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Ecellerine 
Susayanlar mı 

Var? 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

S on mihver plinlannın 
bize ve bizim emniyet 

Mh•mna dokunur bir tarafı o
labileceiüıe, ortabkta dolatan 
bütün nvayetlere rağmen, ina
namıyoruz. Çünkü buna inan
tnak, mihverin yeni yeni müt
külit yüzünden tamamile çile
den çıktığına ve akıl ve muva
zene.ini bozduğuna ibtimAI 
vermek demektir. 

SABAH GAZETESİ 

-
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TÜRK 
ORDUSU 

"I ÇELiK 
KALE 

Kafas ı n ı Taş a 

Çarpmak lstiyenler 
Kendilerinde Bu 

ftı Cesareti Bulanlar 

~ Deneyebilirler 
Eler bu tekilde çıldıran var• 

.. akıUuuu 'bqlarma 8etirmek 
İçin Türk ordueu Trakyada va· 
zife batmda beklemektedir. 
Kar,ııarmdaki mütküli19 hal
letmenin çaresi diye 1Nalara 
iki nıilyon Türk ~~ 
t.azyikuu ve Türk iatikW aevsı· 
sinin alefİnİ ilave etmeYİ dü
tinebilenıer b•Jdond• tiiıkçede 
«ecellerine ausam .... • deriz. 

Tobruka lnsiliz taarruzu bafladı. Tayyareler de fCİlre ftalyanJan teslim olmap davet eden 
beyannameler atmaktadırlar. Bardiya ıamizonu fidd etli topçu aletinden Ye yapdan tazyİktt!ll sonra 
ablan beyannameler üzerine teslim olaft.ttu. Tobrukta ela aynı fC!Y yapılmaktadır. R....U..iz A fri· 
kadaki lnıiliz topçulanm faaliyet halm.d e ıöıtermektedir. 

Türk hük6metl, her lhtlmaU 
gözönUae almıtt. ordua•nan bö

yük bir kı-11u Trak7a4la kp· 
lamış ve lelect!k taarr•dara 
karlfl luwrl-•n9ltl'. 

Bu Defa Neler 
iki Veni Radyo istasyonu 

Konuştular? Her İkisi de Yalnız Dahili 
B u defaki mülakatları esrarlı 

oldu. Buna dair ortaya çı

kan rivayetleri mülakattan .bir. i~i 
•aat evveli.ine kadar tekzıp ettı
lcr. Sonta görüştükleri yc.r ve za· 
rnan gizli tutuldu. Nqred~len teb-
liğ de kısa ve müphemdır. .. 

Neşriyatımıza Tahsis Edilecek 

Tobruk'a 
Taarruz 
Başladı 

Tayyareler de 
Risalelerle 

İtalyanları Teslim 
Olmıya Davet Ed1yor :ar 

Kahire, 2 1 (A.A.) - İngiliz 
umumi karargahının tebliği: 

Bu itibarla. çellktaı Mr kale 
..aı dara• bu kavvet karfıunda 
llerll&ngt bir kuvvet erada, hu
dut boyunda lnnlmıya mahk6m
duf. Banu, böttln dl18;ra biiyle 
bUIMlldlr. 

Ummnl llarpte, sekiz ~e 
harp etleıa, dö,·ü~ bu milletin, 
tek bir cephede hı\rlkalar ~ara
tacatı tllplleıılMl.lr. 

Kafasnu tap çarpmak hıtl· 

yenler, kendilerinde bu reaaretı 

bulanlar deneyeblllrler. 

Köstence \'e Dobruca hududundaki 
Alman kuvvetleri arttJrılmı,tır. Bu
rada halen 4 Alman tümeni vardır. 
Almanlann, ltalyaya yardım için 
bir buçuk ay içinde Bulgarlstandan 
geçerek Selllniğe inecekleri söylen· 
mektedlr. 

BUGONKO SAYIMIZDA: 
% had Sa;rf ... Şehir Ye Memleket babelierl 

1 :ıt Elbaaan tavası (AkagündUz) • Dede ile 
oğ"J! :arkı. 
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Spor - Meotıul kahramanlar 
Ye~llaycılarm tezi. 

Y ı 1: 1 - S~a y ı: 152 

Romanya Demirmuhafıiları ve tefleri, ölülerinin batıralanm 
yadediyorlar 

Bulgarisfanda 

Siyasi 
Parti l eri n 

Mühim 
Beyannamesi 
Ruzvaltin Mümessili 

Sof yada 
Belgrad, 21 (A.A.) Rcuter: 
<Bulgarlstana dokunmasınlar> 

baflığı altında, mfilga Bulgar siyasi 
partileri tarafından neşredilen be· 
yanname Yugoslavyada bllyük bir 
alAka uyandırmıı} \'e Yugoslav gaze
teleri bu beyannameye ilk sayfala· 
rında yer vermişlerdir. 

Yugoslav resmi mahflllerlndc bu 
hususta mUtalAa yUrUUmUyorsa da 
yarı resmi mahfıller beyannamede 

(De\amı ~ .. 5, SU. 7 de) *** 

Romanyada 

isyan 
Bir Alman 
Binbaşı 

Öldürüldü 
Dahiliye Nazırı Çekildi 
Sofya, 21 (AA.) - Bu sabah 

çıkan Sofya ogazetelerine göre. ko
münistlerden ve muhalif Oemir
muhafızlardan mürekkep geyrı
memnun unsurlar dün Romanya· 
da ciddi bir hükumet darbesi te· 
şehbüsünde bulunmuşlardır. 

Sofya matbuatı, hükumet dar
besinin rejim ve Almanlar aley· 
hine tevcih edildiğini ve Bükrette 
ve bütün memleket dahilinde bır 
çok muaademeler olduğunu ve biı 
çok Almanların öldürüldüğünu 

(De\-amı Sa. 5, Sü. 6 da)=•-

Cihan aııııhneein<ie oynanan b~
yük facianın başaktörleri B. Hıt
ler ve B. MUPC>tini'dir. H~rp ta
liinin açıktan açıia dönm~~~. baş. 
ladığı bir sırada iki bapktörun .ne 
düıündüklerine. bir araya gehn· 
ce ne konuttuklarına. ne sibi .. k.~
hlrlar verdiklerine elbette butun 
dünya merak eder. 

kiyenin radyo neşriyatına en mu· 
vafık noktasını araştırmak kara
rındadır. Bu araştırmalar ıimdi
lik münakale vasıtalarının geçtiği 
mıntakalara inhisar etmektedir. 
İnf& edilecek yeni radyo istasyon
larının neşriyatı her taraftan mü· 
sırvi bir §eitikle ititileıbilecektir. 
Öirendiğimize göre her iki radyo 
istuyonu da yalnız dahili neıriya. 
ta tahsis eclileeektir. 

Ubyada, bu sabah erken, T ob
ruka hücuma baılanmııtır. Hare-

Ankara, 21 ( Hwıusi Muhab'iri
mizden) - BllfVekilet Matbuat 
Umum Müdürlüğü memlekette 
iki yeni radyo iıtasyonu kurmak 
için tetkiklerine başlamıı bulun
maktadır. Bugün Ankaradaki rad. 
yo istasyonu seslerin Türkiyeye ve 
dünyaya yayılııı bakımından tek. 
niğe layıkile uygun olarak yapıl· 
mamıştır. Bu hususu nazarı dik
kate alan Umum Müdürlük Tür-

-----------~--------------- kat pyanı memnuniyet bir tanda 
Acaba Almanlar, bir buçuk ay '------------------ --- - - ---

Neıredilen tebliğ bu mera~ı 
haUedemeyince tahmin ve tefaır 
yPluna girilmesi pek taobüdir. Şu· 
s.aaı y.a,ıcl&r ki .diplomui -:liliniıı en 
tutuk olduiu zam-tar. Wıdİılel .. 
rin en açık bir dille konuttuiu 
dakikalara tesadüf eder. 

Rooseveltin Vilki ile 8 inler c e Asker cereyan eylemektedir. 
Sudanda. Kassala mıntakasın-

Çörçile Gönderdiği Anasının Mussoliniyi da, kıtalarımız, hudutlann ıarkına 
doiru geri çekilmekte devam e-

M EK T U P PROTESTOSU :'::tt~ :t.;~=ir~· 
Metamma mıntakuında, düı· 

Londra, 21 (A.A.) - Sunday man topçueu ve tayyareleri faali
Tirrıea gazete.aıin Atina muhaıbiri yette bulunmuş, fakat tazyikimiz 
bildiriyor: Bu defa B. Musaolin~ yol ar

kadaşının karşısına açıktan açığa 
ricacı aıfatile çıkmıştır. ltalya, ln
gi}iz kuvvetini yakın vakitlere ka
dar hakir görüyordu. Artık gö;· 
hlÜyor, ıu veya bu em~reye go
zünü dikerek. lncilterenın yıkıl
mak üzere .bulunduiundan artık 
L_ı t · r Mısırın alınmaıının. uanse mıyo . k .1 lngilterenin can damarının ea~. · 
hleainin ve Akdenizin İtalyan go
lü haline konulmaaının bir hafts 
Veya ay meae~i olduğu da a~
tılt ileri sürülmüyor. ltalya, hi~ı: 
•clerin öğrettiği acı dersi pek ıyı 
kavıamııtır. 

Bugün tuttuğu yol fUdur: lt~l
Ya.n halkına hakikati bütün acılı
iile söylemek ve ona göre meta· 
net ve mukavemet isteme~·:· 
Craziani'nin Afrika hezimetının 
chenuniyetini açıkça itiraf eden 
Ve sebeplerini söyleyen .r.apo~u 
8Ynile neıredilmiftir. (ngılızlıer~n 
korkulacak bir düıman oldugu 
halkın zihnine her vasıta ile yer· 
lcştiriliyor. . . 

Londra, 21 (A.A.) - WUllde, ln
glltereye geldltl zaman beraberinde 
kendi tAblrl veçhlle crelslcUmhurun 
Churchllle pek enteresan fllhat bir 
notasını> getirecektir. Wlllkle, relal· 
cUmhurla yaptığı bir mUllkat esna· 
smda tngUterede 15 günlük ikameti· 
nin programını çlzml,tlr. Mumaileyh, 
tesadUt edecett resmi zevattan her 
blrlle •ah8•1 bir mWAkat yapmıya 
çalıf8.Cağını aöyleml9tlr. Wlllkle bil· 
haSBa benim ve Eden ile görüfmek 
istemektedir. <Sıfınaktald adam> ın 
ve içtimai sınıfların bütün mUme&
ıillerlnin kanaatleri Willkie'yi allka-
dar etmektedir. 
Willkle bilhassa fUnlMı söylemlftir: 
dngtıtere harbi kazandıktan son· 

ra bu adamların nasıl blr bfil<Qmet 
,ekli tas&V\'Ur ettiklerini ö~mek 
istiyorum. Harbin tngilterenın ıate
rinden bqk& bir ,eıcııde bltebilecett· 
nl aklım almıyor.> 

Beyrutta Manevralar 
Londra, 21 (.A.A.) - Afi: Beyrut· 

tak! FranlllZ filosunun cnztıtamları 
rk sahili uzunluğUnda bir hafta r dar devam eden manevralar yap-

a 1 zunlu"'"•nda bir tıktan sonra sahil u e-· 

k dar devam eden manevralar 
hafta a 

tıktan sonra dönmU9lerdlr. 
yap rd··-•nun bir ınamı memle· Kara o ........ 

alinde ve sahilde 4 gün ka
ketln f1m vralara ı,urak etml9tlr. 
dar bu mane 

Y 
ı "kA- k . Ü%erinde hiç bir ıevteme tevlit 

unan nu uınet mer ezıne ge. t itti 
tiri~n ·~~}yan eairl~r~nin ~y~edık. e K':ya hudutlarında, keşif kol
lerme sare M~~Jını harbın! pro- 1 ları faaliyeti devam etmektedir. 
tcato etmek ıçın cephede bu- * 
lu~an. İtalyan . ~erl~rinin . anne· Londra, 21 (A.A.) _ 1neiliz 
l~n ıbınlcr~c kifilık. bu kafrle ha· tayyareleri T obruk üzerine attık
lınde 1 kanunuaa~ide ~oma ıo- )arı riaalelerle garnizonu teslim ol. 
kaklarından ıeçm11lerdu. mai• davet etmektedirler. 

Mmolini ROl9J'• Dönchi T obrukta bulunan Daily T eleg. 
Roma, 21 (A.A.) - B. Mua· rapb gazetesinin huauıi muhabiri

eolini. 8. Hitler'le yaptıiı göriif- nin bildirdijine söre evvelce de 
meden, bu aaıbah refakatinde Ha- Bardia üzerine bu suretle risaleler 
riciye Nazan Kont Ciano bulundu. ahlm11 ve bir k.ç aaat ıonra 
iu halde Romaya avclet etm1ftir. 3 7 .000 ltalyan senerallerile bir

likte çıkarak tnlim olmuıtur. 

Japonyanın Yolu 
Ne imiş? 

Toklıo, 21 (A.A.) D. N B. Hart· 
clye nu:ırı B. lıl&teuoka. mebuaan 
mecllalnin 76 ncı seçim devr•inin 
açıl"'1tda harici styuet meeelelerf 
hakkında beklenilen nutkuu 86yle
mlftlr 

B. Matauoka, Oc;IQ pakt hakkında 
demlftir ki: 
<İmparatorun QçlO paktı tantp 

eylemlf bulunmuından dolayı bttyük 
bir heyecan duymaktayız. 1mpara· 
tor, bu aureUe, millete tlklp edecett 
yolu göatennt.ur. 

Ras Kassa 
Ailesiyle Hartuma Galdi 
Londra. 21 (A.A.) - Habe

ıistan imparatorunun en kıymetli 
Generali Raa Ka11a ailesi efradile 
beraber Hartuma gelmittir. İm
parator Hartum civarındaki sara
yında buaün Sudan vaıilile ukeri 
ve sivil erkanı kabul etmiıtir. 
KaM&lanın İngilizler tarahndan 
zaptı bütün Sudanda büyük bir 
ıcvinç doiunnuştur, Bucün ln
giJiz idare8i Kasaalaya yer}Cfmİf 
bulunmaktadır. 

Muaaolini, taım böyle hır ~akı
kada sükutun tehlikeli olabılece
iini pek iyi kavnmıııtır. Çünkü 
gizlenen bir hakikati halk mut~• 
duyar ve kat kat fazlaıile. • • Gız
lcnmif bir hakikat hakkında fısı~
tı şeklinde haberler dola§tTlaıı, bır 
rejimin en çok korkması lazım ge-
len tehlikedir. = 

Fakat hakikatle göz göze gel
mek cesareti İtalyayı kurtarmaya 
kafi gelecek midir? İş iften geç
tnemiş midir) 

Samson Mikicinski Ne Oldu ? 

İtalyanın zaten artık vaziyete 
hakim olmak ogibi bir iddia•~ Y0 .k
tur. Mihverde müsavi rol ıddıa- • 
•ında bulunamaz. Bugün aç~ktan 
açığa diyor ki: 4:Harlhin agırlı~ 

Hakiki Zabıta Romanının ikinci Babı 

k . • •..t' Brı-
ıner ezı cenuba geçmı,..ır. d 
tanya lmparatorluiu 'bütün ~u. • 
retile ltalya üzerine yüktenmlftır. 

(Devamı Sa: 6. 80 ' de) •=* 

Yeni Tefrikamız 

OZONTO 
Yazan: Dafne Murler 

Çeviren: BezzaD A. E. YalmaD 

Bugün Beşinci 
Sayfamızda Başladı 

Sarı Saçlı, 
Miklcinskl zabıta romanının :::; 

b··-"" ikinci b&blnı aın1atacaıız. U6.... ta öre ~ b(l8bU· 
yaptığımız tahkik& g f9ki1 al· 
tUn meraklı ve heyecanlı bir 

malltadır· . Bura-
ı- va...,.vadan bqlıYalım. 
T- -T- lr adam 81• 

da ?dlklcinııld beeerlkll b 
tatile bol para içinde velveleli bir 
hayal geçiriyor. Resmi sıfatı peru 
ıahrl kon&Oloelutudur· 

ı,ehlatan ı,gaıe uJrayuıca bu can· 

11 zabıta romanının kahramanı. Leh 
Wteellerl arasına kanflyor. Fakat 

~illik sıfatını uzun müddet muha· 
faz& et.ınlyor, 3 eylQJ 1939 tarihinde 

U tAb!lyetıne geçiyor. Şlll hüktlme· 
~ı Leh tebaaoınm himayesi vaztteslnl 

1 ... lh tçin Mlklcln&kl lçin 
UJıertne a UA&" aJ • 

1 bir faaliyet ıahaBJ k"'T"e 
çok geşnu~ hUkilmetinin ayni zaman· 
diyor. 

Mavi Gözlü 

Kaybolan aefant kib"binin çekia 
dili meçhul kaclm kim? 

Kim? 
da hem Ankara, hem BWcret sefa· 
retıerinde resmi bir sıtat ııahlbl ol· 
mak lmklnını buluyor. Bu sıfatla 
daimi bir diplomatik puapot elde 
etmlf oluyor ve her iki memlekette 
diplomatik masuniyet kazanıyor. 

PASAPORT VE DEVtz lŞLEBt 
Miklcinski pa~aportunu bol bol 

kullanıyor, çünkt\ lıtanbulla BükrelJ 
arasında mekik dokuyor, seyahatini 
bazan Almanyaya kadar da uzatıyor. 
Leh mUltecllerl için bir Şill paşapor· 
tu ele geçirmek ve seyahat edebil· 
mek mühım bir davadır. Paııaport 
itleri Mlktclnskinln ellnde oldufu 
için hep onun etrafını alıyorlar. 
Dostlarının iddiasına göre, lylUA'i pek 
NVdltl lçin fakirlere pasaport verir
ken hususi menfaat ara.mıyor. Fakat 

(Den,• Sa. 15, 8L ı de) * 

içinde böyle bir harekette buluna-
bilirler mi?.. Macarlstandan günde 
40 tren geçeblllr. Bir Alman tümeni 
70 • 80 trenle nakledilmektedir. Şu 
hakla, J&tırlıklatlle beraber ancak 
dlrt ........ 'İIPteıhm ~. 
Buna nazaran, Almanların bir buçuk 
ayda Romanyaya nakledeblleceklert 
kuvvet 10 • 11 tttmen olabilir. 

(Devamı 8a. S, Sö 7 de) X* X 

HITLER - MUSSOLINI 
Mülakatı 

istiladan Evvel 

Son Toplantı imiş 
Londra, 21 (AA.) - Müata

kil Fr.anıız ajansı bildiriyor: 
Daily Ekspres sazeteai çıkardı. 

iı son tabında Ncvyork muhabi
rinden aldığı bir telgrafı neşret
mittir. Bu telgrafa göre. Hitler -
Munolini mülakatının clngiltere
nin ietiliıeından evvel yapılan eon 
toplantı> olduğu dün akpm Ber
linde resmen bildirilmi§tir. 

Bu muh•bire söı e goruf111e 
programında 4 madde yazılı bu
lunuyordu: 

1 - Amerika yardımı büyük 
bir vüaat kceetmeclen önce İn
giltere harbini nasıl bitirmek ka
bildir? 

2 - Amerika karşısında nasıl 
bir vaziyet almak lazımdır) 

3 - Mueaolini'nin yıkılmasına 
mani olmak için ne yapmalıdır) 

4 - Mihverin iktısadi mesele
lerini naaal halletmelidir) 

\ 

Çö r çil Amerika 
Harp Şayelarini 

Anlattı 

1 Balkan Vazıyetiyle 

Alakadar 
Londra, 21 (A.A.) - Avam kama

raamda harp gayeleri hakkında be· 
natta bulunması huswıunda yapılan 
blr teklif üzerine söz alan b ... veıu: 
B. ChurcbUI ezcUmle ,unları söyle· 
mlftlr: 

Gerek İngilterede gerek ecnebi 
memleketlerde ve bilhassa Amerika· 
da bulunan bQtun aldı bqmda insan
lar, hangi prensipler ve davalar ut· 
runda Nazi laıtlpdadına k~ bu el· 
dale glrlttlj1mlzl çoktan ve gayet 
lyt anlam" bulunuyorlar. <Alk~arıt 

lngittz hükQmeti, zaferimize ve 
bugttn Alman boyundurutu altında 
yere ııerilmı. bulunan mllletıerln kur
tulmuma mUtlt olabilecek bir beya
natta bulunmak için dalma blr fll'l!lat 
koUam~. Fakat bugün sözlerime 
herhangi bir ı,ey Ut.ve edecek vazi
yette detfllm. 

ltalyan Zayiatı 
50,100 

Londra, 21 (A.A.) - Londra as
keri mıı.hflllcrlnln kanaatine göre, 
İtalyanlar flmdlye }<adar Arnavut
luk harbinde ölU ve yaralı olarak 
50.000 klfl zayt etmı,ıerdlr. ltaıyan

lann resmi rakkamları, 2.081 ısıu ve 
6.515 yaralıdır. Yunanlılar 18.000 eslr 
alm19le.r ve bundan b•aca bin ka
dar da İtalyan asker kaçağı topla· 
mı,lardır. Resmi Yunan mahfillerine 
göre, İtalyanlardan 20.000 l hasta· 
dır. 

Londra, 21 (A.A.) - Time• 
gazetesi ba§makaleıinde §Öyle ya
zıyor: 

Almanlar tarafından yayılan 
bir çok pyialann birbırini nakzet
mesınc rağmen nazarı dikkatıı 
yeniden cenubu ıarki Avrupa iı· 
zerinde temerküz ettiği oldukçıt 
aşikardır. 

Mihver tazyikinin bütün aiırlı· 
ğı ile Bulgariatan ve Yugoslavyaya 
yüklenmesi muhtemeldir. Bulgar 
hükumeti Seriinin haftalardanheı 
<lurmadan yaptığı siyasi tazyik.le 
re, takdire değer ıbir azimle mu 
kavemet etmektedir. 
Türkiye Ve Balkanlarda Memau. 
niyet 

Bulgarietanın istiklali ve Bulcaı 
mutalibatınan sulh yolu ile taıhak· 
kuk ettirileceii hakkında Ba}saı 
Batvekili B. Filof'un geçenk.i be· 
yanatından ıhabeeden T.imeı saze
tm makalesine §Öyle devam et
mektedir: 

B. Filof açıkça büdirmi§tir k~ 
Bulgar milleti haklı ıiüyetlerinı 
mihver devletlerinin kendi men
faatleri uğrunda kullanmalarına 
asla mU.de etmiyecektir. 

Balkanlarda ve Türkiyede bü· 
yük bir memnuniyet uyandıran ve 
Bulgar istikıbali için iyi bir alamet 
te§kil eden B. Filof un beyanatı 
muannit Bulgar milletinin Ro· 

(Devamı s. 6, su. 4 de) ** 
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Ha va Denemesi 
Ayın 28 i ile 31 i Arasında Olacak 

ve Bu Günü Vali Tayin Edecek 

Piyasa Vaziyeti: 

Almanlar Onbir 
Milyon Kilo 

Tütün istiyorlar 
Pasif korunma tatbikatı hak

Hızırın geçirildiği yollar ge- lır, bu güzel vücut bir hançerin kın~~ ba~ı _kararla.r v:rmek üzere 
niş bahçenin en kuytu köşe- 1 sivri uciyle delik deşik edilir mi? bugun V ılayette Örfı İdare Ko
leriydi ve zaten bu şekilde Oturun yanına ve ona yeniden !' mutanı Korgener~I Ali Rıza A~-

k 1 b k 1 · it d b Son günlerde tütünlerl.mize bir .ıdamaın geçirildiğini gören- hayat verecek olan şu "erbeti a- tun a ın aş an ıgı a ın a ır Umumi hava denemesi hazır·, lerden atı~acak makineılitüfek İ " 1 ) k • rağbet çoğalmaktadır. ngiltere-ler de, viicudü haritai alemden heste aheste i9irin. Kocanızın cel- top arılı yapı aca tır. :ık.arını gözden geçirmek ve gü- 1 mermilerine hedef olunabilir. 
-0 ye dün islenmis olarak 100 bin 

silinen bir hizmetkar olduğunu !at eline teslim etmek istediği şu - ---· n.tınu tay,n etmek üzere d~n Vi- 1 Nakil Vasıtaları ~ k I , ' 
d h k 1 k b k . Ek k F• k J ı-k d b 1 l - 1 i o tütün sevkedilmiştir. sanıp, korku ve e şete apı ara ~zel . ~şı d~zinize yatırın, .t~- -~ • me ıyatı Jayette Kayma am ar ve a a a ar ı - Ara a ar yo agız arını 

bir tarafa savuşurlardı. gozlerını açtığı zaman kendusunu daire müdürlerinin iştirakile Vali 1 tutmayacak bir şekilde duracak. Çekoslovakya ve diğer mem-
' h leketlere ihracatın nisbeten dur-Aldığı bütün tedbirleri geniş cennette sansın ve eşsiz bir mele- · Ek k f' b' k .. muavini A met Kınıkın başkan-, lar, hayvanlarını çözerek bir ağa- I l . 

ihsanlar la tamamlaımı~ olan Ma- ğin dizinde yatır bulsun. , Omf~ . ıya8tınlı dt~s ıt etme d .~: iığı altında bir toplantı yapılmış· ca bağlayacakiardır. Ağaç yoksa ması büyük piyasa arın tütün erı-
hınev, bunun İbrahim Paşanın Onun kalkmasına ve bu rüya- zere ısın • e, e ı~eye ver .. :gı tır. 1 hayvanlar tramvay veya telefon mize gösterdiği rağbetten ileri 
k ) w 'd •· · ·· · t · d ah l b k '! cetvellerde bugoay fıyatında yuk- ~mumi hava denemesi, ayın direklerı·ne de bag-lanabilecekler- gelmektedir. Almanyaya gönderi-u agına gı ecegını umıt e mıyor- an uyanma.ama m a ıra ma- l k d d"l . . len mu··hı'm mı'ktarda tu··tu··nden 
d b .. 1 b' "ht' 1 d h· d ld • 1 se nıe ·ay e ı ınıştır. . . k" . ·1 b' . d d u ve oy e ır ı ıma a ı onu, yın, nere e o ugunu sorarsa: .. .. . yırmı se ızı ı e otuz ın arasın a ir. b k I l d I I 
ürkütmüyordu. Kafesli köşkün - Seni seven ve bu sevgiden ı Encumen bugun hır toplantı olacaktır. ·Günün tayini Vali ve Motörlü Nakil Vasıtalan, aş a Aman ar yeni en ta ep er. 
!. :uı{ bir odasındaki geniş sedi- aldığı kulhetle .eni ölütınden kur- yapar~k vaz.iyeti tetkik edecek ve Belediye Reisine bırakılmıstır. Tramvaylar ve Tünel de ·bulunmakta ve ilk vasıta ile 1 I 
r n ) umuşak şilteleri arasına uza· tarmayı kurmuş bir kadının ya- 1 ekme~~ yenıden narh koya~~ktır. Vali müsait gördüğü bu dort ~ün 1 - Alarm işareti ile nakil va. milyon kilo kadar tütünün sevki 
tılan Hı7.ır, derin bir uyku için- nında, deyin. Ekmegın 20 para kadar yuksel- içindeki bir günde umumi dene- sıtaları yerinde duracaklar, halkı İçin alakadarlara müracaat et-
de idi. U~aklar uzaklaştıktan son- Ağulu şarap hala onun yüreci- mesi ihtimali kuvvetlidir. meyi yaptıracaktır. derhal boşaltacaklardır. Yerleri ınektedirler. 
Ta Hızırın vanına yakla~an Mahı· ğini yakıyordur. Dudaklarını ıs- ---o- 'feşkil edilen pas:f korunma e- uzak olanlar münasip bulunan ya- Dün yapılan 891,000 liralık 
nev onun sohgunlaşan çehresine ı.ıtmak ihtiyacını duyacaktır, o y alimiz Geliyor kipleri ayın yirmi beşine kadar kın mevkilere getirııeceklerdir. ihracatımızın 600 küsur bin liralı. 
dikkatle baktı ve mertlik ve asa· zaman da şu altın kupadaki eksiri kontrol edilecek, yapılan hazu- 2 - Umumi denemede dolaşa- ğı işlenmiş olarak sevkettiğimız 
!etin bütiin bariı; çi;q;-ilerinin onun aşkı alın ve onun yarısını i9irin ve Ankara, 21 (Hususi Muhabiri. !ıklar da gözden geçirilecektir. cak hakem .oto.~obilleri dört kö· j tütü~dür. . .• 
yüzünde genis bir ifade bulmuş sonra geri kalanile siz de susuz· mizden) - İstanbul Valisi Lutfi Hava taarruzlarında Belediye şeli beyaz bır fılama taşıyacaklar- ı Denız Mahsullenmızı Kıymetlen-
olduğunu 0 ördü. Geniş alnı, biraz luKunuzu giderin; ta ki aynı ate!i Kırdar bu akşam İstanbula hare- ~.emurl_arını~. haıbe~dar edilme~i dır. .. ~ . . 'ı dirmek Çareleri Aranıyor 
çatık kalın kara kaşları, aslında ikinizin de damarlarına yayılıp ket etti. ıçm el ıle muteharrık ayrıca hırı 3 - T uncl, alarm ışaretınde 1 Deniz maıhsullerimize hariç pi-
tatlı bir esmerlik taşıyıp güneşin vücutlerinizi kavursun ve bu ate- ---o- c~navar düdüğü de şehrin bir ye- ~ığma,k olar~k kullanılacağmdan, I yasalardan talepler artmaktadır. 
yağızlaştırdığı rengi ve nihayet ~m yaktığı dudaklanmz arayıp ·r } b T l rıne konacaktır. ışleın-.ıyecektır. j Bu işle alabdar olmak üzere De-
kalın ve canlı dudaklarının üstü- birbirini bularak birbirine lezzeti a C e ramvay arı Vilayet Seferberlik müdürlüğü 4 - Alarm işaretinde garlarda niz Mahsulleri Ofisi müdürü Bay 
mi. süsle~en si:ah bıyıkla~ı, ?~~- 1 a~kı sunsun...... Talebeler sabahları, tramvay- halkın, nakil vasıtalarının, binaıa. bulunan trenlerdeki yolcular ine- Dr Yusuf Kemal Bayrakçıoğlu 
re-sındekı halavete, sevımlılıge Ve F atr •• a Sultan iradesini kay· sızlık yüzünden mekteplerine vak. rın, dükkan ve mağazaların ne su- cek ve derhal en yakın 111ğınaklara A~karadan şehrimize gelmiııtir. 
hem çapkın bir ifa~e veri~or ~e betmiş, benliğini bir akışı.1 sürük- tinde yeti~ememektedirler. İstan· retle hareket edeceklerini göste- g;deceklerdir. Kendisi burada kaldığı müddet 
hem de ~uvvet_ ~e cesaretın b~- lcyici cereyanına kar·- koyuver- bul Maarif müdürlüğü bunu gözö- ren bey~nnameleri tabettirmiştir. 5 - Alarmde rıhtımlardaki zarfında balıkçılığr;nız etrafında 
tü~ hususıyetlerını ayan beyan gos miş bir halde Mahınevin emirleri- · nünde tutarak talebe seferleti ih- Ve bugunlerde sokaklara asıla· vapurlar yolcu almayacak v~ ha- 1 meşgul olacak, yeniden yapılması 
terıv_-0 rdu. .. .. -· . .. ne itaat ediyordu dası için Tramvay idaresile tema- ca~:ır. .. reket halindek:ler en yakın ıske-ı düşı..inülen :balık tuzu fabrikasile 

~~r .~ey kel ten.asubunu ha~ vu- Geniş sedire oturdu ve Hızı· sa geçmiş ve bu seferlerin yapıl- J ayyare hucumu, el ve elek- leye yolcularını çıkaracaklardır. balık konserve müesseseleri hak-
cudunun en ~arız vasfı, genış. o· rın başını dizlerine koydu. Efsa- masına da karar verilmiştir. trikle müteharrik canavar düdük. Gece de ayrıca yapılacak dene- kında alakadarlarla temas ede-
muzları ve bırer ~arta!. pe~çesıne ı nevi bir hayat yaşıyor gibiydi. Bu taleıbe tramvayları, talebe- !erile ilan edilecek ve buna fahri- mede evler, mağazalar, dükkan-ı cektir. 
benzeyen kuvvetlı ellerıydı. Kalbi o kadar s.iddetle çarpıyor ka ve müesseseler düdükleri de iş. lar, her türlü bınalar tamamen S .. I d y . t B l leri sabahları okullarına en yakın on gun er e unanıs an u -

Bir iştiyakla seyredi~ten ziya- du ki, bu heyecan dalgasının ken tirak edeceklerdir. maskelenecek, ışık sızmıyacaktır. . R ' k 
d ı.. · kd' I .. .. b bir yere bırakacak, akşamlan saat • . l k .. garıstan ve omanyaya ço 

e, uır ta· ır e suzuşe enzeyen di!lini tıkayıvereceğini sanıyordu. d d d 1 k Alarm işareti düdüklerı' fasılalı A - Yangına manı o ma uze- ı ·· d k d'l t ·k b ) k 
b k .. d. M h 15,30 a a aynı yer en a aca - • . . . .. k mlktar a sev e ı en orı a ı -

u temaşa ço surme ı ve a ı- Elini kalbine götürüp bastırdı ve bir şekilde ürer dakika devam c- re alarm ışaretını mutea ıp .ev- I b' k .. d'· t -1 k 
k d k d w k" ··k tır 'S • • • • b h b arı ır aç gun ur tu u amama -

nev oynu;ı an çı ar ıgı uçu bir lahza kalkıp kaçmak ve bu · decektir. lerdeKı tenvıratıa era. er so a- d B k b'l . d b' 
b d k b H d d ki Ok il d b da ra her 1 .. d·· ta ır. una mu a ı pıyasa a ır 

ir ma eni a ı ızırın u a a- acayip durumdan kendini kur- u ar a ~n n s_on ' Halk Ne Suretle Hareket Edecek? !ardaki atesler de çıkarı ıp son u- h . b JJ • .. kt 
rına yaklaştırdı ve onun dudakla- tarmak istedi. Fakat dizlerine bü sabah ders saatınden bır saat ev- 1 - Halk alarm İşareti verilir rülecek, ha.vagazı muslukları ta· h ams~ fo lgu gdz~ çhrp~ab' adv:_e 
rının arasından bir kaç yudumluk tün ağırlığıile yaslanan ıgüzel bas- 1 vel açılacaktır. Bu suretle erken verilmez tam bir sükunetle evleri. mamen kapatılacaktır. .~:ı:;ı.~~ ~at;r;ıı: k~ r ı ır u-
bir mayii akıttı. tan yayılan ılık bir hararet on.u gelen talebenin ka~ı ~nünlde kkal- ne ve yahut poİisin gösterecegwı. sı B - Havagazı, maden dökü- şu u ay e ı e e ır. 

· d kik d ı·k .. .. l aca tır • B 1 k srafı karc:ılamı Bır kaç a a sonra e 1 an- derin bir raşe ile sarsmıya başla- ma:ıınm onune geçı mı~ 0 
• ğınaklara gideceklerdir. cü fabrikalarında ve sınai mües· u ucuzu ma ~ " -

lıda uyanma harek~:~ne benzeyen nııştı.. Okul kapıları önünde d: s~yyar 2 - Bir gaz bulutu içinde bu- selerde ışıkların sızmamasına Y:8baf wdedece~i b.ul~u~un~n _h~~ 
b_r kıpırdamş sezdıgt zaman, he- Bilmediği, tanımadığı, tatma- satıcıların toplanmasına manı olu- 1 runda ve gözlerde taharrüş olursa mümkün mertebe dikkat edilecek· Sl a ıgın an a lstı a e c etı u-
\Tlen sedirin yanında ve Hızırın dığı tatlı bir raşe. nacaktır. Buna müsaade eden ~ maske takılacak maskesi olma- . şünülmekte ve çok çıkan balıkla-
b k d fi . b ' hl · k ·d • · 1 · l t t ' tır. rın tekrar denize dökülmemesini 
.. aşın.a ya ın se e. ı ır.ra ednın_ O hükümran olmanın k' · me tep 1 ar~ amır en mesu u u. yanlar ya ıslak bir mendille ve ya. C - Fabrikalarda küller ve 

d d k t l b b zev mi 1 ki d temin için 5areler araştırılmakta-
uzer~n. e ~ra~ rıs a . ır ar -~· tatmı§tı. aca ar ır. hut ta elbiselerınin uçlarını ıslata- posalar dışarıya nakledilmeden 
gın ıçındekı gulrenk bır mayıın O, her arzu edilen şeyin Ja11• rak burunlarını tıkayacaklardır evvel söndürülecek, duman çıka- dır. 
ıçine de Hızıra içirdiği sudan b~r zasında husul buluşunu tatmı~tı. Suadiyenin Planı Hazırlandı 3 - Tayyareleri gÖTmek için Tan ve alev husule getiren baca- Doktor Yusuf Kemal Bayrakçı-
ilaç damla akıttı. Sonra altın b~r d. · · l evlerden veya sıO.ınaklardan "ıkıl. !ardan mümkün oldugwu kadar sa- oğlu lstanbulda bir iki gün kal-

k Und an rıkardıg"ı Fakat bütün bunlara rağmen, Mimar Prost Sua ıyenın güze - • .,. diktan sonra Adanaya hareket 
"upayı gene oyn "' 1 1 t . ·1 · · · b · ı~ hazırla- mayacaktır. Aksi halC:le tayyare- kınılacaktır. 
b k b . d • k t k. l" 1 o, gah biga.h rüyasını süs iyen eş ın mesı ıçın ır p an ed-ektı'r. 
aş a ır ma enı ap a ı aa 'd' p1· 'k 1 ...... 

. b. ·1 d ld d müphem hayallerle kan:.ıı karşıya makta ı ı. an tamamen ı ma 1 b h • d 
rengı ır mayı e o ur u. d'I . b l d w d b .. E 1 B • ı · \J • K • Kendisi u seya atı esnasın a 

Mahınev bu işleri süratle ya- .ICaldığını ve zaman zaman vü- el ıdmıBş l ud1:1n uJ. gun a~:r 1'1:1~.1:1n- C Z a C f ar f r 1 g f Q n g re$ 1 hiçte ihmal olunamıyacak bir ser-
parken bir yandan da Hızın tet- cudüne garip bir heyecanın y:ı- er . e eke ıyke mf. ar rnuld ukr ugune vetimiz olan tatlı su balıkları Ü· 

k .k d' d H l w b't" yıldıgwını hisııeder ve bu zevkle- verılece ve e!J l yapı ı tan son ikl k ı e ıyor u. azır ıgııu · ı ır- 1. .1 k - zerinde de tetk' er yapaca tır. 

dil• · 1 ı· b . k rinin gözünü açtıgwı zaman uçı.ıp ra faa ıyete geçı ece tır. K 1 V • 1 İl"' K" "" ~ten sonra ış eme ı ır apı per. ---o-- IZI ay asıtasıy e aç ve unyeVl Piyasaya Kahve Verildi 
de•ı'nı· aralıyarak ba .. ını uzatıp gittiğini görürdü. Bazı günler 

" " k Gümrükte mevcut 148 7 çuval 
l·rerı"de pürheyecan beklemekte o- saz çalınıp buhur yanar en vü- Floryada Tetkikler Maddeler Getı•rtı"lı11esı· ao·· ru·· şu'" ldu·· ... ı b h · kahvenin tevzii için Ticaret Veka-
lun Fatma Sultana: cudüne yayılan tat _ı :r re avetm İ I 
~ • · · 1 Belediye Fen şleri müdürü i e , ., !etinden emir gelm~tir. 

- Umarım ki biraz sonra ken- içinde garip ve ısımsız arzu ar .ı- • • ~ 
d d w d b 1 Neşriyat müdürü l::şref Şefik dün - Bunlardan 400 çuvalı İstanbul, düye gelir. Siz tes. rif buyurup ta yan ır ıgını uyar, un arın ne d b 

1 ıd w l d sabah Floryaya gi erek azı tet- 1 OO çuvalı Ankara ve 300 çuva-
onun yanıı:ıda yer a sanız iyi o· o ugunu an ıyamaz ı. d b l 1 d 
1 d d. (Arkası var) kikler e u unmuş ar ır. 1 j lı da diğer vilayetlere tahsis edıl-
urVe :oı~ra ondaki tereddüdü gö. Florya bu sene daha modern miş, miıtebakisi Vekalet emrinde 

bir şekle sokulacak, halkın ihtıya. alıkonulmuştur. Bu suretle kahve 
rüp elinden tutarak sürükler gibi r ' cını karşılayacak ·bir hal almasına [sıkıntısı kısmen karşılanmış oia-
Hızırın bı.lunduğu odaya çekti. s 1 ? Oruyor ar çalıştlacaktır. Yazın vapur sefer- r caktır. 

Fatma Sultan ipek minderlerin d 1 ı !eri yapılması da üşünü ımekte- E ı · · d'l · 1 ortasına bir granit parçası gibi 1 :vve ce SJparış e ı mış o an 
yaslanmış, uyuyan Hızın görünce Oturduğ~uz sokakta. bir dir. 20 hin çuval kahvenin yakında 
sendeledi ve geri çekilmek istedi. kaç ho.vagazı ıambasmxn cıır.ı: J}f aarifte: gelmesi beklenmektedir. Kahve.! 

O zaman Mahınev: ı'ığmdan Jtlkıl.yet etmekte iken ciler Birlıgi de yeni sipari,ler içln 
- Burada ne sultan vardır, Kahvelerde Vakit Geçiren ı~ıklan maskeleme kara.rUe ge· teşebbuslere girişmiştir. 

ne şehinşah.... çenlerde söndürillen lılmbalar 50 Talebe 
Siz gönlünün emrine baş eğmiş mahallemlzde bir daha. yakd- Basraya Lastik Geldi 

Mekteplerinden kaçarak kah· C ) ' 5600 bir kadından başka bir şey değil- madı. Bu 8f'bf'ple sokakta elle- avaya ısmar an·mış oıan 
Ö velerde oturmakla vakitlerini ge- E ıI s· ti~· • d 0

' k .. k · d d b'L · d 1' t kl · şiniz. yle bir kadın ki, altmışlık J'imizde fenerlerle doıa,ıyor ve czac ar ır ırmm un u ongresm e a et otomo t lÇ ve ış as ı erı-

l ı çircn talebeler, yakalanarak mek. · 4 OU t B l kocası paçavra menzi esindeki dtıı.er ,·atı:mda .. ıarm kavuc•tuıı.u d 1 • nın o anesınin asraya ge -
"' ., ·ı "' teplerin inzıbat meclislerine sev- Türkiye Eczacılar Birliği sene· halinin temin e i mesi temennı o- b u . 

kadınlarla bile ona ihanetten bir ı<ı,lktan mahrum kalışunızm se- 1 E 1 dıgı ha er alınmıştır . .uunıar sur-
kedileceklerdir. Bu meseleden elli lik kongresi dün top anmıştır. S· unmuştur. t. tu·· k 

lahza farig" olmaz. bebini anlıyamıyoruz. Sıkınh- B d h atıe memleketımı.ı;e ge iT ece -
kadar talebe inzlbat meclisine ve. ki idare heyetinin bir senelik faa- undan sonra i are eyeti se-

Sev sultamm ve sevil; çünkü mızın giderilmesi bir emre bağ- rilmiştir. liyeti görüşüldükten sonra, .mem- çimine geçilmiş ve Hüseyin Hüs- tir. 
sevmek ve sevilmek hayatın biri· h olan bu ı,e Belediye reisliği- İftihar Kı·taL·sı· lekette, hafif ıbir şekilde ecza buh nü, Hasan Derman, Mahmut Ce- Ticaret Vekaleti taTafından 
cik saadetidir. Hem siz artık bir nin Kumkapı nahiye müdtirHl- oıe ranı olduğu ve bunun için Kızılay vat, İsmet Somer, Nizamettin, lastiklerin tevzi ııek.lini gösteren 
sultan değilsiniz, sevdiği erkeği ğünün dikkat ve alii.kasım çek- Maarif Vekaleti 19 39 • 1940 vasıtasile ilaç ve kimyevi madde- Nail Halit, Eyüp Sabri, Gıyaset- kararname buıgünlerde Mıntaka 
düştüğü ihtiyar kartalırf pençesin- melerini rira ederim. Bu ricam, ders senesinde iftihar levhalarına 1 tin, Gafer seçilmişlerdir. Ticaret müdürtiığüne tebliğ edile-

k ıı. d tu bütiin !er getirtilmesi üzerinde konuşu - k rvı ı k · h l d'I den kurtarmak isteyen bir melek. so •&ıımz a 0 ran \'a- giren talebelerin isim ve resimle- Kongre münasebetile Reisicüm ce tir. em e eLımıze ıt a e ı en 
siniz. Yazık değil mi şu babayiği- tandaşlar ııammaclır. rini ihtiva eden bir «İftihar Kita- mu~tur. Depocuların her eczane- hurumuza, Başvekil'imize, Sıhhat bu lastikler acentaiarın ihtiyaçları 
te, ·buna kıyılır mıl Bu güzel baş ~-------------'~ besi» çıkarmış ve alakadar talebe- ye ilaç maddesi vermesi, gümrük. ve Maarif Vekillerine tazim tel- nisbetinde dağıtılacak ve kısmen 
yağlı bıir kemendin ilmiğile sıkı· fere göndermeğe başlamıştır. te bekleyen bir kısım malların it- grafları çekilmiştir. lastik sıkıntısı karşılanmış olacak. 

nın füıtunde, kollarının bütün kuvve- onun perl,an saçları üzerinde gezdlr
tUe bacaklarına. sarılmış hıçkırıyor dl: 
ve inUyordu. - BenJ af1edlnlz Saffet Bey! Pek 

- Piraye! Piraye! Benim haya
tım ..• Neden benl böyle peril}&n et
tin'! Ydlar<'a seni aradım.. Senin i
çin güz ya'ı döktüm.. Senln sesini 
duymak Jçin her 'eylml feda ettim .• 
Neden beni reddettin t Neden bana 
acımadın! 

Deri gitmiş olduğumu bWyorum. ı~aı
kat ben de azap çektim. Ben de yd
larca cehennemi bir hayat sürdüm. 

- Evet .. Belki .. Bwıa. inanırım ... 

bugtin bir sefil mahlftk, bir hiçim! 
Yeniden hıçkırıyor ve onun ayak

ları dlbJnde sürünüyordu. Piraye bu 
vaziyete tahammül edemedi. Onu 
kollarmdan tutarak çekti; 

- Saffet Bey, rica ederim, yer
den kalkmız. Ağlamayı bırakınız ... 
Biraz süklinet bıılunuı ..• 

tır. 

Çekoslovakyadan Gelen Çiviler 

Çekoslovakyadan getirtilen ve 
gümrükte bulunan 61 bin kilo çi· 
vinin tevzii için Vekaletten henüz 
bir emir gelmediğinden piyasada 
çivi buhranı devam etmektedir. 

Haber aldığım_!za göre piyasa

nın bu sıkıntısını önlemek ıçm 
Vekalet pek yakında alakadarlara 

35 Piraye bir sel gibi dökülen göz ya' 
larmm t.enlne kadar geçtiğini his
setti. Artık o da göz yaşlarına. yol 
vermiş, acı bir ha.z içinde Juçkırıyor
du. İniltiye benziyen kesik, halsiz bir 
ses devam ediyordu: 

Çünldl beni 8evdığin1 blltyordum .• Ve 
ben... Ah bilsen seni nasıl bir lptilıi 
Ue sevmı,tiın ..• '\'e bala ..• l'ira.ye ha
na inan... Bu gözleri görmlyen, se
nin için sefil \ 'C perişan olan bu za
vallı Saffet lnaıı. t-Jenl haJiı sevi
yorum... Seni daima Ye uuinın sev· 
dlm ••• Senin seslni iter an kulaklarım 
da. duydwn. :senin aşkını içime sin
dirdim. Bat{ııı ömrümce ı.enln ruhu-

- Bırak beni ağhyayım Plraye: .• 
Senin y·okluğuna ağlaya ağlaya kör 
olan gözlerim ,·arsın dlzlerJnln dl- icap eden emri vererek çivileri pi-

- Beni tanıyamadınız mır •• 
- Hayır! .• 
- IIlç mi tanıyamadmı:ı?. Sesimi 

hatırlamıya çahşmız .. on be~. on al
tı sene evveline dönünüz .. 

- Bütün hu söyledJklerlnW yap
mak Jçin dfü}ünmek, düşünmek için 
de kafa liu:mı ... Ben bütün bwıJar-
da.n mahrumum .. . 

- Peki neden böyle olflunuz?. 
- Bilmiyorum ... 
- Gözleriniz niçin sönılü ':. E!.ki-

<len en güzel bakan güzler bugün 
nrden görmüyor? .. Sh:e yazık ıleğll 

mi Satfet Bey? .. 
- Evet.. belki yazık! ... Belki de ... 
- Nl~ln sustunuz? •. 

Cevap \'ermedi; ı;;ablt bakan göz
leri bulandı; hiıl:l gUzelliğlnl muhafa
za eden çekme burnu kıı.dılı .. zayıf, 
kadit elleri uzanarak başındaki eski 
kaııkı>ti çekti ve yü7.line döklilen pe
rişan ıslak saçları a,·uçbyarak arka
ya doğru bastırdı. Şimdi me~akkat 
\'e mihnetle buro,an biçimli bir alın 
nıeyduna çıkmı,tı. Birkaç saniye bu 
\a.ı:lyette kaldıktan Mora mırrldamh: 

binde ~n ya,ıarını akıtsın! yasaya arzedecektir, 

Yarabbi bu kahil mi? Şimdi ya
' aş ya\'aş her ~eyi hatırlıyorum. Her 
şeyi tanıyorum ... '\'e baykllf seıdne 
benzlyen ani bir feryat yltkııeldl: 

- Piraye! Seni tamdım Piraye! 

- Niçin böyle söyltıyorsunuz? Her 
halt1e ıztu·abonrn derecesini tahmin 
etseniz böyle yapmavıınız. 

- BenJm kadar mı muztarlpsln ! 
- Bana inanmadm .. Beni affetnıe- Be im kad d na, senlıı ı.esine, ı.enin varlığına. pe- n nr mı acı uyuyor:.un? 

din... Rl<'alamna, göz ya'}larıma e
hemmiyet vcrmedJn .. Ve biliyorum ... 
Bütün bunları niçin yaptığını bUlyo
rum ... Hf'nden intikam aldın ... 1'"akat 
bu pel• fed olclu Piru~·e! Bu kadar 

re.ııtiş ettim.. Sen dnha. ya,ıyllA!aksın. Güzel gUnler 

Ve daha. yava,ııyarak Hö,·e etti: görecekı-,Jn ... 
- }~akat ben bu cezaya mfüıtaJtak - \'e bir kaç sanlJO düşündükten 

dım.. Cenabı hak bana bu azabı du- sonra sordu: 
rup dururken çektirmedi. Amamıız - Kiınlnle e\'lendln? Çocukların ileri gıtmi3·ccektin. Bu derece kalb-
bir gönül hırsızı idim! .• Sa.:ı ısız in- var mı? siz da.vraıımıyacakhıı ... 
snnlann canım yııknuştım. .Sayısız ı>Jra.,·e başından aşağı kaynar ı.u 

Piraye gırtlağını yırtan bir şehlki 
ln!!anlara gö2 yaşı düktılrmüı;;tüm... ılökutdi.lk'Unü zannetti. Bir iki defa 
Kendimi ı;-ok beğenmiş, guz~lllğiıne, yutkunduktan ı.onra: Birdenbire kendisini halının üze- boğmak için mendlllııl aJ;zma götür-

rine atnu5tı. Ba~ı onun a~ akları- dü. Sonra, buz keslJcn parmaklarını ukekll~lmc ~·ok gil\'enmiştlm. l"akat j (Arkaaı var) 

.. .... ,.~..,,.,._ . ,~...,... ~ ........ -.... 

Maliye Vekaletinin 
Bir Kararı 

Ankara, 21 (Hususi Muhabiri
mizden) - Mal~ye Vekaleti mil
li müdafaa mükellefiyeti komis
yonlarınca ittihaz olunan karar
larla alınan eşyaların muayene 
raporlarının dam.ga resmine tabi 
tutulmaması, satın alınan eşy .ı, 
erzak ve saire teslimine ait mak
buzlara ise sekiz kuruşluk damga 
pulu yapıştırılmasını kararlaştır

mıştır • 
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~G (J N IDffE N 
GUl~ 

Gramer Hastalıi' 
Yazan: OC YILl)d 

~ n on beş sene ~evvel f 
~ tah Efendi isminde 

ve~li bir muhacirle tanış:nıŞ ~ 
kendi halinde temiz, haluk ~ 
adamcağız. Bir kısım cahille~ 
olduğu gibi Fettah Efend ı.l 
de ilme karşı saf bir hayrıı:; 
vardı ve Adem ismindeki OV' 

nu ne pahasına olursa olsull 
kutmaya karar vermişti. tİI. 

Adem Sulak bostanda Y·LJ 
miş bir asmakabağı gibi al' 
diğine büyüyor, yaşı on '.ıı 
olduğu halde babasını geçJ1l'P 
başlıyordu. JI 

Adem de Fettah Efendi f' 
ilme kar~ı hürmetle dolu bit f. 
cuktu. Fakat babasının oğlUaıJ 
duğu için bu hürmet bir t 

rbir hüsnüniyet, platonik bir~ 
gi derecesini asamıyor, dur 
dan değiştirdiğ( mekteplerin 
ıbirinden hayır göremiyorduj;I 

Fettah Efendi zamanın b ~ 
!kab.ahati mektep\ere yükl I 
alimlerinin bir çoğundan d 
insaflı bir cahil olduğu için ~ 
seyi, hatta oğlunu bile ithatıl 
miyor, bu neticenin yenilrn~Jt 
tali olduğuna hükmederek ,...., 
ce meyus oluyordu. 

Soğuk ve yağmurlu bit jjlt 
gününde Fettah Efendi ile 1'. 
ra•ber Kadıköy vapurunun 
kamarasındaydık. o zam• 
maruf palavracılarından J1, 
noktasız, vir.gülsüz durın JI 
•anlatıyor, kamara halkı ıne 
ren dinliyorduk: 

- Merhum çok okumu~ 
adamdı. Bir aralık aç kal 
Şehremanetinde ufak bir ki 
lik almağa mecbur olın;». 
Yazdığı bir tezkerede «evleA 
sokaklara atılan «Hassü hal
iltikadı~ diye bir cümle kU 
mı§. Hassü haşa.kin çörçÖP 
mek olduğu malum. Fa~C 
tikat ne ola? Mümeyyiz bı.I 
limcyi anlamayarak müdiir'.il 
türmüş. O da i~in içinden ~· 
mayınca fesi bastırdığı gibi 
ru Emanet makamına. Şehr 
ni merhumu çağırarak izah•* 
temiş. O da cevap vermiş: ' 
lumu devletiniz lukata atı 
şeyler demektır. !itikat b 
dan yapılmış bir maştarcUr 
atılmış şeyleri toplamak 
'Sına gelir. Şehremini merhıl 
ki ilmin derecesine hayran o 
ve müdürlerden birini d 
makamından kaydırarak "Y 
ıbu alim zatı tayin etmek h 
nashğını göstermiş. 

Sülaşi mucerred nedir 
misiniz? İlmin anahtarı ... 
öğrendin mi bütün ilim h 
!eri senin demektir. Merh 
yaptığı gibi kapıları tıkır tıkıl 
gir. Eğer merhum sülasi JfJ 
redi bilmeseydi lukatadan il 
masdarını yapamayacak "' 
mazhariyete erişomiyecektİ·· 
vet ilim sülasi mucerred el 
tir. Onu belledin mi hiç kof 

F etU,,h Efendi her kapı)'! 
ıbu tılısımlı anahtar hikS l 
hayranlık ve huşu ürperJJ111 

dinliyordu, Gözlerinde s011 

ümitle boynunu bükerek ,o 
- Nasıl euek te şu .. 

mucerredi bizim Ademe 0 

sek~ 
Talebemizdc dil tahsil"' 

ıbiyesinin zayıf kalmasını 
mersizlikten bilen ve bintl 
çareyi de gene prograrn• 
mer dersi konmasından ~ 
iyi insanlar bana daima r 
!:.fendinin bu sülaşi ınuc 
hikayesini hatırlatırlar. rd 

Gözleri aydın 1 Her de ' 
va gramer mekteplerde 
•ba~lamı,tır. Dil kültiltÜ. 
zevki denen şeyi çocukletr' 
sın de görelim. 

Münakalat Vekili 
An karada 

Ankara, 2 1 (Hususi M d 
mizden) - Garbi An• 
tetkik seyahatinde bulunaıı 
det Kerim İncedayı Aıı 
dönmÜ§tÜr. 

2Z tKtNctKANUN l~ 
ÇARŞAl\IBA 

YIL: 1941 - AY: l - oti~1 

RUMi: 1S:S6 - 2 lnc.lkA11ıJll1 

ntcRI: 1859 - ZtLutcc'i: 

• . ... .l.r \ ......... Ti ~ 

GÜNEŞ: 8,20 
üuLE: 13,2S 
!KİNDİ : 15,57 
AKŞ~t : 18,12 
YATSI: 19,47 
1M:SAK: 6,36 
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~öYA~i 

öCMAL. 
Dede ile Oğul Farkı 

"Dedenz, Köyden Topla:l1!1 Yüz Yumurtanm Beherini Kasabada 
Beş Para Karla Satardı. Ben Topladığım 

ELBASAN TA ASI 
Lava), Vişi'ye 

Tekrar 
Sokulabilecek mi 

Bir Milyon Kilo Buğdayın Kilosunu 40 Para Karla Satıyorum. ,, Zindandaşlarzn Alıc,sı 
Dışarda ıbuğulamnış catnlan çin ısrar etti. Ardaanrya bqla- Ik y t '-' y 

ok~ıyan bir yağmur, ray W,tünde Ya%an: dım. en ap zgzm e ~ k 
seken tekerlekler ve yataklı va- i - Musevilerden biri Ameri- ._, L e 
gonun kompartımanında evin~e- FaraJı F E ı· Jl kaya hicret etmiş, para yok, pul 

ki kuş tizyil ı>·a.t.ağının baaretını Yok. Açlıktan ölecek. Sağa bat 1 Bu Ya ın N ı ·ı T ·· · H kk .___ :=ı 
çeken kalantur patron... bı'n vurmU§, aola ıhat vurmut. kimse- z ın aKı ve ercumesr a 1 Tamamıyle ~erbesttirı 

Yazan: M. H. ZAL 

IF ransanın Damat Feridi o· 
lan Laval yeniden Mare· 

~al Petnin"le görüşmüştür. Laval, 
1 3 akkinunda hükUm.etten ha· 
oin bir ~kikle aulmıftı. Hakkın· 
da türlü türlü rivayetler vardı. 
Bunlardan biri de F:rana devlet 
reisini kaçırarak Almanlara tes· 
l~m etmek ve sonra Alman ajanı 
sıfatile Viohy hükumetinin başı
na konrnaktı. 

1 3 ilkkA.nun hadisesınden son· 
ra Petain"in Laval'le karplapnuı 
ve aradaki anlqmazlığın .kalk~ı
ğı hak.kında ıbir tcıblii neoredil
mesi çok garip oir hadisedir. 

T e!b}iğde eski hadiselere te· 
mas edilmekle beraber kapalı 
geçiliyor ve bunlann mahiye~ 
bu sırada ortaya koymanın mıllı 
ahengi boza:bil:eceği ima olunu· 
yor. 

Herhalde ~ası belli ki Viciıy 
F ransası, Lavarl.e konuşmayı ka· 
bul etmelcl.e iflCl bir hap yutmu§" 
tur. Mümkün olduğu kadar me· 
sele çıkamıamak, mütar~eye 
riayet etmek ve ettirmek sıyaae· 
t . · ·--·L olar.ak Almanyaıun ının ~I 1 
hatırına bakrlmıo. heriıal.de ~: 
manların ısran üzerine bu mu· 
lakat keıbul edilmittir. 

Eğer Laval'in Vidıy"den aul
masını icap ettiren .dbep çok ~-
w ı_ ___ • .ı. Marqal Petam 
gır OllllAO&r-- , l 
beş hafta evvel böyle bu meee e 
çıkar:mıırneiı elbette tercih oder-
d . Ç"-'-" Laval'in Baf'vekil mu· 

L u~ Al 
inl'Winden çrkarılmaaınm • 

av IK w • tidaden 
manian .kmdıracagı ~ . k. 
malumdu. Bu dü§ii~ ~r 1 

Mareaıl Petain H~ c ~ır ~
graf çd;ınit ve Laval ın ~~~
nin Fransız siya.seti.n<few bır d~
şiklik dcmc:k olmıyacagını temm 
etmişti. 

Almanlar. cenuba kar§l hazır
ladıkları umumi taamız zinciri
nin bir ha1kMı sıfatile Fransayı 
hükümleri altına almak ihtiyacı
nı şiddetlC duyuyorlar. Zaten 
Vichy F ran.umın kuruhnaaına 
mü.aade cdereen, ıbunun ~i 
ve müalakil bir aiyaaet eaıhibı ~ır 
hükümet olabileceğini ne bugun 
. . ne de yarın için hatırdan 
ıçın, ı cih ı 
geçirmemişlerdi. şte bu el e 
sundi bütün dertleri ŞQ§nİg ka· 
binesine .kendi ajanları Sy~ !?· 

t. soktukları gibi Pet.aın ın 
guar ı ak b"' 
yanına da Laval'i aokm ' o'!· 
1 k 1 . ·,.~-!..len fet:hetmcktır. ece a eyı ,T_ı:ıu 

P t • bu zaafı göster~ 
e aın F 'd' . tek 

·? F ranıız Damal en ını • 
:~kabineye alarak V~y Frır· 
sası hesabına intiharı go~ a a~ 
cak mı? Vaziyetin alacagı ~cklı 
b··ı" dünya merakla beklıyor. u un -L • 

Her taraf daha henüz alaca kikat hudur. Ayda bir kaç den medet yok. En nihayet ha- - --= :..J 
karanlıktır. Yag· ınur hala çiseli- lira para kazanıyorum. Neye ya- hamhaneye gı'tmi• .. Aman bana Al_ r_ , y 1 Yazan 

_,_ fin rar. Jmzanu atmasını bile bılmi- ,. " M.!llmet l:..m.İn aman kara ıgün J : d""orlar J t L 
yor. tekerlekler ı~omotı acı bir İş, demiş. Hahamhanedc mun dostlanmın başında gdir. Her . ., · § e ou 
du .. du"gwu·nün ahengine uyarak yorum. Bir onu becerebı!sem. hal bulunan bir katıp' liüe kendi- t · Aka QA-dA- lir. 

'- J k ' d Bat pumağımı mürekkebe batı- ~1 F nası sa g1ttiğimiz Maltanın Pül- IUI ...... Elba san 
kentler iızerinue ıe ıyor, uru- sini yerleştirmek istemi§ er. a- verieta kalesinde iki yıl r.nk çile ur d 

k k . la rıp i.mza yerıne kağıdın alt tarcı- k k .J 1 d • :ır- dog-;rudan dogwru a a Yor ve sonra te rar se ıyor r ve . at. .o u.ması y,lanaaı o m.a ıgı doldurduk. Sakl:unayalım kı' . . Lı·- ı . . 1 Ad . ·w · Ya cow k d · t fma baamaktan bır kurtuıabil- k "'1 rıyatin. ı 
böylece ekspres ar um a 

15 aş. ıç.ı.n ımk.an bulunaan . .. amıo . . Bır aç 1 razıcık ta çile l>ooalttık. bır tarifname elde ederler. -oın 80 Unda ı_. l'.'11..... 
k - --·Lal cıhır ıcrn... b 1 "- k d J ~ B 1 dası vardır S w oır LIU9o yonlar, köyler, aaAU ar, f w • gun geçınc ı mesı ıçuı ıuır aç o- ı !Jte o mcaut, bahtiyar, arkın- ununa ıbera:ber dostlarunı b ' dı . k. · agında b' Ş 

ler ıbırakarak İatanıbula dogru Pendiği geçmiştik. E.ksprea lar verıp Allah yardımcın olsun, us:z dev.irde kli ki. ben 64 zın- • velev yarım yamalak ta olsa -1 ı nd n ı. Elhasan•- ır 
Ha..xdarpaşaya cıoğru ismının ıta- d k 1 · 1 yısın an geç E,ıı .. , cenup 

yol alıyor. ~ d • • .. iyerek apı dıpn aa ıvermıt er. dnndaşm ahçılığını ediyordum. cevapsız bırakıp incitmemek için h'l" 
00 

er. w:>a neıı . iki 
Treo daha Tuzladan çok yu- e ettıgı manayı gostermek ıçın Adam akıllı Aklığı bu bir He t d · B • t,-L ben de hatınmda kalanları an- d~'ı F~n<:.aŞ maınur,-1,.rrı 

1 e.k çırpınıyor, dakU..ada atladığı ray k d La la ·w· . )"- makara I w mı:n no e eyun: ogaz QM;;• wı; t k "-1,,. kardadır. Korldor ar orta m • l . . . k k aç o r ıgne, ıp uı;, uguna... latmıya çalışayım_: Tavasını öğ- d 'ur.
5 

a . 0 mbi Öyl' ds 
1 U leh l L d olu A kent erını sanıyeye ya !aştırma b l b 1 B d.e ır arp arnzıde e 

tep ve ise ta e er e · • . . I K tunu unu a ıp satmıya a§ a- azı <la hususi sofralar için renme n önce menşeini. kayna- · n, Yarlar<! 
ralannda ppkalanndan orta ıçın ça ışıy<.or ve yırtınıyor. en- § V b" lece ba,ladığı ticcı- t 1 k dk M ıiı N ğını öğrenmeııyiz ki. fuınlanmıt rumlardıban geç.er. 1" <en}ıd an, u 
m-'-teplı' oldugu~ nu anladıüım disinde yarışı bitiren bir koşucu- ı mı . . .. ed oy .. b" "] k A peş ema uşanır ı . e um u d raçtır akımsı-_ı V a ır 

e.ıı. • •• • 1 retı gun en gune uyu tere • man usta ciğer kebabında müte- tavasuıın ta ına iyiden İyıye va· ı 'Elb , . :aır. akt·ı · 
dört tane de kız var. w nun soEn goeterış emha:e erlı var •• merikada sayılı mi}yonerler ara- hasaıstı. Hamallar başı Ferit A - raıMl. mur . . e Yı goren Elb ı e m 

Tren süratini arttırıyor ve yag• vet, dıyor, ıç o mazsa k • b .b W • d b. E.ıbaaan tek bir kelime de- dan bı~ı memleketine ~d· nlıla 
. ı ıkl insan bir ilk mektep tahsıli olsun ıınK~ -a~~~ış.b. . .. . d Bga eyd su"- öregın e _L ue birdi. Şk o eh . b o 

mur taneleri oüııooütün il aşıyor. 1 enuısıni ır gun zıyaret e en en e muınet ve guroct ellerin- ci:d r: ·oım 1 ':1 nnc akını, l.. nrnu1o 
il l. Tuzla yapma ı. · ı d b " . d .. ~ d' 1 El • b l 'b E'·L la gıpta ıl"· hatta haa tl' ~krrııt er ıyoruz. ··· Aılcm ıe · ok kut ak 11• te· gazetecı er en ın eormuş: e ne ogrcn ıyscı:n, manga am- &An, • asan, ııoasan. e c 

Vagoon .koridorları artık tama· v nı ç o m 1 B .. d ld'• · k d . d A.ob b re Şkombil demiş. Sen : (l\tr 
men talebelerle dolmuştur. Soru- di. Bütün ka.bahat ıbende, oku- - Direktör cenap arı. UKtJn ıın ge ,ıgı . a nr pıHır ım. asan, A e sen, Elba san. dini Elba san!) de J._ • 

. ma.dım. Amerikanın sayılı adaml8:rından- .~cçende 'bır hnlya~ ahçılık g .bi -hır çok tarthı ve ıçltmai, ~ 
yorwn. . k Ve ifte §imdi görüyonıunuz ıtnız. Kasalarınızda mılyonlar mü'td\ıı41ısının son cıcrıni oku- lengistik ve filoloik ~hhaleler Bütün bu İstihalelerdet\ 

- Arslanlar hangı me tepten- 1 k. d" .. .. var. Bir sozunüz milyonları ha. dum. Romalı mütehassı" iddia. e- ~c.ç. C1<fi.n• merilum ve mag" fur, tavası nerdcn çıkmış~ D~°"lll . . ba'--'-- ~ ı, ovunuyorum. . d' . &~\' 
sınız tuUUn b. k . Ağzındaki sigaranın dumanla- tekete ıgetireıbilecck bır kudret- ıyordu kı. Yunanistan koyunla- ı.Juy uı.; ua at f raşerli Şcmaettin Çe§itli ve karıııktır. •Yet 

Her k~ıan K u İesKçdz~r. I rını buğulu camlara doğru savu- te. Düşunün bir kere okumanız rının ciğerlerinden pek lezzetli !)amı Beyın bır el yazması cae- Türkler buralara geldik 
- Pen • arta• a oy, rarak hasretle seyrettıgı mektep yazmanız. olsaydı siz ne olur<lu· kebap olur. Zannetmiyorum. Be~ 1 rinde cgömıüştüm. man gösterdiği liyakat \P lerA ~-

haydarpa~. .. ~ çcx:uldarına >butı. nuz? Y~nan ~uzularını, koyunlarını bı- Elbasan - Bir takım yabancı manlıklardan kinaye ol c kahrfl. 
- ~:la eGc;:;YH=~~~ Tav - Akııları varsa çalışsınlar. Gülmüş ve ne o!acaktım bili- ~rkT' B.ır~z ~~ra~ o;~ ardal y~ydıl- msanıarı ansl2.llı basan ıninaaına ıan~ndanlanna (Alp At'aİ~~~ -k\4 
- u • • Dünyada en büyük servet bugi- yor musunuz? demış: • . ı arı ıçın cıgcr en e: et e~ı e geur. mııler. Naıııl ki, Yunanlıla de-

pnlı... d k d' 1 - Hahamhaneye katıp... pek sert olur. Fakat Buıgaz.ı ko- tı.h _ . . . çiliz.ler filan yiğit lnun d r, in. 
O sırada, yanım .. ~ g~~ • ır. . . . Güldü çu, yeişl Tirollerin kuzusu, Kalab- uan - Kendısının olmıyan na bu gibi unvan lan an anları. 

te olan, sonradan ouyük bır tüc- Ah im ılk mektep dıplomam ... . . nya sığırı dünyaca meşhurdur bu oe.acyı ıbaı.ıuı mıu1a.sına cıa d' 1 D" ıh Vermekte 
car olduğunu anlad~~ kala~- oaun elimde bulunaaydı, dedL 1 Tren Huydarpaıaya gelmıştı. Fa1'at it yine bununla bitmez. lie•0'8ı gun o öeıaeyı baaaııı ba- b~r 'İ~ir. ~i~a~~ er tarafında. 
tur zat. muhavereye i§tirak edı- Neler yapmazdıdı, neıer? Vedalaşarak ayrıldık. Ben Jstan- N ·• . 1 lsu f t san manasına aa geıır b YAi A 

1 
fU Var: Acab 

yor Güldüm: bula, o ise rıhtunda kendiaini bek e cıgefl b~rsa o tt \barı :cır t.ı - tiuan - ıvı~addc. ki- 1 u P I~ ani ~climeai ~rnıı a 
...:_ r-llfln bakalım evlatlar... - Hatırlar mısınız, bir fıkra liyen adamlarına ıbeo da.kıka gö- nun . nde d•. ırMıure1 • e"L .. et" apA ı • taba eıuıı .oaaan yanı ana ıçen : ,r;__n ve aıçe e~n deği~eaj n 

..-ı . . k ek . . h"l d • •· .. mcsın e ır. ese a vu un rna- • , Llloasana .mı tanavvijJ ı e Çalıtın. Bugün elinizde fırsat 'Vl_lr- vardır, dednn. . .. . z~ m ıçın sa ı e ogru yuru- ı vutluk bir araya gelse, en ıoh- yemm eaen aemCA.ur. ı'lr&Cbe.uı Tarihçılerin bilecekler· c.trnittir. 
kcn çall§lDAzeaDJZ yarın benun - Ha.yır. dcdı ve aoylemcm ı. mıye başladı. ti' y d~ M"l" N )' onoao.u ıncrnne eı oaıta'run Kı. I ı l>ır it 
aibi dizlerinizi döverainiz... 1 rch ıl ene w • 1 ı ano,rh apNo ı veya lVıuaıwnan 11nusaı111a et ba· Elhaaan tavası ya sadece h. 
• . _ ~L ,_ ..ı _ a çı arını çagıraa ar me um U• lana ak yapılır ah h 8 0-Uzattığım sıgarayı CCO&nQCn o kt o· k" , 6arun kl, Vatanıma, ı.st~tİiltmC r • Y Ut aşland k 

. . l '---'- l o or ıyor 1 • ı•man ustanın yuzde bırı kadar ne- tan n a fınnda b'ı . . ı -'-arttığı kibnt e yaıuuxcn an at- • f' .• __ 1 U '"ld" goz. dıKeıı.enn goz.ıerını oyup a- 50 r r ıyıce kı~ıı 
,_-. ıs cıger pışuemcz.ıer. ata o u . tılarak. r mıye. ba§ladı: TANSİYON MESELESİ . k 1 1 • 1 vuçıanna ko>acagım. liır de §U 

- Buğday ve tiftik üzerine ~ dıae a an ar sakg d 0 sun, 0b~- veya bu meseıe,> e el basan ma· Tavlı eti parça parça do v 

D w d w Kı 1 an sonra usta a ar usta ı- 1 k 1 ~rar-:~_ıyo~ --~w ~·m1.-..ı!ecdr, .. r- - 1 - risine daha tesadüf ettım. Bu. naııına geur ıu, c oyanıat::lakra· ıın, t ncereye yerleştirirsin. Ya 
~·u; 'OU mcaıege ıu uıı. l§llll• A . d ~L H l k larında an&am tarkı vardır. o- rım fincan 

80 
w nn ._ -

ddti tek sebep, baıbamın da. de- KaJb ve damarlar \'llcudün en yonun düşıncıü veya ylllnıelmeııl de- tına a m~ıur elen o an- yan demek aleıade meıgul ol- w g . ıuyu .:oyarsın. 
demin de tüccar olu§larıOır. On~ ebemmlyeUl uuvland.ır. Kalb her ,·anılı olabılwti gibi mu,·akka.t da 1 tasının . ahç~ba§ıs.ı. naımlı Bar- mak. csıtı tabırıle vaz.ıyet etmek Agır ateşte kench suyu ile ılik 
fann dedesi de tüccarmıf, ben dakika, bir &&at gibl lıjll~ere.k, \'Ü· olabUlr. ıha .Yanıdır. B~un • Barba Ya- demektir. 1::.1 .basanda bir ıarar. oluncnyn kadar kaynatıp p .

1
i İr 

de tliccanm, yalnız arada ufa.k. I c.udünıüze Ul&umlu olall, luuu damar- Me\·cut Tao iyon aletleri, ancak nının kebapladıgı cıgerc d~yu~ mat ve şiddet vardır. sin. Pişeceğine ) akın ba§ka b. 
tcfdt farklar Tardır. lan Mı\'keder. Damarluda ~k bel;- kol ,.e bacağa tatbik olunmak sure- olmaz. Latcn ~unan~ı·lak"Jlf 

1
° · Albuan = Mevzuumuzun ba- kap içine • bir kilo et İ.çin ır 

Dedem. köyden topladığı yüz leyld olıuı bu kıymetli ma~il, \1lcu- tile luıllawlırlar ve ancak ~blk ıu.n, tavaj olsun u g ı ap arı ricinae gııbi gorÜJurse de bazı nm kilo iyi yoğurt koyar • ..; 
ywnurtarun bcherini kasabada dua ea ulak Jıücttıılutne kadar dağı· olundukları yerdeki kan tazyUdnl ıyı pı.şır~ er~. . .. methumıarda öyle değildir. Türk- gurta be§ altı yumurta ~~~r 0 

bet par.a karla atardı. Ben topla. tırlar. Uzu\·ları rıdalaııdıraıı kan gôsterirler. Buna bakarak v~udiin . Su bö_regme gelmcc; adı Ôs- çcde nitasi hummaya tutu- Beıı altı çorhd kaşığı un k a.r 
<himı oir milyoa kilo buidayın Wlu.I, lııtWaa bedeAe ~ kirlea-, lalr noktalanndakt damar halJaln tuncıe aadc ııuya obu yeme&e. y- &an lohusaıar içın a.J:baatı derler. .. • ta 
kilo.unu 40 para Urla. aatıyo- d.Lktea Mlll'a &ekrar, dam&r :tollarlle, uı kan tazyilWıln de Aletin konuldu- ledır ama er.babı plfıruıce tadı- Bunun bır de mecazi tarafı var, Luzınnu kndar tuz, fok .. t l:io c 
rum 1 kalbe döaer. Kalb.Jen akclj'erlere ta yerdeklnJn ayni oldutwaa kabul na can dayanmaz. !iıraz kayna· h 

1 
l> . . . . .. .. Arnavut bıberı ekersın. Sonra 

L_,..]en ivive abbap ol.ın•-tuk pcıip aal uva mınaceılıe8bıdc temb- ederiz. Bu tel&kkl. çok defa, dotru mıı au, bıraz yutka, ıbıraz. peynır bani ı zoru bır l§ı yuzunele go.z~ne bunu bir ıyice döversin. lence-
~ ,,..,, ..., · . . f u attırıp ecercmıyen r ıçın d k ' L k .. cuL_1.. kahvaltunızı yapmak üze· leaea kaD deaiift.e, yenkleJı \lkudü bıe ele. 1ıazao dofnı olmıyahUeoettnJ neyı takat, sahıcı man et ater. d. d w d d 

1 
j L re e ı etı il.lir topra guvecc ak ~illl ' « ort ogur u> er er. fte iLlU d kt • d . re yemek vagonuna giderek eütlü clolafıp bücnı&eri beeılemek kablliJe- yanı kol 'eya bat'.aktaki Tana.iyonun ~ayın l-erll bAga.bdey darıımh alUl, kabaca tabiri kuUarunak .. temı- ~~r ı akn s~nratyogurl u ustunc • 

'--L:velerun' izi i.nmıy" e koyulduk thd kazanDwJ olur. Bu 8ureUe \Ucu- yUk!lekllk ,eya dül}WdUfUntı ratmen. a.ısıtanmasın u sa e ııuya ıunur leh' . 
1 

d .. I l . ı.oyup aşıgın crsı ı e ycıyarsı ~mı ........ • 1 ani daha . . yen çe ı ınsan ar a oy c er ıçın F l K L • lstaobula. ıbeı dakika için gidi- dÜD uwhtaç oktutu cıda. kudret ''e \'Ücudün tıalr noktaıamıda, ~ l§ını ltaıy . ar ıyı pıoırıyor- alıbasana tutuldu albaaana ırına aa nrsın. ıpıı;ırmızı oJ. 
mu• Gara kendiainden bir k&Wrl durmadaa ıemw ed.ılııUI} bulu· dlmaj'dald Tansiyonun kol veya ha- lar. ÇeşıtJı makarnaları meydan- id d 

1 
' çar- duktıuı sonra ne yaparsan Yct yor ... ::....ı.. 1 1 I pı ı, er er. k saaıt evvel varac.a.k olan bir DW'. Kalb, kalU damarlar& a.uuak caktaklnln aksi oJabllecettW de dü- da. lJunyaca m~ıur. ta yan arın _ parsın. 

k~ vagon buğdayı lstanlbul ci- lçlıa büır.llfıüj"u zamaa. damarlar uze- 9ü001ek pek iJA mll.mktlndtlr. bu de işkembe yaiırulerı vardır. Albe ~n 1 - .Argod_ur ve ee~ Benim bildı.ğim Elhasan tava-
h ~ eçirnıck üzere mavnalara dae bir &az)'ik 1era ede.r. Uaıw.rlann ı D N ri E Adına tnpl aıamuanez derler kL al be 1 n.ın çevrılmı~ıdır, Mesela sının klasik reçetesi budur. Dost 
~c!ekrniş. 1 da kendi içleriDe dolaa bu kaa kü&- r ... u rl"ene o işkembeyi diınyanın batka bir orta~a bır avanta, bır anafor ve- la.rını daha ~e~etll, daha me>d rn 

y p k' zahmete değer 1 lıe&lııe karfı saeterdiJderi mu.kave- tarafında bulamazaını.z. ya 0~ ha.k v.~r~_ır. Batkaları onu bır reçete ıstıyorlarsa ) ukarda 
- e ı a.ma. ... _ -IA- almagı ıbır turlu beceremiyorlar d J' . b ' Ek r 1 mi? Bu işi ıbir telgrafla yapamaı metl ifade eılea, mua,YYea _.. -- Gel gelelim bu satırlan niçin d . 

1
• .. .. • l: ıgım gı ı snrrıatikos a a· 

'd' · dedim. Wd)'e& kllUe&lerl ,;ardır. Bu &W"etk ~ yuıdığıma: Dün Emin Yalıma.n· 1 o•t ta ıenı ayık goruyorlar, •ın nhçibaııaı Papa Ko.taya aor-
mı cw:i~ kalı UzeriDe &eelr eden deuww bı. dan tur telgraf aldım. Akpm di- ( en al bel Başkasını defet 1) ' sunlaı. 

T. ah kt kalb 'e damar taı.)lkl me,cuttur ı. yord•ı eak.i dostlar toplandık. _ ıcarette z met YP ur. ... .•. d • 
1 

d ' 

d L d •~'- • bwıa beklnılik ""'11 e < l'aıuı )OD) • Yemekte seni andık. Seni anar-Hele lngiliz • Amerika Cçyuesı 
kurulduktan ve İngiltere bir çok 

taraflarda ve bj)halN Afrikada 

Malının başın an oır a'"1Aa ay ~ .,,., - - .. . .• . 
I 1 .. bütün tehlikeleri gö- )'Oruz. ... c.~ .. 'ı-c9. 2'11 iten <le Maltadn pışırdiğırı ve 
rı anl tucc.::; çeken bir kumazhaz şu laalde Taaalyoruuı du,ttk, tabii 8.00 Program, 8,03 Ajans haberle- tadı hali damağunızda kalan El-

bb.. .. ele aldıktan sonra 
tcşe usu 

z~ ,~~p r nya yükaelı: olmuı kalb ve damar- basan tavasını hatırladık. Bıze 
gibÖırd b · hi.çhir itim yok. l larm Taaıli)ou OlçUldliğıi &DdMki ba· ri, 8'18 Ha!lt program (Pi.) 8•451 bunun reçetesini gönderir misin? 

ra a deaknır::_ .. _,.,_ '-Af Uae tabidir. Kalblıı kuHetll \ieya 9,00 Ev kadını • Yemek listesi. Hay hayı Neye :göndermiye· Orada bet ~• go~UAmcm & ı k 
. "'zükii .. im bütün iıle- yorsun, damarların ywuufllk \e)a 12,30 Program, 12,33 Halk tUrkU- yim) Gerçı çoktandır endi ken 

Petain'in bu esaslı meselede Al
man tazyikına boyun eğeeeğine 
ihtimal vermek güçtüT. 

.d.ir ve o go .....-·· "'--~ı tft" d' . d' W' · . .. ah . bir an evvel intacı için liızım· aert olıuaııuıa ıore, 4
....., ,on '"''&\• lerl, 12.!IO Ajans haberleri, 13 05 Şnr- ımı ye ıgım ıçın ne ~mator • 

~ elzemdir. vlWer süet.ereoetl gibl daıııarları kılar, 13,20 H.00 Radyo salon ork<'s çılıkll~ ne Aprofdesyondellikle me~u! 1 
' N . yaparsınız? diye sor- açıp kapıyan \e bu suretle 'uc:uttwcı trası. de~ı ım. ra an a tam yırmı 
- e ı§ kan clolaljlnaaıııda bU' ilk rol alubi bir yı) geçti, Bir çok kebapların, Belediyede: du ıu 18,00 Program, 18,03 Cazband (Pl) I · Gaz t 'yiın bulwıaıı lnooclk ıilnJrlerln \C aldı a- tavalaliln pişiri mr-sini unuttum. 
- N e .. ec; m~lek. Yazar, o- n kanı teml:demek, kuvTeUendlnnek 18,80 Konuşma, 1 411 Çocuk saati, Dostlarım bunu, bana soracakla-ş19ıı yollan tamir cclU~k - Şiş· 

lı semtinde.ki bUtün yolların yeni teş
kil edilen mlltemadl tamirat ekipleri 

tarafından yapıbnasına karar verll

ml~. 

- "e gu~iycn yazarsınız. Ah veya silı.mek için bU' tik bir faali, et 19.15 Çocuklar ıçın mllzık, 19 30 rınn kendilerine yeni bir müte-
kur, mute~"nnAm olsaydı, ben &"Ö!Jtereo kıuadl;er ',. böbrek gibi Ajans hnherleı (, 19.46 Fasıl heyeti, 1assıs salık vereyim, 0 daha iyi 
okumam1 • ,,----;d-ım neler uzu,lann \e hlrpok fa)dah madde- 20.ly Ro.dyo gazetesi, 20.45 Hadyo tarif eder. Atinada E.k.samatiko! 
de ne er yapma • ... ı ··--- d"ken IA ifrazı .. _A -~~ h Y<'tl Saz n eıl<'ri 2110 ı· -o 1 ah l_ b' p K 

ı ...:-..:len her halde gazetecileri er yapıp ,,._ u ~ ...,. .. ~ ~ - .. • '\.O· r a asın çıuaşıaı ~r apa osta 

Burada.ki baZı yollar da parkele-

necek ve tamirat en yakın bir za· 

mamia bltirllecekür. 

\<&'',.. . . l ya aldı dedim. (audde) lerbıln, mulıltln Ku·aklık \&- nu9ma, 21.25 Koşma ve Semailer, , ardır. Barba Yanı kadar usta
aev~~r, dışı a ~enleri hissetmiş ya aofuldutunun da. bu l§te ayrı a~rı 121.45 RlyasetıcUmhur bandosu, 22.30 dır. ELbasan tavasını bu zaman-

~~L ~ :atı! koyuldu: ıeürlerl vardır. Bu çok mubtellt, ka- .Ajans haberleri, 22.45 Dans mllzltl da ondan iyi pişirene rastlama-
ola..:-"'ln~J.Yacaksınız. fakat ha- r1fik AmUlerilı ıeaırt altında J'anal- (Pl.), 28.25/28.30 Kapanış. dım. Ona 90rarlarsa daha etra.flı 

ELLi YIL SONRA 
ÇengelköY aefe-

edi ..,..,..n rutladı#I için her - ._,. 
Mehmet o :ı:aman altı y J-r • rinde bU renk demetinin. bU "'"""' 

da bir çocuktu. Beyıert>eytnde KOp- gölgelerin ostUııden pçerı~:~
lUce caddesinde san bOyalı bir evde met ayaklarll• bu renklere ...,.._. 
otururlardı. Babası All Efendi, ara .-1r1 ... mm 

b larm& Fakat her b&lt:ı#ı renk a,,-
sıra ÇengelköyOodeki ah ap altmda Jcalacalm• u.tttne çıkardı· 
gider, giderken Mehmedi ~:.,~ Şu ... 11 Mehmedin bavaala81 bir tör· 
glStUrUrdO. Faik Beyin ku.,..-·~ """'"' de tepi 

uğrarlar Uıkele lll almıuıdı. Renklerin Uııtün • 
kiye hanımın evine ' bQyUk nirdl. ezmek isterdi onları, fakat 
b8'ında, eski meydandaki renkler, mavi, y~ ıurnuzı... Göl· 
kahvenin önllnde otururlar, aıc: geler tıısmılı btr sesslzllkle. anl .. d
UstU tekrar Beylerbeyine döneri · mu bir -~'iyetle ayaklannm OS· 

• ...ır ıuıı...•"un ço- ...,,,,,_ ..... 
İşte bU baba Oğtı) J'V•~U e.-· tüne, c1biaee1nJn Qst{lne, h&.....,_ S&Ç• 

'ukça bir hatırası: asında ıannm tıatUne çıkar, yOsUne, gözüne 
Çengelköy ile Setbıı..tı ar doıaşxrdL VQcudQnU renkler lçlnde 

bUyQk, Uç dört katlı bir ev v: bırakn'dı· Mehmet f&fkm ve hayran 
Mehmet bab&alle bu evin an mor kalırdı. Bu esrarlı h&k!kat ~n
&eçerken kaldınmların nauınde ' da. babası da bu saffete, ve çocuk-
IA(:ivert. mavi, yefll, an. turuncu ı luğa gUJer. çocugwıun yanaklanrıı 
renkler titrediğini görUrdU. Yolların& 

okşac: 

1 
- Evlltçıgmı lfiltla, gölgeyi kim· 

se çiğneyemez. l.fık yere dlll}Uyor 
a.ma kendini kimaeye çlğııetmlyor 

lfte, sen gölgene de bdamauın ... 
oouı.,oner, l'eı:erıerdl. Fak&t Meh

ınedlıı gözleri arkada kalırdı. o k&l
dll'Jm)aıda O)'Jl&f&D mor, IAclvert, 
Yllfll..· Gölgelerde? 

Sabah ıtınefi b1r beyu evin arka
aından yükaellr, yine bu evin. en üst 
katmd& kubbe.si renk renk camlar
la örtWmU., blr balkon vardı. Soka
ğa döldllen renkler, gilruıfin l.nllW
larile bu camlardan dllfUyordu. 

* 
Babası: Ali Efendi öldU. Mehmet 

bQylldü, okudu. DvW!Unilndan çıktı. 
Kualllmllk yaptı. Fen memurluğu 

yaptı. Gazetelerde çalJ.ftı. Şllr yaz. 
dı, bir k~ eser ba.stmlJ. Tenkitçi ol
du, kayına.kam oldu, vali vekill ol
du. •• Ana.dolunun bir başından öbUr 
bafuıa kadv gitti. Bin blr köy do
ı.,tı. Yol açtı, mektep kurdu ... Bu 
arada o lezzeti, Yedi sekiz yıl bir 
mel.ekle yqadı. Bunu kaybetti Ar· 
ka.undan ağladı. Bir nıUddet sonra 

yine kendlsinl evlcrunlş buldu. Beş 

on yıl da bir şeytanla cenkıeşU. NI· 
lıayet bunu boşadı, arkaauıdan acı 

acı gWuU. çwuctı bir taunaan kur
tulmuştu ... 

liutun bu didinmeler ıçtnde haya
tı harap baJıçeıeı e UUlUllUŞW. Orada 
ne ıw kaıuıuşu, ne tıuww! Ne clal 
kaWuşu. ne yaprak! 

lBı.a.ouwa awıau. Hın bir kubbeslle 
bın ou- muıar~c gwucre yUKdelen 
bu lı.t>ıdeıer ınwıııc.tcuuc, ı Kın arUK 

bır ÇOCUK Olıu'aX CJeg.u, sa.çıarı agar
mq, h&yaun acıları ue ytu egi yara
lanıw4. Cenresı eJem, keaer çızgue
rile bOzuun~ hır ha.ide, bır 1buyar 
olarak. 

Haydarp&ılada trenden indiği za
man ~anıw . .ttuıı.una ça.rpan dal· 
ga.ıaroa gurUbun hılZnünU ağlayan 
t>ırer ıucıurm, Marınaranın sonsuz 
maviliklerınde eriyen bir hicran, A· 

dalar acı bırer huıyaya dalmış gıbı ... 
Vapur Sarayburnuna yaklaşırken 
gözlen Kara.caabmel Berviliklerine e
rtşti. Babası, ana&, kardetlerl bu 
uçsuz, buc:akaız ölüm bahçealnln ka
ranlıklarında. .. Eridi, kalbi Urperdi, 

acıdı, uyandı ... 

* Mehmet geçen gün Havuzbafmdan 
ÇengelköyUne gitti. Giderken yine o 
beyaz evin önünden geçti, babıı&ıe 
elele buradan son geçtikleri günden 

bugüne kadar tam elli yıl, ya.run a
BD' eri)1p akmıştı. O zaman dünya
dan haberi olnuyan, hayatı kOIJmak, 
gülmekten lbaret bulan Mehmet. altı 
)'edl Yaşında bir çocuktu. Bu yolda 
oynayarak, zıplayarak yürüyordu. 
Şirndı yUrtiyemlyordu bile, Butonu
na dayanarak, gö.zlll,tUnU dUzeltmlye 
Ç&lJşarak yUrüıniye ut"r'BfzyWdu. Be
yaz ev htılA duruyor, o blWkou ye
rinde, o renkli camlardan b1r kıamı 
da... Fakat ev de, balkon da, cam
lar da kendi gibi harap. kendi gibi 
perişan, kendi gibi ihtiyar artık. 
Kırık camlardan bir kaç renk yola 
dl:lkUlmllştU yine. Durdu, eve baktı, 
camlara baktı, yerdeki renklere bak
tı. Yıllarca evvel, çiğnemiye utraf-
tığl renkli gölgelere daldı. Baba.smı 
gözlerinin ISnüne getirdi Çocukluk 
hatıralarını yad lle titredi. BUtUn 
damaırlarının bir teeutlr tutYanı tçln 

r 
Elhasan yolunan busünlrii ınanzaruı: 

Bir Yunan aakeri ihtiyar bir Arnavutla görüfiiyor 

de Urperdiğinl duydu. 
Alı çocukluk, çocukluk hayatı, ne 

kadar kıymetlidir? O zaman insan 
bir şey bllmlyor, bir feY dtlşllnmn
:yor, şad, serbest yaşıyor. O zaman 
itte bOyJe reııklerle, ~erle oynu

yor oyalanıyor_, Mehmet o zaman, 
bOY1e beyaz aaç1ı bil" HıUyar değildi. 
BöY1e ldlNMlldz, teııellisiz deflldı. Ba

ba.at için, belki anam lçhı, thnit ve 
teselli idi Çocukluk hayatı, en bU
yük saadet Bt'nsln, fakat yazık ki, 
kudretin seni clden kaçırdıktan son
ra takdir ediliyor ve kaçıranlar o 
zaman meıru ve mUtehMS!r arkan
dan ağlıyor... İfte beyaz ve harap 
evin öntınderı, Melunet böyle acı, ka
ranlık d!lşüncelerle için için ağlıya
rak geçU, Çengelköy i.skelesıne gel-
di. Burada elli yıl evvel babasilc o
turduktan bUyük çınara dayandı. 

Kızaran denize, layılara çarpıp kl>
pUren dalgalara baktı. Bqmda buh
ranlar koptu. Baba.smın hayali g!Sz
lerinln önUnde titredi. Ruhunun erf. 

dlğlni, ayakları altma aktıguıı hıs
setU, bu B81;;lan ağarmış, ellisini at-

mıt ihUya.r Mehmet bir oocuıc ıtb' 
inledi: 

Onun huzu"mda titriyor .-en.ıer· 
dcnbert ne yaptı? Kaç kere geIIP 
bikee :lnczanna, mezannm toprald • 

rına yUz ve göz stırdu? Hayatın dal· 
galanna atıldı, &enelerdlr, bir ııaY
van gibi neşe, saadet arkasnıda ~ 
tu, başka bir şey dilştınme<11, sarp
lar peşinde yUrUdU. Emtn oı. ur!ıt. 
kanhğnı CCZMmı çekU. SeVdt, al 
tı, ln81dı, aldandı, Muvaffak ol 
yine aldandı. li<'r gUn hayattan 
nl blr yara alarak Yllreğtnı 
parça etti, klllıroldu, YlkTldı bab 
S'nn, 7.aman zaman Seni 
dl bu clnayetın Vicdan unuttu .. Şi 
yarak, ayakJ nzat>ııc a 

anna, toprııkınrma k 
paıuyor, affet bu nankör . 
evlAdmı! Bir ihtiyar ve ~e taıı 
tun ki babadan ma.ıı garıp ç 
her Şeytnd n ınaJı l"Utnd r, ar 
d<'liye scndcllye ertınıdur. Artık 
d ana ka\'U.ş 

erin bir lştiya.kıa, bir at~~ak i 
çırpman bu nadj ""'-J e yan 

KııJırolarak vapm <ıvlAdmı affeL. 
ura atladı. 

Seına AY~~'-' 



n 
e 

Z2 - 1 - . 541 _.;..;=-..;;""-==-'-=-----'-------__;:.....;:__=-:::__ ____ _ VATAN 4--

OKUYUCU 
~--MEKTUPLARI 

Şehrin Y eşitlik ve Ağaçlara 
Ben 1-lu:ıe '1141 atae IDM&ldmı- iline mbl oAacak. veya 4BUan 

yun. &• +timi bı!mMm ._. IM!ID- liııömneeekUr. Eter bir Od eeae 
UDdeld """çelm, .,..n:1an bbıer l!oDTa bu çamlar ~ 
hilft' ~ flJdı- ahnlya çaqı- bari hlı; dJkilmestn ve )'el'l.erine 

J'JDl. ~ ki ~ ,.m top ft'klht1 abul ağaç ctllllllerl kon

lerinl -~ e&mektou ZMlıt &IJ.. aun. Bu. 1fE1ki1 tlüa iyi .ıar kana
nm. idyorum Jd &ılediyenln... at.iDdeylm. 
riıı melrtelff ~ ,apt"ut- 11eçkaAa ~ JDfıZ1IDlarmdaı 

mUta oldnP ~ kenar nbamı Duruk 

t.dllanada ,...._ bir ;yeştlmt ve *" • ·• ~ - T -1- W.ıreslnd>esıl 
~ .__ '*'-~ USKDDml' wnva..,._-, 
dlr. Jl'alrat ne eetmlk ne de bahı:ıe Bir Rica 
mimazbfnım ~ ebem- Efendim: OskMar "e ltadıttöy 
mtyN veıtlmıwnelrte4tt. ICYv.4!0:i ee- halkmm traınvaylarB ıa.r,ı C'~ 
neye kadar Tablm Abldf:slniD et- terdltl ratbeU bb:den IJf bilmller
ra.fı ne &iizeıl bazırlamycırdu. lllM- demdnJs. Buna rağmen balkın 

baki gecen ııemıdeahed brıraıa çıp- çektlfl. Miyeti, ve ~ ta..v.v
lak ve gö~ ~r. BG- vur ecJem•wdniZ. 8bden rtcamız: 
yük ınenner perçasmdan yapıdan Hiç eılmauıa vapur saatıeriDde 
böJm.e ~ lntJza.m bile yok. U&kndıua bir hamvay tar.la. kny
Sonra Tak8bnden ll&rbtyeye Jat... mann:drr. llaDnll bu 11Uretle sib

dar orta nıftlJb. Od taratma kAk· hat.ini kcırunıuıt ve lııplreDeeden 
narlar dlkDmlftlr. Bıı fidan $-l~ lmrtarDDI'} elwaaz. 
11ene ~ tramvaylana ~ Mwr.affer 

\. .1 
Adliyede: 

Bir Esere 
Sahip 

Üç Muharrir 
Çıkıyor 

Ünivermte profesörkri:rıdeQ 
doktor Nihat Reşat, avukatı Mu. 
tafa Reaşt v.asıtasik mankeıneye 
müracaat eder.ek muhanirlerden 
SaJbih Alaçam ale.)liıine ,bir dolan.. 
dırıcılı.k davası açmıştır. 

DaTanın mevzuu şudur: Dolc
tor Nıhat Reşat, Meşrutiyetin ila
nından Umumi Harp sonuna ka
darki hatJealan ik. Üniversitedeki 
açılış de~ ayn ilci kitap b.alio
de tabettirme.k. üzere Sabib Ala.
çama ıbu eserler için ib yüz yiı.mİ 
iki ıbuçuk liraya yakuı oa paı;a 
vermiştir. 

İddiaya göre: Sahih Alaçam. 
paralan aldığı halde lcitapl.ırrı 
tahet.tirmemi§tit". Bir matbaacı)'a 
yalnız beş ti.ut veoıxittiı. 

Sahih AlilÇ&Il'lln bir çok mu
narrirle.re söykJdjğioe gÖTe de va
ziyet büsbütün başkadır ve şöy
le cereyan etmiştir: 

1 - Profeaörün ha.trta.lanıu 

dinledikten 80llTa cıse.ri Saibilı A· 
!açanı yazmıştır ve aJ.dığı paralar 
da telif baldcıdır. 

2 - Aıc;Wt dersi ki.aıbına ge
lince: Saıhib Alaçam. dcı:sin mev
zuu okn hamamlara ait notları 
muhan:ir İbrabim Hakkı Konya
hdan aldığını v.e CSCI'.' haline getir. 
dikteu .oom. p110feaöre ver4iğiııi 
IÖylemekted.ir. 

lbr.ah.iı:n Hakkı Konyalı ise, ha
mamlar hakkındaki notların kendi 
malı olduğunda ısı;a.r &tmek.tedir. 

Bu üç iddiaya cör~ vaziyet ne 
oluyor~ 

Demek. ki profesör Nihat Re
pulm açılış nutkunu ihtiıva eden 
kitap üzerinde üç kişi ayrı ayrı 
müelliili:k ideli& et:ınektedir. 
~ görülmesine başlan

mış ..-.e ilk ınubakeme yapılmıştır. 
He.n:frz ne kar.ar verileceği 'belli 
değildir. 

~ey'in Fırakına Dayanamayıp 

Hırsızlık Yapmış 
lsroai1 ismınd.e bir <:lelikanlı ye

ni bir hırsı.z.lıık şekli bulmuş. Sir-
§Öyle müdafaa cdiy-ordu; 

Meçlıal Kahramanlar Serisinden : ! 

Beden Terbiyesi Genel Direktörünün Beyanatı Münasebetile 

· şehit Bir Paşanın 
Ahret Yoldaşları 

Çok Şükür Ulu Tanrıya. 
raı =~1:ti"kü d.,.smdaırSPOR .lŞLERl.Ml·z ~ NihayetK ahbeleriK açıl rdık 

Amatörlük - Profesyonellik 

PROFESYONEL 
Pek Azmış 
Ankara. 21 (H'llMl!li muba

blrJmizden telefonla.) - A.Jna.
torlük ve protesyooeUtk bak· 

knıdakl talimatnamenin bazlr
l&IL!llMma devam edilmekt.edlr. 
Bede11 Terbiye8i Genel Dtrek
törliiğü, bu. taltmatnıuneye MU 

olmak üzere, llpoJ' işlerimizde 

~ zevat arasında blr 
anket açıhmştn. Şimdiye ka
dar IMı aokeıte gelen -.pla
rm ekaed81. bir menfa."'t ~Udt>
rek Pli profesyonellik yolu
na ııapaolaı:m ve bu rn&W;a t! ı: 
kulüp dıeğiı:ıUrmeyi itiyat etli 

nenleriıı. profesyooel un edil 
ınest merkezindedir, 

Beden Terbiyesi Genel Dlrel. 
törfüğü. yaptıfı t.etkfkler neti· 
cestnde elde etti.ti rakkamla.ra 

0

göre, profesyonel Uiın edilmesi 

Jcap edeceklerin pek çok olllu
yacağı kaoaatiııdedir. 

Nasıl olur ki; teşkilat daha iik 1 1 
günde profesyonelliği kendisi ~ y a z a D : .. s 1 r 1 B 
vik etmiştir. 1---------------1 

Mlsal mi .İısten~r. Birer birer y o 1 unda Değil Manisalı Kara Osman zade 1 atıyor, bir kaç kahbe caru daha 
sayalun: Halit Paşa, Milli Mücadele tari- yakıyorlar. O eenada Halit Pa-

l - İstanbul Böl,ges;. bundan Anka!'a. 21 (Hmıusi moha- .'limizin büyük bir saygı ile bahse. §a, bu kahıbe sürüsüne bir mert-
bir :buçuk ~ene evvel oir Ma.car btrimlzden telefonla) - Beden deceği bir simadu. Ak.hisarda :ık lik dersi vermek istiyor. Bir ha-
takJml getirtti. Muhtelitle karşılaş. Terbiyesi Genel tllrektörlüğl milli müfrezeyı teşkil ve idare et- kışı ile zihninden geçeni erlerine 
tı. Muhteliti teşkil eden oyuncu- merkez istişare heyeti bugün mek, yurdun halası ve milletin anlatan Pap., mevziden bir ok 
lara maçtan soma şeker dağrtır gi genel direktörlük merkezinde ıstiklali uğruna seve seve canını gibi fırlıyor. Bu on bir Türk bir 
bi para dağıtıldı. Hatta içlerinden General Ceınll Tanerin başkan- vermek ~erefini kazarrmış müba- 'kas~ şiddeti ile hasımlarının 
bir fuı:ıho!Gu istediği kadar para lığmcla .mühJm biT topla.on yap- rek bir şehid~mizdir. Pa~ Ay- üzerine atılıyor. Kınlarından çı-
verilıned.iği için o~amak iste.me_ ouş ~ tıoplaDtTda Vekale-t mü· dmm gen alınmasile neticelenen kan yatağanlar iniyor, .kalk.ıyoı 
di. Arzuatı yerine getiril.dikten mıeıwıIDeri de bulumıuqtur. kanlı savaşların vukuu sıraların-ı ve kanlanıyor. 
sonra sahaya çıktı, Vekalet mlhnMısflleri, Beden dada, kumandası altındaki, milli, On dakika süren bu kanlı bo-

2 _ Üç dört ay evvel istan- Terbiyesl kanmwıwn tatbikatı bir alayla Harmandalı - ! erke.ş ğu.şmada Halit Paşa ile altı en, 
bukia yapılan Balkan oyunların· tizerinde durmll!}lardu. Mfunes· cephesinde bulunuyor v~ ışgalcı- vücutları delik deşik bir hald~ 
da vazife alan onganizaşyon ko- eilleriıı bıahafilndan anıa,ıtdığı· ,erin müıhim ıbir kuvvetını karşı- yerlere seriliyor ve ancak Tür-

_ı..:ıı:.. l na •öre, Veldi.1et.ler bu 88.hadn ısında bağlı tutuyordu. ke yakışan bir ~~-'ılık. ile can ve-mitesine. t~ menşup arına • d p ;ıoo.ıu 
'ı mükafat olarak ikramiye. verilclig.yi mtlsbet bir faaliyet göstereme- Bu cephenin gerisin ke apaz- riyor. Geri kalan dört kahraman, 

T kz mı.R•-nr. Bo vaziyet merkez İı adında bir hıristiyan öyü var- yaralı ve artık dövü .. cmiyecek ,.azete sütunlarına geıçtı. e ıp .,..,&~ 1 ~ 
"" Uıtişare heyetinde münakaşaları dı. Manisanın düşman ar tara- kadar halsiz ve mecalsiz kalıyor. 
eden olmadı. mucip olmu~. fından işgali esnasında, bu kö- Fakat dördü de etraflarını saran 

3 - Meli-ı Balkan şampiyonu tsııı,a.re heyeti, Vekfil.-tıerin, yün altı yüz haneyi bulan nan- bu kah.be sürüsüne teslim olmağı, 
okiuktan sonra, fuııbolü buakarak faaliyetlerindeki ana program- kör halkı da, o günlere kadar ~a: Tüı:ıklükleri için ar sayıyorlar. Ya 
atletizmde ka1ması, istendi. Ken- şı.d.)kları vatandaşlık maskesını taganlar~ ym· e a~pılıyor, yakl"'"'l:' d~i tatmin edilmek için, lstanıbuL la.rı tesbit etmek ~·e esa!!ları l d - .,._, -Y ,. 

d meydana Qıka.rmak üzere çalı";- yüzlerinden sıyırıp atmış ar ~· nankörleri çil yavrusu gibi dağı-
da bulunduğu halde Ankara a malanna devam edec~ktir. Bir gün, köyde bulunan as~erı tıyorlar. Kahramanlarımız, kah-
çıkan Beden T eıbiyeei mecmua- dep.boyu hasmıçlar, bulduıdarı belerin bu kaçışmalanndan isti-
sına mwıahlhih tayin edilerek ay- silah ve cephaneleri yağmala.mı§- fade ile artık şerefli bir ölüme 

Beden T enhiyesi Genel Direk- lık verildi. Ve İstarrbul Atletizm perdesi altında profesyoneliz. A· lar ve baştan aya~a silahlanarak hazırlanıyorlar. Biraı; sonra, dör
törü General Cemil Taner, gene ajanı da bunu teEahürle etrafta matör bulmak ta imkansızdır. Be- civarlarındaki Türk köylerine sal dü birden yakınlarındaki batak-
son verdiği bir beyanatta, yakın- söyledi durd.u. den T erıbiyesi Genel Direktörlü- dırmıya başlamışlardı. . . lığa atılmak, gc.I !erini. durgun 
da bir profesyonellik. ve amatör- Misal çok. Bunun gibi yüzlerce- ğünün yapacağı bir iş var. O da Bu soyı:uzlar. alayının ıaşesıne ve çamurlu suları, yaralarından 
lük talimatnamesin1n neşredilece- sini saymak kabildir. lşin içine profe~yonel yüzlerde örtülü, a- ait bir İşin halli için Halit Pa,a- sızan kanlarla •boyanan bata.ldıl.:
ğini söyledikten sonra, hakiki a- girince etrafı profesyonellik ko- mat-Orlük perdesiı'ıi yırbp atmak... nın o civarda bir çıftliğe geldıği- ta yummak .kararını veriyorlar. 
matörle, profesyonelin aynlaca- kuau sarıyor. Kemal ONAN ni haber alıyor, yanında on ka- O esnada içlerinden biri haykırı-

b _ _ı rb Kulu""plerimize gelelim, amatör dar Türk erinin bulunmasını fır- yor·. ğını, euen te iyesi ve sporun ma * 
işet ve menfaat Va3ttası olara\t bı. değiliz ki, profesyoneli arıyoruz. sat hilerek, ÇJfliği basmak, öte- - Mademki, diyor. Suya atı-
rakılmıyacağmı, amatör vasıflı Kulüpler .bugün oyuncularına ~- Bu da mı Rekabet? den·beri diş biledikleri, öldürmek lacak, bataklara katılacak kadar 
sporcuların muhtelif teşekküller çıkça para veriyıor. Onları tatmın lstanbulspor, Vefa, Pera ku- için hrsat gözledikleri Halit Pa- kuvvet var bedenimizde .. Ne di-
arasında mezat mahallinden kur- edixorlar. lüpleri miUi kümeye gireibilmek şaya da saldırmak kararını ve- ye, bu kahbelerin üzerine saldı-
tarılacağmı söylüyor. iş buluyorlar, pansiyon tutu- tçin dördün<:ülüğü tutmağa çalışı. riyorlar. Köyün fesat başısı, he- rıp ta daha şerefli ıbi.r ölüme ka-

Sayın General bu sözlerile, se· yorlar, yemek yiyecek ~okaota yorlar. men eteklerini beline ve avene- vuşmıyalım? 
T 1 g;.;.•terı"yorlar, her tu""rlu·· 1·htıyaçlan l d sini peşine takıyor, köy köy, ka- 1 d·v nelerdenheri ürk sporunu acı ar ~ stanbul piyasasın an oyuncu l l Bu haklı itiraz ve suaı.. ıger 

bi m-~a"p oldukları kulüp tarafın- pı kapı dolaşıyor, sürü er e nan- l _ k 
içinde kıvrandıran yaraya ·r neş. ~...,... ayartmaları, vaziyeti taayyün e· körü ayaklandırıyor. üç kahramanı bat.ak ıgm cnann 
ter vurarak dC§mİş oluyor. dan karşılanıyor. den kulüplerden kombinezon ta- daki göze durduruyor. heyecanlı 

'- d. F~·kat fark şudur. T-kilatın bu d ·d· Şark tarafında büyük ve ge-
1
. Profotyonelı<:, amatör ayır e- .. - -,. lepleri binbirini takip e ip gı ı· ek d · b" b bakışlar, ruhları yine ateş ıyor. 

·· b" ·ı u a•an bir bütçesı ç.ile.miyec ka ar genış · ır a-dilecekmiş. Bu güzel, fakat bizim gun ır mı yon " yor klık b I _:ı:. 1 ·- · .. dört yoldaşı yeniden co~uruyor, 
b h"r ciiphe yok ki ya-ı · ta u unan !r'' ıgın uç yanı, l 

üzerinde durmak istediğimiz nok- var, ununv ı.,. y- at ve harcirah Vefalılar, BeşiktaşlJann veya Papazlılann yardıma çağırdıkla- kanlı yatağanlarını baş arı üze-
ta, profesyonel ve)'ti amatör olu- rısmdan Bç~.gu, ':11~a\ısmı azamını Galatasaraylıların P~raya yardı- rı Mütevelli ve Koldere köyleıi- rinde çevirte çevirte ve yaralı bir 
şumuzun tayinidir. faslıdır. utçesının -VlA • , mmdan, Vefalılar, Istanbulspor~ nin nan.körleri ile daha geceden arslan çevikliği ile ölüm saçan 

M al f l_!l<' • b l k a ... olarak veren te~ı at am3. ı d•V k l"" 1 1 b" l ~ k"" l d Vru ko .. turuyor a ese teşJUJat ışe aş ar en ~a "" .. .. luların ıger u up er e , ır an aş- sarılıyor. Miktarları iki yüzü ge- nan or ere og "' · 
L d" · L--- 11·~· k-'- l t tor mudur? -'- l ınd""' ' d Savas sahası yine karı,.ıyor, ııo.en 191 proTC11JVone ıgı aıou e - .• l ll k 1.. ma yapar~ oyuncu a mas -~ çen diğer bir hain sürüsü e, sa- • " 
miştir. Altınış liradan ba,Jayarak Zavallı_ k~~ er,ı:~va ~·1A~~p İstan.bulsporlular da Vefalılann baha karşı gün ışırken çiftlik me- başlar uçuyor, kollar düşüyor, 
beş yüz liraya kadar maaş veren idarecilerı. tb. uıatd t~ ı a den aynen muka!hele.sind.en korkuyor- kanlarına tıpkı vahşi bir kurt sÜ· göiiialer deliniyor, karınlar de!Jl· 
bir t---1-W:liin aporda amatör ol- on parabk ır y.ar ım gorme n l .. .. . .'l.v. ·ı ok l liyor. Kah!belerin bir çoğu yine 

~"' kl b kıyorlar Hergün a- ar. rusu sınsı ıgı ı e s u uyor. 1 Y l l . 

, kccide evvela Mdlmıedin, sony.a 

da MustaCa.nıo lokantasına ~ 
müşteri gibi yeme.k yedikten soı:ı
ra ba.şka1arnıa ait paltoları çal
mıştır. Dün Sultanahmet birinci 
ceza mahk.cmıe9inc:le eorgusu ya.
pılır.ken ağdab bir dilk kendisini 

- Ben deı:tliyim. Miipteliyı 
İIÜİşretitn. Meyin fıra.kına daya
namam. Ben bll gün rakıyı terke.. 
d.cc.ek olsam, bayat beni terkede
cek.mi, gibi k.orkarım. &mm için 
de iQerim. Para oulamaymca da 
çala um. 

Hakim İ.amaili t.evi-if etti. 

duğunu iddia eıdemiyeceği taıb;i- çolcu a~_ına eda . tır" .akle oyun" ı Belki bu haberler tahakkuk e· Halit Paşa, uğradığı bu kah- yerlere seri iyor. ara anan ar sı-
d . çı an muzay eye ış .. . k lr. kl b k d h' lahlarını atıyor, canlannı kurtar-ır. l k k 1 n kuvvetli bu- der, kuluplerm or tu arı a- hece baskın arşısın a, ıç te . b 

Sayın General yalnız spor ku~ cu a ara ta ım arı ı Ür F k t .. . d durul .. kekl"k b . lik .. t . mıya bakıyor. içlerinden biri e-
lundurmak için çırpınıp duruyor- ı şına ge . ael a uzerın ı _e T·· k. ur ı • b elzıgın gosb ebrmıy?.:· deninden ayırdıgv ı Halit Paşanın 

lüplerinden bahsederelt amatör- ması lazım g en meseıe, ur Yanında u unan on a a y~ıt 
11!1- _ı _ lar ı d v .. d.. ı 1 1 kanlı b"'"lnl kapıyor, .kaç.an kah· lük ve profesyone a g.aVasmın B .. teşkilat ta profesyonel- sporunun ne haı-e üştügu ur. ile birlikte, miktar an yüz eri ge- belere :k;tılıyor. 

hallini ileri SÜTÜyor. d" ~ul:!• l d oyuncular da .•. Sporda rekahet ~br. Fakat bun çen '&Oysuz kahbelere ka~ı .koy-
Profesyonel bir teşkilatın ama- ır,lnıı;; up efr e, l l ayan bir dan 0·n sene evvelki rekabet gibi maktan, silah patlatmaktan çe- Koca meydan, günün dört yi-

Ya ız pro esyone om . . . ..nk. k-'- k" . V• T"" '-"- kal yor oo-rdü de törleri idareıti dünyanın hiç bi:r .. Onlar da bu işin için- olınalı idı. Bugu ü re aıoet. re- ınmıyor. gıt ur~e ı • 

Veni Yakalanan 
Muhtekirler 

Gözlerini Açınca Ken
dini Karakolda Bulmuş 

..,..rı"nde görülmern;.+ir. ı:umre var. kab d..;:,.;lcfu ne oldugunv u tayin Ba•lıyan kanlı bir savaş saat paşalarının başsız cesedi üzerine 
J - ~~ de en agıy r yükü sırtında taşıyan et q;u. - , b ak l ,,. .. .. B "k • k- _ı h 

B ..ı'-- k Ge 1 .. "d ·ı · etmeyi teşkılata ır ıyoruz. erce suruy,or. u on tanecı asa- atılıyor ve o ana a.aar ıra ve 
unun içinGH i. sayın neı-a kulup ı al'CCI. en.·· 1-Lli kah · ..ıd b' hı ... ım '--kıran dönük gözler, ar-
L--1-~ •• b d .. ·· k f eli tö ·· ayırma. M!n~ K"" u __ .__ ıet. raman, cıu en yavuz ır ..-·· ·~ işe ""'9'~' gun unu uşunere Pro esy1·· on • aım;. ru törlük uu umıe n~• arslan olan Pa§&ları ile birlikte tık ıbir daha açılmamak üzere 

1.-lerinde Kahveye Nohut Kan,- Fatihte oturan seyyar satıcı A.-
etrafına, amatör idarecileri topla. ya ne uzum var. ız ama İstanbul, kmir,, Ankara bölge. hakikaten çok kıymetü bir yiğit- kapanıyor. Ruhunu en 80n teslim 
=========================== !eri lik maçları hittikten sonra lik destanına mevzu olabilecek eden kahramanın morlaşara.k kı-' 

mart ayı içinde milli küme maçla-! kadar yük.sek bir varlık gösteri- pırdayan dudaklarından sızan son 
b 1 kt r Millt küme ku- yor, baskıncıları o gÜn ö~le vak- sözler şunlar oluyor: 

y li '- '- b.iı:aha.nede rezalet -·'---ta-hran 13 KiJi de Var ou- .......,... 

Fiyat Müraka.be büı06u son ~- kadar s~,~~~ ~}':-
BULMACA rına aş an~ 1 

• ı. nl tine kadar, bir aıdan hile ileri at- - Oh çok §Ükür Ulu Tanrıya. 
1.. d ..ı'- '- b se~ ona çr-.a - l ı._ d-ı. Ş f · up a. cwnın u . . tırmıyorlar. Bir çoklarını yere s.e- Kahbe eri ıuı.ç.ır u.. ere ve ıma-

.. l _ı ihtikar y".nroaktan sgçiu ~nmll} ve ıvWQ.U.CWmun:uuge 
gıın erae -.- l ~ı-:....· Sultananmet bir. · 
bir ç.ok müe.sscsekri Adliyeye veru.u~L ıncı. ce. 

1 

ı:a hiücim.i dün .orgusanu yapıyor-
veo.~tır.eniden ihtikar yaptık.la- du. Ali kendisini müdafaa cder-1 

ma&ı ihtimali k.uvvetlidır: riyor, kalanlarını da olduk.lan nımızı kurtardık. 
Bu taJuıkkuk ederse, lstanbul- yerlerde sindiriyorlar. Kahramanca ö~leri gibi isim 

d un dy 1 yakalanan bir çok ken şöyle diyordu: I Soldan Sağa.: l - KA.ğrtlı tUtün: 
rın an o ayı ı· o -- h" .. • - ___ ::...ı. . ı....:"·"-da 2 G"--' tıar · l M'"dd · umili~e tevdi - DCll ıraz lllll~lDl.: hır nUA-UU• r. - """""' sana. 
tud.iccla~ alr d"u eıurn Yalnız hiraıbaneye girdii;imi h.a-! münte8iplertndeıı, bir nota.; ba.rsak-
e m.lf er ır. 1-. E.rt . .. d l ı 3 K tee6sllt edatı. ( B farın afasında 40 kuruşa sa- brı.ıyorum. eaı gun saat o-1 a.r. - epaze: - ı 

ı un . d ı. ke....; 42 kuzda .karanlık bir yerd.e uyan- Bir nevi bezelye. 5 - Makine satıcı. 

dan beş, An.karadan üç., İzmirden . Fa.kat, Türklük ,erefoıin bu vo hüviyetleri de bir ~okları.mız: 
yine iki takımın iftirak edeceği kıymetli koruyucu}arma fettan ca meçhul olan. bu azız §Mıtlerı 
söylenmektedir. talih yir olmuyor. İkindiye doğ- rahmetle yad ı:cier ':~. a~~ M~

Milli küme talimatnamesi ge- ru cephaneleri tüCenfyıor. Bunu nisalılardan, Tu.rk yıgıtligıının bı
lecek-ay içinde bölgeler futhol a- anlıyan sal.gmcı.lar hii.cumlarmı rer ~lü. ~lan b~ kabraman
janlarile Federasyon mümessilin- Ji4<1et~endiriy.or. ~~~lan- ların ia~_ermı ~_kimler _olduk
d.en mürekkep •bir heyet tarafın- mız nihayet aon mermilermı de , larını hildırmelermı 'bekler:ım, 
dan bazırlanacaktır. 

u ması ıcap e en ..,e.sme eş •• · ı • 
kuruşa satmaktan suçlu Sirkeci dım. E.trafnna baktım. Kimseler 6 . - Bil' hayvan: b~ blr hayvan; 
"-· ·b h __ _ıd · 31 umarada 1 yoktu. Ben aklımı başıma. topla- hır nota. 7 - Ana. 8 - Anıt, 9 -
, -o;o et ane c-.ı esı n ı F L h " b . . pad ha: taın btr felti'r 
bakkal Çent of oğlu Franje Me- 1 maya ~ştım.. a11.~t .ı; ır şeyı Avru a :vaııı mu . . , 

h vl A d hatırlamıyor-c::lum. Buaz sonra o- tic8i'et eden, 10 - Fa.ıstla.. bır hay-\ ora ve og u ron var ır. . taharri et 
tlundan ha~a Kadıköy Söğüt- daya iki polis geldi. . van, keder. 11 - Geçkin; - ·..-.~4--

1. caddesi 164 numarada - Hay.di ın.aıhkemıeye gideee- mek. 
uçeşme f v• dedil i ·- _L•t L-rak LJ_ Yuk rdan aş~.n.·a.· 1 Kah· bu 

Galatasaray Ve Fenerlilerin 

Toplantıları ındnıfaturacı Osteryan Filips a- gız, w er. Şoç o vıuu ır..ca o~ a ._.J . - ..... - ıe 
hiş fiyatla perdelik satmaktan, old~gumun far.kına. vardım. Kim- dala. 2 - Fikir, k~ b~ nl-+-.f..-- Galatasaraylılar bu haha kulüp 
Lindankapıda 68 numarada yağ- seyı ralıaJısız etmedım. Sadece sız. içki. 3 - Sır. kale. - mı . merkezlerinde fe"Vk.aliııde bir top-

k k f. cir toplayıp demir kaldırmak Uzıere zam. ( - Biat, ifa. 5 - Atlet, ilmik. lantı """"" - __ ,_,__..ı ___ f.....o.!.La eden cı Lı:gomol'O Etibanka yü se 1· mışı~. . . .. J ....... ~IAIUU 5a[. 

t . f" matör yagw ı satmak- Hikım bu maz.eretı ve mud.a- hazıı• bulunm&BI. 5 - Btr ~yin öte- 6 - Rasat, 7 - Takla.; taşnuı. 8-- idare heyetinin yerine yenim se-
) atıa rans or k- '-ul od•w. . . Al" 3 Em"- Naat 9 Naın · ır.n • kim ıo-S it nhamam 2 numarada faayı _, etm ıgı ıçın ıye sinde. 6 - Sanat; el. içi: azak ifa- .., . · - ' -., · çilecekti:r. 
~:~im He~. Fıyal Mürakabe hü- l lira para Cez.asl ver.eli. reti. 7 - Ba.tılm cemi. 8 - Çevir- lnleme; nida.. 11 - Ani; ntş:mek. Riyaa.ete eski reislerinden ~-
rosu. tarafınd~n. teSbit olun~n % Mu··rum Bir İhtilas me, 9 - Giden; şeffaf bir madde. Yukardan ~a: ı - KWbastI; det Hocanın, umwni kaptanl.ıia 
25 kar gaddınden fazla fıya.t.la 10 - Derinlikler: biı' eda.tın kmaltıl- ta. 2 - Avail; Nan. 3 - Re9al, Alı. da Leblebi Mdımedin getirilmesi 
mal satmaktan ve etiketli aatış k.a.. Da Vasi mışı. bir peygamber. 11 - Bir rleb- 4' - Yy; Terleme. 5 - Taam. Mi muhakkak ad<l.eclilmekteclir. 
nununa muhalif hareket eden ma- ze, bir vapurumuz. 6 - Loti, Amel. 7 - .l.n. :nat. 3-- Diğer taraftan Fencd:>ahçcliler 
nifaturacı Aram haklannda taki- On sene evvel Bakırköy Mal- Soldan •at.11.: 1 - Karyola, Ama. Azaltan; Nf. 9 - Ara.; Sa.kim. 10- ete pazar giinü senelik toplantıla-
bat yapılmak üzere Adliyeye tev. müdürlüğünıde Malmii.d.ürii Naille 2 - n~ey. On&nna. 3 - La.v; ot; MlıDıl; Maide. ıı - AA; Aımatmalı:. rını yapacak.lar.dı.r. 

dı edılmiş.lerdir. arka<Uqlan 52 bin lira kadar bir -------------------------------------ihtilas yapmı,lardı. Birinci Aiu-
Rüşvet Alan Nüfua Memuru ceza mahkemesi bu davayı bitir-
f okad nUfua memuru Mustafa, miş ve 8 uçlulan mu.b.telif cczalaı:a 

rüşvet aldıktan sonra or~ mahkUm etin.İftİr. Snçlular aynca 
kaybolduğu için Tokad Müddeuı.. Hazinenin hallı olan 52 bin lira. 
murniiiği kendi.sini arıyordu. Mus- yı da ö<leyeoeklerdir. 
tafanın İstanhukla olduğu öğre- . 
ıulµı~ ve İstanıbul E:mniy.et m~- Liman Su itinde Yolsnzlıık 
ürlü~ünün nazarı dikkatı çe.kıl- htanbal Liman İş1.ctmesinde 

nişti. Polis dün Mustafayı yaka· bazı mühim )"O.buzluklar olduğu
amış ve Sultanaıhmet sulh birinCJ. nu ve Müddeiumumi.liğin bu işle 
eza hakımlığine vermiştir. Ha- mqgul olduğunu haber vermiş
im Mustafayı tevkif etti ve To- tik. Tah~kat ikmal edilmiş ve Li. 
ada gönderilmesine karar verdi. man İ~letmeain.in su memuru lz. * Hasan isminde bir delikanlı zet ve Be.kirle kaptan Faik ve Ha. 
iliste bir kıza tecavüz ettikten I !it dün suçlu olarak sorgu bakim-

onra İstanobula kaçmıştır. Polis liğine verilm.işlerdir. Bunlar ecne
ün Hnsanı yakalamış ve Müd- bi handıralı vapurlara fazla su 
eiumumiliğe vermiştir. Sultanah- verdil<leri halde su miktanru az 

net sulh birinci ceza hakimi Ha- gösteren .sahte vesikalax yapmış
anı tevkif etmiş ve Kilise gönde- Iardır. DaNa yakında mahlteme-
ilmek üzere polise ven:nittir. ye intikal ~tir. 

TÜRK lNKILABINA HAYRANLIK MEVZULU 80YOK BİR 
ŞARK F1LMt 

BiR TORKE GÖNÜL VERDiM 
Kahramanbk, Aşk, Heyecan... kti.luun... ve Zafer ... 

TÜRKÇE SÖZLÜ, TÜRK MUSiKiLi 
Muazzam bir sana.t harik.am ..• Memleketin en büyük m\l&iki 

üstadlann.m ve en cüzjde aanatk arlannın iştirakilc •... 
Önümüzdeki CUMA Matinelerde 

TAKSİM 
SiNEMASINDA 

j ·QJ<.UNUZ -------. . ' r~---SÖYLIYELIM 
Kanaat Notu Y oklamalan 
~ lWaem N8cl. 801'U• 

yer: llD8U&I blr Ueed8 Caballde bu
lımmakta olau ojpam bir müddet 
baıı*e1ewhfı lçbı kanaat o.om ve
rilen ;vok1aınalam ıneobul'i o!&riak 
glmtJştlr. Fakat bastehp laatiebl
le iyi not alamamıştır. Bu glblJııe
:rill tekrar imtlhau. tıdilmeJıen la\
PIDCeım. m1 ! AcalJ& Uuari.f Ula
re&lar~ bu yo.lda l'eçell mll8Dlele
ler var ımdı.1'! Tauıhfılıl• yeaklea 
not alaNfgıealne cıeva& ~ 

mu! 
CEVAP - Bu hwıusun evveliı. 

mektep müdtirlügllııQen sorulması 
J.Azmıdır. Maımatih Maarif idare
since herbsldc bu yolda bir mua
mele geçmem1' ise bile Maarif 
VekAJ.etinin yeni bir tamimi var
dır. Oğlunuzun bu t:aınimden isti
fade edemiyeceğini tahmin ediyo
ruz. Bu tamimin esasını size bil
dirtyonız. cHasta olan talebelerin 
iı:ntihana ginniyerek engele kal
mal&rı mfunkUn bulunduğuna gö
re bu i.mkAndan istifade etmiyc 
lüzum duymaksızın imtihanlara 
girip başarı göstermiyenlerln tek
rar imtihan edilemiyecekleri tas
rih edilmektedir. 

Cins Tavukl.r Kaça Satılır? 
Bo:ru4a A. Kayar 11oruyor 'l 

Kl!Ell veya beyaz N4m111e (KQfeD

abı), Faverol, Te san orplnctoo 
tavuk cin.8Jerinden ve geçen mar
tm plliçlerindeu tavuk ve horoz 
olarak 8&tuı almak latlyonım. Ka
!:A ve ldındeo alablllrlm ': 

OEV AP - İstanbulda chı6 ta
vuk yeti~n hiçbir müesseee 
kalmamışt'lr. Tavukçuluk yapan 
eski amatörler de kümeslerini ka
pamışlardır. Kuşcuie.rdald tavuk 
ve horozlara pek güvenilemez. Si
ze tavsiyemiz şudur: Yeşilköy Zi
ra.at mektebinde bu cinslerden bir 
kısmı varılır. Vilayet Ziraat MU
dilrlüğü vasıta.sile İstanbul Ziraat 
mtidUrlüğüne mllracaat ediniz. 
Resmen buradan bu cinsleri isteyi-

nız. Eğer plliçlerinı temin ede
mezsiniz bile yumurtalarından 

temin edebilirsiniz. Bursa ZII"aat 
mektebi mlidüril esasen tavukçu
luk mUteha.ssımdır. Kendisinden 

de İstanbul Ziraal mektebınde is
tediğiniz cinslerin bulunup bulun
madığını öğrene bilirsiniz. 
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a ycıların Tezi Bu Defa Neler 
Konuştular? 

( ii<®D~ll"af 0 ii<®D~f©n IHl©llb><®ırD®ırü) 

Vekiller Heyeti Toplandı Gençliği İçki Düşmanı Yetiştirmek (Bllljı J incide) •=* 
ltalyadn böyle bir baskıya daya
nncnk kudret yoktur. Zaten ne· 
ticcler de; askerlerimizin göster
diği bütün fedakarlığa rağmen, 
bunun böyle olduğunu isbat et
miştir. Müşterek harbi kaybetme
mizi istemezseniz .bize yardıma 
koşunuz!> 

Son gÜnlerdc Yeşilaycılar, içki 
aleyhtarlığı faaliyetlerini arttır· 
mak yolunda bazı yeni te§ebbüs· 
lere girişeceklerini ileri sürdüler. 
Bunun üzerine bu gayretin tat
bik derecesini inceliyen lehte, a· 
ley:hte yazılar yazıldı. 

Ben bu meselenin esaa nokta· 
larını tesbit maksadilc kıymetli 
doktorumuz Fabrettin Kerimden 

u hususta bir konuşma istedim. 
unu büyük bir nezaketle kabul 

derek dedi ki: 
- Bu ayni zamanda bizim te· 

imizi kabul etmek istcrniyen kim 
ıelerc de bir cevap olabilir. 

Kendilerine soracağım sualleri 
söyleyince: 

- Evet, dedi. Size bunları 
nlatayım .• Evvela ıbu seneki Ye· 
ilay kongrcai memlekette ve 
ilhesea matbuatımızda çok derin 
ki31er yaptı. Gerçi bazı muharrir. 
er, bir yıl zarfında cemiyete 120 
kışinin kaydolduğunu buna mu· 

abil uyuşturucu madde müptela 
arının eayıeı -daha fazla olduiu· 

nu işaret ettiler. 
Y eşilııy cemiyeti geçen seneki 

aaliyctte aza :kaydı eayısını ço· 
ahmak için bir te~ebbüste bu· 
unmu,tur. Kaydedilen 100 ki~i 

gençlik kısmına aittir. Bunlar da 
&r atçılı:ırdır. Cemiyetin defteri
ne kaydolmaımış memlekette pek 
çok içki dü manı vardır. Maa

afih ıbunlara müracaat ederek 
tescil olunmalarını istemek fay
alı olur. 

Cemiyet, •bugüne kadar_ irşat 
uhaııındıı çok çalışmıştır. Bır va· 
ıtler • iÇki hayat için lüzumlu 
ir unsur • diye anılırdı. A~a .bu 

gun artık hiç kimse ıböyle bır ıd: 
dıada jbulunamaz. Çünkü cemı· 
Yetimiz mecmualarile, konferans· 
larile gençlik te~klatilc memleket
te istediği havayı yaratmıştır. 
Hem diğer ımcmleketle~e naza· 
ran bizde nüfus başına ıeabet e
den alkol sarfiyatı miktarı ancak 
200 gram kadardır. 

Ve Türkiycde alkol suiistima
lindcn gelen ruh hastalıkları d~ 
pek azdır. Yalnız zabıta ~k~atı 
kayde şayandır. Bunun içın ı le 
bız sadece irşat sahasında çalı-
111yor ve gençliği kauınmıya gay• 
ret ediyoruz. 

.\yni zamanda uyuşturucu mad 
delerin 6 • 7 sene evvel çok §İd
detle aleyhinde bulunduk ve me
ı;denin tahkikini hükumet ele al· 
dı. Atatürk riyasetinde toplanan 
vekiller heyeti şicldetli kararlar 

verdi. 
Ayrıca be§ sene evvel top~a: 

nan ~!tıncı tıp kongresinde Mıllı 
Şefimiz İsmet İnönü, 0 za~lan 
Başvekıl sıfatilc toksikom~nır.,~ 
lunııı şiddetle mücadele. ed.ıldıgı· 
nı tebarüz ettirdi. Vazıyetın sa· 
lahı karşısında hükumet vuku
l>ulan istifsanmıza bu .husudsta 
Yapmak istediğimiz afışl~r en 
•arfı nazar edilmesini bildirdı. Ve 
afanslarla Sıhhat Vekaleti uyu§· 
turucu maddeler iptilasının mah· 
dut miktarda olduğunu tcblii'; et· 
tı, 

1-:•,. bunl:.ırdan dola)ı cenl ye· 
tırıı 't nıeı;ııisıni yine irııat yc.l~ıyla 
uevam c.:t.ı,..mektedir. 

Bız ıçkiye hiçbir zaman mem· 
nuıyeti kastıye konulm~sı ta!af
tarı değıliz. Biliyoruz kı, bu A· 
tncrikada da mümkün olmadı. 
Alıaı;anları kurtarmak çok güç· 
tur. Yalnız gençliği içki du~manı 
Ycti~tirmek lazımdır. Sonra bazı 

azeteler içkinin itidal ile. kull~
nılrna,ının faydasını tasvır edı

' fl)r!ar. Hayır, bu işte itidal ola· 
rnaz. itidalin nerede başlııyıp, ne· 
tede ve nas.1 biteceğini ke!tir· 
rnek güçtür. Son ya tımarhane, 
Veya .1apishane olur. 

u hıılde yıne en iyisı irşattır. 

* - Bu irşat ne gibı yollıı.rla 
Ya::ıılabilir? 

- l:iunu da izah edeceğim. 
B,z film yapmak içh hi.ıkume:e 
tn.mu nat e.ıik. Kendı Lütçem:z 
bu iııe kafi değil.. B.ı .,::ne yap· 
rnak isted;k erunız ar ıs ndR pr.:>· 
c:k,} .:ınlnıla hayattan alınmış 
bıısallcri :ne~leketın rn Jhteli:- yer 
rınde .,.•Jnferanslarla halka an
tmak istiyoruz. 
l>ı~er taraftan bize ııerdedılen 

ır lıkır vardır. O da ınem•eket 
tıııııdiyatı noktasından ba;lı-ra 
r r 'ereceğımizdir 1 
Ha ~ ı..kı bu da yanlış ,·e z~y_ıf 
iddiadır. Biz bağlara ne ıçm 

rar vcriyormu!luZ. Bilakis mem. 
'" h f Z· ette meyva sarfiyatı da a 6 • 

olur. Bu dn meyva suyu pro· 
d. <-le 

andaııını kuvvetlen ırnıe-. 
llnıkündür 
Son günl~rde AıYine-,ğımiı. 
Son senelerde Avaıpac. tıpkı 

ba benzer meyvu sulan. y~
lllı§tır. H:ıttiı bunlür rcsn:ı "-1" 

ctlcrç' ~ kullanıımı/:! ba§lıın· 
tır bı~.,,. 
hınnennle~h biz de İnhisarlar 

!ilctı!c "eya husuıı t:rnıalıır· 
&rıla~nrı:ık, yaz ııybrında bü· 1 

Profesör doktor F ahrettin Kerim 

vLk bahçelerde ve Ct'ın•yet mer
kez b:nasının yanında ucu~ fiy.at· 
la nıeyva suyu satı~ın: taammum 
etmek istiyoruz. 

Yine müsamerelednıiıe, kon. 
ferans'zıımıza devaın edcct-ğiz. 
H<ltta .ıyda bir yapar.tıf.ımız top· 

lnntılarda münakl\§alara, konfe
ranslara yer vereceğiz. O vakit, 
içkiye taraftar olnlar d11 gelirler 
Lurada fikirlerıni, tezlerini miı· 
Jafaa ederler. 

Evci alkolün benzine karıştı. 
rılmasını ısrarla istiyorız Fakat, 
tütünün aleyhinde bulur.muyo· 
ru<'. Çünkü, tütün hem nı n•leket 
iktı!adif atı nokta~ınc!&n ehemmi. 
\•t:ı•;, hem de onun ;çtiır.ni z ra· 
;ı yoktur. Bizim düo;maııımıı: iç
tıınai ~ararı olan zch.ılt •<l .ı . 

B.r çok memlelce:İcrdc içki 
<JıişmJ>nlığı artık dev! .t teşkil~ıtı· 
nıı cl.ıt,ıl olmuştur. 13J bilhassa 
milli nıüdafı a bak nıından gayet 
clıemr. iyetlidir. 

!:·•nı .. ıki halde hü~\ımetimiu.e 

ele u:.dir vr. hima;c;·c mazhar 
olan \ cşilayın bu:ı"'ttııı t<'nr& da 

i::ni \C müte'\·azi meı.tisir.dc mu· 

uıfiıı~ olacağına •::ı~in bulunu· 
:->Jruz. Neriman Hikmet 

Samson Mikiçinski Ne Oldu ? 
(Haşı ı lndde) * 

zenginlere yardım ederken onların 
verdiği şahsi hedl~lerl Jcabul etmek· 
tc mahzur görmUyor. Bu muıteclle· 
rln de\iZ \'e elmaslarını memleket· 
ten memlekete nakletmek için de 
diplomatik rnıuıunlyetlnden uıtifade 
ediyor. Bir rivayete göre, bunu yurt
suz muıtecllere dostluk ve yardım 
göstermek için yapıyor. Diğer bir 
rivayete göre de zahmetleri kendisi 
için de boşa gitmiyor. 

MEÇHUL BlR KADI!\' 

Yabancı memleketlerde dedikodu
lu bir hayat geçiren mUltecller ara
sında bu yolda. faaliyetler pek tabii 
olarak dikkati celbediyor. Lehlller 
nrasmda zaten bır takım lklllkler de 
var. şm sefareti başkı\tlblnden bek
ledikleri yardrmı görmeyenler ken· 
dlslne diş biliyorlar ve hareketlerini 
lntlkamsı:r: bıraknnyacaklarını vakit 
''akit eöy1Uyorlar. 

Her zabıta romanında bir glizel 
kadın bulunmalı değil mi? Bu canlı 
romanın da sarı saçlı, mavi gozlU, 
çok esrarlı kadını \'ar. Mlclnskl bir 
gUn bu kadının resmini bir dostuna 
gösteriyor ve diyor ki: 

cBu kadın beni tehdit ediyor. Ken
disinden çok çekiniyorum.> 

JIADtSrYF.: AtT İHTİl\lAJ,LER 

Ortadan kaybolan Şlll sefareti baf
kAllblnln ne olablleccı:l'ıne dair ihtl· 
maileri bu malQmata göre &ll"aslle 
gözden geçirelim: 

ı - İntikam hissi bcsllyen Lehli· 
ıer \ eya. hususi mnksaUar besliyen 
diğer nlAkalılar tarafından pusuya 
dUşilrlllmesl, ya öldUrUlmesi \'eya bir 
tarafta mahpus tutulması. 

:: - Parasına. tama l'iillerck yJne 
pusuya dU.,U.-Ulmesl, öldUrWmcsi, 
mahpus tutulması \'eya bir tarafa 
kaçırılması. 

Bu ihtimale kU\'\'Ct \'erdirecek bir 
nokta \"ardır ki o da Şlll sefareti 
başktıtlblnln dalma UstUııde bol pa
ra taşımıuııdır. Adeti bu parayı port· 
föyde bulundurmamaklır. Portföyün
de yalnız dıplomat olduğunu göste
ren vesikayı ta.,ır, her veslle ile gös
terirmiş. Parasını ayrı ceplerine tak· 
sim edermiş. Btr, iki hafta ewcl 
bazı dostlıırlle yemek yerken sıra 
hesap gönntye gelmiş "e Mlklclnskl 
a\'UCU içinde bir para, tutarak ya
nındaki kadına şu suali sonnu~: 

_ Bılinlz bakayım, elimde kaç 

para \'ar. 
Kadın: c:YUz lira> diye cevap ve-

rince Şlll klı.tlbl avucunu açmış \'C 

kat kal bUkUlmUş beş yUz liralık 
bir banknotu göstermlş. 

3 - 1.şln içinde kanşık bir kadın 
armağl olmnsı ... Bu ihtimal de km·· 

~etlldlr. ÇUnkU knybOlnn klltlbln ka· 
k zaafı vardı. Her da\'ctc 

dınlara ço 
i zamanda ıcumardan ha}· gider, ayn 

1 

landığı için kadınlarla kumar da oy
nardı. Kadınlar kendisinden zahmet
sizce bol bol para koparırlardı. Eğer 
herhangi bir mıı.kı>atla bir pusuya 
d~rUlmüşse bir kadının yem diye 
kullanılmış olması ihtimali vardır. 
Bir kadın macerasında başına bir 
şeyler gelmiş olması da mUmkUndQr. 

,t - Bazı lşlerlnln meydana çık· 
masından korkarak canına kıymak 

ihtimali ..• Kendıslnl tanıyanlar buna 
ihtimal vermiyorlar. ÇUnkl\ bir defa 
seyahatlerinde şunun bunun döviz ve 
elmaslarını hudutlardan geçirmesini 
kendi ölçUsUne göre bir suç saymı
yormuı,ı ve bundan kimseye zarar 
gelmediğini s!SylUyormuş. Sonra çok 
kurnaz ve akıllı bir ad:ım olduğu için 
bu takdirde mesellı otomobili ile Bo
g-azın bir tarafından denize uçmak 
gibi bir şekilde işe bir kaza manza
rası \'ereblllrmlş. Halbuki öyle yap
mamış, otomobili boş olarak ortada 
kalmış. Bundan başka dlplonıatik 

pasaportu ve bUtUn şahst vesikaları 

sefarette bulunmuş. 

Canına kıymak \'eya savuşmak is

tediği takdirde perş mbe alcşamı 

Park Oteldeki davete lc.ıtbet etmesi 

\'e bir mazeretle a;>Tılması tnbU ola

cağı da söyleniyor. QUnkU kgsn1lp 
1ıaaısesl, kAtıbln bu davete gelme
mesi üzerine derhal meydana çık· 
mıştır. Saat dokuz için knbul ettiği 

kşam yemeği dcvetınc gelseydi te
gayyUbUn belki de bir, iki sUn far· 
kına '"arılmazdt. 

Mlklclnskl b:ızı Lchlller1 göreceğ'I· 

nl söyllyerek saat dQkuza çeyrek ka
la sefaretten nyrılmışttr. Dokuzda 

da\'etll olduğuna göre, herhalde nl· 
yeti ayak UstUnde bir iş bitirmek, 

sonra Park Oteline gelmekti. Sefa· 

retten, otomobilini bizzat kullanarak 

ayrılm(ftır. ŞoförU olmakla beraber 

sık sık otomobilini kendi kullanır· 

mış. 

Demek ki ne olmuf!a perşembe 

akşamı dokuza doğru Taksim mey
danı clvannda olmuştur. 

Zabıtamız gayet etraflı tahkikata 

girişliği için n:r. zamanda ipuçları bu
lunaeağlna şüphe etmlyonız. 

Yeni 8695 
Vatandaşımız 

Ankara, 21 (Hususi Muh biri
mizden) - Muhtelif memleket
lerden hicret ve iltica euretile yur
dumuza gelen 8695 milletdaııımı. 
zın Türk vatandaolığına alınması 
icra Vekilleri Heyetince tasvip o. 
lunmuııtur. 

Almanyanın böyle bir müra
caata kulak tıkaması imkiinı yok
tur. Fakat İtalyanların yardımına 
koşmanın Almanların kendi plan
ları bakımından hoşlarına gidecek 
bir şey olduğu da iddia edilemez. 
Almanyanın esas kuvveti kara or
ausu olduğu halde, çok gariptir 
ki harbin bugünkü safhasında ka
ra orduları ıaraaındaki yegane te
mas, İngilizlerle ltalyanlar arasın
da oluyor. 

İşgal altındaki memleketleri 

yumruk akında tutmaktnn ba§· 
ka fiili vazife i olmayan Alman 
kara kuvvetlerinin Afrika cephe

sine gönderilmesine deniz mani

dir. Zaten cephede İtalyan ordusu 

bir taarruz .kuvveti halinden çık
mış, senelerdenberi yapılan bütün 
hazırlıklar yok olmuştur. 

Kahraman Yunan milletini ar

kadan vurmağa kalkı mağa ge

lince, .böyle bir hareket, Alman· 

ya bile dahil olduğu halde dünya
nın her tarafında çok kötü akisler 

uyandıracaktır. Zaten Balkanlar 

öyle bir barut fıçısıdır ki buruını 
ate lemeğe hiç gelmez. halya bu

nun tecrübesini yapmı§tır. 
Almanyanın yeni -bir cephe 

kurması ve lngiliz adaları üzerine 

olan tazyikının bu suretle azalma. 
sı İngilizlerin çok işine gelecektir. 

Alman taarruz vasıtalarının ve 

hele tayyarelerin ikiye nyrılması 

lngilizlerin ekmeğine yağ sürmek 

demektir, hele Amerika harekete 

geçtikten sonra ••• 
Bütün .bu vaziyetler gözönünc 

getirilince, son Hitler • Mussolinı 
mülakatının ahenkli ve ferahlı bir 
hava içinde geçmiş olmasına pek 
te ihtimal verilemez. 

Ahmet Emin YALMAN 

Amerika 
(Uaşı 1 incide) ** 

manya akıbetine uğramak niyetin
de olmadığı kan atinı Almnn as
keri ricaline vermesi lazım gelir. 

Bulıaristanın Metanet Ve Dost

lugu 

Ticaret Vekaleti iaşe 
Memurların 

Müdürlükleri Kadrolarındaki 
T es bitine Başladı 

Ankara, 2 1 (Hususi Muhabiri· Bu vaziyet karşısında yeni iaşe 
mızden) - Bugün Vekiller He- 1 te kil"tına ait umum müdürlüklc-
ycti Başvekaletteki hususi solon- · b d f ı· t b'I 
d R . d rın, ay aşın a na ıye e geçe ı • a toplanmıştır. uznamesın e l . 
bulun n maddeleri bir karar ahı- me erı İçin kadrolarını suratle 
na almış bulunan Vekiller 1 leyeti tanzim etmeleri icap etmektedir. 
aynı zamanda Ticaret Vekaleti Diğer taraftan Ticaret Vekaleti 
tarafından Başvek" lete sevk edil- bu umum müdürlüklerin kadrola. 
miş bulunan i. şe teşkilatı hakkın-, rında kullanılaçak memurların 
daki statüleri tetkik ve kabul et- bir kısmını da tesbıt etmı bulun
tiği tahmin edilmektedir. maktadır. Statülerin tasdik edile· 

Romanyada isyan 

rek kendine teblığ edilmesinden 
bir ıki gun sonra kullanacağını 

tesbit ettiği memurları tayin ede· 
cek bu kadrolarda eksik kaldığı 

takdirde diğer memurları da pt'y· 

derpey bulacaktır. Öğrendiğimi
ze göre ıaşe teşkilatının her iki 
umum miıdürlüğü Fiynt Müraka
be komisyonları ile de sıkı bir tet
riki mesai yapncaktır. 

Türk Ordusu Kassala'nın 

Ehemmiyeti (Başı J incide) =*= (Başı 1 incide) X*X 

Londra, 2 1 (A.A.) - lngiliz 
kuvvetleri tarafından istirdat e
dildiği bildirilen Kassala Sudan 
dcmiryolunun mühim bir düğüm 
noktnsıdır. Kassala İtalyan Erit. 
resine ve Habeşistnna giden bü
tün yollara hakimdir. Geçen tem. 
muzda burası ltalyanların clıne 
geçtiği zaman ltalyan radyosu 
Kassalanın Sudanın en mühim 
mevkilerinden biri olduğunu söy. 
!emekte idi. 

Habeşistandaki 
İtalyan Kadın ve 
Çouukları M ese] esi 

bildirmektedir. Acaba Almanlar, Bulgarlstandan 
Halen Romany n ıle bütün mu· geçerek Selllnlğc taarruz edeblllrler 

h bere \'e muvasala irtrbatı kesil- mi, edemezler mi? •. 
ıni§tir. Alınan son haberlere göre Alman ordusu başkumandanı böy-
iııynn devam etmektedir. le bir harekete teşebbUs ed<'rse un-

Bükreş, 21 (A.A.) - cStefa- hırı gözönUnde bulundurmak rnecbu
nİ• Gazeteler Alman ordusu bin- nyetlndedir: 
baııılanndan Dörıng"ın katli hudı- 1 - EvvclA, emniyeti koruma z:ı
sesi hakkındaki resmi tebliğı ne • nıreUerlle bu kuwctlerın bir kısmı ı 
retmektedirlt-r. Resmi gazetede Romnnynda bırakmak, 
metni çıkan bir kararnameye söre 1 2 Bulgaristan hUkCtmetl, Al· 
Rornaııyada bulunan Alman kıt- man ordularının kendi memlek Un
alarına mensup bir Alman askeri den geçmesine mU aade etmiş ol bllır 
kaaden öldürulduitu takdırde ka-ı- ki bu ştıphelldlr • sağ ,.e sol ce· 
tılı hakkında idam cezası tatbık nahlarının muhafazası tçln de kU\" 
edilecektir. \et bırakmak mecburiyetindedir. 

Gazeteler dı[:er cıheıten dün 
gece lejyonerler tarafından yapı-

l lan numa} ı lerc daır t fsılut nes
retmekte 't' bu nümayışlerin ni-

Bu hareket, komşu dC\'leUerln ha· 
yatlarıııı tehdıt edeceğlndc.'1 bu a 
müsaade etmeleri de şUphC'lldır. 

Londra, 21 (A.A.) - Avam znm ve dııııplın dnıresinde cere· 
kamarasında, l fob~istnn, Eritre, yan ettiğini yazmaktadır! r. 

İşte biz, bunları mUl:lhru:a ed r ,k 

Roınanyada toplanan kU\'\"etleı in 
b8yle teşebbüse geçmesini zayıf bu
luyoruz. Daha fazla kuv\et getirme· 
lerl lhtımalıne gelince: Almanı r 
A \•rupada birçok mcmlC'ketlerl "t 1 
ctllğindcn buralarda bUyUk kUV\'et· 
ler bulunduruyorlar. 

Mısır ve Somalideki kadın ve ço• Jandnrma mufrezeolerı soknklar 
cukların tahliyesi hususundıı. lıal- da dol şmnktndır. Nezaretlerden 
ya ile birlıkte tedbirler alınıp n- bnzılan zabıta tarafından muha
lınmadığı hakkında sorulan bır faza ahınn alınmı tır. Hiıkumet 
suale Başvekil Ccurchill şu ceva- merkezinde suklınet huküm sür
bı vermiştir: mekte ve General Antonescu tn-

«- Bugün cereyan etmekte o- rafından alınacak tedbırlere intı
lan harekatın durdurulmasına im· zar edilmektedir. 
kan olmadığını herhalde teslim Tclsız istasyonu askeri mufre-

nundan ba ka, 100 tümen kadar 

biı· kuwetı, lnglltcreyl lstUA 1 

garp cephesınde tutmaktadır. GO tU· 

men kadar kuvveti de başka bir yer· 
de bulundurmaktadır. Balkanlara 
tahsis edeceği kuv\'etın 30 - -tO tll· 

cdersiniz. Filvaki bu gibi tedbirler zelerin muhafazası altındadır. 
alınmamıştır. Fakat bunların İta!. Berlin, 21 (A.A.) - Alman 
ya Jıükumeti ve yahut mahalli f. resmi aJnnsınıı Bükreşten verilen 
talyan kumandanlllrı taraf ındnn bir telgraf hnbcrıne göre, Roman. menden !nzla olacağını tahmin gtlç· 
teklıf edilmesi lazımdır. lU D h t zı ti bil Bulrrn 

Yunan Tebliği 
.Atına, 21 {A.A.) - Dün ak

am neşredılen 86 numaralı teb
lığ: 

ya Dahiliye azın General Pet- r. n a 11 a gc r e c o • 

rovicescu istifa ctmi~tir. Bükrc:§ rlstan \'c Romanya bunları beslıycbı
mevki komutanı General Popes· lcc k kabiliyette değildir. Sonra bu 

cu"nun Dahilıye Nczaretine geti
rıleceğı söylenmektedir. 

D. N. B. ye Göre Muvaff akiyetle neticelenen mcv 
zii harek" t olmuştur. Bır mtktar 
esir aldık. Bır çok havun topu ve 
otomatik sılah iğtinam ettik. 

Dulgaristnnın metaneti ve dost. 
luğu bu anda Yugoslavya için hu
susi hır kıymet ıtade eder. Yu
goslavların mihveri sevmeleri için • 
hıç bir sebep yoktur, Mılli dürust· 
liık ve milletın mevcudiyetıni ımu. 
hafoza azmi Yugoslavları bugün 
her zamandan zıyade bırleştıren 
büyük kuvvctttır. Yunani&tanm 
verdiği örnek Yugosl v ananeleri
ne Ko111anyanın verdiği umekten 
daha uygundur. 

Bir ltalyan Denizaltısı 
tıatırıldı 

Atina, 21 (A.A.) - Atinıı a
jansı bildiriyor: 

Yunan Bahriye Nezareti bır İ
talyan denizaltısının batırıldığını 
bildirmektedir. 

Şimal Cephssinde 
Siodetli Muharebeler 

Bükreş, 21 (A.A.) - O. N. B. 
nin bıldırdığine göre: 

General Antoncsko, Alman 
bin'başısı Döring" e yapılan suikas. 
dı haber alır lmaz, katilin istic
vabı biter bitmez divanıharpte 

muhakeme edilmesini ve derhal 
idam olunmasını cmreylcdiğini 
Alman elçisınc ıbildirmı§tir .Bun
dan b ka, ilk tahkikat neticesin
de suikasd failinin 1 ürk pasaportu 
ile H.omı:ınyaya gırmı bir Yunanlı 
telakki cdılmeııi icap ettiğinden 
General Antonesko Yunan kolo
nisinden 1 O mühim şahsiyeti de 
tevkıf ettirmiştir. 

saha bUyUk hnrekeUercı mUsalt de· 
ğildır. DU UndUklertmlz \ c tahminle· 
rlmlz hlUit'ına Almıın ordusu, Bal· 
knnl. rdn harekete geçtiği takdirde 
Bnlkanlnrdtı bUyUk bir cephenin 
açılmasının önüne gcçilemıycceğınt 

evvelce söylemiştik. Halen 100 tümen 
kU\'Vete malik bulunan Balkanlılara 
1nglltercnln de iltihak edeceği mıı· 
ICtmdur. 

Alman orduları başkumandanının, 
netlceslnln nley hine d neceğl şUpheszı 
olan bir maceraya nlılacağı şUphe· 

lldir. 
Bazı )abancı gazeteler Roman)a· 

dan yapılncult hUcumun Yunanlstan
dnn ziyade TUrklye)e mUtcvecclh 
olacağını ya:r:mnl<trıdırlar. 

Bu arada mrhver tarafından 
tehdit edilmeleri muhtemel bulu
nanların miıııtereken hareketi basit 
Lır ihtiyat tedbiridır ve aynı za
manda diktatörleri diışündürcbi· 
lir. 
Amerikanın Balkanlara Alakası 

B. Roose\•eltın hususi mümcs. 
sili B. Donovn"nın Sofynyı ziyare. 
ti Amerıkanın Balkan vaziyetile 
alakadar olduğunu gösterir Jngil
tere ve Amerıkanın mihveri mağ
lup etmek azmi ve mihverin mağ
lfıbıyeti hakkında Besledikleri iti
mat Balkanlardakı melhuz inki
şaflarda hayati bir amil olacak
tır. Bu azim aynı zamanda Balkan 
milletlerinin müstakbel hürriyet
lerinin de hayati şartlarıdır. 

• 
Mannstır, 21 (A.A.) - Reu

ter ajnnsının Arnavutluk hudu
dunda bulunan hususi muhabıri 
bildiriyor: 

Diın cephenin şimal kısmında 
şiddetli muharebeler olmuştur. 
Görice • Pogradet )'olunda ilerle. 
yen Yunan kıtantına ltnlyan tay
yarderi hücum etmişler, Yunan 
ve )ngiliz tayy releri de şiddetli 
bir mukabelede bulunmu§lardır. 

Ostraviçe dağlarında iki gün 
evvel kaybettikleri mevzileri tek
rar ele gec;ir.mek için İtalyanların 
yaptığı mukabil taarruz püskür
tülmüııtür, 

Sovyetler, Sofya Sefareti 
emurlarım Değiştirmedi 
MoskO\D, 21 (A."A.) - Tass ajan

sı blldlrıyor: 

N on ec;: gazeteleri Sovyetıer Blrll
ğlnln Bulgnrlstan clçlllğl memurla
nnın \'azlfclerlnl memnuniyet \•erlel 
bir tarzda yapmCldıklan ij;ln tama
men vc~'Cl kısmen azledlleceklerlnl 
lılldırmektedlr. 

Tıuıs ajansı, bu haberin doğru ol
mndı~nı \'e uydurulduğunu blldlr· 
mlye mezundur. 

TUrk hUkQmetı, her lhttmall gözö
nUne almış, ordusunun bUyUk bir 
kısnunı Trakyada toplamış \'e gele· 
cek taarruzlara knrşı hazırlanmıştır. 

Bu itibarla, çelikten bir knle gibi 
duran bu kuvvet karşısında herhan· 
gl bir kuv\'et orada, hudut boyunda 
kırılmryn mahkQmdur. Bunu, bUtUn 
dUnya böyle bilmelidir. 

Umumi harpte, sekiz cephede h rp 
eden, dövüş n bu milletin, tek bir 
cephede hı\rlkalar yaratacağı şüphe
sizdir. 
Kafasını taşa çarpmak lstly<"nler, 

kendllerlnde bu ccsareU bulanlar 
deneyeblllrler • 

- Rndyo Gazetesi -

Bulgaristan da 
elerl birer birer ha· 

... eçmlıı ıoen 
natnaın ., • d .. num nokta ı olan 

tırlarken, hııyabmın o 
zıınıana takıldı kaldı. rabcır l\lontekarlo· 

ML51s \"un Jlopı>er ~e 1:uıunuyorduk. Ora· 
da Kot ı>asUr otelin ı:erken, ıilnde iki defo 
da :\·emcll: ı;alonuna g tamam Ka· 

ÜZÜNTÜ 
,Bu kadın, hUtUn lmııınları uııllerl, tcco5U!I 
,.e bin tUrlU boş lakırdılarllc o dereı•c taciz 
ederdi ki oda)a o girince herke kaç r, )Bhnt 
o o<bd n !:'kın a nrkaııından gtllüp cğlenlr
lerdl. l\lontekarlo şelırlndekl bUtUn m<'şhur 

insanlarla tloı;tıuk )apmak l ter, oııl:ırı lılr 

kere okakta görmU ol &anki kırk 3 ıllık 
alıhaımıış glbi el!ıınlar , o ı.oııuşurdu. Kndı· 

nın hücum usulü o kıtdnr kati \C eri idi ki 
in nlar nadiren bundan 3 akıılıırını kurla· 
rırlar, !,"Ok defa ııeııç~lne dU~erlc.rdl. 

(Dııtı 1 lııddc:) *** 
kullanılan kaU ifade ve sulh siy811etl 
takip cdllmesl hakkında yapılan ıs
ran truıvlp etmektedirler. 

Sofya, 21 (A.A.) - Reut : Şimdi 
öğrenildiğine göre, B. Roose\'eltln 
hususi mUmesslll B. Donavnn bugUr. 
hariciye nazın B. Popof ile görUş· 
tUktcn sonra başvekil B. Filof tara 
fındıın kabul edılecektir. B. Dona.va· 
nın bu ziyaretleri ne maksatla yap
tığı lrşn edilmemekte ise d B. Roo-

• 'I hlP uııu • 
ıırwttlğlmlz mıını.araJlk inde mu' azen~lnl 
dın uzun öl•relerinln er k adıtnı.rla 

al !lllrak kiiçUk 'o ı 
bulmıya !." '· bir taHrla takip 

ben do ıkılgan yUrUr, lı tJa.o;ım, boJ ll!llZ 

ederdlnı. vumdilz kısıı 1 aa;lkllğl. t"Skl tayyti· 
yüzllm, ucuz bir tt":nin n bir halim \&rıh! 
rilnılo ne kadar ınııhçup 1 k .,.a,·tt 

kslrıe o ora o " 
l\li ı \'an Jloııııcr 1 c 8 k ı dik· , ı tile her es n gürilltülU \'e al\alll kıJ& e 

kaUnl ~kınlye çalışırdı. 
•antaııı dcta 

Jo:Ilnde tuttuğu kocaman ~ ·ok kl· 
küçilk bir ba\'ul gibi leli. içinde hl~ hiç 

rtlarlA tıeraber 
ğıtlıır, J'C81nıler, paııapo mdığı bir göı:lüğU 
bir :r.amıın yanından ayım DO' I· 
,,ardı. JSu gör.Hık ııaph \"l'I elde tutulan 

blr tcc Us aleti idi. 
den in ünllndekl m&'-anıııa doğru 

ı•enccren fı Uz.· 
k n mabut göı;JUttl Ue dört ı.,-a 

ilerı;r c!.Onra ~lldiyetı;I bir ta\·ırla dedi kl: 
dUk en. ac:ıı; ot<'I burasL .. Bir tane ıneş· 

- ?\c k Herhalde llltf!dlklerl f13atı 
Jıu r lınl\ 3 o • JSır.tıJ'll gar· 

~inıe ct!!la olabWrter. 
,,,,...uıyece., 

Yazan: Dafne du Maurier 

onlan görmlye mi geldik': 
Ben bu öılerl ı,ıunre bUsbUtUn m&lıı:up 

oldum 'e «kabil olsa da oradan kaybolııbll· 
seydlm!• diye dU!}UndUm. Fakat ne ı;are ki 
talih beni buraya bağlamıştı. 

ofraya oturduk. MI Is \ "an llepper agı.ı· 
nı apırdııta l}apırclata makarna Jl.)·ordıı. 

l "an göı;Jo de, acaba gıınıon bana daha nıı 
131 bir 3enıck \erdi, dlJe tamı •ıına bnkı)or· 
du. l'akat bilyllk otel gar onları ı~umat 
mc\'kllerl derhal tarkederler lC ona gore, 
insanlara hizmet ederler. !adama \·erdiği 
makarnanın a~ı ııulanclrran bir ınıın:r.nrnsı 

olduğu halde lı na Uç gUndeııbcrl buz dola· 
bıııda kalmış bir tabnk ııoğuk et gctJrıııı,u. 
Herhalde bu et birçok mUşterlnln ı:tk Jeti 
Uz.erine geri gttırıl 'e anral< heıılın gibi l'!t'!I· 

t;l:ı \C fakir bir kıza l )Ik gorUlmUştU. 

l'anımız.dakl masa uç glindcnherl ho tıı. 

Bugün ) alda~ıncıı orada bir tek adamın 

Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

oturduğunu gôrdUk. Gerek l\Jlsl \'an Hop
iter, gercki'!e b n bu adama dikkatle bakı
l orduk. O blılın aJAkamıırn farkında de •ildi. 
Dalgın 'e gıunlı bir hail \'ardı. Bir amlık 
madam adamı ULlln uzun gozlh~ti llc liÜ:r.· 

dükten onra ddtta 3 hksek <' le bana ıı 
8ÜzJ ti Ml lcdl: 

- Mua koınşumu:r. Maks dö \'hıtnr'dlr, 
lnglltcrede l\tanderley ı:atO!!unun 11alılbl"" 
Herhalde lındl3 c kadar tıu f!ITT11 duymuş 
11la<'nk1>ınır.1' Nn kadar mnh:ıun bir hail \"Pr, 
df'ğll mi! Knrı ının ölUmllndenberl hep bö3 • 
le imi!}. nır hirlU test ili bulmnnıış ..• 

il 
Mll!ilıs ' 'nn lloppı-.r bu kadar :r.llıııırı olma ıı 

i<ıı h latım h<'rhald•• hnşkıı bir cr.rcyarı ta· 
kip rdcccktl. Ru kıtııııta anlattı~ıın blltUıı 

lnışıma gı•lenlcr, onun r.Uııııellğl ) lı:r.l\ndcn 
olmu,tur. Şlmcll lııın meınnunuın. Fııkat bu 
ııetıcc)e '8rınca3u kadar neler ~ektim. 

:ruLak yeri olarak otelin ltolundekl bir bil· 
ylik kanıı JI cçnıl ti. Bumya iter gtln )&n 
gelir, oturur, J ııh\ c.<1lnl lııırndn tçcr.ıı. Uu 
urctlc lıcrkrı. mutlaka onun önünderı geç~ 

rnlye mecbur olurdu. O dıı konu mak l!ite
dlklerlnl J ollıırmdan çm lrlr, ratıat,.ız eder
di. Uıızl\n beni nlet ıtlye ı,ullnnır, fılletıı ııl· 

tıının ucuna takılan 3 cm gibi beni ortaya 
atardı. 

Illccmualarılıı ı mi gecen 'c Jot• mi olan 
11101'hur acı mlar, ru;ıl nllelerc men!ıup insan· 
lar, hf'r ne\ 1 rnuhnrrlr, alr, aktörler bu tıı

U\ •a dlı ınl~e mnhkilındıı. 

lhl~l\hmın doııUm nokta ı olan u unutulmaz 
g\lnU hugUn lınl gibi hatırlı.}oruın. l emeği 
dar bltlrml tik. Yeml~ler l\deta ho a:ıırıııı.ıı 
•'iz.flııılşll. l'arııınız.d kl maııııda oturan 

<.Arkn ı ur) 

evelt. tarafından Kral Bor! o husu
si blr mektubu hamil bulunduğu söy· 
lenmektedlr. 

Bulgar Kabinesi 
Sofyn, 21 (A.A) - O. N. ll 

ajansı bildiriyor: 
DUn naı:ırlnr mecll ı B ant sUren 

bir toplantı yapnrak zlrnat nazırı B. 
Bagrlano! tarnfınd n t kllf edilen 
SO kanun l'ıylhası 11 d t; r bazı ll'ıyt
halnrı kabul ctm Ur N zırlar mec
lisi bund n baı,ıkn ol6 nı iyon Jc,·aya 
baliğ olnn fevkal de z raat bUtçeslnl 
de tasvip etmiştir. Bu para ziraat 
bankasından istikraz euı etllo tcmln 
edilecektir. 
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z,.Jıla llaberfrri: 

Otob~s Çarpan Bir 

Kadın Öldü 

Antakya Belediye 
Bütçesi 

Antakya (Vatan) - Beledi
yemız 941 senesi bütçesini hazır 
lamağa başlamıştır. CeçC'n senek1 

Evvelki gece Bnkırköye git- bütçe 1 76 bin lira ıdı. Fakat 
mekte olan soför Hıkmct Yı\m8:· tahsilatın bır kısmı Lamanında ya. 
zın idnresındcki 3086 numaralı pılamamış olduğundan bu sene 
otobiıs, Aksardyda bir kadına yeni bütçede bu husus nazarı dik
çarparak muhteltf yerlerinden a- 1 kate alınacaktır. Yeni bütçeye gÖ
ğır surette yaralamıştır. Kadın 1 re memurlann da maa"ları tanzim 
derhal hastaneye kaldırılmışsa da edilecektir. -
biraz sonra ölmüştür. Kadının * Antakya (Vatan) - Mın
yalnız isminin Hidayet ol~u.ğu an: takamıza 'beş bin ton mazot gel
]a!!ılrnışsa da adresi ve kımın nesı dığinden şehrimizin elektrik fab
olduğu anlasılamamı tır. . . rikası geceli gündüzlü çalısacak· * Dün öğle üzeri Şişlıye gıt- tır. 
mekte olan şoför Murat Taşonun * Antakya (Vatan) - Fazla 
idaresindeki 2061 numaralı oto- yağmurdan dolayı ıbazı bahçeler 
mobil, Halaskargazi caddesinde zarar görmüşlerdir. Süveydiyede 
155 numaralı evde oturan 50 ya- portakal ağaçları meyva silkmiş, 
şında Mihaile çarparak muhtelif bu suretle 20 bin portakal dökül
tyerlerinden ağır surette yarala- mü~tür. 
mıştır. Yaralı Şişli Çocuk hasta· -o-
nesine -kaldırılarak tedavi altına 
alınmış, şoför yakalanmıştır. * Beşiktaşta tramvay cadde
sinde Refetin fınnından yangın 
çıkmışsa da ıirayete meyd_an ve
rilmeden söndürülmüştür. * Kasımpa§ada oturan l 8 yaş. 
larında Mari Sanalı isminde genç 
bir kız, Taksimde Meşelik soka· 
ğından geçerken düferek başın
dan yaralanmıştır. 

--o--

Kız Sewdli1Geace Keadl 
Anull• •• , .. , 

Fahri Demirel i'minde biri ev
velki gün Bakırköyde Haznedar 
çiftliği civarından geçmekte iken 
iki ki~inin genç bir kızı kolların· 
dan tutarak otomobile aldıklarım 
ve otomobilin süratle lstanbula 
doğru uzaklaştığını görmüştür, 
Fahri Demirci otomobil uzakla
,ırken numarasını tesıbit etmiş ve 
zabıtaya telefonla: 

- Şimdi Haznedar çiftliğin
den 2612 numaralı otomobille bir 

Bursa Demir 
Kooperatifi 

Bursa (Hususi) - Vilayeti
mizin bütün kazalarına şamil ol
mak iizere arabacılar, bıçakçılar, 
nal ve mıh imalatçıları ve saire 
gibi demir ve çelik iılerile meşgul 
olan sanatkarlar aralarında bir 
kooperatif kurmak tcşehbüsünde. 
dirler. Bu teşebbüse Vilayetin de 
yardım suretile i§tirak edeceği Ü· 

mit edilmektedir. 

Bir Kadm Kuyuya Düşüp 
Boğuldu 

lzmir (Vatan) - Karşıyaka
nın Dedcbaşı köyünde Şefik Kü
lahçının bağ kulübesinde oturan 
Musa adında birinin metresi Ha
tice Kantarcı, su çekerken kuyu
ya düşmüş, boğulup ölmüştür. 
Hadiseye Müddeiumumi muavin
lerinden Celal Varol el koymuş-

kızı kaçırdılar, diye haber ver· tur. 
miştir. 

Hemen faaliyete geçen zabıta 
memurları 2612 numaralı otomo
bili Karaköy taksi durak yerinde 
bulmuşlar ve §Oför Süleymanı E.m 
niyet müdürlüğüne getirmişlerdir. 
Süleyman ifadesinde: 

Bir Çocuk Kaplıca 
Hamammda Boğuldu 
Burıa (Vatan) - Kuruçeş

mede oturan Samoel oğlu Kara· 
kaş a<!ında bir Musevi çocu~u 
Y enikaplıca hamamındaki havuz. 
da boğulmuştur. Mückleiumumilik 
hadiecye el koymuştur. 

--().-

Dikilide Bir Tabsildarla 
Bir Bahkçı Kayboldu 

tstlınlAll Ec!llea Bir Kıraat· 
hane Blrdebire Yıkıl* 

3 Amele Enkaz Altında 
K::ldı 

Aksarayla Beyaı.ıt arasında 

Belediye tarafından istimlak edı
lerek yıktırılmakta olan Marmara 
kıraathanesi, diin akşam üzeri ani 
olarak yıkılmıştır. Bu sırada bina. 
nın içinde çalı_şmakta olan amele-
lerden Bilal, Şükrü ve Mürsel en
kaz altında kalarak muhtelif yer

lerinden yaralanmışlar, Cerahpa

şa hastanesine kaldmlarak tedavi 
alt~na alınmışlardır. 

1 1 
21 1KtNCl..KASUN 1941 

Sterlin 5.2( 
Dolar 132,20 

lsviçre !'"l 29,6875 
Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçeta 12,93i5 

Dinar 3,175 
Yen 31,1375 

İsveç Krontı 31,005 

Eııham ve TaltvUAt 

Ergani 19.25 

Askerlik işleri 

337 Doğumluları 
Yoklaml Gun:eri 

Eminönü As. Ş. BIJk. lığından: 

1 - Bu sene askerlik çağma gi· 
re."l 337 doğumlulann ilk yoklama
lan 22/ 2. KAnun/ 941 gUnti -..u,ııya

eaktır. 

2 - Yoklamaya gelecekl~rin a.şa

ğıda yazılı günlerde nüfus ctlzdanı, 

5 adet fotogra!, san'ntr olanların 

şubeye hitaben yazılmış san'atlarını 

gösterir ticaret odalanndan taadik
li vesikaları ve ikamet serıedile bir
likte şubeye gelmeleri, 

3 - A) EminönU merkez nahiye
si: 23, 28, 29/2. KAnun/941 tanhle
rinde. 

B) Alemdar nahiyesi: 3, 4, 5/Şu· 

. Baf, Dif, Kezle; Gri•, &omatisaa 
Nevralji, ~ınkhlt,'~ •e Bauia\ Ağrılarınızı Derhal Ktlel' 

• icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. 
HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYİNiZ. 

lstanhul Defterdarhğından : 
Muamele Verglsl•tln Maal aııa.am 

KIÇJ laa'at Mlesseselerllllll 
Nazarı Dlldlattn.e 

1 - 38~3 sayılı Muamele vergisi kanununun 12 nei maddesi mu
cibim:e mezkftr maddenin a ve b fıkraları haricinde kalıp ta doğrudan 
doğruya veya bilvasıta yalnız bir mtışterl hesabına imalA.t yapmıyan ve 
lsttınam ettiği işçi sayısı müessese sahibi de (bizzat çalışsın, çalışma· 
sın) dahil olmak llzere beşi tecavUz etmiyen ve muharrik kuvvet kul· 
Iananlarda muharrik kuvveti de iki beygiri geçmiyen kUçUk san'a.t 
müesseseleri muamele vergisinden muaftır. (~I tabirinde usta, kalfa. 
çrrak, fen memunı, kimyager, kA.tip, satıcı velhasıl mUesscsenln iştigal 
mevzuu olan i~de fikren veya bedenen çalışan bilfunum müstahdemler 
dahildir) Tuğla ve ldrcmlt imal1ltı haricindeki toprak sannyline men· 
ıup müesseselerin muafiyetten istifade etmeleri muharr.ik kuvvet kul
lanamamaları ve iscl miktannm müessese sahibi ile birlikte beşi ~ec
memesi ile meşruttur. 

2 - Küçük san'at müesseselerinin yukarıdaki şartlar daireelnde 
vergi muafiyetinden istifade edebilmeleri için muamele vergisi kanunu
nun muvakkat üçüncü maddesi mucibince bu il~ takip eden günden 
itibaren bir ay zarfında Varidat Dairesine müracaatla muafıyet kar· 
nesi almaları lllzrmdır. 

3 - Muafiyet karnesi almak üzere yukarıdaki mUddet zarfında. 
müracaat etmiyen müesseseler bu karneyi alıncıya. kadar muafiyetten 
istifade edemezler. Karnesiz çal1'tlkları anl1L7ılanlarm işe başlama tari
hinden keyfiyetin meydana çıktığ'ı tarihe kada.r geçen zamana ait ver· 
gUeri re·sen takdir olunarak tarhedilir. 

4 - Binaenaleyh, 1stanbulda bulunan bu gibi (kalaycı, demirci, dö
kümcü, bakırcı, muslukçu, mücellit, çinkograf, hakka.k, saatçi, kuyum
cu, tenekeci, çlllngir, tesviyeci, tornacı, marangoz, doğramacı, kutucu. 
sandıkçı. parmakçı, kUriıkÇi, kafes, korniş, oyuncak gibi ufak tahta ifl 
yapanlar, dokumacı, çorapçı, konfeksiyoncu, terzi, çanta ve saraciye 
Amilleri, kunduracı, mtlcevherat, radyo elektrik, araba, elbise, kundura 
tamircileri ile bunlara mümasil bilQmum imalathane, atb1ye ve tamir· 
hane işleten) ktic;Uk l'lan'at erbabının aşağıda nlimunesi gösterilmiş olan 
bir beyanname ve 2 adet vesika fotografı ile birlikte bir ay zarfında 
Galatada Balıkpazarmda Muamele ve İstihlllk vergileri Merkeı: Tahak· 
kuk Şefliğine ve Adalar, Bakırköy, Beykoz ve Sarıyer kazalarında Mal
müdürlüklerine müracaattan lüzumu illı.n olunur. 

llluamele ve istihlak vergileı i 
Tahakkuk Şefliğine 

- Arkadaşım şoför Raif çift
likte çalışan Mustafanın kızı Fat
ma ile uzun zamandanberi sevişi
yorlardı: Raif Mustafa.dan kızı İs· 
tedi, fakat ret cevahile karşılandı. 
Bunun üzerine iki genç birle~
meye karar verdiler. Fatmayı o· 
tomobilk Fenerdeki Raifin evine 
getirdik ve şimdi oradadır. Kız 
kaçıran filan yoktur, demiştir. 

Bunun üzerine Fenerde Raifin 
evine giden memurlar iki genci 
bularak Emniyet müdürlüğüne 
getirmişlerdir. 

Dikili (Husuei) - Kazamız bat 941 tarihlerinde. 
hususi tdare tahaild:ırı lsmail Pak- C) K k _._1 i 6 MtieMeee sahibinin 
sov beraherinde Dikilide Mümin um apı n .... , yes : • 11, 13/ 

Fatma da Süleymanm söylediği 
gibi: 

- Ben Raifi seviyordum. Ba
bam razı olmayınca kaçhm ve ıbir 
daha babamın evine dönmek iete
miyorum, demiftir. 

Fatma ıhcnüz 17 ya,ında bu
fonduğundan babasına teslim e· 
dilmek üzere Balc1rköy jandarma 
kumandanlığına gönderilmiştir. 

--o--
S.vasta Halle Denbaneleri 
Sıvaı (Vatan) - Şehrimiz 

Hal.kevi dershaneleri şubesi idace 
heyeti yaptığı bir toplantıda 
Halkevi salonunda bir B kursu 
açmaya karar vermiştir. Bu kursa 
devam edip mezun olanlar cer a
telyesi ve diğer müesseselerde ça. 
lıp1bilecek ıbir derece elde ede
cdklerdir. Halkev:imiıin bu ye
)'inde 1eseh~ıünden !halkımızın 
ietif ade edeceği şüphesizdir. 

Hamiyetli İhtiyar Bir Göçmen 
Muratlı (Vatan) - Muratlı

'IUn Kırkkepen~kli köyünden (67) 
yaşıncia Abdullah isminde bir 
göçmen ölürken yegane varlığı o
lan 18 lirasını Hava kurumuna 
t~erru etmiş, para merkeze gön. 
derilmiştir. 

-0--

Kozanda Asker Ailelerine 
Yardım lıi 

Kozan (Vatan) - Asker aile. 
]erine maaş bağlama işi zamanın· 
da yapılmaktadır. 

Asker ailelerinin büyüklerine 
3 lira. 1 O yaşından küçük olanla
ra 150 kuruş verilmesi encümence 
tcsbit edilımiş olup bugüne kadar 
müracaat eden 50 asker ailesine 
maaş bağlanmıı ve maaşları da 
veribnektedir. 

Belediye reisi Şerif Akgün bu 
itle ıbizzat meogul olmakta ve as· 
ker ailelerini memnun etmek için 
her kolaylığı göstermektedir. 

Halk ta taıhaldruk eden parayı 
büyük bir istekle veımektcdir. 

Abone Gcretl 
Türkiye dahllinde: 

Aylık 

160 Kr. 

Beaellk 6 aylık 3 aylık Aylık 

Bal~kçı olduğu thalde bir sandalla Şubat/941 tarihlerinde. 
Bademli köyüne geçmek üzere 1 D) Beyazıt nahiyesi: 18, 19, 'JO/ 
DikilKkn ayrı1mış ve kendilerin- ubat/941 tarihlerinde. 
den o giindenberi hir haber alına- 1 E) KUçUkpazar nahiyesi: 25, 26, 
mamlflır. Zabıta yapılan araştır· 

Soy adı : 
Adı 

. . . . . • • • . . . • • 
Adresi 

lşi . . . • • • 
l 

.-.· ind d l ib 1 27/Şubat;9U tarihlerinde yoklama-ma ar nc-.ıces e san a ı oş o a. 
rak bulmuf. İsmail Pakaoy ile Mü- ları yapılacaktır. Varsa, Depo, Şube, Filyal veya 

· · ıboğulm okl ki l 1 satış mag"azası adresleri : • • • • • • • • 
mın.n uş u arı an aşı • 4 - İhtiyat yoklamaları ayrıca -------------
m19tK'. 

lzmirde Yeni Yıl 
Bütçe Hazırlıkları 
İzmir ( Husuıi) - Vilayet, ye· 

ni yıl bütçe.ine esaı olmak üzere 
muhtelif daU-clerin yeni yıl bütçe. 
!erini hazırlamıştır. Geçen seneki 
bütçe vazi.yctile halihazır vaziyeti 
nazarı dikkate alınarak tanzim e
dilen bu bütçe, Maarif tahaisatına 
( 125,-000) lira faıdaaile 943,000 
liralık tahaieah ihtiva etmektedir. 

Bir Baba Oğlunu 
Öldürdü 

Bergama (Huıusi) - Kaza
mıza bağlı Kınık nahiye.inde Os
man Akın adında biri öz oğlu 19 
yaşında İamail Akını öldürmüş· 
tür. Katil ba:ba, cinayeti işledik
ten sonra, Balıkc.ire kaçarken 
yolda tutulmuıtur. Bergama Müd 
deiumumiliği hadiseye el koymuş-
tur. 

Kozanda Hava Kurumuna 
Yan:lım 

Kozan (Vatan) - Bayram 
veeilesile Hava kurumunun, ş~
hirli ve köylü halka tevzi ettiği 
fitre ve zekat zarflernun açılması 
dün Hıwa kurumunda ve idare 
heyeti huzwilc yapılmlflır. Tasnif 
ncticecinc:le 490 lira 24 kuruş zu
hur etıniftir. Diğer seneler gibi bu 
yıl da hıallumızın gÖ6terdiği ciddi 
alaka ve derin bağlılığa delil o· 
lan bu yekmı memnuniyet verici 
şekikledrr....;. __ .o---

Meninde Benzin Darhğı 
Mersin (Vatan) - Benzin az. 

lığı devam etmektedir. Belediye· 
miz. gazda okluğu giıbi bunu da 
gidennek. için tedbir almaktadır. 
Şehrimmdeki ace.ntalarla belediye 
arasında yoapılan temasların iyi 
netiıc'd« -.ereceği ümit olunmak· 
tadır. 

Belediye ana caddelerden ba
zılarının tamirine başlamıştır. Boz. 
kurt caddesi yeniden yapılacak 
ve Yoğurtpazan parkı • Fabrika-

ıUl.n edilecektir. 

Güzel Büyük 
ANNELER 

Genç Ve Taze Göriimnel için 
Bu Kolay Tedbiri Tecribe 

Ediniz 

Beyaz renkte (yağsız) Toka
lon kreminin ihzarı için 20 ıene
denberi kullanılmakta olan met" 
hur formülde mevcut gizli dijer 
cevherler meyanında takim ve 
tasfiye ediLniı süt kaymaiı ve 
zeytinyağı da vardır. Bu krem 
cildinizi serian besler ve genç· 
lcştirir. Tenin gayri saf mad· 
delerini ve buruşukluklannı izale 
eder. Cildinizi taze, nermin ve 
genç gösterir. Ayni zamanda ne· 
fis bir koku ile tatir eder. Siyah 
benlerin zuhuruna mani olur. 

Yazı De 

lşçı miktarı: ...... 
JıloUSr adedi .: . . . . . . ...... 
Jılotör kuvveti yekQnu : ...... . ..... 

Muamele vergtal kanunu mucibince vergiden muaflyetlme ait kar· 
nenin verilmesini dilerim. 

18 K.aruşlulı: hl 
(Tarlll ve İmza) 

(4(9) 

~--~-~~~--------------------------------------~ 

İstanbul Belediyesi llanlan 
Zeynep KA.mll Doğumevlnin yılbk ihtiyacı için almacak muhtelif 

cins yaş sebze açık eksiltmeye konulmu~tur. Mecmuunun tahmin bedeli 
1239 lira 60 kurut ve ilk teminatı 92 lira 96 kuruştur. Şartname Zabrt 
ve MuamelAt MlldUrlUğU kaleminde görWebilir. lhale 6/2/94.l Pertembe 
~U saat H de daimt encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ve IHO yılma ait ticaret odam vesikalarile 
ihale günU muayyen saatte daimi en<:Umende bulunmaları («6) 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 
Komisyonu Başkanlıtından : 

ı - ll"abrika garni&onu dahilinde ild adet erat pavlyonu kapalı 
zarf usulU ile ibale edilecektir. 

A - İhale 1512/Nl ÇAl'fmllba gilnQ saat 11 de fabrika aatm 
alma koınisYODU binuında. yapılacaktır. 
B - İlk keflf bedeli elli dört bUı altı ytlsy.tmif 0G Unıdn 
cMt73> liradır. 

C - Muvakkat temlnat UM Ura kati tem1nat 7HI Uradar. 
ç - Şartn&ma. p1An ve k8'ifnam• ınaUyeye yatırılacak 275 
kunıfluk nıakbua ~ tUrika aatm alma JcomlQo
nundan nıeııa.1 aın&mDda tedaı1k olumlr. 
D - Tekli! ZU"flaa W2JNl ~ aaat 10 na kadar 

komi8yondan kabul edilk. 'Her - .... --- -- aat ıe 
dan sonra &"elen :mrflar reddedllr. 

2 - l.steklilerin Ticaret Odur ve NatJa ehliyet vemlkalanm fbrua 
mecburdurlar. A.lUıi halde eludltmeye ifUrak edemaMr'. (206 - 808) 

IEBta TlYA.Taoav 
TSPllBAŞlNDA • 

DSAll KISMI 
:SUCUn saat 15,30 da 

Akfam 20,30 d& 
ABDAL 

Yazan: Do\ı>y9'-sld 

S'BllSlLL•al 

~CADm:s!m>• 
&Oll•DI aıa111 

BucQD saat H te Çocuk Ol'QDU 

Alqam 20,30 da 

KlllALDl ODAJ.AB 

800 Kr. yoktur lar eaddcııi arasındaki cadde de ••••••••••••itamir olunacaktır. 2700 1410 

Mütehassısların beyanatına gö
re ciltte görül~n bu ıayanı hay
ret tebeddül ve tekemmül, sırf 
T okalon kreminin muntazaman 
istimaline medyundur. Hemen 
siz de bugünden kullanmaya bat· 
)ayınız ve her sabah daha gen~ 
~örünün üz. 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrO: AHMET EMiN Y ••MAM 
Ba" .. 'P Y•: VA.ı'AN KA™A.81 

S af ve Normal Gıda 

e 

Pirinç unu • Mercimelc • Bezelye • Yulaf ve 
sair hububat unları kuvvet kaynaiı<fır. 

ÇAPAMARKA Müstahzarat 
M. Nuri ÇAPA KuruJut tarihi: ttlf 

ls·anbul Elektrik, · ramvay ve Tünel 
lşletm~leri Umu:n Müdürlüğünden 

1 - 6900 adet dökme firen takozu pazarlık usulll ile satm alın 
tıJ:. Bu 1'e muhammen bedel tayin edilmemiştir. 

2 - Eksiltme 30/1/l!Hl Perfembe gUnU, aaat 15 de Ketro H 
6 inci katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat maktuan 375 liradır. 
4 - İl'lteklllerin parasız olarak verilmekte c\ian prtnamelerl 

mrzdan almll1an ve kanuni vesikalan ve muvakkat tenlJlllll!• 

lan Ue UAn edilen gün ve saatte komll'lyond& hazır 

maları. ( ffO) 

Devlet Demiryollan 

Muhammen 1*lel1 24038 (YirmJ clart bin otua Hkia) lira oıaıı ( 
kalem Ankara hiaata.neısl ah9&P qya ve mobilyası 4/2/llHl Salı 
saat 15 de kapelı sarf usuıu ile Ankarad& ldare blnaamda aa.tm 
caktır. 

Bu • pmek iste)'enlerin 1802,15 (Bin aekJs y11z lki lira 
bef ku~) llralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vMD~• 
ve teklltlerini aynı gQn aaat H de kadar Komisyon ReisUğine 
!eri lbmıdır. 

Şartnameler paruaz olarak Ankara.da Malzeme daireelnden. 
darp&f&d& TeeellUm ve Sevk Şerutinden dagrtılacaktu. (388) 

1941 

T. iş Bankası > 1000 > 
2 > 750 > 

' > 
ı500 > 

1941 Küçük 8 > 250 > 
35 > 100 > 
80 > 50 > 

Tasarruf Hesapları 20 > 

llıramlge Pl~nı 
pJlır. 

' 


