-
sindenberi 46,41 O kişi girmiştir. Davacı şikayetini şöyle anlatı-
I-latta vetmişine yakla_şan Abdul- yordu. iki arkada.:;nmla beraber 
lah oğlu Derviş usta bu aceze nu- bu birahaneye gittik. Biraz içtik. 
marasının birincisidir .. O vakitten 1'9 lira kadar borcumuz olmuıj. 
bugüne kadar burada çalışmıştır. Cüzdanımı çık:ırdım, ödedim. 
Sıvacılık, badanacılık yapar. A- Henüz cüzdan elimdeydi. Bütün 
ma hepsi onun gibi değildir. Ge- elektrikler söndü. Birahane sahibi 
lirler, bir müddet kalıp tekrar gi· Hakkı göğsüme bir yumruk vur
derler. Biz gelene gitmeyin diye du. Yanındaki uzun boylu adam 
ısrar etmeyiz. Hastanemize Da- a"aklarıma sarılarak beni karga· 
rülacezeden kaçanlar bile geli- tulumba apte<;;hane aralığına gö
yor. Biz hiç bir hastanenin kabul türdüler. İki garson kapıyı kesti
etmediği hastaları alır, onlara en !er. Ben bin müşkülatla kapıya 
sıhhi şartlar dairesinde bakarız. kadar kaçabildi~ ve .,o)ise bağır
Hiç bir hastane yatalak kanserli, dım. Polis biraz sonra bu on suç
ft"!lçli olanı al•maz. Bize hususi üc- !uyu tuttu. Bu sabah Zihni polise 
ret verip gelenler de oluyor. 

1 
birahanenin sahnesi~iı~ halısı a~-

- Çocuklarınız:n hepsi me~ tınrla bulunmuş 12 :kı buçuk lı-

ralık .getirdi. Salihin üstünde 70, 
İbrahimin üstünde 1 O lira ve bi· 
risinin üstünde 1 90 ve bir başka
sının üstünde de 120 lira bulun· 
muştur. Bunları da aldılar. 

Suçlular hadiseyi tamamen İn· 
kar ettiler. Davacının çok sarhoş 
olduğunu ve bar sahibine küfür
ler savurdıJğunu ve yumrukladı
dığını söylediler. Üstlerinde çıkan 
pa!aların da kendilerine ve •bira
haneye ait ol~uğunda ısrar ettiler. 
Mahkeme suçluların kefaletle ser
best bırakılmasına ve dosyanın 
Müddeiumumiliğe ia<lesine karar 
vardi. 

Bursada Banyo 
Mevsimi Hazırlıkları 

Bursa (Vatan) - Çekirgede 
bulunan banyolu otellerle misafir 
kabul eden pansiyon sahipleri, ö
nümüzdeki bany~ mevsimi ıçın 
yeni hazırlıklara başlamışlardır. 
Otel ve pansiyon odalarının ner
de ve mefruşatları kamilen değiş. 
tirilmekte ve yenilerinin bilhassa 
renkli ve kalın muşambalardan 
yapılmasına itina edilmektedir. 
Belediye, Cekirge ile şehir arasın. 
da işlemekte bulunan otobi.:sler· 
deki kanapelerin yenileştirilmesi
ne karar vermiştir. 

> 
> 

Keseciler 
Bedesten Şerifağa 

Yukarıda yazılı mo.11aller 941 senesi Mayrsı nihayetine kadar kira
ya verilmek Uzere mllzayedeye konmuştur. İstekliler ihale gUnU olan 
31/ Kanunusani/941 Cuma gUnü saat 15 e kadar Çemberlitaşta İstanbul 
Vakıflar BaşmtidUrlUğtinde Vakif Akarlar kalemine gelmeleri. (384) 

Devlet Demiryollan ilanları 
21/ 1/1941 Salı gtinU pazarliğI yapilacak olan 500 ton Blister baktruı 

iı<lenerek mamul halde İdareye teslimi işinin pazarlığı görülen lüzum 
Üzerine 7/ 2/ 1941 Cııma günü saat 15 e talik edilmiştir. (381) 

İstanbul Belediyesi ilanları 
tstimlakinin umumi menfaatlere uygunluğu tasdik edilip kanunen 

6500 lira kıymet takdir edilmiş bulunan Beyazxt Camcıali mahallesinin 

Buğdaycılar sokağında 1 • 3 - 3 Mükerrer eski 1 - 3 - 5 yeni kapı ve 
58-t ada 1 parsel No.lu gayrimenkulün mutasarrıflarından olduğu Tapu
cc. bildirilen Mehmet Sabrinin 25 sene evvel öldüğü zabrta tahkikatından 
anlaşılmış ise de varislerinın ikametgı\hlarr tesbit edilemediğinden 3710 
No. ıu kanunun 10 uncu maddesine tevfikan lcap eden tebliğ va.raka
larmm bu gayrimenkule Belediye dairesine ve umuma mahsus mahalli-
ne 20 gün müddetle talik edildiği ilan olunur. (399) 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş Yüz Kuruşlukların 

Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlan 

... -
Gtlmüş yüz kuruşlukların yerine gUmüş bir liralıklar darp ve piye

saya kafi miktarda çxkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 

31/İkincikanun/941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararl~· 

tırılmıştır. 

GUmUş yU:ı: kuruşluklar 1/Şubat/941 tarihinden itibaren artxk teda

vuı ctmiyecek ve ancak yalnız MalsandıklarUe Ctlınhuriyet Merkez 

Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 
Elinde gümUş • ytiz kuruşluk bulunanların bunları Malsa.ndıklarile 

Cümhuriyet Merkez Bankasx şubelerine tebdil ettirmeleri ilan olunur. 
«288» c380> 

Kayseri Tayyare Fab!ikası Satınalma 
Komisyonundan : 

ı - Fabrika civarında 2500 metrelik şose yolu inşa ettirilecektir. 
2 - Muhammen bedeli 16850 liradır. Muvakkat teminatx 1264 li-

radır. 

3 - İhalesi kapalI zarf usulile yapılacaktır. 
4. - İhale tarihı 30/ 1/ 941 perşembe günü saat <11> on birdedir. 
5 - Zarflar ihale tarihinden bir saat evvelıne kadar kabul olunur. 
6 - Keşif, pldn ve şartname, Ticaret Odası ve Nafıadan almacak 

ehliyet vesikalarının ibrazı şartile komisyonda görülebilir. 
7 - İhalede Ticaret Odası ve Nafıa ehliyet vesikalarının ibrazt 

mecbwidir. (206 - ~J5) 

Samsun - Ladik - Akpınar Köy 
Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1. - Enstitümüzün 75 lira aylık ücretli ambar memurluğu .,e 
daktiloluğu münhaldir. İaşe ve ibate müesseseden temin oluJI' 
maktadır. 

2. - İSTEKLİLER ARASINDA: 
A - Türk olmak ve ecnebi ile 'evli bulunmamak. 
B - Memurin kanunundaki 3 656 sayılı kanundaki şartlan hl' 

iz bulunmak. 
C - Yaşı kırkı geçmemiş ve askerliğini bitirmiş olmak. 
O - İyi daktilo bilmek. 
E. - Sıhhati yerinde olduğunu raporla ve aşı kağıdı ile te.ti) 

eylemek. 
F - İyi ahlak sahibı olduğunu lüzumlu vesikalarla isbat '" 

mek. 
G - Kefil göstermek. , 
H - Şimdiye kadar memuriyette bulunmuşsa hal tercümeıiDl 

bildiren belgeleri ibraz etmek. 
K - Müracaatlar çoğaldığı takdirde 10/ 2/941 tarihinde y•' 

pılacak müsabaka imtihanında muvaffak olmak. 
L - Evvelce bu işlerde çalışmış olanlar tercih olunacak.tır .• 
Yukarıdaki vasıfları haiz bulunanların 3 l / 1 / l 941 tarihine ~ 

dar Enstitü müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Ereğli Kömürleri 
İşletmesi:Jden: 

3780 numaralı kanuna miistenJden ne,redilen 2/12899 n~ 
kararnamenJn 8 sayılı kararma göre te,ekkül eden Ereğli Bat.,... 

Kömürleri Satış Birliği, 8867 numaralı kanun ,.-e 2/UM'1 sayılı~ 
namenin tatbiki neticesi olarak ı. Kanunwıani. 1941 tarihinden itltıır 

r.,n Tasfiye haline konmu' olmasına binaen ı;i>zü geı;oen Birlikle T9' 

tiye tal'lhlıDe kadar aktedllmlı;ı olan mukavelelerin kömür teslirıll ~r 

clbeleri ve işbu Vecibelerden doğacak haklar 1ı;ıletmemiz taratmc!J' 
devren ve naklen kabul edilmiştir, BiDaenaleyb ı. KAnunusanJ. ı!Jtl 
tarihinden itibaren kömür teııllmine müteallik talepler için Zongııl' 
dalrta mahdut mesullyetu Ereğli Kömürleri ~!etmesi mües~ 
müracaat edilmesi llıin olunur. 

4 f.fralılı: J ·-,, 

- -- Zre't ... ).· .. - ...... 
1 1 ') - sc:~ -
" .. ·ıı«ı - ljCO.-

! 6'9 - z~co .• 
r ?.öe - 2~DO.-

'.i Jtt = !itti.-,,., ti = G.000.-

:ıoo !O - 6000.-

TiirkiJ'e J. Bankuma para yabnnalda yal.1z para W. 
ddirıaif olma. ayaa :aamouada talilııinizi tle duıeaıil 

olul'IWMU. 

K:.~: • ş.aı.t, % Ua;yu,, KtmlbarıW ve kambaruız ıar 
1 Atmtos, 1 lkiııclteş.ria ta- 11apla.rmja en az elli Ura.sı ~ 

rilıleriade yapılır. lunaıılar İm.raya d&Wl odlllJ'lel 

.,... Ereğli Havzası Kömürleri 
Satış Birliğinden: 

3780 numaralı kanıma mlistenJden ne.,rediJen 2/12899 o~ 
kararnamenin S sayılı kararma göre ıc,ekkW eden EretU llll~ 

Kömürleri aatış Birliği, ablren mevkii meriyete konulan 31S6'1 JJ cfil' 
ralJ kanun ve 2/ 1454 '1 saytlı kararname hükw11lerinin tatblk1 ıı" ,,r 
si olarak 1 Kanunw.anJ 1941 tarihindeu itibaren tasfiye ballJıO 
~~ , 

Satı' blrliğlle '!'imdiye kadar aktedilmiş nJan rnukavelelerlJI ,,,,_ 
mür teslimine müteallik , .e<'ibeleri ve işbu \."Cc'i>elerden doğacalı' ti' 
ları Ereğli Kömürleri 1şletrnesl tarafındaıı kabul olunarak körnUt ;'_ 
llmatı ı,ba mukaveleler hiikUmJerine göre ~-apılacağmdan bu tJ~ 
Jçin alıikadarlann Ereğli Kömürleri t~letmeslne ,.e taefi)e ta~ 
evvelki muameleler l~·in dahi nıerkezl Zongulcta.kta bulunan, ııı.1J" 
flycde Ereğli Bal-zuı kömürleri &ahş birllğlo..e mul"acaat etu> 
lliln olunur. 

=========================~ 
Sa.bibi ve Neşriyat MlidürU: AIDIET EMİN YALM-l-"'f 

Baelldıiı Yr.r: VATAN MA'rBAASI 
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