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HAR Bİ 
Öldürmek 
İçin Harp 

Kiğıt imili için 
Sellüloz Ge di 

Bugünkü harbin şaşmaz 
gayesi budur. Mihverin bu: 
nu anlayıp sağlam garantı 
gösterdiği dakikada harbe 
devama sebep kalmaz. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

B ir lsviçre gazetesi §U 1Uali 

S k . ne diye soruyor: c an ı . 
karanlıkta bir kör döğü§Üdür, gı· 
diyor) Haııbetmek için ne seb~p 
kalmıştır? Almanlar Avrupa a 
istedikleri toprakları almı§la.rd.ır. 
Eski müstemlekeleri de verilıın, 
her şey olur, biter.> 

Bir taraftan yoksuzluk için~~ 
kıvranan diğer taraftan ke~. ı 
toprakla~na henüz ifüilmiyenl ır 
1 b. fik. ge mc-
ırviçreliye böyle ır ır b 

sine hayret edilmez. Yoksa har e 
d k . . ..kemmel se-

cvam etme ıçın mu hlik . i 
~eplcr vardır: Harp te d"~sın 
h k. · · ··Jd""rmek unya er va ıt ıçın o u • 
yüzünde emniyet kurmak, ka~~~-
1 '"'"" yaratmıu... ıklı saygı ve tesamU'O l· 
L .... k '11 tlerin varlık hakkı o 
~uçu mı e •L· 
duğunu tasdik ettimıek gtuı .... 

19 14 hal'binin ıonunda yapı· 
lan sulhun anlayışlı bir sulh ol: 
ınası ve bu gayeleri temin etmcsı 
b kl . d" Sulh adı altında ba~-

e enır ı. k"" ""klend·ıgvi içın 
sızlık ve nefret oru 
harp ııu veyıa bu tekil.de, ~':ı_ vffu~ 
bu tarafta devam edıp g 
t"" ·ıı tler akpma sabaha ye· 
un mı e . ürültü patlak 

niden umumi hır g 1 · · ·h 
l · · üç erıhı ı -

verecek diye iıı erını g kl · 
mal ettiler, üzüntü için?e be eyıp 
d dular. Müzmin ıekılde d.e~am 
e~~p giden bu harp gün~n bırınde 
yeniden umumi bir ıekıl aldı.. . 

Bu harbin sonuna gelmesının 
b .. "k yolu mütecavizlik mesle-
ırıcı • . . v 

ğinin zararlı bir gıdı§ oldugunun 
meydana çıkması ve silahlarile 
bir düziye §UDU bunu tehdi.t ed~n
lcrin bu meslekten el çektiklernıe 
dair sağlam garantiler gösterme· 
leridir. !!ite Almanya ile Jt~lyıı.-

böyle garantiler gösterdıkle-
nın b" . f la ri saniyede har.be ır sanıye az 
devam etmek cinayet olur: ~~~at 
ondan evvel işi pamuk. ıplıgınc 
bağlayarak muvakkat bır u~la§: 

k bul etmenin nctıcesı 
mayı a 
şundan baııka bir şey olamaz: 
Mütecavizlere yuttuklarını haz· 
rnetmek ve yeni bir hamleye ha
zırlanmak için fırsat vermek •••• 

Cih Har.binin felaketlcrın· 
an d .. 

den sonra bir defa daha ~nya a. 
leşe boğulduktan sonra hıç ~l
rnazsa dava kökünden hatledıl-
mcli, bu hal'bin so~. ~.a~~ 0~1~:ı için sonuna kadar dovu;ıulm d." l 

l:.ğer mihver, dünyanın ken ı· 
aindcn hakkile beklediği sulh ve 
ınsaf garantilerini bugünden ve· 
· d ·· ·· d kend"ı millet· rırse ünya yuzun e . • 

lcri için de en hayırlı ve hakı~ ı 
bir sulh kurulması ve dünya yu· 
zünde herkes için asayi§ ve cm· 
niyet vücude gelmesi mümkün o· 
lur. Fakat ufukta ateole yazıl~~ 
işaretleri görmek iıtemiyerek, bu
lÜn bir düşman dünyasının orta· 
sında olduklarını unutarak harbe 
devam ederlerse ve Amerikada~ 
:gelecek vasıtaların terazinin ötekı 
kefesine ağır basmasına zaman bı
rakırlarsa çok aldanırlar. ç:ü.n~Ü 
başlarına taş yağdırılan fngılızın, 
toeraklan işgal altında olan Bel. 
çikalının. Holandalının, f ransızın. 
Danimarkalının, Norveçlinin, Ro
manyalının, Çek ve Slavın, kB:fa~ı 
kızan Amerikalının. zavallı Çınlı· 
nin ruhlarında biriken intikam 
hislerini 0 zaman hiç bir kuvvet 
durduramaz. Sulh, yeni bir Ver· 
say muahedesi !!eklinde ölü do
ğar, başta üç mihver devleti ol
rnak üzere yeniden bütün millet
ler için karanlık günler başlar. 

Almanyada mamul.. damgalı 
bir yeni ve uydurma n.ızem. a:ıın.a 
değil, insanlık ölçüsile ha~ıkı hır 
Yeni nizam namına sulh ıstemek 
Ve bir prensip suHıuna kavuımak 
İçın mıhver devletleri son !ırsat 
günlerini gcririyorlar. iste bır lta: .,, b .. Ti 
rafa yazsınlar: ileride u gun f 
çok arayacaklardır, gönül ho: u· 
ğuna dayanır hakiki bir sulh ur· 
mak için son fırsatı kaçırdıklann.a 
çok dövimeccklerdir. Fakat ıı 
işten geçmiş olacaktır. 

BASIMIZI EGMIY _cEGIZ 
• 

Londra, 23 (A.A.) - Burada bir 
Öğle zıyafetinde söz söylıyen Yuna· 
nıstan elçisi Slmopulms, Yunan • 1-
taıyan harbi hakkmda demiştir ki: 
<BaşımIZJ eğmiyeceğiz. HUrrl)'etln 

Pahasının yUkııek oldufwıu blllyoruı: 

Bir Mily on Liralık Kağıtta Stok Edilecek! 

Romanyadan Mühim MiktardaKereste Aldık 
Ankara, 23 (Husust Muhabirimiz

den) _ Romanya ne akdettiğimiz 
ticarrt muahedesinin tatbik mevkii· 
ne konması Uzerine ~ııtanbul ve İz· 
mir gümrüklerinden Romanyadan 
gelen bir çok malı ithal etmiş bulun
maktayız. Bu meyanda gelirtccegı
mlz 750 bin liralık scllUlozun mWılm 
bir kJSmını da tesellüm etmiş bulun 
maktayız. Bu sebeple lzmir k!ğıt 
fabrikası randımanını arttJrrm.ş, es
kiden reddetmiş olduğu bir çok sl
partşlerl tekrar kabul etmlştlr. Di
ğer taraftan bir milyon liralık k ı
ğıt stok yapılmak Uzre getırtılecektir 
Yemiş ve şeker sandıg-ı imalinde 

kullamlan tahtaların mUhlm bir kı..cı
mı elimize geçmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle şeker ve yemiş sandık
lan için ll\zumu olan kereste ihtiya
cı şlmdılik karşılanmış olmaktadrr. 
Diğer kısımJşnn da ynkın bır za
manda getirtllınCBi için çalışılacak-

trr. 

iaşe Müdürlükleri 
Ankara. 23 (Husust Muhabirimiz

den) - Yeni iaşe tc.,'lkllft.tı hazırlık· 

Tel Fabrikası 
Kuruluyor 

Ankara, :?S (lhnımıl Muhabl· 
rimlzden)-Klzede kurulacak ilk 
t.el fabrikamızın tesl!Jlne alt ı,ro
Je \'e p!Anlar hazırlannnttır. '\·aı
nız fabrikanın kurulması için 
lazım gt'len Aletlerin h&rl~ıten 

l{etırtllmesl icap ettillnden all
kadar makamlarımız mulıtellf 

firmalarla temasa ba,lamıı~lardır 

lnnm bitirmek üzeredir. Tc.,klldt ay 
başından itibaren faaliyete geçeceği 
cihetle iaşe teşkJlCltmın esasını teş

kil eden her iki umum mUdUrlUğiln 
de kadroları bugünlerde taınamla.na
cnktır. İstanbul, lzmlr glbl bUyUk 
şehirlerde doğrudan doğruya merke
ze bağlı birer iaşe mUdUrlUkleri ih· 
das edileceği bildlrilınektcdlr. Ayrıca 

Toprak ofisi mıntaka ticaret mlldUr
lllkleri \'c ticaret odalarllc icabın- ı 
da belediyeler ıaşe te.,kllatına yar· 
duncı olac:ıklardır. 

1 Devlet c·tı;ikleri 
' Ankara, 23 (Hususi Muhabirimiz· 

den) - Devlet çiftliklerinin daha ve
rimli çalışabilmelerini temin için 
Ziraat VnkAletl bir program hazır

lamıttır. Vektılet, ahvali hazıra do
layısile bu çiftliklerin dRha çok gı

da maddeleri yetlştimıclcrl için mc-
sallerlni tanzlnl etmek kararında· 

dır. 

Mürakabe Heyeti 
Memurları 

Mikicinskininotomobili Taksimde Kristalin ön üne bırakılmııtı ... 

MIKIC INSKI iŞiNiN ALTINCI GONO 

Nizameddin Nazif Ne Diyor? Ankara, 23 {Husust Muhabirimiz
den) - İktısat Veld'ıleU, murakabe 
heyetindeki memurlanl\ tekaUt!Uk 
haklarım tanıyacak bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. Proje Maliye Ve

kft.lctince tetkik edilmektedir. 

Uzun Zaınan Zabıta Muharı·irliği Yapnuş Ve Birçok Esrarengiz 
Ron1anlar Y azınış Olan Arkadaşın1ızın Fikrini Sorduk. Bize 
Düşüncelerini Hadiseyi Aşağıdaki.Şekilde Tahlil Ederek Bildirdi 

-( Altıncı gün de geçti. Şili sefa- ' sualden bir cevap aramakla doi· 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ uti mü~~an M~kin~~en din ruhankctedilm~o~c~ını~nı· 

bır haber yok. Kndına ve içkcyc yoruz: 
büyük meyli olduğu söylenen bu 1 1 - Knçtı mı) Kaçırıldı mı) 
zatın kapandığı bir zevk ve eğlen- 2 - Öldü ~u) Öldurüldü mü) 
ce yerinden 40 gün 40 gece ay- E.vct... Şilı sefareti müsteııarı· 
rılmak ist('miyeccği k ... bul edile- nın izini ararken ba_§ka ihtımallere 
l>ilir mn Eğer bu elli yaşındaki akıl saplamak artık hata olur. 
diplomatı, hiı. a içkiye ve kadına Mikiçinski kaçar mı) Kaçar ... 
kırk günde kanamıyacek derecede Kaçırılabilir mi) Niçın kaçırıla. 

aurette ınkİfaf eclecegi ar.laıılan 

ihtir ~ı bir ıhovarda s ymak maııın? Muhterem miı tecıarın 
miımkün ıac cndtte> e du mıyc doplomatik faa ıyct erme Şı ı 
lüzum yok ... Beklıyelmı. E bette ile Tiırkıye arasındaki sıya
günün birinde kırkladığı yerden ai miina betlC'rin hududu dıcıınd 
fular, dostlarını arpacı kumrusu bir cere:ı. .ın vermı bulundugu 
gıbi dü;ıünmekten kurtıırır. Fakat soy nmi" olduğuna gore (ılle
clli yaşında bir adamın coşkun gal gnyrikanuni> bir sahcı
bir ihtirasa ne müddetle soluğu dn döıjÜVe çıkmış bir adamın hıt· 
ycti§ehilir? Bu sahada en genç sımlan tarafından diıru"t bir mu
kalm1ş ellilikten umulacak rekor knbeleye maruz knlmı olması ta. 
nihayet bir gece, üç gece, beş gc- mamilc vnnddir ve en ziyade hay· 
cedir, Altıncı gece geçti mi evine rn yornlacnk ihtimal de budur. "FAŞiST TABUTUNA I TO B R U K" UN ZAPTI 

ÇAKILAN ÇiVi ,, ı TAM AMLAN Dl 

Asil er 
BDkreşe 
YDrDyor 

O tuz Bin 

Yardımcı Asi 

Bü kreşteym iş 

Askeri Tarihin 
En Parlak 

Hareketleri 

Bardia 
Tobruk 

Londra, 23 (A.A.) - Yeni 
f ngiliz zaferi sayesinde Libyada· 
ki İtalyan kuvvetleri me<:muunun 
üçte ikisinin esir veya tahrip edil
diği hakkındaki resmi haberler, 
Londrada ıevk ve heyecanla ıe· 
lamlanmııtır. 

Daily Sketoh gazetesinin askeri 
muhabiri şunları yazmaktadır: 

ıtalyan Afrika imparatorluğu· 
nun yıkılması, bir ve betki iki ay 
ve batta daha az bir zaman mese. 
lesidir. 

Şarki Akdeniz timdiden kuv· 
vetli bir şekilde elimizdedir. 

Bl d 23 (A.A.) - Reutcr: Alman erkanıharbiyesinin bü-

R 
gra 'd iyi malumat alan 

1 
tün ustalığı, İtalyan ordusunu Bin-

omanya a ) ·· ) _,L d k 
ka naklardan gelen ha~er ere go- gaziye kadar o an sıma a urta-

y · t müfrit Oemırmuhafız-

1 
ramıyacaktır. 

re, vazıye kt dir B b"" ""k Mih · )ar lehine inkişaf etme .. e · u. u:u taarruzun . ve~.ın 

M 1 k t" dahilinde ve Bukreş- ı adterı planlarını tamamıle altust 
emeeın k ç' •V••L "l" 

d 
__ .L r-Le)er dün a şam ge ettıgını ıoı cyoruz. 

<: muna eu . B'"k 
vakte kadar devam etmi ~·~·. u • Daily Mail gazetesi, Tobruk 
re§de posta telgraf idaresı asılerın galibiyetini cfaşist tabutuna çakı· 
elindedir. lan yeni bir çivi olarak tavaif et-

Vaziyet kararsızdır. Fakat, asi- tikten conra şunları yaz.maktadır: 

1 ardım etmek üzere 30.000 Tobruk, Skhbarrani ve Bardia 
ere y ld" b"--' k _ı_ • ih" kişinin hükumet merkezine gc ı- ile ırıı te a~erı tar ln en par· 

V• d·ı k d" Birçok garni- lak hareketlen arasında yer ala
gı :z:anne ı me te ır. 
zonların ·bu meyanda Recido, caktır. 
Moldavya, Krayova, Köstence ve Dail Telf'graph gazetesi ~unla-
y . I 1'sılere j]ti- rı yazmaktadır: asa garnızon arının ll , • • v 
hak ettiği söylenmektedir. Kalas. İtalyan Afnka ımpa.ratorl~g~-
t Demirmuhafızların General nun kalan kısmına gclınce, Erıt· 
~~tonesko lehinde hareket .eden re v~ Habcıista? .hudutlarında ve 
garnizonu silahtan tecrit ettıklc1~ı halkta hud

1 
utları .. ıçh~nde ckercrabn et· 

B asov'da general Draga ı· me te o an mu ıın as erı are· 
v~. r bütün garnizonu ile bir· ketler ltalyan imparatorluk ihti
nıa nın 1 h" · k 
1
,1_ ~ ilere iltihak ederek Bükreı ras arının ıtamını teaıt edece 
~te ası d" 1 1 1 . . . . ·1 . . .. . ürüdüğü söylenmekte ır. o an çan ses erıntn ıııtı mesı içm 
uzerın~yamı Sa. 6, su. 4 te) ** (De~amı Sa. 6, ısıı. 8 da) + 

iki Kuın~ndan 

İki General 
ve Bir Amiral tıe 

20000 
Esir 

Tobruk, 23 (A.A.) - Röy• 
terin hususi muhabiri bildiriyor: 

Tobruk' da alınan esirlerin mik
darı ıbu akşam 20 bin tahmin 
olunmaktadır. Alınan esirler ara
ııında 61 ci anavatan fırkaaile li· 
manın aulh zamanı garnizonu ef· 
radı, 1500 kişilik deni:z: garnizo· 
nu efradı ve batınlmış olan San· 
Corcio kruvazörünün 700 kiıHik 
mürettebatı vardır. 

Askeri polis efradı, gümrük 
memurları ve birkaç yüz tekniaien 
de esirler meyanındadır. 

Kahire, 23 (A.A.) - lngiliz 
umumi karargahının tebliği: 

Trablus'da Tobruk'un zaptı 
dün gece tamamlanmıııtır. Şimdi· 
ye kadar aralarında bir kolordu 
ve bir fırka. komutanı ile diğer iki 
general. bir Amiral, ordu ve de
niz kurmaylarına mensup bir mik
dar yüksek riitbeli subay bulun
mak üzere 14.000 den fazla esir 
alınmıftır. Muhtelif çapta 200 ze 
yakın top ve diğer harp malzeme. 
si iğtinam edilmiştir. Zayiatımız 
beş yüz kişiden a:ı:dır. Düşman 
zayiatı henüz tamamen tesbit edi· 
lememişse de iki bin yaralı ltal
yan hastahaneye kaldırılmı§tır. 

Eritrede, kıtalarım ız Kassala
dan rical etmiş olan ve şimdiki 
halde Biscia ve Barentu müdafaa 
mevzilerini tutaq İtalyan kuvvet
lerile temas halındedir. Harekat 
muvaffakıyetle inkişafta devam 
ediyor. 

Habeşistanda, Metcmma'nın 
prkında düıman üzerine tazyik
lcrimiz idame ettirilmektedir. 

1 dönmiyen elliliği kndın kucağın- Allah vere de yalnız kaçınlI™§ 
da aramak hata olur. Binaenaleyh olsa) dı. Acaba müsteşar Mikiçina. 

'lbiz OU andan itibaren Mik~inski kı kaçma sa nereye kaçmıştır; ka· 
hadisesinden zevk ve safa ihti· çırılmı sa nereye kaçırılmı§tır? 

j mallerini uzaklaştırıyor ve Miki· lstanhulda semt çok. Bahtsız 

Amerikalı muııarrır l:.liot 

"Sicilya 
işgal 

Edilmeli,, 
Meşhur Askeri 
Muharriri Eliot 

Böyle Diyor 
Londra, 23 (A.A.) - Meşhur A· 

merlkalı askerl eksper binbaşı l•'iel· 
dlng Eliot, AkdeniZde Alman pike 
bombardıman tayyarelerlriln göı11Jme 
slndcnberi vaziyetteki inkişafı tetkik 
etmek Uzere Neva Chronicle gazete
sinde neşrettlfi makalede, Akdeniz
de t~Us kabiliyetinin lnglltereye 
gcçtıg1nl yazmakta ve Almanlann, 
burada takip ettikleri gayretleri mU
naka.şa ederek qağldakJ neticeye 
varmaktadır: 

Şimdilik Almanların Slcllyaya. ta
mam ile tedafUt sebepler yUzUnden 
gelmiş olmaları ihtimali galiptir. 

Ellot, Slellyanın birinci derecede 
ehemmiyeti haiz sevkulceyş blr rnev 
kide bulunduğunu ve bugün Nil or
dusunun bU)11k bir hareket serbes
tlslnden lstıfade ettiğini ve Slellya
ya yapılacak bir ihraç hareketinin 
Maltayı tazyik eden tehdide nihayet 
vereceği glbl Grazlanl'nln İtalya ile 
mUnakalesinl sureti katlyede kese
cefinl ve fa.şist İtalya lçln öldUrUcU 

(Devamı Sa. 15, Sü. ı; t.ıe) X 

1 

çinskinin macerasına anoak şu iki (Dmanu sa. 15, ~U. l de) * 
Gallup'un En 
Son Anketi 

Nevyork, 23 (A.A.) - İnguterey• 
malzeme kiralanması veya iare edll
:mesl hakkında. Gnlhıp enstltUsU ta
rafından yapJlım anket l}U neUceyi 
vemniştır: 

Dekomrat partisinde Roosevelt ta
raftarlarının yüzde 50 si ve cüınhu
riyctçller arasında ankete iştirak e
denlerin yüzde 66 sı lehte, rey vcr
mlşlerdlr. 

Macar 
Nazın 

Harbiye 
Berlinde 

Budapeşte, 23 (A.A.) - (Havas): 
Halen Almanyayı resmen ziyaret et· 
mekte olan Macar milli mtldafaa na
zırı General Bartha, Alman rieallle 
gö~Uftilr. Garp cephesindeki harp 

meydanla.nnı gezdikten sonra 29 
kAnıınusanl akfaml Berllnde buluna· 
cak olan Macar nazınnm 80 kAnu
nu:ıanlde Maearistana dönecefi bil· 
d!r ilmektedir. 

- Yavat yahu, ba,..l köfkümü yıktın! 



----% 

~ Şehirve Henzlekef Haberleri 
Dilersen Onu 

Edeyim,, 
~' Bir Canım Var, 

Uğrunda Feda 
·-37-

Pf.gasa Vaziyeti: 

Giden An karaya 
Heyet 

Tünel Seferlerinin KalŞişli -
dırılması Muvafık Görülmedi 

Avrupa Tren 
Seferleri Başladı 
Avrupa hattı sefere açıldığın 

dan trenle çok mikdarda ithala 
eşyası gelmiştir. Gelen bu ithala 
eşyasından başka ayni tarikle ev 
vclce Almanyaya sipariş edilen 
vagon ve lokomotifler de bulun 
maktadır. Bugüne kadar Alman 
yadan gelen vagonlann yekunu 
14, lokomotiflerinki ise 4 dur. 
Bundan ba§ka Çekoslovakyadan 
da 5 vagon ile lngilteredn 6 • 7 
lokomotif gelmiştir. 

' - Bana artık bir §ey sorma, 
kimim, neyim, bunlar aana ge
rekmez. 

J lızır taaccüple ona baktı. 
- - Demek ~en beni kurtaran 

hatunun adın, .anın bılmiyeceğim 
> e mi} 

- Evet. 
- Demek ki, ben ölünceyedek 

0

.11 mediiim •bir kadının nimeti 
lltınd. ;yapyacaiım öyle mi} 
ı- Evet. 
- Demek ki, ben bunu hiç 

Lir zaman ödiycmiyeceğim ha. 
O cevap -vermeyince Hızır gür. 

ledi: 
- Beni tanımıyorsun sen. Ben 

.canımı hırtaranın uğrunda canı
mı feda etmeden bu yükün altın
d.a yapyamam. Söyle bana tim
di benden ne dilerain} 

Genç kadın onun pcrva!lZ ko
nutuşundan derin bir baz alıyor
Ju. Bütün cibaru verebilmek yed
ii iktidarnda imiı gı'bi fütursuzca 
>enden ne dilersin diyİ§ine pşı
ordu. 

- Bana ne vercbifüain, diye 
ordu. 

Bu sual Hızırrn pşkınlığa sürük 
di. Ve saffetle muhatabının yü
,c baktı. Genç kadın aordu: 
- Paran var m1} 

Hızır eaefle içini çekti. 
- Bir pırlanta küpe, bir inci 
rdanlık, veya bir altın bilezik 
hediye edemez misin}. 
Hızır hicapla yere bakıyordu. 

>ı.rtık o pervasız bakı~ ve pervasız 
~onuıuştan eser kalmamıştı. Me
raretli bir mırddanışla: 

- Bir canım var, dilersen o
nu uğrunda feda edeyim. 

Bana dünyada hiç bir mert ki
tinin itliycmiyeceği büyük işleri 
buyur et. Cörecebin ki maksadın 
huaul bulur. Aıma ne pırlanta, ne 
iucl ve ne de altın makuleai şeyier 
tedarik.im bir emri müteassirdır. 

Fatma Sultan Hızıra yaklaştı 
ve ıözkrini gözlerine dikerek: 

- Görüyorsun ki istediğim ve 
isteyecej:im §eylerin hiç. birini ba
na veremiyeceksin. Zaten latife e
diyorum Hızır. Ben senden bir 
tek ıey iateycıbilirdim fakat kor
Jtuyorum ki onu da bana vere
mezsin. 

- O nedir? 
Bu acler hicapla ba§ı yere eğ

mek sırası ıenç kadına ı:clmi.şti. 
Hızır ısrar etti: 
-Söyle .... 

~Fatma Su\tan baıını çevi.rdi. 
Hmrla yüz yüze gelmekten ko.
kuyor gibi,ıdi. Bir hiaaikaıblelvuku 
bu mert delilnnhnm ona bir ıev· 
g' dahi aun•ıuyacalt bir durumda 
olduiunu ibau etrnifti. Hızır o- 1 
nan omuzuna e1ini ko~du ve ısrar 
eti. Fatma Sultan ıendeliyerek 
Hızmn gopiın~ yaelandı ve La
ıını lıldmp ıöilerinin içinde par
layan bir kıvılcımın izlerini aöre
bilmek ümidile ona baktı ve: 

- Bunu aana ıöylemİ§tim, di
)'ebildi. 

BiT ipek yıiını gibi dalgalanan 
ıaaçları Hwnn yüzünü okıuyor, 
derin bir rate ile şaraılan vücudü 
(elik vücudün hararetile eriyor
du. 

Tekrar onun gözlerinin içine 
haktı ve: 

- Ah bunu söylemek nekadar 
pç. ... 

Diyebildi. 
xvn 

Yatsı vaktine kadar arkadaşla
rmın saraydan çıkmalarına bey
hude yere intizar etmış olan Ve
li, artık onların bir düzenbazlığa 
kuman edildiklerini anlamıı bu
lunuyordu. 

Şımdiye kadar ordugaha haber 
ulaıtmp imdad ntemeden gcçir
daii vakitlere acıdı ve: 

- Aptal ıibi bekleyip yattım. 
Bet on kiti celbedip .arayı bas
mak gerekti. Şimdiye deiin içen
deki yoldqların bir ipretin, bek. 
ıeyip vakit geçirdik, diye mınl
dandı. 

Su aralık saraydan çıkan iki 
b.bımetklnn ıüratle kendisine doğ
ru ıeldikkrini ıörünce, bir ajacı 
siper alarak yanındaki adamlara 
da ainmekrini ifaret etti. iki lçoğ
lanı neteli ne,eli birbirile ıakala
tar.k ilerliyorlar ve biri ötekine: 

- Hayqi adımlarını aç, Kara
kuı kepenkleri indirmeden erifip 
bir kaç kupa yuvarlayalun. f.ier 
Çipil Y orgoı akçe kiaelerin gö
niNC alimallaıb herif Kıhrıatan şa
rap iletip etrafmuula fırıldak gi
bi döner, diyordu. 

Veli u,.klann meyhaneye git
tiklerini anlaınıftı. lçoiiıianlarının 
p~e takılıp onlarla birlikte bir 

- kapa ..... p yaYada,yaıaJt doat 

luğu ilerletip lbrahim P.atıa sara
yında olup biten i~lerden bir !ley
ler öğrenmek, Hızırla arkadaşları
na dair bir malumat edinmek 
mümkün olabileceğini düşündü 
ve yanındakilere maksadını anla
tarak lçoğlanlarını takibe koyul
du. 

U§aklar Kuzguncuğa doğru yol 
kmp balıkçı ve kayrkçı makulesi 
kimaelerin toplandıjı meyhanele. 
re ulaııtılar. 

Meyhanelerin hepsi kapanmış 
olmakla beraber tahta kepenkle· 
rin arasından aızan hafif ışıklar i
çeride birer alemi işünuşun devam 
edegelmekte olduğunu anlatıyor
du. 

Müdavimlerinin, basık tavanın
da sallanan ve yanan çıra, petrol, 
ve mum dumanlarile evvelce kur. 
§tini bir renk taşıricen aonraları 
siyaal.aşan bir kaç kanat parçasi
le, doğan mı, atmaca mı, kartal 
mı, a~a mı olduğu bile anlaşı
lamayan bir kuş kafaaından kina
ye olarak Karakuş adını taktık
ları meyhanenin kapısına yanaşıp: 

- Bre çipil 1 Aç kapıyı, gene 
bu ak§&m tavuklar gibi erkenden 
tüneğe mi kondun yoksa. 

Diye haykırdılar. 

Çipil Y o~oa, çoi'u üç ay sonra 
akın edecek balıkların satışından 
elde edecekleri bir kaç mangıra 
mahsuben içen balıkÇ11arla, diıbi 
delinip kalafata çelcilmiıt ate§ ka
yıklarının hamlacılarından olup 
kay1k sefere batladıktan aonra a
lacakları ondalıktan ödenmek ye
minile şarap yuvarlayan kayıkçı
lardan ibaret müşterilerini sepet
lemiş ve içeride tahta mı, demir 

mi, teneke mi bile olduğu layıkile 
anlaşılamayan alelacaip bir masa 
bozuntusuna dırseğini dayayarak 
süz.gün gözleri kapanmaya b&§la
yan iki geç kaimi§ mÜJieriyi dııa
n çıkarmağa sava111yordu. Gürül
tüye kulak asmak istemiyen Yor
goa: 

- Şarap tükendi ağalar! lşti
hanızı yarına saklayın, cevahile 
dışarıda.kileri atlatımak istedi. . 

Fakat ~ğlanları: 
- Şık şık eden nalç.adır, iş bi

tiren akçedir. Keselerimiz tavuk 
kursağı gibi ıiıip yatırken, bir kaç 
testi ~rap yuvarlamazsak acı.ba
hsdek bizleri uyku tutmaz. Haydi 
dırlanma arala kapıyı da, aüzüle
Jim. 

Diye ısrar ettiler. 
(Arkası var) 

Soruyorlar? 
Kurtuluştan bir ok•yucamaz 

diyor ld: 
Kurtul8'ta yeni l8ta8yon <'lva

rmdald luwıap dükkAnlanıanı hiç 

birinde et fiyatları ayni del'fldlr. 
Et almak lı,ıln ~ dlikkba &1t
tlm. Fiyatlann blrlblrlnl tulıma
dıtınr görünce sormıya karal" 
verdim. Mademki belediye eıe 

narh koymuştur. O halde dilkkA 
nın blrlnde neden kıvırcık 65, 
diğerinde 7~ ve ~llncüstlnde 85 
kuruştur f Bu semte h~blr bele
diye memuru gelip te bu dtlk
kAnları t...ıtı, etmedlkce Allah 
bUlr kJ, etin ldloııunu bize yil& 

kWUJ& bUe ~edlreceklerdJr. A
caba helr.dlye narh flyatlarıaı 

mı yliluıelttl ! 

İhracı memnu olmıyan keten, 
arpa, ausam, hatha§, bakla, faaul. 
ya, nohut gibi maddeleri ihraç 
eden tacirler Vekalete 1 5 gün ev
vel liaanıı için müracaat ettikleri 
halde ıbir cevap alamadıklarından, 
aralarından bir heyet seçerek dün 
akşam Ankaraya i:Öndermişler
dir. 

Heyet Ankrada Vekalet nez
dinde le§ebüalere girişerek lisans 
i§lerinin biran evvel intacı için 
çalışacaktır. 

Hah Fiyatları Yükseldi 

Tramvay İdaresi 
Ankaraya 

Jstanbuldaki nakil vasıtaları buh-
ram blltUn şiddetUe devam etmekte
dir. Elektrik, tramvay ve tUnel u
mum mUdilrlllğU bu buhranı önlemek 
için her tllrlU çarelere baş \0 um1akta, 
fakat imkan bulunmamaktadır. 

Do.ha ziyade iş salıMı olan Emin· 
öııil - Taksim arasına fazla sefer 
yaptrnıak suretilc bi!haJJsa saat 17 
den 20 ye kadar ve sabahları yedi
den dokuza kadar halkı kolaylıkla 

scvketmek için yapılan tetkikler mQs 
bet blr netice vermemiş ve bunda bir 
fayda görillmemiftir. 

Son günlerde Almanya ve di
ğer bazı Avrupa memleketlerine 
çok mikdarda halı için lisana ve· Şişli - Tnel tramvay seferlerinin 
rileceği haberi üzerine halı tüccar- kaldırılarak bu hattaki arabaların 
lan piyasadaki balılar üzerine diğer hatlara verilmesi hwn.ısundakl 
spekülasyona başlamıılardır. Halı 

1 

bu tekli! ay:ıca tetkik edlhniş, şu 
fiyatları bir iki gün içinde yüzde mahzurlar görUlm~tUr: Bu hattın 
25 miktarında fazlalaırnıştır yalculanmn kısmı dzamr tramvay 

' bula.bilmek içln Tünelle geçen halk-

Suallerİn Cevabı 

Umum Müdürü 
Gidiyor. 

tır. Bunun için bu hattaki seferler 
kaldırılırsa bu halk diğer l;'erlcrden 
tram\'aya binmek mecburiyetinde 
ka..Iacnk ve vaziyette bir değişiklik 
olmıyacaktır. 

lkinclsl Tünelden Galntasaraya ka
dar uzan.tın yol Uzcnndekl raylardan 
iııtlfade edUebUeccği de ileri sUrül
mUşae de tramvay fdarcsl bunun 
karşısında da bugün için ray ihtiya
ı·mm o kadar fazla olmadığını, ban· 
daj meselesi !da.re için halll daha 
mUşkUl bir dert olduğunu bUdirml.ş 
\'e bu tı&ttaJd raylardan istifade fik· 
ri de mUsbet blr netice verecek ma
hiyette görUlmemlştir. 

Trarıway, Elektrik \'C Tilnel umum 
mtl<lllrU Mustafa. Hulki, malzeme buh 
rani ve idarenln bu hususta vekAlete 
17.tı.hat vermek U~rc bugünlerde An· 
karaya gidecektir. 

Bir Peynir Tüccarı Ne Diyor? 

Gelen ithalat eşyası arasınd:ı 
ehemmiyetle kaydedebileceklerı 
miz §Unlardır: '\'unanistıandan ec 
zayı tıbbiye ve kimyeviyc, Fran 
sadan ipekli mensucat, Yugoslav 
yadan sigara ve gazete kağıdı 
lsveçten radyo aksamı, maden 
e§Ya, Yunanistandan bronz lev 
ha, makara ipliği, Almanyadan 
.boya, kırtasiye, makine yedek ak 
samı, Macariatandan cam, fotog 
raf kağıdı, İsviçreden ipekli eşya 

Bundan batka Romanyadan 
deniz tarlkile de çok miktarda 
ithalat eşyam gehnistir. Bu arada 
likör, mukavva, Soude Caustique 
gelm~tir. 

Evvelce TiCaret Vekaleti tara
fından İatanıbulda bulunan ithalat 
ve ihracat birlikleri katibi umu
miliğine eorulan suallerin cevabı 
bu ayın yirmisinde V ckalete bil· 
dirilmiştir. 

Satışa, Peynir Kaçakcılan Hakim Olmuşlar Ekmek Fiyatının 

Altın Fiyatları 
Altın fiyatlan yeniden yüksel

miye başlamıştır. Dün bir altın 
23,75 den muamde gÖnnÜ§tÜr. ----o----

Bir peynir tüccan, peynir me· ziyct gizli ticarete meydan veri
seleai hakkında şu ifııaatta bulun- yor. Piyasada peynirin hollanma
maktadır: sı için peynir ticaretini serbest bı

- Büyük peynir tüccarlannın rakmahdır. Kiloda beş kuruıı faz
elinde bir tek teneke peynir kal- la istediğimiz doğru değildir. Ser
mamıştır. Bir takım yeni peynir- best ticaret iatiyoruz, aebebi de 
ciler, peynir kaçakçılığı yaparak ııudur: Yeni sene istihııalatı 200 
satıııa hakim oldular. bin teneke olacaktır. Fakat o zalhtikardan 

Bütün peynir tüccarları topla- mana kadar peynir sıkıntısı de
V-eril en} er narak bir maz'bata yapıp fiyat vam edecektir. Adliyeye 

mürakaıbe komisyonuna verdik. Bu noktai nazarımızın hakika-
Fiyat mürakabe komisyonu, E",•velce de l•tanbulda kimlerin 1 1 d w k"' 

dün Mmtaka Ticaret Müdürlüğün· " te uygun ° up 0 ma ıgını tet liC 

de vali muavini Ahmet Kınıkın elinde peynir bulunduğunu isim• için İstanıbulda sütçülük, koyun-
lerile, adreslerile bildirdik. Mü· culuk, yoğurtçuluk, tereyağcılık 

riyaaetinde toplanmııtır. 1oplan· rak ... be komievonu her nedense 
d ·· l _ı 'Ltik• ... -., iıılerinden anlıyan büyük finnala-

tı a son gun erce m ar yapan 
bazı muhtekirlerin adliyeye veril- §İmdiye kadar bunlara müracaat rı da cehli htbre> olarak göster-
meleri hakkında görüşülmüş ve etmemiştir. dik. Bu firmalar şunlardır: Ekti· 
bazıları hakkında da kararlar ve- Verdiğimiz ma:zbatada peynir nozlu Halit, Mehmet Emin Se-

meselesinin İç yüzünü fU tekilde rezli, Emin Mahmut, lhaan Sarı-
rilmiııtir. J 

Bunlardan Taıhtakalede Sabun. izah ettik: Halen Trakya ve stan- bekir, Samih Asımlar, Aziz Sü-
cu han caddesinde DavKI Levi buldaki peynir mevcudü 20 - 2l leyman, Müteveffa Hüseyin Avni 
ve ıürekbı, koordinasyon heyeti- bin tenekedir. Böyle olduğu hal- mümessili Ziya. Fiyat müTakahe 
nin karanna muhalif olarak fatu· de piyasada aınl peynircilerde komisyonu bu firmahın çağırarak 

.. peynir yok! Trakyada peynirin dinledikten sonra, buhranı gider-
ra Vermeden 8&h!J yaparken CUr- k"l t ta 52 5 k t J _ 'L • b" k l"d" 8' 

l d ı osu op n uru- sa ı • mCJr. irın ır arar verme ı ır. ı. mü meşhut halin.de yaka an ığı::ı· 1 b ' . ..... ·T 

d dliy 
.1 • t" 1 maktadır. stan ulda ıae toptan· zim istediğimiz: Peynir ticaretinin 

an a eye ven mııı ıır. . • _,._ k k k B _.:ı_ ı... k ı _ _ı 

B d b k B 
wl d cı ıçın nam ır uruştur. u va- seroest gıra ı masıoır. 

un an aş a eyog un a ma. --------------------------
ruf Molokopo mağazası sahibi 
400 yardalık makarayı ikiye bö· 
lerek komisyonun tesbit ettiği fı· 
yattan fazlaya aatı§ yaptığından 

Müddeiumumiliğe tevdi edilmi§'
tir. 

Hava Denemesi 
Yapılacak Yerler 
Ayın yirmi sekizi ile otuz biri ara-

Üıtikardan mevkuf keresteci sıııdn yapılması takarrur eden aktif 
Mihal ile ıeriki Vasi! hakkındn ve pasl! hava dencnıe8f hazırlıklan 
Cümhuriyet Müddeiumumiliği ta
rafından eihü hibre aıfatlle komis. 
yona maltimat istenmittir. Komis· 
yon cevabını verecektir. 

tamamlanmış ve tecrübelerln yapıla
cağı yerler de tttıblt edilmiştir. 

Evvelce de bildirdlğmiz gibi tecrll-

Emniyet Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Emniyet Müdürümüz Muzaffer 
Akalın dün akıa.mki trenle Anka
raya gitmiştir. Muzaffer Akalın 
Ankarada alakadar makamlarla 
temaslarda bulunacaktır. 

Esnaf C .. miyotlari 
Kongreleri 

Diğer taraftan fiyat mürakal>e beler, gilndüz Harbiye, Tophane, 
!bürosu memurları dün Beyoğlun- Taksim, Beşlkta.ş, Eminönü, Fatih, 
da Motola mağazuında bir çora- Aksaray, Sirkeci, Beyazıt, 'Osküöar 

Esnaf cemiyetleri UçUncQ grup 
Haydarpaşa. meydanlannda, gecele- toplant.ılannd8J1 hamamcılar, bak
ri de Sirkeci gan ile Tophane mey- kallar, ekmek yaprcıları, kahveciler, 
danlarmda yapılacaktır. lokantacııa.r ve diğer cemiyetlerin 

bın 350 kuruıa satıldığını görmüş· 
ler. faturayı tetkik ettikleri zaman 
maliyet fiyatının 2 33 kuruıa ol
duğunu görmütlerdir. Mağaza 
yüzde elli karla satış yaptığından 

Halkın vesaiti nakliyenin deneme-

bakında takibat icrasına başlan- de ııe suretle hareltet edeceğini bil· 
diren sokak afişleri bugünden itiba-

rnıştır. 

Durdurulan İnşaat 
ren sokıı.klara asıla.caktll'. Diğer ta
ra!tan da radyo De neşriyat yapıla-

cak ve slnemalarda sesli olarak halk 

temir edilecektir. 
Deneme gUnU allrm ~a.retl veril-

E.tfal hastahanesinin yanında 
bulunan sokak baıında inıa edi
lecek yeni bir binanın haııtaha.ne
ye girip çıkacak aıhhiye otomo· dikten sonra serbest gezecek alAka-
billerinin gcçmesiQe mani olacajı, darlara ae!crberlik mUdUrlUğU tara
Belediyece dufilnülerck, buraıı- tından kolluklar verilecek, vazife &

nın istimlak edilerek inşaatın dur. ' lacak otoımoblllere de fllmalar takı-
durulmaaına karar verilmiştir. 1 lacaktır. 

kongreleri dün saat ondan itibaren 
TUrbedeki cemiyet merkezinde ya
pılacaktı. Ekseriyet olrnadığındaıı 

kongreler yapılamamış ve tehir edil
miştir. 

Şubabn ilk haftası içinde yapıla
cak muhtelif te.şckkWler toplantıla
rından sonra merkez kongresi yapı
lacaktır. 

Sanayi Birliği Konaresi 
DUn senelik umumi heyet toplan

tısını yapa.cak olan Sanayi Birliği 
kongresi, ekseriyet elde edilemediğirı 
den 4 şubat gUnnne tehir edllml.ştır. 

Tesbiti Tehir Ed;ldi 
Ofisin on beş günde bir bcledlyeyc 

verdiği cetveller üzerinde yapılım 

tetkikle ekmeğe nartı konmakta idi 
DUn bele<liye lkmat mUdUrlUğtın 

den aldığmuz malQmaUa bugtlnden 
itibaren ekmeğe on paralık bir zam 
yapılacağını blldirmlştlk. Ekmek me 
selesini tetkik eden encUmen ekmeğe 
yeniden narh koymak hUSUBUndaki 
kararı bir kaç gün tehire lUzum gör 
mU.1tUr. 

inhisar/arda: 

inhisarlar 
lstanbula 

Vekili 
Geldi 

Dün ıahah tehrimize gelmiş 
!)ulunan Gümrük ve lnhisarlar 

Vekili Raif Karacieniz dün bütün 
gün inhisarlar Umum Müdürlü 
ğünde menul olmuılardır. 

Memur imtihanı 
inhisarlar kadrosunda istihdam 

edilmek üzere açılan müsabaka 
imtihanına dün Sirkeci satı§ de 
posunda devam edilmiştir. Dün 

imtihana girenlerin ye.kıinu 50 ki 
ıiıdir. Evvelce imtibanlan biten 
75 kişi ile beraber imtihana gi 
renlerin sayısı 125 e baliğ olmak 
tadır. 

Yüzde Yüz Kar 
Tesbiti Doğru Degll 
Dün bzı gazeteler, fiyat mü 

ra'kabe komisyonunun % de yüz 
kar haddi teabit ettiğinden bah 
aetmişlenıe de bu iddia tamamen 
asılsızdır. Komiayon tarafından 
teSbit ~dilen ~o 50 kar haddi de 
yalnız komisyonca kabul edilen 
lüks mağazalar için muteberdir 
ve ıbu yüzde elli kir bedi de an 
cak yünlü, pamuklu ve ipekliler 
için mevzuu bahiatir. Diğer hiçbir 
etya üzerine yüzde elli kar hadd 
konula.mıyacaktır. 

Komisyon bu itıbarla Beyoğ 
luncla Baker mağazasının ayak 
kabı aatıtlarında t?bit ettiği kar 
haddinden dolayı ihtikar olup ol 
madığını tetkik etmektedir. 

MlslA \'an Hopper tekrar yayık yayık 

ıüJdtl \'e bUJ"IÇ bir tavır t.alunarak: 

ÜZÜNTÜ 
Sö~. Yana ak.,am oteldeld dairemde 
bezı ahbaplarmı ziyarete gelecek. SJz de 
&'e1Jf9enlz çok meDJDWI olarmn. - Tabii, dedi, Maaderley gibi bir ~atoea 

olan adam artık neresini '"'ienebUir '? 
Adamın gözlttlnln içine bakarak ne ce

''P \'erN'.eflnl 1Mıldtyordu. O, 11lpruıaı içi
yor Te hlc ııes ftkamuyordu. Fakat hen göz
lerinde hırçın bir balut ııezdlm. Kadın dtn"&m 
ederek sordu: 

- Manderley lj&t.oııanun re8lınlerlal gör
düm. Ne kadar ıtu.eı". Burasım niçin ter
kettlnb:, )auk delU mi? 

Genç 8dam bibi. ı;usu,erdu. Slildıhl aftr 
ve Uzlleü'ıdı. Fakat benim kadın bunun far
kında bUe deflldl. HAhl söyleniyordu. Ben 
onun yerine mahç11p oluyor ve kı&arıyonlum. 

Adam da bu sıkıntdanmı farketnıı., ola
<'ak ki bana dojTu nezaketle eğilerek bir 
iklncl kahve isteyip t.Uımedlflml sordu. Beıı 
~um salladım: «İstemem» dedim. Söz söy
lly~k halim yoktu. Pek aıkdmıştım. Bana 
dU!jtiacell 'e münls cözlerUe bakarak: 

- Montekarlodao bu!Jlanıyor musunuz! 
Dl:te sordu. Ben bu sualin kartısmda ken

dimi imtihana çekllen bir talebe sanarak 
kelıelecllm. Bir ,,ey söylemedim. Bunuııla be
raber ML."15 Yan Hoppcr SÖJ letnerPe de mey
dau bırakmadı. DerlaaJ Wa bafladL 

- :Montekarlo MVilms mi llJç f 

Yazan: Dafne du Maurier -3- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

Ben bayılJl'IJll. K• tnctıterede geçlrmlye 
tanmmlUlbn yok. Ya ilk! Siz her kı!J bura
ya gelme&dhalz. NMıl oldu da bu seae ı-eJdl
nlz ! Golf oynar mgnuz ! 

- Hflllllz lüçblr l}flY yapDU)'a ,·aküm ol· 
madı. Yeni gekllm. 

Gö7Jerlnde yine ayni hırçın bakış oldufu 
llalde auta. Kadın onu teaa halde sıktığını 
tarketmlyor ve tıuallerlne de\·am ediyordu: 

- Elbette buraııı Manderley şatosuna ben
zer mi hiç! oruı klıu hlllr baharda ne ka
dar gllzeidlr. 

Adun •IKaraımn Hinditnlli. Oöı:lerlnde 

ayni haşin m6na Ue etrafa ~tiyle bir baktı. 
Soua tıaıdd kadını 11uatunuak lsttyen sert 
bir sesle: 

- ı:,·et., dedi, M&llderley dl\nyamn en g1l

zel yeridir. 
Etrafta blr alikftt oldu. Yaban<'ı adamda 

yine blr orta N flvalyelll lıılll1 vardı. Bir aa 

sonra Mlsla \'an Hopper bu allkltu dektrlk 
zllJ çırlakJıfı ile bozarak: 

- MOlltekarlo da bu kq pek tenha. •. İnli&D 
pek ıu taaıdık çehreye tesadQf ediyor. 

Diye w.ıe baljladı. Ve bir sUril isimler 
sayarak UirlU türlü dedlkedu yaptı. Kadın, 
konWJtukc;a o daha fazla ııoğuk bir tanr a
lıyor ve ııusuyordu. Nihayet bir garson «e
Jerek Mlı;is \'an Hopper'lo terzlıdnln l'eldl
J{inl 'e kendisini odasında beklNllğloJ haber 
\'fırdl. Mltıter Dö Vinter hemen ayağa kal
karak acele Ue: 

- HMnen glt11141niz lizıın ise ben m&nl ol
ınıyaynn madam, moda o kadar zaUm bir 
kuvvettir ki, bekletlkımez. dedi. 

K&dm ba ııözle.rdeld istihzayı aalamaktaa 
çok ur.aktı. ~ flWiiaJ uaıreıfenık: 71ae 
bir kaltkaha attı: 

- Size -..at etUtime • kadar memau
._. WıJıı-' -, dedi. 'Cmlt ederim ld ara 111ra 

M.ltter Dö Vinter bir an bir bahane bal· 
mak ıcta tereddüt ettt. Soma ıaye& tun 
blr tavır)& cevap vereli: 

- Yarm Soepal'e ~ K.ota cllııae
ceilmJ bllmılyenun. Bea1 muar stirhllz. 
Başkaca cevap bUe beklemedeD 1aemeD ya

aımmJan ayrddJ. 

Mla Vaa Hopper M&ll&önle bana f11 Mic
lerl söyledi: 

- Ne prlp fjeldJde ayrıldı, dettJ illi f 
Veda bBe etmedJ. Erkeklerin bazı böyle l'&

rlp ballttt vardır. V&ktUe baaa Afık olan 
met1ıur bir malaarrir vardı. Beat tA uzakta. 
görünce bemea kaçardı. Hı.Jerinl beW et
mektea korkardı. Vakıa ben o zamaa seoç
tlm, ama blllıuuez kL .• 

A.ııaJuıar yukarı kata nrmıştı. Odaya dof 
ru Uerlerken yarı tat.lı, yan acı 9ekilde: 

- Sla ba &1bl şeyleJ'I Biylenwanıu aeitebt .• 
Kfllldl mevkUnl:r.I uınıfmaımdır. llltWeme 
eanMlllda bir dttzüye Mister Dil VJater•1ıa 
dikkatini çekmtye ~ 8aald Wak 
•izinle konaıpmuı llaml imiş gibi. .. l:rtr.ekıer 
blJle pylerdea Jliç lloflanmazlıır, ......... 
wlM etılmek ldç detn dej1Jdlr. 

(Arlm. nr) 
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~G(JNIDEN 
6~llM 

Doğrtt Yol 
Üstündeyiz 

Yazan: OÇ YILO
B irkaç sene evvel Beled 

koridorunda bir hel ... 

çırağına tesadüf etmiştim .. FA 
Kastamonu kazalarından b~ 
deki köyünden lstanbulıt r 
gdmiş a:blak yüzlü saf bir ~ 
cuktu. Birkaç J erinden ya~ 
mavi donunun ve ayağı~ 
köylü çapulalannı bile heP"" 
değiııtirememişti. 

Bu çocuk Çarşıkapı tarat; 
rında glüko~lu tahin heh·lltl 
ta~ken gayretli bir Belediye ~ 
muru tarafından yakalannılf _.t 
sahtekarlığının cezasını gö~ 
üzere Belediyeye getirilmişÜ. 

Büyük bir ıehre yeni gel~ 
rin birkaç hafta üzerinden 
madıklan o deniz tutmasına~ 
zer şaşkınlıkla onüne gelene~ 
pışıyor, fakat helvasına k•;, 
maddenin ne olduğunu bilın-..i 
ği için bir türlü derdini anlai"' 
mıyordu. 

Tesadüfen öğrendiğime aO 
o zaman İstanbulda dört gl · 
fabrikası vardı ve çarşılarda ti. 
diğimiz içtiğimiz glükozdu ..• 
ra obu çocuk ustasının verd 
ak§ama kadar tepesinin üs 
gezdirip aatmaktan başka bll 
tc rolü olmıyan bir çocukt"-

Fakat öte taraftan helvacı 
rağını yakalıyan da nizam• 
nerede görürse yakalama 
'ba~a vazifesi olmıyan bir k::_~ 
memurdu ve çıraktan u.uır! 
ustadan bu işin daha esaslı 
beplerine yülcııchniye gücü 
mezdi. 

Hasılı küçük çırak ile k"' 
memur, küçük bir helva t 
sının ba§Jnda birbirini yiY 
şehrin büyük davasını halle 
raşıyorlardı. 

Yine o günlerde Sultan 
taraflarında bir bakkalla 
diye memuru araaında bir 
cuk münakqası dinlcrn" 
Memurlar sucuğun bozuk "' 
na etten yapılmıı olduğunu. 
lüyorlar. Fakat helvacı çır 
.hiç benzemiyen bakkal 
gibi bir adamdı. Sucuğun ii 
deki bandrolu gösteriyor: ' 
nu §&n olsun diye yapıştırını 
Fabrikanın adı, adresi, nu 
sı yazılı. Üstelik sucuğuO 
cinsten olduju da yazılı. B 
ıburada yalnız terazim var. 
yahanem yok. Bir bozukluk 
ea yapanı tutarsınız> diye 
vetli bir mi.ıdafaa yapıyordıa. 

* Anlatmak istediğim şu ki 
.. düzenbazlıklarile uğra 
metodumuz küçük memu 
küçük esnaf, küçük ayak 
larile boğuşturmaktı. Hasta 
deri üstündeki uf ak tefek 
larile uğraıır, böylelikle bir 

onu kökünden kurutaea" 

inanırdtk, yahut da bu ikin" 
daha komplike olduiu için • 
mış görünürdük. Halbuki 
eatıcılarının ve küçük e 

TOlü camekan veya iıport 
daki malı büyük esnaftan 
gününe kaça alırlaraa ona b" 
kuru.ı kar ve bir parça 
ıhileıi karııtırarak satmıya 

maktan baıka bir §ey değild 
Dün piyasanın en me,hur' 

hatta monden çehrclerindell 
ıkiz on kad'"ar büyük tücctar 
toptancının mahkemeye göt 
meai bu metotta artık bir 
şildik yaptığımıza bir de!ildif 
yeni başlıyan ihtikar sava 
da ümit verici bir adrmdır. 

Yalmz bir noktaya dikk•1 

zımdır. Büyük bqın yalnıı 
di değil, hukuk bilgileri '/~ 
dafaa vuıtaları da hü 
T cknisyen avukatların da 
dımile kanunu aldatmı)'• 
kendilerini masum, bizi 
göıtenniye muvaffak olm 
Doğru yol üzerindeyiz. Sık& 
nlım. 

2t 11UN01KANUN 1,.. 
CUMA 

YJL: 19'&1 - AY= 1 - Gt)'?~: 
RUMİ: lMG - 2 &ncJkAa ... 
uıcat: Uö9 - ztLHlCC~' 

~ .--ı.r \. ._ıı 

G'ONEŞ: 819 
öGLE: 13 26 
1K1ND1: 1600 

AKŞAM: 18,15 
YATSI: 19,49 
tM~AK: 8,35 
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'ASi 
~AL 

likanın 
ziyeti 

Yazan: E. H. 
tun bundan bir se

rlki vaziyetile bu· 
itli mukayese ede· 
demokrasinin her 
adım daha attığını 
ddialarında yanıl
lamak için; bu· 
elgrafları arasında 
umumiye enstitü· 
etine bir göz at· 

eğil yalnız yuka· 
yürütenlere, hat· 
arlbc girmemi§ ol
haı'bin içindedir, 
Jiyenlere bile hak 
h-ettedir. 
padaki harbin ba§• 
b~üne kadar A· 

tseti durmadan in· 
jnkişaflu kaydede 

«lngil'terenin aa· 
latmıyan kuvvetli 
haline solanustur. 
llcri, arasıra bize 
ııallup mües5C.'C81· 
ık .bir SUNıtte i:ÖS• 

ıon cümlıurrei.i 
iıb sırada :birçok 
~krat partisinin ve 
~iltereye her türlü 
te olmaaına muk•· 
nciler partisile bu
Wilrkie' nin böyle 
k aleyhinde deiil
n huııu.sunda daha 
ıunu zannediyor-

kamn Londra ıe· 
·n de müfrit ale,Yb· 
ığu hiaııi uyanmı§tı. 

ennedy ... eçen gün 
flutukta böyle dü· 
~ıldıidarını açıkça 
du. 
malzeme kiralan· 
e cdiJmeşi husu· 
~sünün an'ke· 
partiııinde yüzde 
tçiler ıpartiıinde 
ltı Jcihte rey veril· 

ir tcbclliırü kar§ı· 
tarafı ve taraftar
hala Amcrıkanın 

reti ve hatta bu ya
Jeride ne şekil ala· 
l en u'ak bir §üphe 
et etmemek elden 

~sası Satqlaı·ı 
'1ı Ediyor 

.A.) - Bölgemizde 
r Yirmi milyon kiloyu 

gelen haberlerden 
lnnunlyct verici blr 
arm da pek harareW 
am etmekte olduğu 

r· 
r-o-
lt tUrk MUzesi 

.) - Atatllrk mUze· 
için belediyece satın 
kordondaki AtatUrk 
ete başlanmıştır. Bu 
ere bulunan pek ı;ok 

~cuı eserlerin tasnifi 
~ır. 

::-0-

lhnumi Mecli.i 
Dplantw 
lycu wnumt meclisi, 
devresınin UçUncU yı· 

jfJUr. 
~le Uçüııcu yılının fU· 

Uk toplantısı 3 fU· 
ktır. 

a 941 senesi bütçesi 
kati hesapları cıaımı 

tatası tetkik edilec.k· 

Deniz Klübü Meselesi 
Klübü Kuranlardan Biri Şimdiki idare 
Heyetinin iddialar na Karş Ne Diyor? 
Deniz sporlarını ihya gayes!le gösteriliyor. Bu gedikleri kapa· 

Balkanl
arda, hat~a Avrupad.a bı_l,e yamamı§lar da bu vaziyet tahad· 

1 b düs cımi~. Bu arada da ortaya ba· 

ke~eimncmnealidy~ttt:s;e~~fı e:~i~:n 
1~1:~~ zı hesaplar koyuyorlar. Biz kulü· 

ehl bün idaresini, bu zevata bırakır· 

r 
HADİSELERiN 

~~------------------~~~------------------------------~------~3 

HER İNSANIN 
VATAN 

PEŞİNDE Taşıyabileceği Yük 
• • • Loyd Corc'un Fikri Şudur: 

Bir Saatte Dünya- ,., -
d N 1 Ol 

? Vagonlara Kaç Tonluk Oldugu Yazıldıgı 
a e er uyor. . . I 
Stoklıllm ltıtatbtlk mcrkczl ofisi, Gıbı nsanlara da yafta ı ar Asmalıdır den·ız kulübünün, kapanma t . •: b kcn, memleketin tanınmış simala. 

kesile kaJlı karşıya kalması, ızı rındnn miırekkep hesap müfettiş· hlr koç mll~on ı.urona maı olan ga- Tarih boyunca, yeni bir dev- ı oldukları için şcyhülislumlı-;a tu· 
b. h · tle yazı yazmı· rlp tılr tel.kikte hulunınutur. y C 1 8 d k d b 

büyük ır assascyb·e n kl dişe )erinin raporilc kongrece ibra edıl- Bu tetkik fkl sene t;lirmU•ttır. Zira. let kuranların, nskeri, idari,bzu··iyrau··'k· azan: ema ar a CI 
1 
yin olunanlar yüzün en u mcm· 

ya scvkctmiş ve u a 
1 

en . dik Ortada bir hadise var. Fakat 'nin~ IS\"""t 
1 11 1 

., d iktısadi, sınai sahalarda leket ve millet sayısız fcliiketlere 
mizi bu sütunlara geçirmiştik. D~- . . " ... ,.., c ( t' r ' ıu.un lln.)a . • .. d • k 'f y 

nı·z kul~ubu··nün .. orva)nrının hacız miıda.fan ~apılırken, eski ıdarr: 
1 

memlckctlerlnde yaıulınıştır. t:ş~ı~?t vu~u r: getırme 1va1zı c· Eski Konya \'nlllıl ugramıştır. H b. _, i ı· f 
.,,,,,,., hcyetıne hucum etmek ve mesu· le ele, bir aat 1, inde bUtlın dlln- 1 sını uzcrlerıne nim .. •~. o an arın Geçen Cihan ar ınue h a · 

altına aılndıgw ını yazdıktan son::ı· k lk k b ' k 1 ki b k l k 1 f . t • d a ılle 
hk - liyet yüklemiye a ·ma ve usu- .'ııdn ııel<"r '. "'pıl<lıı;,ını •nnıaınlle arşı a§t.ı a.rı. e.n uyu zo.r. u • çı ara za en emın e en m ı 

l·daresız' ellerde yıkılmıya ma u.m k ·' 0 
.... t> • h h b b makta ıbüyük meharet gösterir- d 1 il d k l d I 

• 1 td·-ıni de ilave etmt.§· retle münakaşa mevzuu nçma ta- değile de tatnulııi olarok tn.)ln et- . ~r angı '.r ı§ın ~ına, o bışılen lcr. Ve işte (emaneti ehline), va. arasın a, ng tl"rc ete ı c ı l",n 
bır ha e gc ıg k·ı m;•nayı anlıyamıyoruz. mek ••. İşte ,arılnn netlce·. ıyı ba§arnbılecek bır adnm u up Mühimmat neznretinin de miıhırn 

.. zifeleri layıklarına tcvdı eyle- k 1 tile. ..b .. · d Kuliıbün dertlerini, hayati mc:· koymak meselesi olmuutur. bir mevkii vardır. Y cniden uru -
Bu yazımız Deniz kulu u ı ~- 1 1 . • d . d dnn 60 dakikada 4GOO kişi ölıı~or 'e Sebcb· de şudur· Tabii istidat• menin. yani eskilerin {takdiri ri· ması icap eden bu nezarete tayın 

. • 1 b · parça ııı· se e erını ışarı3 a eız ırm.a . . ' 5400 ço<'uk do"'u~or. 108 ooo l'inayet .. 1 
.. • : • cal fenni) dedikleri (adam tanı· 1 

re heyetı aza arını ır. . · · izde halletmek prensıpımız 0 
• ' lar yeryuzundekı ınsan sayısı nts· olunan {loid Corc). hatıra arın· 

• J ndirmif olacak kı; ımzasız ıçım h !d k . k' b Jd w \C eılrUrıı lşlenl,)or \e 177 bini, yani b t' d ht l°f V bir.birinden mak) bılgisini elde etmenin gÜÇ· da, ıher -..Lenin Ve işin bn1tna, en 
nır c ld k B vat haczi olduğu a e, ço çır ın u ugu- O da 8 1 ce ö ti • c ın e mu e 1 e . lüğü de buradan dogv ar. :ıuu 
bir mektup a 1 • u ze b h le muz ve hayret ettiğimiz bu c\İ· l".a g r ~or. farklıdır. Bundan başka, (ınsan) ziyade muvaffak olacak adamları 
varid görüyorlar, fakat u a 1 k: "tha 1 r kargıııında 1 80 mil) on kilo patates, 25 mUyon denılen mahluk sun'i kalp yap· Bir memurun, bulunduğu vazi. bulup koymak husuııunda çok 51· 

dü!ITT!enin mesuliy.etini eski id~r~· ret lrant ı ': ;mek bir zaru- kilo ekmek, 8 1/2 milyon kilo balık, mağn knlkı§an :naruf Amerikalı fede çok iyi muvaffak olduğun- kıntı çektiğini ve memurların 
cilere kuruculara yüklemek ıstı;· maa else ::cvapB ~'nkü idare he 8 ınil;)on 600 tıln kilo et, l·e-nlyor 'e doktor (Aleks Karcl) in sandı- dan cesaretlenerek ona, i gal sa- mevkilerini sık sık de~i tirm '• 
"'Orla;dı. Eski idare heyetin~n 7 rC"t. o mu~.udr. b'u~u aramızd d~ 1100 ton şel er Narfolunu3or. gwındnn dnhn karı~ık bir muam- hası daha geniş, ve daha mcııuli- zorunda kaldıgvını söylüyor. O· 
"' b. ·d t temın et· yetı arasın a ızım d • yetli diğer bir iş verirsiniz. Bir 
bin liralık ır varı .a • or alışmııı ve yapılan işlerden ma· lRO ton tütiin lçlll)or, 12S ton kö· ma. çözülmesi çok zor bir kör nun vardığı kanaate gö~. \ ngon-
mekle beraberb~13d~.ın lrılraarddıa b ç çl,.ımntı olan arkadaşlar var. Bu it. mür \O 160 ton ın.ıdenl ;,ağ yakı· diığüm, halli muhal bir hılkat mu. müddet sonra bu zavallının yl"ni lıınn bir tar fına ta ıyabilccckle-ri 

k ki ırı) o • ı d M b. d vazifesinin ağırlığı altında çoktu-bıra tı arını 1 ~ıh' .d t .temin hamhı.rdan onların haberi olmndı- ı ı3or. &dele ı ır. uayycn ır zaman a ğünü, işleri de içinden çıkılmaz yük mıktan i arl"t edıldigı gibı 
7.3 bin lira 1 ır varı.la t a gvı muhakkaktır. Ve mektup ya- Dunıl n baska. bir saatte 71SOO oto- belli ahval ve §erait içinde melek- b insanlara da knbıliyetleri d rece i-
l · f k t bu para ı e or ay b k' ir hale 11oktuğunu görürsüniız. cdi mış, a a • _ . t zılırken görmedikleri de anlaşılı· mobil, 2000 ton kAğıt imal ohınduğu }er gı ı sa ın \ c zaranız yagayan ni. tahammül ede-bılecekleri mcsu 

k b . k dugunu te-sıııa • h ..ı Dığer bir memur, bir amirin kon· büyü ır eser on '. vor Çünkü gösterilmiş olsa idi: da hl"! ıı cdllm'ştlr. nu kftğrtlann bir kim&enın, zaman ve mu it ue. )iyet nı·sbetinı· gösterır bir levh 
·ı· · · saat denız vası· ,, · d ( ) 1 d · trolu, sevk ve idaresi altında mü-tefri~t. ı avcı ın • 73 b. l' t ya böyle gülünç bir müdafaa mühim kı mı nzetl"ler taıııfınılan ğişincc bir en eytan o uvcr ı- h. b 1 . . asmak lazımdır. On tonluk bir u. 

taları masrafla~nın bu ın ıra orektubu rıkmazdı. Bununla bera. fillrfolurıu3onnuş. ğini, dizinizın iıstundc uyuyan bir Fımk aş~n ar mey~~na getırır. 
. . d b 1 ndugunu da unutuyor· m Y • I k d . .b. . · .k a at mustakilen hır ış baııına ko. gona on beş ton yük yiıklenirse 
ıçın e u u bcr biz hesap vermekten çekın· < onra hlr flnSttl', 87 kilometre bo· ·e ı gı ı munıs ve sessız ı l"n, yır- 1 f il k 1 yolda kırılır, parçalanır. ı: -·a \ak 
1 rd ' il 1 k 1 t t k t k nu unca a a ar apışır n ır. '-i'.>' a ı. f b kal t miyoruz Makul sua ere her an l unda !nema filmi Jmll:ınılıyor 'c tıcı ı ta ,sırt an ara aş çı ar aca 1 1-1 'il • ld - .b. k. tınde m-,_allıne vetisemez. En-

H ey· bir tara a ıra ım. · . . b. h I ld - k h ti er mı ette o ugu gı ı es ı an J. 
er ş ı . b .. kay-det· için cevap verecek vazıyetteyız. J ınll~ar 200 mll~on mektup, 115,000 ır a a ıgını gorere nyre er 1 d b. d d h 'l kaz temizleninceye kadar da mık. 

7 3 bin liralık ibır ~.e. ~b'· e ol· I imalı bir .,şekilde ve kendilerinı telgraf gom1erlll~ ornıuş... içinde kaldığınız olmuştur. zaman a~ a ı ı~ ~ e,. ~susı e liyat se'ktcye uğrar. Bunun gıbi 
menin ne kadar ıhuyil ır ş Y • . "stermek için bizim açtı- Şarkın bazı bü,> ük filozof muta. amme hızmetlcrının chıllerıne e-

- d · 
0ıdare heyetını mazur so Alman.:a Manganez Harbı" Açtı! c· ) c·ı · t d'I · b" ··k ı_ı·r memuru da tahammu·lu'"nu"'n dugunu a yem . ~ ediklerden elde bulunan "' şavvıflan, ınsan a a emı sa· mane e ı eml"mesı uyu zarar· ıo 

teıkil eden zev.~~ }l~:ı~.ıa.~mak ısı.: ~~:i~al~rdan bahs~den bu zevnt- lletrbl idamı cıttlı·l'bllıııek lı;ln çir) derler. Bu tabirle (insan) ın lar vukuuna sebep ol~uştur: .Bal· üstünde meııuliyet altına ko}mak 
teriz. Bunun buyuklugunu kend h ,·bu ün açıklığı ile or. prtrol kadar cbemırıl)ctll bir madde kainatın bir zübdesi. hulasası ol- tacılardan ııadrazamlıga getınlen. hem onu ezmek hem de amme 
terinin varidat membaı bul~ma· tan, d~~~e.)eleri:i şerefli insanlara daha rnnlır ki, 0 da mnnganezdlr. duğuna. yani bu küçük mahlukun ler. iyi kılıç kullandıkları ıçın hizmetlerinin h<"rhat bir ckıl al· 
malarile de tezahür etmektedır. tayka 

0 k~'L. d'. ···t' ile bekli" 0 • Mangane% olma3 mca demir sana- tekmil tabii kuvvetlen, bütün ma- (Reisülküttaplığa • Hariciye Na-ı maaına, gecikmeııinc sebep olmak 
k l··b·· ·· · ız mek· ya ı§Aca 1,1ır uru .. 1 " il t ı ,. T tllf k ı 

Deniz u u unun ımzas .. k l c 10 ulirıır, op, e • çelik C\· denlerın, nebatların v.c hayvanla- zırlığına), mükemmel cirit oy- demektir. Fakat maalesef insanla. 
tubunu sütunlarımıza ~~-b~r'. ~n. ruzBunu beklerken, kendilerini" de !:. l1:::;~e~m~~~~·..ı~ln:~ !~~~~~- rın vasıflarını, huylarını nefsinde I nadıkları için ordu kumandanlık· rın hakiki kudret ve kabiliyetleri. 
cevap vermeyi de bu ku .u ~n ~- bir sual soracağız. Kulübü ne şe- toplamııı bulunduğuna işaret et· !arına, valiliklere, bir kayık kul- ni, istidatlarının mahiyetini anla· 
rucularına ve eski idarecilcrıne ı· kilde t~lirn aldıkları yazılırken. tandan temin ederler. Hindi tan, bU mck isterler. f nkat bu kuvvetler )andığına bakılarak kaptanpaua· mak, ölçmek her kula nasip oluı 
rakmııtık. . . d hakikate uymıyan rakkamlar da tUn mıınganez. l.!itlh nl4tını ih·e31J ve vasıflar hep bırden ve aynı za- lığa, dalkavuklukta hüner sahibi nimetlerden değıldir. 

Dün ~s~~ idare he:>t:ın d:: ~i~ zikrettiler. Bu idare heyeti, vazi- yolu3la 1ngllterc.-3c giSnı'lcrlr. manda faal bir ~alde buh~nmaz-
bu ıkulübun kunı.cu a ın f deruhte etiği günden bugüne Alın n deni ıltılan 1 ~ bUtun de· )ar. Bunlardan bıri veya hır kaçı 
zat ile kon.uştuk. Bıze aynen ıun· ı k:dar iki senelik bir zaman için· nlz )ollnrmdn pu!!u kurmu,lar, nıan- hareket halinde bulunurken diğer. 
lan söyledı: . d'w . de aldıkları günkü vaziyetle bu· gan& ylıklti gemileri lıekll~orlar. leri uyur. Sonra her insanda faal 

Gazctcnızde ve ıger gaze l'ctrol Jı~·blne k ~ı ntaııgnn ... z har J k ti d - 'ld. b - ·· 1 k ı··. günkü vaziyeti bildirmelerini isti· ... "l ' • o an uvve er aynı egı ır, a§· 
telerde yapılan h~cum ar,_ u u bile mukabele etmek 1 tı3orlar. ka başkadır. 
bün e§yalarına hacız k~ndug~~~~ yo~~İübün idari vaziyetinin ne l>Unyada, seneme manga.nez lstth- Yer yuvarlağının tasımakta ol· 
haberi karşısında, Dcnız kulubu- ld ~ k l"b h 1 ı;al!l.tı 8,500,000 - 4,000,000 tondur. duğu insanlar iizerinde bir göz 

ŞU .. DAN BUDAN 

ipek Çoraplara 
Veda n li bugün idare edenler namına o ucunu ·u u e esap arını mun. d" . k .. •. .. k' .ı_ 1 d 

. k l"b" b h ) tazaman ödeyen ve büyük bir ala. llll~Uk Urftnnyn inıparntorluğu Hin· gez. ırırse goruruz ı 'DUn ar an 
venlen cevapta, u u un u a e kd' · dlst:ı.11 c~tc de 1'0• , ... 'lıfiırla hera b l (c1.. t) dın verdı·Wg'ı Mıı.,•onlarca Amerikalı bn,·an ipek , .. • b ı k b. . , ka gösteren azalarımızın ta ırı· • " • " " ~ • azı arı narare a ı • " 
duşmeıııne se ~~ 0 ara~• ız~ es bt'r, hunun hemen hemen yarı mı miz tabii kuvvet gibi sıcak, buz toraplardan ''azgcı;mlşler \'6 o:Ny-

4 ki idare heyctının açtıgı gedikler ne bırakıyoruz. btlh al ctıuektedlr. 'b' - k ( · ) ib' 1 k 
€ ı sogu • zıya g ı par a ' lon» dan yapılan ~oraplan gfyml~ e 5 

Amerika Otomobil Yerine Top elektrik gıbi kudretlidir. Fakat başlamışlar. 
kendisine dokunnnı çarpar, ha· 

EULMACA 
1 1 • • 

Y Batıfı O Uu "Ornplar, imdilik blnız. pahalı· ' apmıya ~ Y r zılan da (cı'\a) g bi ele, avuca " ı-.+-+-+-P.,-i....1-_,~-
nıtrol~ anıı:rt llcrl, b<ıyllk otomo- sığmaz. af bır pırlanta gibi göz en nmn ı;-ok clayanıklı bir c:<>rahı, her ı 

bıl fııbrlk törleri Sl llkkAnundan I· kama~tırır. Çelik gıbı serttir. gün giymek tartDe, 1lç ay kullanmak , 

tlbar n otomobll yapmamıya 'e bU- 1 Bir kısmı aralan gibi cesur ve kabll. Her akpm yıkayıp kurulanır- ı 
tün mesallrrinl mlUı mUdataa lhtl- 1 vakur, kaplan gihı saldırıcı, yır· aa ne bir U.11 akıyor, ne de BIJIDl)or, " 
yaclarının tcınlnlne hasret? l;>e ka- tıcı, tılki gibı kurnazdır. Veya yı-

l 1 dl .) ırtdr;, or. 
rar lerm. er r. lan. akre-p gıbı yerlerde sürünür; 

1 cN) lou dan ç.ok lnr.e iplikler yap- Soldan s ~a: 1 - Eski bir sil Otomobil fabrikaları tan are mo- fırsat buldukça soku, zehir er, 
Ulrll \e tnyynrc )"apıyorlıır. cGeneral öldürür. Ve yahut köpek gibi mak kabil. Bir yumağı no bllti\n mUkeyyifııtfun biri; bir nota. 2 

l\lotir» 'e cChrl lerıt tahrJkaları yaltaklanır. Kimi de koyun gibi kUrrel an. çe\Tlleblllr. Bu )eni mad- Vapur odası; bir gıda m dd 1. 3 

mUltlm bir otomatik toıı '" tayyare halim, selim ve itaatlidir. Bazısı deden yalnız çcırap dejU, rop dö ı,am Çatı l<enarı. 4 - M(l.nl; bir uzvumuz. 

Karikatür Serg"si Açıldı 

toıı t;fpnrlşl nlnm;lardır. Şlmıllye ka- deve grbi kin gtidcr. Horoz gi.bi br, ıc çamaşırları <la 3 aınlı;'lor. Yol· 5 I"eygnmb ı ln iıılmlcı ınd n. 6 
dnr bunl11rı, mahdut rıılktarıla olmak dög-üşken, tavuk gibi doC.urgan- İ Ud ı bl ta "' lar açık bulunsa)dı hl(! tllı•he )ok P a r naltil va ı ı, p ilk. 7 
Uıne Golt Fireame fabrikası imal dır. Kimi papagan gibi kendisine 

d ki N~lon çoktanberl plla amızda Sıkılmak. 8 D z; ad m 9 
edl~ ordu. belletileni nnlaınadan tekrar e er ., 

Oı:iindı bir fahrlka Bendlkıı Co. durur. Tavus ga,i sesinin, ayak· an.ı endam etmı, olurdu. ansız. 10 lııkrim Jeti; 

Dünyanın En Esiri Gemiai 
Amerikada 

11 - Bir hayvan; bir mad n; 
nota. 

Nolt 
r t 

br şirketi de bir top lllJlarl!ıl olmıştır. )arının çirkinlığıni görmez de Üs· 
Bu suretle Amerika otomobil fahri- tünün bagının süsüne, zinetine ba. 
knlannın hemen heı• 1 harp snıın;>ll kar böbürlenir. Bazıları da pirin: 
ile me~guı oıınıya ba.-:ıamıştır. Girl~eninde alemin bu sırra ermez 

Yukardan aşağıya: ı 
Amiral Nelsonun meşhur c~·ıcto-

t m 1 le l· 

ı..:, 

Sergi llaklı Bir Alaka Uyandırdı 
hiç kes 

Zaglar azade-vü. bülbül giriftan 
.kafes 

mlzdcn her bırının :ıreU; KlI r,)"» si Porbmut'ta kara3 a çcl<llelden 
Bir nota; 2 İpUdal kibrit; Klb r. 

beri denlı.de bulunan en ~ki gemi 

•·--'katilr sergisi dün mi Rıza Ayça, Abidin Dlno, Sallt 
Birinci Türk KA> • 

S Makbul lJ!r av ku ı • .f - Bır 

kap; Bir peygamber. 5 Yerini tu-
şerefini, Amerikan filo una mensup 

Beyitile işaret eylediği gibi bül-
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akşam saat 18 de ~yoğlu Halkevin· Erimez. Bedri EyUpoğlu, Muvat!al 
bi da davetliler 'tıuzurile a<:ılmJfl" İhsan Garam, Zahir Srtkı, Sedat Nu 
t;a;~ münasebetle parti idare he· r1 İleri, Fikret Muallft, Mazhar Nd· 

..ma civar· 
tarmı. 6 - Put; Donuk. 7 lUıaJ r bulund 

1 

Conıtcllat1on konetl kazanmıştır. bül gibi şakır, fakat kafese hap· 
sedilir. Diğerleri kargalar gibi «Costellatlonıı>, Ne\port Hnllnde \e 

•cU reisi Reşat :Mtmaroğlu davetli· zım Rcsmor, RauC İsmet Uhıkuvvet, 
~ere bir hrtabede bulunmuş ve şun· Orhan Uralın eserleri teşhir edilmek 
ıarı söylemJştir: tedlr. 

- Aziz arkadaşlar, görenlere ve· 
rur kadar g6lıtcrenlere de lıtaDbal• Sewelller Klibi 

receği gu il lnln irlanlnln 
Jışan vatandaŞlarm m ~ elmckte :Merkezi Türkiye Turlng ve Otomo
ve kWtUrUnün gitgide s b bil klUbilnde bulunan ve gayesi imar 
faJır vereceğinden 'Qphe olmIYa.dl; ra~ dan ibaret olan d&tanbulu Sevenler 

ın. muhteviyatı bu v e " ti tak 
sergin delftleti itibarile biZmt için Grupu> bu mUhlm lh yacı dır ve 
olduğ'Ulla içi i!Uhara ldrftl< eden bütün şehirlilere müra· 
ve bUtiln vatandaşlar n caatla kendilerini bu ytlk8ek gayenin 

değer.> asımtnde vali husulü lcln fiilen yardana davet ey-
Serginin açılış mer danı ıer. 

r.,Qtfi Kırdar, örfi idare kuınan • Azalık aidatı senede beş lira. Tu· 
• ..tunkal üniversite rek t UklAl Ali Rıza ~ • • teciler ve da· ring k!UbUn Beyoğlu s cadde-

törU Cemli Bilse!, gaze sinde 81 No. da bulunan idare mer-
b 1 nmuşlardır. vetıller hazır u u . Ncc· kezinde kabul olunur. 

Sergide Cemal Nadır GWer, 
Mil 

lagb~w 1-rçgraıa 

8,00 Program, 8,03 Ajans haber· 
lcrl, 8,18 Hafit progrnm (Pi.) 8,45/ 
0,00 Ev kadını • Yemek listesi. 

12,SO Progı am, 12,33 Şarkılar, 12, 
60 Ajans hnbcrlerl, 13,05 Şarkı ve 
türküler, 13,20/ 14,00 Karışık prog
ram {Pl.) 

18,00 Program, 18,03 MUzlk: Rad· 
yo Svlng- kuarteti, 18,80 Şarkı, tUrkU 
ve takıılmlcr, 19,00 Fasıl heyeti, 19,80 
Ajans lıaberlel'I, 10,40 Peşrev, semaı 
ve şarkılar, 20.15 Radyo gazetesi, 
20,45 Tcmsıı, 21,80 Konuşma, 21,45 
Radyo salon orkestrası, 22,30 Ajans 
habcrleı I, 22,45 Radyo salon orkes
trası progı amının devamı 23,00 Dans 
müziği (Pl.) 23,2!>/28,SO Kapanış. 

kötü seıılerile kulakları rahatsız de.mirlllllr. l ıınlanndakl 84 top de

ederler, ama serbcııt dolaoırlar. ilkleri hoştur. Bu gemi, mukaddes 
Bazı kimseler de Nasrattin Ho- bir hatım olarak muha.la:ı:a edilmek 
canın hindisi gibi düşünür durur· tedlr. Bahriye talcbcl<'rl, tatll za-

larİ<endimizi ve etrafımızı tetkike manlannda bunu ziyaret ederler \C 

devam ettikçe ıbu misalleri istedi- dört kişi tarafından gUtlüklc idare 
ğimiz kadar çoğııltabiliriz. 

Cemad, nebat, hayvan.dediği
miz mnhlGklar mahiyetlerini giz· 
liyemczler. Oldukları gibi görü
nürler. Bu sayede onları, yara· 
dıkları, yapabilecekleri işlerde 
kullanmakta hataya dügmeyiz. 
Fakat insanlar akıl, fikir. mantık, 
muhakeme sahibi olduklarından 
hakiki tınet ve cibilletlerini, ba
riz ve galip vasıflarını sakla-

Gene güldü: 

olunan dümen yekealnl hayrette aey-

reclerlt>r. 
CoDStellatton 1797 &eneslnde la

pılmı~tır. 1799 da, AntU adalan atık 
larmda iki Fransız. harp gemi ı ile 
harbe tutuştu. 

Sonra korsanların takibine ha&ro
lundu. 1818 te İngiliz. • Amerikan 
muharebe ine lştlrılk etti. 
1898 te, mektep gemisine tah\ o o· 

lundu. 

etmeli. 8 - E~ln ınsnnlarından; la· 

Umdn.t nidası 9 Uz ğm zıddı. 10- :.ıı.n, Al

Futbolde oyunculardan biri; vücudUn ~a teıpeb
kısnnlarmdan. 11 - Bir hayvan; tınektedlr. 
çirkin bir kuş; Uzak ı areU. :~ c!:"U:. 
EVVEi.Ki BULMACANIN RALLi , galfp ge-

Soldan sağa: ı - Maskara; M k. ıduklaJ'lllı 

2 - Alo; Ta; Duba. 3 - HllAI; Cep. 

4 - Sahici. 5 - Pas, Fıtra. 6 - ---• 
MI. Er. 7 - llmlk; Yar. 8 J arat. 'lmwı& kar 
9 - Gazi Sadık. 10 Ad k; Es; emel g&s
Anl. 11 - Nan, Atılgan. 

Yukardan aş ğtya: 1 - Mah· olan ltal
Eml.rgl\n, 2 - Alll, İl, Ada. 3 - Sol; frrka De 
Mizan. 4 - Asayiş, 5 - AUas; Kaz. muhatua 
6 - Ra., Et. 7 Lif; Yassı. 8 - ptl, Dtlf· 
Cıvata. P - Mucit, D ğ. 10 Ebe, en bet fır· 
Re; Kına. 11 - Kapk ra; Kin. iata utra· 

EL! su \ltlyetlnde 

evlenmelisin .. 

KAYE 
Ah yarabbi onda ya§ almış, va· 
kitsiz göçmüş insanların. hali na
k'adar aıilcirdı. Halbulu ayrılalı 
dört sene olmuıtu. O zamanlar 

li yüzlü, hoppa tavırlı, adeta 
neşe d ş· d. w k 

arık bir kız ı. ım ı agır o-
ıım •ile ,oijzünde senelerin izleri 

başlı genç kadınla, eskinin Türka· 
nı arasında nckadar çok fark var. 
eh yarabbi 1 

Bir zaman bu düşüncelerle YÜ· 
züne baktım. Soma: 

- Türkan nasılsın, dedim. 
Başını tuhaf bir hareketle sal

ladı. Ve yavll§Ç-fl: 

- Bırak bunları, dedi. O za
man sana karşı takındığım vazi
yetleri düşünerek hala üzülüyo
rum. 

- Arkadaşlık arasında böyle 
bir §CY mevzuu ba:hsolamaz Tür· 
kan, yeter ki vaziyeti çabuk kav
ra.mıs olasın. 

af anlarında kendilerini her erke· 
ğin kollarına atan kadınlar daima 
böyle hilelere batyururlar, seni on 
lardan olarak görmek iııtemiy.>· 
rum, dedi.> Beynimden vurulmu. 
§8 döndüm .•• 

O, başını §iddetle salladı. Göz. ;inde 
leri hirbiri arkasına toplanan yat-
larla iskemlesini yanıma biraz da- 'rtnlf 
ha yaklaştırdı ve aşkı için bütün 8.C.) _ 
bir hayatını feda eden genç kadın ,}ayı itP. 
şayanı hayret bir oğukkanlılıkla rda ricat 
en dürüst muhakeml" tni çocuğu durma· 
üzerinde .kullanarak sôzlcrini bi-~KIN MANTICI 

lierlcre iıleycn b~ 
~bahtanberi fuılaeız 
imu~ var. Sobanın 
fi nda uğultul •: ya· 
•ı.: hen ) :.11hane01 n 

daha eğiliyor, bir 
~ilmiyen ilhami bek. 
Pe. bugün o muhte· 
~e ibu sessiz odaya 
~ecek. 
bir ayak palırtııı ol
,-Virdim, biraz aıina, 

iki göz görüyorum. 
ka üzeri derin çiz· 
tama.mile yabancı 

lllklannda btyaz tel· 

!er .belirmi§ san§ın bir baş .. Müte: 
redddit adımlarla ka1"1ıma g~ç.tı 

UZ .. u .. nün hatlan acı acı genle· 
ve Y 
rek güldü. . H . 

Tanımadın deiil mı? anı 
. - 1 rda uefleka> denilen bir 
ınsan a Öyl L· h. 1 b' 
hareket vardır. e gtr 18 e ır· 
d nbire boynuna sarıldım. 

e _Türkan, Türkan tanıdım sen 

sin
5
. t··ı·rini hafifletmek için: 

onra ..... . B d 
- Vallahi. dedım. una ı~ 

d 
... s· kaç zaman evvelkı 

mı ne ırr ır 

1 
. b.I aklımda tutamıyo· 

şey en ı e 

nıKarıııılıklı iskemldcre oturduk. 

nuıu:. "' b. 
f k }unu:> ordu. Hafızamı ıraz 
aT O • dah 

daha kanıtınnca ona aıt a u-

hatıralara raslıyorum. Ara-
~n 1 

da bir iki ya§ fark o masına 
mız h · d b' " · - en ona da a zıya e ır nmır 
ragm d d' T·· k. k elcsi e er ım. ur an en. 
muam d f. . . l k .. 
d .• bir tesa ü im esırı o ara ıı· 
ını k d v . . bı'r aska aptır ıgı zaman 

mıtsız ~ --'L l • 
un uzun naınnat er vcrmııı. 

ona uz 1· l N . 
k bir mektep ı o an ccrnı-çap ın . . .. 
.t. at etmemesi ıçın onu gun-ye ı ım O 

1 hırpalamııtım. zaman ga-
erce 1 ·ık · .._ · ·natla omuz arını ıı er, ve 
rıp vır ı v k d" . 
bütün ihtarlanma ragmen en ını 
hislerinin akıntısından kurtara· 

mazdı. l .. d . 
Bugün aiyeh pa tosu ıçın e ın· 

cclen vücudünü gizleyen bu ağır· 

- Görüyorııun ki artık eski de. 
lişmen arkada ın değilim. dedi. 
Ve aynı zamanda bir de çocuğum 
var .• 

Hayretten küçük dilimi Y\Jt· 
madım ama. ııaııkınlıktan biiyijk 
dilim tutuldu. Kekeleyerek: 

- Nasıl, naıııl, dedim. Kimin. 
le ve ne zaman evlendin, çocu
ğun nerede? 

Yüzünün hatları ağır ağır geri· 
!erek: 

- Yaı!ı bir doktorla iki ıene 
evvel evlendimdi, diye söylendi. 
Yavaşça ellerini tutum. 

- Türkan darılma, aena bir 
şey soracağım, Necmi ne oldu? 

Batıını esefle ilci yana ııalladı. 
- Ne yazık kendime geldiğim 

zaman pek ge.ç kalmııtmı, dedi. 
- Sonra ne oldu? 
- Hiç, bütün kadınlık ve İn· 

sanlık gururumdan feda ederek 
ona gittim, yalvardım. cNecmi, 
dedim. artık evlenmeliyiz, mec
buruz buna.:. Fakat o şeriki ol· 
duğu günahı yüzüme tükürtir gibi 
hareket etti. Cemiyetin vurduğu 
damgayı hiç çekinmeden haykır· 
dı. Onu iğfal etmek istediğimi, 
kendinin hiç bir suretle böyle bir 
ıeyi kabul cdcmiyeccğini en sert 
lisanile anlattı ve «en ufak bir za. 

Türkan artık boğazına kadar 
gelen hıçkınklan tutmak için ken. 
dini zorlamıyordu. 

-Sonra, dedi. Evet sonra yaş. 
lı bir doktorla evlendim. 

- Türkancığım sözlerine ilave 
edecek bir §ey bulamıyorum. Sa· 
na mesut musun, diye değil, ra
hat mısm~ diye soracağım. 

- Hayır, buna lüzum yok, 
çünkü felek bana doktorcuğu da 
çok gördü. Ve o geçen kış bütün 
çırpınmalarıma rağmen bana en 
mukaddes hatırası olan yavrumu 
bırakarak ha~ta gözlerini kapa· 
dı. 

- Türlcan, dedim. Daha ~ok 
genç ve güzel olduğunu biliyor 
musun, saadet senin hakkındır, 

tirdi: 

- Bir zamanlar, dedi. Sevgisi 
uğruna intiharı düsündüğ 'm Nec-
miyi, kooam ölduktcn sonraki 
yalvarmalarına rağmen reddetti· 
ğimi söylersem inanır mısın~ E
vet onu sevdigimi anlıyorum. Fa. 
kat artık hislNimle deiıl mantı• 
ğımla harekete kıtrar verdim. 
Çünkü yalnız defilim. Hiç bir za. 
man giınahsız bır olunun iıımini 

ta~ıyan çocuğuma ihanet etmeği 
aklımdan gcçırmcm. 

N. MARAŞ 

etrc me
:t tehrin
net ede· 
lir. 
• 
ır 

nde 
- Bahri· 
neırolu· 
İyor it" 

alyanlar· 
bin kaşi 
~nizde • 
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O KUYUCU ----11111ıııı. 
~--MEKTUPLARI FiKiR - EDEBiYAT 
Gazete imtiyaz Sahiplerinin En Kıdemlisi 

Ceride! ita\ adls Hı ~aadet ga:1.e
telul sahıbl A. l•ethi l zkan lım.a 

Tiırk matbuatının yardıınile bir 
Jii.blle tcrtiıı etmek ı:r.tırarında kal
dım. 

Edebiyatımızda Dikkat Noktaları 
1'B .,,Je aldıgınıız mektup: 

tıTurkiyede ne'lrolwıaıı 

yaı>ı gazete « ( .-rl-
~ fı u a dis» JIHI 
de, 76 ;:\ U'ilDI lk· 
ınal Ptmek uretlle 
öç ruhu u.sır \&r· 

ilk ısi- Jlbnıetiııılıı on nıane\ ı \ t• ıııad 

dı nıükAfatını J:urrııek şerefim~ tıc

nl mazhar kılat•ak Tiırk mathıuıt 

ırıunt~ııılerl olan a.)m arkad&'
larnna şinıılidt•n minnet \C şlik

raularıını sunarım.» 

KÜÇÜK İNSANLAR 
'-8 

kimim, 
rekrne:ı:. 

1 !ııır 
·- D 

hatunun 
) e mi; 

- E' 
-Ot 

'ı medii 
\hında • 
ı-E, 
-O 

Lir zam· 
Ocev 

ledi: 

-Be 
.canımı k 
mı feda 
da yap) 
eli bende. 

Genç 
nUfUŞUnc 

Ju. Bütü 
-Ji iktida. 
>enden • 
ordu. 

- Bz 
ordu. 

Bu ınu 
di. Ve 
-ıe bu 
-Pa 

Hızır 
- Bi 
ıdanld 
hediyı 

Hızır 
rtık o ı 

Jtonuıuft 
raretli bi 

- Bi: 
nu uirun 

•Jrj'ını ltl rt'ık ellf'
mı,tı r. lhıgllııo 

kad;ır, ııwrııleketl

ntb.i n lrfau saba
eıada temul iız c

d• \ c -~ u.ı .~ tiz
leri &°eı:t'D yllksek 

Zfl\'at, Türk mat- Mehmet Nuri Ef. 
buatının llk temel taşı olan bu 
müe!ll!leseye intisap eyltınılştlr. 

lmtiy.. 1886 tarihinde pede
r.lal nıerlnnn )f Phmet NurJ Efen
diye intikal edPn cCerldei Ha\ı&· 

dl:ıı..tln muntazaman neşri sıra&m

da ben de rıiştJle mekteblnJ ik

mal ettiğim 188H da matbuata ln
&iuıı l ' .) iedim. Ömrümıin 51 ı;eno-

11laJ bu alemde gesirdlnı. Bu iti

barla Tiirk matbuatının en kulun
U.i olduğum gibi ııederlmJo \efa
tuıı nıtHeakıp lU06 da inti,ara 
ba§lıyan • :-. a a d e ı ,. gıu:ete
•hlfo imtiyazları da bana intikal 
eylenılş oıınaı;ı Jıaseblle bu bakrm

dan gazctcı lnıtl~az ı;ahiplerlnln de 
ea kıtk . el bulunu.) orum. 

Bu pn Türk 
matbuat 1Uemla1.a 
CD ~ki llAdlmi O

lan \ v ömrümtia 
U:T.UJJ >tenelerln.i 
pzeteclllkte yıp
ratanu: 67 ~ıaa 
gelen be.o, kadir 
flDM meelekbfla
nnun oradle bu 

75 -eyi Jdrik e
den ce.rtdel Ha-

1-- J:l'et?rt Uzkan \'&dlsı> namına 

Adlz'gede: 

* Gıda Maddelerinin Pahalılığından 

Şikayet 

Beledi.) crulzJo eo başta haJkt-

ıııe.,i l!ız.ını gelen meselelerin en 
mutıııııml, ~da maddelerlmlz.dlr. 

\ asat.i olarak eline 49 lira alan 

bir mcnıurwn. İkJ oğlum 'ar. On
ları yarmkl cemiyet l~lne faydalı 

bir lnı;an olarak yetl~tirıncm lı;ln 

hıh!ill ettJrmenı lazım, eıımc~n 

geldiği kadar buaa gayTet cdi.)'O

runı. Fakat bizim gibi maa' :ulan 

ba,ka geliri olnuyan aileler l••in 

huglinkü ha~at ııahahlıgı, ılatıilln

de geçinmek ('ok giı\'1t'Şmlştir. 

t~lc aldığımız nıaa': miktarı C\ ki

rası, ha\ aga.zl, elektlrlıı: parası .;ık 

tıktan aonra geriye kalaıl para ile 

ay baı;ıını getirmek hlr ı:oi< malı· 

runılyetler l~'.indc ull!I& oılv iıııı..üo

~ızdır. 

Yağın kılosu 180, elin kllotıU 

80, diğer maddelerin d,. i>una gö

re fiyatla \C kış oldu~unu d:ı gıiz 

öniinde bulunclunırsak o, ailedeki 

günlük hayat haklka.te•ı .} ür•klt•r 
acı8ı olur. BeiedJyeruizin gıda mad 

delerlndekl hu pahalılığın süraUe 
onüne geçl'Detllni bekler, 

dikkatini L'elbederim. 

S. T . R. - Kurtuıuş 

Bana t 

tinin i~i 
buyur et. 
hwıul bul 

Kahvede Kanlı Bir Hadise 
ıuci ven< 
tedarikiır 

Fatma 
ve ıözler 

-Cö 
ifieyccei:i 

Mustafayı Öldüren Çırak Tevkif Edildi 
Kasımpaşada Şükrünün kahve

ınnde iki gün evvel kanlı bir ha
dı.:;e olmuştu. Mustafa ism.inde bir 
<.ıcıikanlı tabanca ile vurulm~ 
ıcahvenin çıraiı Ahmet de kolun-

na verem lm M f d. dım brr yara a ıştır. usta a 
~orum. • .kaldırıldığı Beyoğlu ha.stahanesin

!_e ıey •! de dün ölmü,ıür. Ölmeden evvel 
-.uyorum ~ısaca : 
mezsin. · d - Beni Alhmetle lsmail vur •ı-

- O 1 lar, diyebildiği içm Ahmet, kar-
Bu ael! deti idris, kahveci Şükrü, Şükrü

mek ıırasa nun arkadaşları Şevketk sabıkalı 
Hızır n Kernal yakalanarak dün müddeiu· 
- Söy mumıuğe verilmişlerdir. Sultan

~Fatma ahrnet sulh birinci ceza hakimi 
Hızırla yi: ciıin bunların sorgusunu yaptı. 
kuyor ırib Ahmet dün kendisini müdafaa 
IMa mert d ederken hadiseyi ıöyle anlattı: 

Diğerleri suçla hiçbir alakaları 
olrnadıldannı söylediler. Hakim 
yalnız Ahmedin tevkifine karar 
verdi. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Müddeiumumilik dün şüpheli 

bir ölüm hadiaeaini tahkika baş· 
ladı. Küçükpazar hanına evvelki 
gün Anadoludan gelen elli beş 
yaşlarında Mehmet Ali ~minde 
bir adam odasında ölü olarak bu. 
lunmuştur. Belediye doktoru ölü
mü t1üpheli bulduğu için vaziyeti 
Müddeiumumiliğe bildirmiştir. 
Tabibi adli Nuri cesedi muayene 
etmiş ve Morga kaldmlmasına 
karar vermiftiT. Morgun vereceği 
rapor vaziyeti aydınlatacaktır. g' dahi sw - Ben gece kahvehaneyi sü-

olcluiunu pürüyordum. Mustafa birdenbire İki İhtikar Mahkumu 
nan omuz ıçeri girdi ve bağırdı: 
eti. Fatmı - Ahmet çabuk oll .. Benim Milli korunma kanununa göre, 
Hızmn ıö kapının ipini kim çekti!.. lstanbul sekizinci ceza mahkemesi 
11nı kaldın Ben bilmiyordum. Tabancasını tarafından ihtikar suç.ile iki sene 
layuı bir 1 \{Oisume dayadı: sürgün, 500 lira para cezasına 
bilmek üm - Çaıbuk aöyle göğsünü dcl~-ı mahkum olan çivici Kirlcor El-

-:- ~unu efim, dedi ve ben cevap verme· :masyan hakkın<laki karar temyiz-
~ebılda. ien ateş etli. Ben kolwndan vu- ce tasdik edildiği için hüküm in-

Bir ipek rulmuıtum. Onun koluna asıldım. faz edilecekti. Za:bıta bir hafta
Mçları Hu Beraıber yere yuvarlandık. O sı· ı danberi suçluyu arıyordu. Dün 
clerin bir rarada tabancası iki dda daha pat- Eskişehirde cezası çektirilmiye 
(elik VÜCUrtadı. Sonra altalta yuvarlanıyor- başlanmıştır. Kirk.or Elmasyan, 
clu. duk. Bir aralık ta.banca elime geç- 1 hakkında verilen hüküm temyiz 

Tekrar oti. Ben de ateş ettim. Onu vur- 'tarafından tasdik edilen ilk suç· 
haktı ve: chmı. Hadise bıın<len ibarettir. ı ludur. 

-Ah bı------------------... 

rmın saray 
bude yere · 
li. artık on 
lr.uııban edi 
lunuyordu. 

ARABACININ Kili DUNYAŞKA 
(AŞK VE HAYAL) 

ŞARK SiNEMASINDA 
Gördllğtl bUytlk muvaffakıyet dolayısile bir defa daha gösterilecektir. 

Bu muazzam film, tsta.nbulda bUyUk bir alA.ka uyandırmıştır. 

Geceler için yerlerinizi evvelden aldınnız. 

Şımdıye 
ulaıtırıp im 
daii vakitle 

- Apta:İ~--------------------

Bunlar kımlerdlr? İnsani edeblya· 
tın iyiden iyiye tetkiki, modern dUn
ya edebıyatının son zamanlara. ka
dar verdıği mahsullere tahllh bir goz 
ile dalış, bu sualin cevabını verecek
tir. Garp, edebiyatı hayata bağladığı 
gUndenberi, bu hayat içindeki insa
nın n asibi için slya.c;i sahada, iktısadi 
sahada ve sanat sahasında aı;ırlal'dan 
beri çırpınıp durmuştur. Ve ıuıırlar

danberldir ki, devler ve kUçUklcr 
halinde, kastlar, sanat telA.kkilerl. 
sosyal ve iktisadi şarUarla ikiye bö· 
lünnıUş insanların mukadderatı hü· 
tUn btiyUk kafaların birıcik mevzuu 
olageldi. 

Dıyojen'c gllpc gündüz !enel'lc in· 
san aratan, Heraklit' i, akan ve bir 
daha geri donmiyen nehirde hayat 
felsefesini lsbat etmlyc sevkeden. 
İsa ve yoldaşla.rına katakomp l~ken-
ccleri çektiren, Rousseau'yu ccnıiye
Un dışına fırlatan, son devrin blltUn 
Jktısatçı ve lçtimıı.iyatçılannı c;özUI· 
mez bir buhran içinde yuvarlıyan se
beplerin içinde, hep, insan için daha 
fyi bir şey yapabilmek ümidi ve 
gayreti gtzll değil mıdır ? Bilhassa 
bu insan tabakaları arllBında, mad
di ve mli..nevt sahada küçük görülen, 
ehemmiyetsiz telakki edilenler var
dır ki, bunları insan ııaflannın en 
mutena yerlerine oturtmak için bU
yük bir çırpınış her sıı.hada sezilmek 
tcdir. Edebiyat ise bu çırpınıı,ın en 
gUzel orneklerini verip dunnu.ş n~ 

hli.la da vermekte devam ediyor. Bir 
defa, elinde olmıyarak bir kulUbe i
çlooe dünyaya gelmi' veya bir kulil· 
be ha.yatına. sürüklenmiş, yahut. da
ima yüksek kalacakken hayatın ak
la gelmez şartıarile ruhu kemirlbniş 
insanların da muayyen bir dünyası 
yok mudur? 
Acımak, ;merhamet etmek, beşeri 

sanatın hA.IA en btiyUk meziyetini 
t~il ettikçe, bu kilçUk. bu baısit, 

bu mUhımsenmek lstennuyen insanla 
rm dünyıuıına girmek, onları sadece 
tabii hallerıle tas\'ir etmek değil, sa
natın sihirli satırlarile, burunlarından 
ötesini goremiyenlerin, kalbine sok
mak en biiyUk bir ruh UstUıılUğ\lnc 
ulaşmak demek olur. 

üstlln olmak, büyük olup büyük 
kalmak... Şüphesiz ki, bunlar hayli 
temenniye ili.yıktır. ;Fakat körler gi
bi, yanımızda diz çökmUş bir hiç ha 
llnde bll.kulllp kalmış ama gerçekte 
içinde erişilmesi lmkdnsız iyi veya 
kotu Alemler kayna.şan insanlara sür 
tünüp geçmek, tek cepheli yolumuz. 
da, kör değneği ınlslll(l bellediğlıniz 

muayyen insanlarla temM edip mer
hamet, sevgi, dOb'tluk, iyi kalplilik 
vasıflarımızı bütUn imkanlarlle on
lara kapamak boyle<'c bu kUçUk in
sanlar yanında bUyUk kalmış olmak 
vehmlle bütün insaniyctimlzden sıy

rJlmak hıı.kıkt üstUnlUğti ve yüksek-
liğı kurobılır mi? 
Ayağında çarığı, sırtında abası hiz 

metçi Maslova'nm peşinde koy köy, 
dağ dağ dolıu,ııp onun çektiği uabın, 
iki mislini çekerek kurtulmak iatiyen 
côlUmden sonra dırillş kahranta· 
nını, Tolstoy hep bu endişe ile halk 
etmiş değil midir? cüç Ölüm> hi
kAyesl nedir? Ayni günler zarfında 
bir ıuıil veya iyi halli ada.mm, artık 
yıı.şmı, kemalini bulmuş kansı, \'e 
sonra kınısesiz bir arabacı ve en 
nıhayet ormanda bir iki balta dar
bcsileı devrilen bır ağaç olürler. Ra· 
hat, mesut ailenin ihtiyar kadını ile 
bu ağaç arasında arabacıyı vasat 
yaparak gittikçe kUçUlten ve tasav
vuru bize bırakılan ne kadar insan
hır vardır? Burada mesut yıu,ıayıp 

olmUş kadının, ıstırabı ne kadar bU
yUtü!Ur? Arabacı ise ne sessiz, ne 
kimsesiz ölmüştür. Ve a.ğıı.ç nasıl 

dilsiz, bir anda gUrülttisUzce yere se
rilir. Gorkl'nin, Çehov'un, Dosteievs
kl'ntn, eserlerinde nihayet Romanti· 
co realiste Rus edebiyatında k1.lç6Jı: 

insanların hayatı ne k a d a. r 
c a. n 1 ı resmedilmiştir. Şekl!

pir'in dramatik eserlerini bir aıı için 
gözden geçirebiliriz: Aristokrat bir 
devrin içerisinde, bir taraftan bu 
devrin bir ada.mı olan koca İngiliz 
şalrl, her tiyatro eserinde Ufllklara, 
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5~~~;· ~ TAK Si M SiNEMASI 
dandı. ~~ ~~ Bu&'1ln matinelerden itibaren. Bugüne kadar görülen şark 

Bu aralı ~· ~ J fılmciliğinin en güzeli ve en heyecanllBı 

~:~ı: j~~ ~·~_ .. :·.,~:.:)" Bir Türke Gönül Verdim 
ıiper alara ~--· "' Türkçe sözlU, musikili, ~rla ve da.nalı. Mevzuunu kahraman-

Yazan: 
Blşttl ŞABDAi ' 

Eilrdaşlara, cücelere ne büyük roller, 
vazifeler yüklemiştir; gerçi her şe
yin sonunda bu uşak ve cüceler bü
tün sadakat ve bUyüklUklerine rağ
men yine kUçUk görübnUş olmaktan 
kurtulamazlar. Fakat lngıliz şaJrınJn 
gerisınde bugün, blriblri Uzerine yı· 
kılnuş asırların duvarı vardır. 

Bal7.a<', büyUk Fransız realisti, 
her romanında ne kadar saymız kU
~ üJc ııısaıılar yaı;ıatmıştır. Ve onların 
egrı veya. doğru olsun düşUndtirücU. 
göze batıcı \"aSıflarınr belirtmiştir. 

Bllylik harp sonunW\ yaralı nıııhar
rirlerınden Duhamel ve kökU Roman-
yalı olan Fransız romancılarından 

Canalt lstsati bugün hiç şliphe etme· 
den diyebıllrız ki, hiitün bu küçUk 
iııııanların hıkayecileridir. Onlarm 
bUtllıı roman ve hatıralarında bu in-
sarılar ya..şar. güler, ıstırap çeker ve 
ö!Urlcr. Bu zavallı insanların hayat
larını bu iki nıuharrlr eserlerinde 
aksettirdikleri gibi kalplerine de ne 
kadar kuvvetle gommUşlerdir ki, 
~ir küçük memur, bir müstemleke 
askeri, bir mahalle bakalı, lbnona
tacı, gümrQk ha.malı, avanttiriye bir 
bar kızı cazip ve kUçUklUk!Prine rağ
men geniş yaşayışları ile bize kendi
lerini anlatırlar; ağlarlar, bizi ağla
tırlar; söyler, bize dinletırler. 

TUrk edebiyatının küçük insanlara 
açılan ilk kapısı tanziına.tta görülür. 
Sezai'nln <Dl!beni, Kemalin küçük 
E.91re Di!A..şub'u, ve ahltık simsarı 

A bdullahı.. Fakat kUçUk insanların 

top yek6n hayatlarını kaleme almak 
ve bu işi uzun bir öoıUr txıyun<:a de
vam ettinneıt şerefi Ahmet MiUıata 
düşmflşt11r. 

Bu popWer adam sanat hususiyet
ie.r;iııden soyulmuş, ba.ştan başa kuru 
birer kabuk kesibnl..ş sa.tırlarlle bir 
devrin her tabakadan insanını neden 
böyle meşgul etti? Bu noktanın, tah· 
lliinde, muhakkak ki, o kabuk bağla
mış satırların, o günlerde bir sakız 
halinde herkesin his ve düşünceleri 
arasında çiğnenmi.t olmasının bUyük 
bir tesiri vardır. 

Serveti P'tlnuna dotı:u gidildikçe, 
yalnız Nabi zadenin <Zehra> sında, 
ayak t&kmu insanlarına doğru 

tesadllfl olarak devamsız bir alaka 
hlssedlldiglnl, fakat Serveti FUnU
nun bu be.kmıda.n küçUk 1n8aniara 
menfi blr cephe aldığını söyliyeblll-

riz. cMai ve Siyah> da nihayet Ah
met Şevki Efendi bile küçUk insan
lar zümresine dahil olmaktan uzak
tır. Kocaman bir hayalpereet kahra
man için eser o kadar çok şeyler 
söylemiştir ki, başkalarına ne vakit 
kalmış, ne de sıra gelmiştir. O bU
yük matbaa ve gazeteci kalabalığı a· 
rasında ancak Racinin şahslyeti bir 
müddet için parlayıp sönerek dl.kka.ti 
çeker. 

<Aşkı Memnu> ise, sade memnu 
bir aşk değil, kUçUk insanarın da i· 
Çeriye girmesi memnu bulunan bir 
romandır. <Bir yazın tarihi> nde şaş
kın bir Donjuan tipindeki delikanlı 

ve etrafında aşktan başka hiç bir 
kastlerf bulunmayan genç kızlar a.ıe
mi de bu insanlara kapısını kapa
mışt.Jr . .Nihayet cEylfil> de romancı, 
dört fonksıyonsuz, sosyal durumları 
karışık insanla pek alA iktifa edebll· 
miştir. 

Meşrutiyet sonrll.'lından devri-
mize kadar gelen yıllar bize Uç şah
sın Uç romanını mevzuumuza yakın 
olarak düşllndUrUr. Peyami Satanın 
<Dokuzuncu Hariciye Koğuşu> bir 
paşa harimine gönltlntln zorlarile so
kuhnıya mahkQnı olm~. hem yaş
ca, hem mevkice kUçUk bir çocuğun 
o tUrlU hlkA.yesidlr ki, kahramanın, 

ana.sile, hazan başba.şa geçen hayat
ları ve bu hayatın bir iki satırda 
boydan boya nakledilişi Duhamel'ln 
ruhları ıstıraptan kaynayan A.şıkla

rını ve onların zaruretlerle örülmUş 
aile çemberlerini ne kadar çok hatır
latır. cSinekli Bakkab da kanbtır 

amca, killhan beylerden <Sabit Bey 
Ağabey>, imamın, fanatik kızı ve 
bir arka İstanbul sokağı devamınca 

rastlıyacağımız lruıanlar akıldan çık

mış mıdır?c.Yaban> için <Türk ede
biyatının kUçUk insanlar romanıdır> 
demekten korkmıyalım. KUçUcUk bir 
köy içinde bUtUn TUrk, Anadoluda 

yıu,ıamakta olan insanlar kaiblıyet, 

maişet ve meslek hanelerine göz gez 
dirılmeden nasıl uzun boylu anlatı

lır. 

GörlilUyor ki, edeblyatnnızın her 
devrinde ancak bir iki şahsın, bir iki 
eseri mevzuumuzla al.Akalanmışbr. 

Halbuki bUyUk dUnya sanatirıln, rner 
hamete, kardeşliğe, tevazua, ka.lp, 
kafa \·e gönUI tevazuuna dayanan in
sani mahiyeti bir baJnma bu küçük 
insanların Uzerine eğilmekten ileri 
gelmektedir. 

Kunnak istediğimiz yenJ edebiyat
ta bu nokta ne kadar uzun boylu dil
ştlnUlmiye değer. 

Tiirk Şiiri Anarşiye 
Doğru Gidiyor 

11 e Ha 1 i Şiirde Mazi 
Yoğurmak Lazım 

Bugünkü Türk şiiri, menşeinden del vesaire gibi birçok klasik na
uzaklafmıf, yani, yabancı ideoloji zım şekilleri, her nedense, şiirimi
ve sanat anlayışlarının peşine ta- ze girmemiştir. Keza, gazel, kıt'a, 
kılmış, taklitci olmuştur. Bu şiire rübai, teren bcnd, terkibi bend, 
hakiki ve mazimizle hali birbirile murabba, muhammes vesaire gibi 
mezcederek milli bir hava verebil- milli şekillerimiz de senclerden:be. 
mek için, mazinin bize verdiği na- ri her nedense, ihmale uğramıştır. 
zım şekilleri ile gal"bın klasik §CkiL leşle tıaık ve gaııbın bu mühmel şe 
)erini bugünkü lisanla ve yepyeni 
his, fikir ve mazmunlarla yoğur- kıllerini meze suretilc bir Nco -
mak lazımdır. Klastma hareketi yaratılabilir. Bu 

hareketin vasıfları §Unlar olabiY eni şairlerin ortaya koyduk la-
. . • lir: 

rı şiir nümunelerinden hiç birısının l _ Yabancı kaidelerle yapıl-
ne garbın ve ne de ,arkın klasik 1 L· • l 
k·ıı ind h. b .. il d a mıı tenupsız mısra ar, 

ıe 1 er en ıç ırıs e mey an h. I 
l · l ·· · teksif etmek 2 - Yeni mazmun ve ıs er, ge mlf o maması ı.un . 

imkimından .ı:ıwdırum etm.üt ve onu 3 - Arapça ve Acemce kelı-
ucu bucağı gelmiyen bir sürü laf rnelerin lisandan çıkarılması üze
ka-laıbalığına aolrnnıttUT. Bu tema- rine kalan boşluğu doldurmak ve 

yüle klll'!l rur alaülimel zaman.ı ıiir lisanını zcnginleştirmelc ıçın 
gelm.İr; yani, ıiir teknik ve an- mevcut veya bulunacak yeni ke
layışunn bir dönüm noktasına gel- limeleri ıiirdc yaşatmak, 
miş bulunuyoruz. 4 - Divan edebiyatının etki· 

Yapılacak hamlenin ne geriye mİ§ mazmunlarını tamamen ter· 

doğru büsbütün bir dönüş ve ne ketmek ve bunların yerine §&İrin 
de garabete doğru bir gid.if olma. bulacağı aözü süzelleıtirecek un• 

maıı icap eder. Geriye doğru dö. surları kullanmak, 

nüı bahis mevzuu olmama.kla be- 5 _ Aruzun Tür'kc;eye mal ol. 

raber, klasik şiirimize yeni bir çeş- mut bahirlerini tekrar revaçlan· 

ni vermek auretile bir hamle yap- dırmak ve yeni, yeni ahenk un· 

mak zaruretindeyiz. surlan aramak: 
Me.eli: Bir Türk vezni ihdas 6 - Mevzu iti.barilıe piri iste· da ainmekı Jık, sergllzeşt, aı,k ve 7.afer t~kll eden bu filmin Tlir~e konut-

laıu neteli malannı yapan MAHMUT MORALI. 
tarak Uerli Uvertür musikisini hazırlıyan Üstad EYYUBt RIZA 

etm~.Jc, yani, Türk milli aruzunu 
yeni esaslarla tekrar kurmak ve ye diği şeyi terennümde serbest bı-

- Hayc. Bir Ttlrkc Gôntil verdim ve Flnal şarknmıı hazı:rlıyan da 
kuf kepen.'. Oslad SADETTİN KAYNAK 
bir kaç lr.v Me-mleketi.nıiztıı tanınmış sanatkA.rlarından •5 kişilik saz, 27 
Çipil Yorı kışilik koro hevctleıi mUli parçalar •.. Zengin sahneler ... Aynca 
rw.e alim: Tayyare ile gelen en son TÜRKÇE YAKIN ŞARK JURNAL'de 
rep ilet.ip Londranın bombardnnanı - Göncenin zaptı - Yunanlılar Ama-
bi döner, vutlukta ilerllmeleri - Yunanlıların İtalyanlardan aldıkları 

Veli u,. harp levazımı vesa.ire vesaire •.• 

tiklerini ar· ...... llllll .. llllllll .. llll .. lllll .. llllllllllllllll .. ll .................... lllllllllllllllllllll~ p-e takı~ . ._., 

ni şiirlerimizin mahrum olduğu a. rakmak, 
benk unsurunu tehar tuurlu bir Bu Neo • Klaaima hareketine 
şekilde ve bu sefer vezni ta.mamen ıbizde şimdiye kadar teşebbüs e
kendimize mal ederek yeni bir a· dilmiş değildir. Son yirmi eeneden 
benk tekniği bulmak icap eder. Bu beri yazılan gazellerin hemen hep. 
nun, scrbeat nazım ,eklinde, yani, si kli.aik şekil ve mazmunlıu-la ya
vezinli ve kafiyeli olarak Ahmet pılmıı gazellerdir. Fakat, bu ha
Hqim tar2ınm daha sadeleımİ§ reket yaratılmıya değer, çünkü, ti 
ve millileımit ıeklinde temini de ırunız, anarşiye doğru gitmektc
mümkündür. Garbın ballaıde, Ter-ı dir. 
za. Rima, Triolet. Rondeau. Ron. Eclib AYEL· 

lleçbDI llallrama•lar 
• 

Sanyerin ilk 
Çetesini Kur 

Bu, Gönüllerde intikam Ateşini T 
.Kahraman Bir ihtiyardı 

t==!::•zaa : M. ıırıa 
İşgal devrinin ber; alır, aranıza 

kara gÜll4erinde yazı"" ki, şu te 
Bi!yükdere, Be- aya.k ol.malı:, top 
yoğıunun Tatav- ettikten 1101&rQ seı· 
lası halini alnu§- fakıyet.ini:t ıçin 
tı. Yerlerinden (llmaktan başkıt e 
bir kısmının nan- gelmiyor. Keşki 
körlükleri dep- seydim de büyük 
reşmiş, küsta.lıiıklım ~blanrnııtJ. sek şerefinin böyle 
Jçlerinde hıyanet rekorunu kırıp ründüğünü, aziz 
fesat şampıyonu o lmak sevdcı.ı.ı· le matemli karalar• 
na düşenler de heıe pek çoğal- görmeseydim. 
mıştı. ihtiyar bınıb 

Kadınlarımızın çarpP\arını den damlıyarak, 
yırtmak, zaıbıta ve polislerimize zaran, yanaklannda 
hakaretlj nazarlarla karıtık küfür. , yaşları, yüreğindeO 
ler savurmak, Türk esnaflarının 

1 

ıı feryatlan muba 
ticaretlerine engel olmak, Türk- li gözlerini ~a 
leri Büyükd.ereden uzaklaşmıya · yotten kın§an ·· 
mecbur etmek için evlerini la§- ı rerelt söze karıtll· 
lamak vesaire vesaire gibi taşkın- çiftliğinin Büyiıkd 
lıklar hemen hemen her gün o- kadar sarkan B 
luvor, o günleri hoş -gören salta- ı )erinin, Domuzder 
nat hüklımeti de bu kudurukluk- nan çeteleri yıktık 
lara karşı kayıtsız bulunuyordu. j dağıttıkları bucak 

Bu şımanklıklarm birkaçı, o sı· na bahsettikten ao 
ralarda demir ve hırdavat tica- maruz bulunduğu 
reti yapan emekli eczacı binıba- ayrıca sayıp dö ~ 
şılanndan Jşmail Fevzi Beyin - ArkadaıUu:• 
dük.kanına da bir gün saldırmış- lıyor ki, bu vaz 
!ar, kuduz salyaları saçan ağız. saltanat ve hük • 
ları ile §U tehdidi savurmuılar- rat bir gö~eden • 
dı: işıgakiler de Türk 

- Haydi bakalım, tası tarağı na, malına ve ıb • 
tonlayın. Artık sizlere iş ve ek- lıjına tecavüz ve 
mek kalmadı bu topraklarda. Ya adaediyor iıte ..• 
defolup gidersiniz. Ya da Stran- Bey babamızın d 
ca köylüleri gibi kılıçlarımıza bo· ta milli ve mütt 

w • • hı.is doğuncıya k yun egersınız ... 

Bu çok a~ tehdtt, yalnız Is- ~~a :~l~~rı:; 
n,ail Fevzi v~ ortağı Nafiz Bey- saldıran nakörlerİD 
lıeri değil, Büyükdercnin bütün 

Türklerini düşürıdürmüştü .. Çün· lımBu toplantıya 
kü, ne şikayet dinliyccek bir ma- dun yavuz evlitlaıti 
kam ve ne de tehditçi azgınların da kararlannı 
bu zulumlerini önliyecck bir kuv bul cihetinin ilk 
vet vardı. olmak şerefini k 

lsmail Fevzi Bey, işin başa meydana getirm" 
düştüğünü anlıyor. Konu koml'J 0 esnalarda Hek 
elele verip birletmek, bu zalim civannda beş ar 
zorbacılaıla boğuşup didişmek lü Beiıiani oğlu Şe 
zumunu hi.eediYor. Düşüncelerini Hafız Mehmet .Bet 
ortağı Na.fiz Beye ( 1) bildiriyor. zin sayılı korsaJI 
iki dertli baş, kısa bir görütme Recep Ağanın bd 
ile hemen birleşiYor ve faaliyete naklannı temin 
gİrİ§İyor. ı ne almı§tı. 

O gece Sanyerde Maden ma. Y ağıtlı ıbir a 
hallceinde İsmail Reisin evinde Türkün o günkü 
gizli bir toplantı yapılıyor. Dert- kara idi. Sanyer 
ler ortaya dökülüyor. Şifa temin 8etıli müezzini, T 
e<N:cek ç.arıeler düfiinülüyor. Ha· nu ilan ile halkı 
zır bulunanlann en yaşlısı, en topladığı esnada. 
~örgülüsü olan lsmail Fevzi Bey, ~c.kkülün ilk on 
lpınarlarından kin fı~an g~- ri de Sarıyerden 
}erini açıyor ve: ranlıklara sarına~ 

- Çocuklar! Uzun lafın kıaa- kirsuyunun üz 
sı, diye haykınyor. İ8tranca köy- ğun sığlıklarına ,,. 
lülerinin acıklı ak.betlerine uğra- du. Emekli oinb ... 
mamak, onlar gibi eli ve ayaiı Bey de, tutufl'U 
bağlı doğranmama.k için, aklıma hınç ve hıomının. 
gelen biricik çare ıudur: Hemen tfimsali olan del 
küçük bir kuvvet toplayıp silaha lamak için, orada 
sarılmak. Türklüğün erliğini, asil- lara son öğütlerİıl1 
li~ini onlara tanıtmaktır. Ben ve zaktan uzağa iti · 
arkadatlarım Nafizle Fehmi, her ediyor ve: 
an yağma edilmek, uğursuz elle- - Çoculclarl d 
re geçmek tehlikesi karşısında lerime Muiham 
bulunan mal ve mülkümüzü can N!hitir. inanın ki. 
;ve kanımızla birlikte <bu uğur& dir. Haydi haşlıY 
harçamıya ahdettik ve and içtik. ğurlu, milli mü 
ihtiyar olma.saydım, bir siliılı da pinize kutlu ot.uo-

SORUNUZ--~ 
-----~ÖYLİY 

Kadın Ayakkabllanndan Şi 
Beyofhmda Bayan Jlikerreaa 

eıoruyor: -. 
Btitb Beyofla ve Karakiy ._. 

l'ualanııda kadm a,rakkabdanaın 
1lyUlan yWuıeUp chl.rayor. Selle 

.._..adan evvel 1' Urap aldıtnmz 

a)"akkabdan 11 • 18 Ura,.a çaka

rıbmftır. M.,._. tıalllbllle: 88 a
yakkabdarı abden iki ay enel 

1' liraya ab:mftmL. Şimdi 18 Ura 

i8Uyonıunu.. Bu nedea diye wor
dml. Şu cevabı venU: Köeele ve 

deri pabablllf'-. l'.8kl mallar al

madı. Acaba bu iddia cJetr11 -
darf 

Cevap: M.agua uhlblala iddia
ili doğru cleilldlr. Çünkü lnandu
nlarm jmall Jçla IJgllaaı'- deri 

ve kötıeıle lkl ayclanbert yü-hahJ 
detlldlr. ltçUlk te ytlk~. 
Bu yl\kMllş lhtlkkdan lılıfka bir 
.,ey detlldlr. Map.r.ama ll!llm ve 
adresini maralc&M lmmillJ'OllllDa 
bUdbwelı: ~yet tıden'zfz illi.Hl yw. 
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Loti'nin hayranlığı Asiler Bükreşe 
Yürüyor (Telgraf o TeBe'ffon HabeırUeırıJ 

lstanbulu n Çok Kuvvetli 
Mahallelerde Yardım 

Mahalle Teş kila t ı Bir 
Sandıklara 

(Raşı ı lnl'lde) ** 
Romen Transilvanyasındaki §e-

l 
hirlerin hepsi amele ve köylünün 
yardımını gören lejyonerlerin yap. 
tığı muharebeden sonra asilerin 

ITALYANLAR l HAVA DONAVAN 
Vardı 

eline .geçmiştir. 

Z k D "' Asilerin elinde ıbulunan Bükreş 

l•Çl•nde Vaşamakfan eV ugacag.zm• l•Z radyosu orduya hitap ederek tei· I ~ yonerlere Jlücum etmemelerini 

N [K b l talep etmekte ve lejyonerlerin 

Taarruza mı 

Hazı rla n ıyorlar 

Arnavutluğa Yani 
Fırkılar Gelmiş 

venı"!Vlahalle Te--.kilatını ası ar a ı ırız kral ve memleket i~in muharebe 
1. 1 r eden dürüst Romen evlatları ol-

masının rüşeymini Partinin mahal- duklarını söylemektedir. 
• Bilir mısın1z, Piycr Loti'nin 
fürkiycdc hayran olduğu !.'ljcyler 
arasında bir de ne vardı~ stan· 
bu) köpekleri ••• Piyer Loti bütün 
bir Yazısını bu köpeklere tahsis 
etıni§tir. Loti 191 3 te nc.~rettiği 
«Can Çeki§en Türkiye> isimli e 
serinde de bu köpeklerden bah
eedcrek, köpekler kaldırıldığı z~
ınan bazı İstanbul mahallelcrinm 
köpeklerini vermemek için he· 
ıncn hemen isyankar bir: hareket 
takındıklarını söyler. 

Filhakika o zaman mahalle 
köpekleri l~tanbul mahallelerinin 
bir sembolü, ayrılmaz bir parça· 
sıydı. Köpekler bir mahalleye 
mensup olmak mağşeri ruhunu 
ta§ırlardı. Her mahallenin köpek
leri kendi mahallelerine mensup 
İnsanların hepııini tanır ve mahal
leye giren yabancıyı derhal sezer
lerdi. 

YAZAN: le ocaklarında bulmuyor muyuz? Her iki taraf da krala sadık Manastır, 23 (A.A.) Rnıtel' il· 

Nusret KOYMEN Her mahallede bulunan miınev. olduklarını söylüyorlar. Mı.istakil Jıınsının Arnnutluk hududuııda bu
ver insanlar mahallenin Parti o· müşahitler vaziyetin nazik oldu- ıunnn hu usl muhııblrl blldırıyor: 

k lk cağında daha ınk buluşarak, daha ğunu tahmin ediyorlar. Çünkü Alınan ı:on hnb .. lt•e gOı(', lt'J.l· 
mahalle te!lkilatının esa~en. af - sık konu!larak, mahalleye taşınan muhasımlar ayni derecede kuv· yanların büyük bı. muknbl! taarruz 
mış bulunmasının reskm~ bır ı a- yeni bir kom uyu sürat le aralarına vctlidir ve aralarında bir itilaf ze. llazırladıklaı ı zannrdılmc.k'edlr. İtl
desidir. Bu kanun çı tıgı zalan alarak yeni mahalle ruhunun doğ- mini bulmak imkansızdır. mada değer bir knynuı<t rn ögrenıl
muhtarlık, vazif.eei kal~~mı! o an masına çalışmazlar mı? Deminnuhafızların şefi B. Ho· dlğlne nnzaran ltalyanlar, bllha.ıısa 
bir zait uzuv halinde ıdı: K:anun Tanıdığımız, sevdiğimiz, gÜ· ı.a Sima'nın Berline seyahati bu Yuı;o lavya hududu cl\'arında Bo
bu zait uzvu kesip attı. E.skı mi\· vcndiğimiz, bütün değerli §ey_le- müşahitlerin nazarı dikkatini cel· yana dt?resl ını:ınsahınıı y<.nl fırkalar 
halle teşkilatının son kalınt~l~rı rimizi maddi ve manevi mesuli· bediyor. Rejimi muhafaza iç;n lh•r~ ve balıkçı gemile !le mahalli 
mahalle bekçisi ile mahalle ka.1· yetlerinc emanet ettiğimiz insan· her ne kadar Alman :kuvvetleri araziyi iyi bilenler mra<rnı.lun idare 

'd' d k kl A c<lılen motörlerle haıp ml.:~('m(sl ve velerı ır. )ar arasın a oturma , çocu ıı.rı- birçok yerlerde general ntoncs· 
Mahalle nasıl kalktı? 1 mızı bu hava içinde büyütmek, koya bağlı kıtaata yardım etmek. mühlmmnl da nakletmişlerdir. MUm 

• de · b' h B taz Alp avcı kııvvC'tı~rı Tiı .1ıın ve 
Y~ngınlar, güçleten geçım mahallemize girer gırmez ır u.· tc iseler de isyan hareketinin er. 
~ 11 k b k lı;ıkodraya çıkarılarak derhal Elbn-. ların geçim yo arı arar en zur biesctmek ve u sıca · cmnı- !inde nasıl karşılanmakta olduğu 

ınsan . . l · mur . . d k tl b" sana sevkedllnılştlr. 
k Sik Yer deaıttırme erı, me . • yet havaaı ıçın e yaşama ta ı ır kestirilememektedir. 

sı "' t 1 l . · Moskopolls ile Lin arasında n•llhlm 
lukla geçincnler~n. sayı.~ı ar ması e ıey de~il midir} . Almanyanın Romanya e çısı 

mur nakillerının nufus har~- Partı ocaklarının bu yenı ma- Baron Von Killinger'in Bükre§C harckl'lt yapıldığt, şimal bölgesinde 
me h d I . yalnız k<'l)lf ve topçu faaliyeti oldu-
k tler.ıni arttırması, sermaye sa l• halle teşkılatlanmasın a üzer erı· geldig- j haber verilmektedir.. • • c k f k ) ğu blldlrllmcklcdır. Dlln ö~lcd<'n son 
bı. şehirlilerin arlmasile a aret ev. ne düşen içti.ma. i. vazi eyi l:ıyı ı c Albay Doerİngi öldüren Dımıtrı 

b ll \.. d 1 ra \'aziyet her tarafta sakin geçmiş· 
ı · ve apartımanlnrın o M",'a- yapabilmelerı ıçın nu ut arının Sarando Yunanlı değil 
erın . I . . d .1 . A . tir. 

semtlerin kazanç sevıye ~rıne bu maksada göre tayın e ı mcsı Atina. 23 (A.A.) - tına 
81

.'. ayrılma;ıı. arsa ve yapı fıyal- icap eder. Ocağın hudutları için- ajansı bildiriyor: 
~or~ın yükselmesi dolayısile ~v de bulunan evlerin en Ul.ağında o. Rükreşte Alman kumandanı 
tarı 1 . 'b' ·l - k k 1 b' s a tırmanın güç cşmesı gı ~ aın • turan kimse ocaga sı sı · ge e •· Doı-rin-gi öldüren Diınitri aran· 

ltalyan Mukab:I 
Taarruzları Püskürtüldü 

y)erpve sebepler biitün J.c-h •• ırl·e· şc.n lecck kadar yakında .bulun.malı· do Yunan tebaası değildir ve Yu-b f k d k p Atına, 23 (A.A) - B.B.C: Arırn-
memlekctlcr<!e old~ğu gı ı ur 1

• dır. Parti nizıımnameıın e ı ar- nanistanda katiyen tanınmamak· vuthığun ınerltczl kısmında. dört 1_ 
d d e mahaHeyı kaldırmakta tililerin sık sık bulu§maları kaydı tadır. 

ye e ır·· d" '? tnlyan mukabil taarruzunun tnrde-
bulunmu!ltur. Nüf~s seyya ıgı ~ bu maksadı hedef c ıncmez mı Yunan konsolosu vizcsile ya· dildiği dün gece Atlnndan resmen 
hale gelmi!jtir ki bır apartı~an. ı- Her mahallede oturan münev- bancı pasaportunu hamil olan bu blldlrllmlştır. 
çinde oturan insanların çogu bır- verler için Parti ocağına sık sık adam 1 3 temmuz 19 ... 0 tarihindt Yunanlılar Ct:phennın diğer taraf. 
birini tanımaz. giderek bu içtimai gayeyi tnhak· İtalyadan Yunanistana gelmiş ve lannda mahalll muvnffnkıycller el· 

Mahallenin kalkmas~ ?~çe~ gün kuk ettirmek en büy,ük vazifeler· ayni ayın 16 sında Yunanistan· de ctmlye devam etmektedirler. E· 
Mediate Dahiliye Vekılının .ı~aret den biridir. dıı.n çıkmıştır. slrlcr alınmış \'e kUlllyctll miktarda 
ettiği gibi, içtimai tesa_nüt l!lınde Partili miinevverlerin diğer bir harp malzemesi iğtinam edilmiştir. 

HARBi 
İngiltere Üstünde 

Londra, 2:: (A.A.) - tnglltz Hava 
ve Dahill :Emniyet Neznretlerinln 
tebliği: 

Dün ı;c e 1ngUteı c Uzerinde he
men hemen hiçbır düşman raall~·ctı 

oJmamışso da gecenin ilk sanUcrlnd 
Şark kontlukları Ozertnc bir kaç 
bomba nlılmıstıı-. Çolt az hasar var· 
dır ... nsnnca uıyla t olduğuna dalı 

haber nlınnınmıştır. 

lngiliz Tayyareleri 
Şimali Fransada 

L<ındrıı, 23 (A.A.) 
Nezaretinin tebliği: 

İngiliz Hu.va 

DUn öğleden sonra dUşman işgali 

altında bulunan yerlerde Pas - de • 
Cnl ıls ile Somıne nehri arasındaki 

mmuıka l\7.erlne il\ t'I tayyarelerimiz 
1 nrnt'ından iki nkm yapılmıştır. Bıı 

harcl<tı.t <'&nııııınd • alçaktan uçan tay 
yarelcı lnılz: müteaddit. tayyare mcy
danlannda buı ınan dllşmrın tayya
ı elcrlnı-, kıtnntına 'c knrn mUdafn 
vasıtalnı ına hUcum ctmlşlerdır. Av
r. tnyynrelcnmızc dUşmnn tarafın

dan bir horeltı\t yapılmamıştır. Tay
ynreleı imiz üslerine dönmüşlerdır. 

Dusseldorfa Taarruz 
lA>ndrn, 23 ( A.A ) Londradan 

~ğrenlldığıne göre, dUn geı. •.• gıllz 
h vn lrn\'vetlerl Duııeeldorf'dıı ba7.ı 

hedeflere hticum etmişlerdir. 

Londra. 23 (A.A.-B.B.C.) -
Dün Roma radyosu, Tobrukun 

sukutunu u sözlerle teslim etmiş
tir: Bugünkı.i resmi tebliğimiz bi
zi ş !llrlmıştır. Fakat cc aretimizi 
kaybetmcmektcyız. 

--o--

Köpeklerinde bu rnağ~eri ruh 
olursa mahallede oturan insanlar: 
da rıekadar kuvvetli bir mahııllelı 
nıhunun bulunduğunu tasavvur 
ediniz. Mahallenin ıerefini koru· 
ınak, kom!lunun yardımına ko~
rnak her m~ahallenin içtimai va~ı· 
fesı. mahallede olup biten her ·f· 
le alakadar olmak her mahall~
linin ta:bii hakkı idi. Mahallelerın 
sandıklan vardı. Muhtaç olanla· 
ra, felakete uğrayanlara bu san· 
dıkl\lrdan yardım edilirdi .. Mah~l: 
lcnin sokak, çeıme ~e aaıre gibı 
orta mallarının tamır mas~aflan 
da bu sandıklardan ödenirdı. M~
halteler içindeki bu tesanü.~ t~tkı
latlanması belediye ve hu~um.ct 
Üzerindeki yükleri çok .hafı~letır· 
di. Hatta her ınahallenın hır tu
lumbası olması belediyeyi ".'~r
kezi bir yangın söndürme t~şkı~at~ 
vücude getirmekten de mustagnı 

bir takuıı güçlük.ler ?ogu~muştur. vazifesi de mahalle değiştirir de- B b } Yunan Tebliği 
Askere gidenlerın ~~lclerıne yar· ği§tirmez Parti kayıtlarını derhn~ om a ar Atlı1n. 23 (A.A.) Yunan başku-
dım i~i !lohirlerdc, ~oyl~rde ~ldu. yeni ocağa naklettirmek ve ycnı in iltemin Azmini Arttınyor mnndnnlığının ~2 lklııclkanuıı tarıhll BuJgarİstanda 
ğu kadar muvaffakıyetlı netıceler intisap ettikleri ocakla derhal sık g ) M'll' ve 88 numaralı tebliği: 
vermemektedir. • temaslara başlamaktır, Nc,•york, 2_3 (A.A ••. - 1

• 
1 Mm•nffakıyetıe neticelenen mahal- Milli Korunma Kanunu 

Mahallenin kalkması şehırlcr- P .1. .• !erin bir iııi de müdafaa komısyonu reısı B. Wıl- il hnrrk<'tler cereyan etmiştir. 150 
k·ı · · ] artı 1 munevvcr ~ 1 ı· K d Lo dr • d vde 1 S f 23 (AA ) D hT de ahlak telak ·ı erının sars1 ması. h il 1 . d b l nan bütün in- ıam un sen, n a an a ·, e,lr aldık ve mebzul harp malzeme- o vn. · · - a ı ıye 

na da sebep oluyor. Ahlak toplu ma I a epen~ e ~ u. inde ve ma· tinde hava bombardımanlar~nın si iğtinam ettık. Tayyııreleriınlz mu nezareti milli -korunma kanunu· 
b . l 'l k .. san arı artı ocagı ıç j ·ı· 1 . l " l cd ıye b .. .. • t 

Ya""'yan ve bir ır en e sı ve ) uz h il b' 1.w. l f d toplamak i ngı ız erı as a mag up em • haN'b(' m<'ydnnı U7.,.rindeki hedefleri nun oerşcm c gunu rcsmı gaze e-
r- d . l b' l'k a e ır ıgı e ra ın a • • . . .. 1 . 1 r ilave d d ·1 k . t • 

kılardı. b' Yüze temas e en ınsan arın ır ı · . . hl bi faaliyette cegını soy cmıs ve şun 11 ı mııvnffııkıyctıc bombardıman etmiş- c neşre ı ere merıye e gırecc-

d d - k . d çın mısyoner ru u r . . • . . b · · 
te yaşamaların kan ogan

1 
aı e- bulunmaktır. ctm8ıştırb: d 'k tir. Bu harel(fı.ta iştirak ~en blltUn gını eyan etmı~tır. Her mahalle baıhbaıına ır 

köy gibi idi. ı:::chir de tanki birili· 
rine biti~ik köylerden meydana 
gelmiş bir insan topluluğu idi. 

]erdir. Yapılaca ve yapı amaya· n · . 'b' h 'şte '-'alnız mer- om a ye ı çe, lngilil:dcrin toyynrelerlınız üslerine dönmUşlcrdlr 
. . d b k 'd l n lZım gı ı er ı .ı • k d cak şeylen tayın e en u aı e e- d .1 . l hareket el- az.mı artma ta ır. 

T ıııbıa tile bu mahalle teıkillti• 
n·n zayıf, noksan, yanlıt tarafları 
vardı. Fakat yapıtması lazım ge· 
len şey mahalle teşkilatını kaldır
mak değil, bu teşkilatı mahalle 
rtibun.un esasları dahilinde ıslah 

d k . l I kez en ven en emır c 
rin müeyyidesi tanı ı ınsan ~r a miyen demokratik memleketler- - o--
yüz yüzd temam.r. Uta!'~~ h ... ı. de vatandaşların içtimai vazife· İsveç Donanması 
ki içtimai meaulıyet hıuıdrr, tan- I · · k d' 'drak ve iradelerile 

. h' . k' f ed erını en ı ı T k • E..l · ı• nıdık bır mu ıtte ın ıta er. 1 Ilı. d r a vıye ~I 1yor 
Bütün bu sebeplerle mahalleyi yapm.a a:ı zın:ı 1 

: ] I .. 
id kurmamız jeap eder. lçtımaı ve ıııyası 0 gun ugun Stokholm, 23 (A.A.) - lıvcç 

ye'f..::en bu yolda bir fikir hare· ölçüsü budur. Mağşcri idrak kul· bahriyesi için bu seneki inıaat 
keti doğmul} bulunuyor. Dahiliye türü olan memleketlerde d ':~:~?- programına göre, iki hafif kruva
Vekilinin sözleri bu hareketin ve- daşlar e~rc m.~n·t·a~ . ~gı ır. zör, iki torpido muhribi, 8 tor· ve inkişaf ettirmekti. . 

Fakat İstanbul mahalle te§kı
l&tını k:ldıran, muhtarlığı ilga. e· 
derek işlerini beled?:e ~ubclcrınt 
dev.reden kanun degıldır. Maha • 
le muhtarlığını kaldıran kanun, 

. . "f d 'd' Maiferi ıdrak kulturu ıbızım ka· pido, 36 mayn tarayıcı, 6 uzak 
cız bır ı a caı ır _._. ] '--ı a"dır il d · 1 3 h'l d · 1 Bulunduğum müteaddit Parti dar e~ı mcm CM:.. :: .. · . menzi i enıza tı, .a ı enıZa • 

1 · d d bu fikir ortaya Piyer Loti bu kulturu sezmı~ ve tısı ve daha baıka gemiler tezga· 
k'>ngre cnn e e l t 
atıldı. Mahallenin yeni teşkilatlan. buna hayran ° muş ur. ha konulacaktır. 

MIKICINSKI iŞi NiN ALTINCI GON~ ...... 
.. .. 1 bir taraftan gelme· tabii mi? Anzi ise kendı olumun. 

-
(JW:ı 1 lnl'Jde) * 1 cavu~n p.ara ı ı. 1 t Para deki tahsi dahl ve tesirinin dere· 

1 B .. . vazıyetı kor.~unç aı ınr. 
diplomatı nerede arama ı? og~· 11 

• aklamıya birçok izltıri cesi nedir? 
2.ın iki kıyıaındaki köyle~den ~ı- çok şeyı ~aldırmıya: hadiseyi ko· Denizd~ mi ~boğulmuıtur? iple 
rinde mi? Bakırköyde mı? Yeşı!· orti1i: halledilemez bir §ekle mi, elle ~ı .bogulmuştur} !aba~-
köyd "" Adalarda mı? Mecı· lay d ' d' ca ile mı, bıçakla mı, zehırle mı, 

e mır N d :> kmı•ra ka ır ır. I . "ld" -1 .. t" ? diye k" ·· ta afında mı? ere e. so " . k d meselesine .• • havagazı i e mı o uru muıı ur 
B oyu r k di Gclelım a ın . . . d' . . .. ") .. t" ? 

u takdirde diplomatın e~ . müsteşar ile hemen aynı 1 Yoksa dırı ırı. mı .gomu Am~§ ur 
otom b'ü . bıraktıktan sonra hın· Yanı b ld - bildirilen sa- Bereket versın kı bu hadıse, en 
diO.i ot ı nıb.ıl'ı aracıtırmak lazım. günde .. kay;] oB ugu hakkındaki esrarengiz hadiselerin düğümle-

,. o omo " . ih t' uze e unun b' d .. 
Polis heıhalde bu en basıt c e ı rışın. g t da. bu yazıları yazdığı- Tini daima kısa ~r z~":'a~. a ço~-
ihrnal ctmemi§lir. Şu ana k~dar tahk~ka dar müsbet bir netice· mek zeka ve basıretmı goste~ml~ 
böyl b . t obilin bulundugun- mız ana ka d - 'Jd' olan lstanbul zabıtasının elınde 
dan bah :tını emi!I olması böyle ye bağlanmış eg\ ı. bulunuyor. Yoksa bu kadar kar-
bir t • 'b~l!'1 b~lunamarnasın· Kalıyor son suda : nda ölü ma karışık ve çapraşık bir mesele. 

o omo ı ın A b bu a am şu a . .1 - · k' ih 
dan ziyade müstefArın kendi ar~- • .< .. ca Ôiri midirh Kaçmış ve nin halledılebı ~egıne. .ımse • 
baaını bıraktıktan sonra bir tak••· müdur? 1 olsun. saklanmıı ve timal veremczd.ı •• Hepım~ .~n kı· 
Ye binmiş veya bindirilmi~ olma· ya kaçın ~ış ka anmıı bulun. sa zamanda, dm yahut olu ola-
d • . . bizi ula•tırabilir. ya zorla bır yere Ypk "l" mü· rak Mikicinskinin bulunacağına 
ıgı netıcesıne " 'b' - ıdır? o ıa o u B k 1 

7..ire Mıkiçinıki otomobil sahı ı· ·~~· sag m inanmaktııyız. ~. a ıı:n yarın, 
dir, otomobil kullanan bir adam· du~}.. • b ölüm arızi mi )'oksa ayinci devran ne goılerır. 
dır, hiç fiiphesiz onu garajlarda, • ..!Ö~l~u~ıs:e:u~:;~:;;_~~----;:-::~-::';""-~;":~:-;';--
tiyatro, sinema ve bar kapıların· Büyük Beli' de 
da birçok şoförler zaman zaman Malta Valisinin 
görüp tanım'§lardır. Kaldı ki bu D K 
çok para yiyen adamın çok defa ço··rçı·ıe Cevabı on ve ar 
da taksilere binmiyc mecbur kal· 

h ld' E- h chlll'1n Kopenhag, 23 (A.A. ) - D on 
nıış olmaıı da "!.u tem~ lır. ger Malta, 23 (A.A.) - C ~Malta ve kar fırtınaları yüzünden Bü· 
bu vaziyetine ragmen bır _stanbul •-brik mesajına cevap oıara 

ld - h ""' ldll gene· yu"k Beld' deki münakalat inkıtaa 
Şoförü onu arabasına a ı~ını ~- halkr, Malta uml.Sllt vali ı.'e un v~ 

d t ı ıı z ocaŞ ..,. uıwramııtır. Danimarka iç4uların-
tırlıyamıyorsa bun an §U uç ne ı· ral Dubble vaıntaslle ng 1 

eıanlfler- da seferler, büyük müşkülatla ve 
ce çıkarılabilir: . killne •••""dakl telgrafı ç l d 

d -.-o· ancak ıbuzkıran ann yar ımile ya-
l - Mikiçinskinin Taksım en dir: r 

kl •madıiı Malta halkı ve garntzonu teıgra ı- pılmaktadır. 
veya civarından uza a,, • M,,Ltelı'f ""evkiler araıında1·i 

k d' t UtehaPiS olmUf· .. n .,. il> 2 _ Mikiçinskinin en .1 0 ok- ruzdan son derece m 
ınobilini bıraktıktan aonra .bır ta • lardır. Allalun yardnnile Malta zaa· 
aıyc değil, bir başka hus~~d.~~aba- fa dllfmiyecektlr. Nihal zafere yar· 
Ya bindiii yahut bindirı ıgı. . . . dmı ettiğimizden dolayı bahUyarıs. 

3 - Mikiçinskinin kendıs~nı Gallbıyetin muhakkak ve kaU oldu· 
tanımayan VC} anut arabasına gır · ğunU blliyoruz. 
diği zaman yüzüne bakmamış 
olan bir §oförün taksiıine ya~ut 
trarnvaya veya bir otobüse bın 
diği,. 

Bu son 1htimal en uzak ihtimal. 
dır. Diğer iki ihtimalden ilki, ya· 
ni Taksimden uzakla~madığı ka· 
bul cdılecek olursa mesele daha 
kolaylıkla halledilecektir diyebi: 
lıriz. Fakat ikinci ihtimal, yanı 
musteşarın bir baıka hususi ara· 
ba} a binmesi ihtimali varid sayılır 
11a rnt'"ele pt'k çanrasık bir hal 

Şimal Memleketle 
rinde ihtira Beratları 

Helsinkl, 23 (A.A.) - Stetanl a· 
jansından: 

şımal memlekeUerlnde ihtira be· 
tıarına alt kanunlar tevhit edil· 

:ek Qzeredlr. Danimarka, 1',lnlandl· 
a ve ısveç murahhaıılan bu mak· 

;atla 2 ~batta Hel"lnkl'df' toplana· 

yolcu ve posta nakliyatı hava yo· 
lu üe cereyan etmektedir. Bunun. 
la beraber Kopenhag - Berlin ve 
Konpenhaı - Oılo servisleri iıle
memektedir. 

Bir İngiliz Muhribi 
Bahnldı 

Londra, 23 (A .. \.) - B.B.C.: Bah-

rtye Nezareti .ngUiz cHyperion, 
muhribinin bir torpil veya bir ma

yin tarafından artık kullanılmıyacak 
derecede hasara uğraması üzerine tn 
gfliz kuvvetleri tarafından batırıldı-

' , 

lsveç bahriye erkanıharp reisi 
amiral Tanım, bu in§Bat progrn
mı tahakkuk ettiği takdirde İsveç 
deniz kuvvetinin iki misli artaca· 
ğını aöylcmi~ir. 

Amerikanın Sattığı 
50 Muhrip 

V&9ington, 23 (A.A.) - B.B.C. 
Amerikrm Bahriye Nazırı Albay 
Knoksun dUn bUdlrdlğlne göre, ln
giltcreyc satılan 50 Amerikan muh· 
riblnln Jıepsi, bir deniz mllsad<'Tllesl 
esnamnda hasara uğrıyan biri hariç 
olmak Uztrc 1nglltcreye muvasalat 
etmişlerdir. 

Albay Knoks,- 1ngllterenin Amt'rl
kadan harp gemisi satın ıılmak iste
diğine dair dolaşan şayiaları tckzlp 
etmlttlr. 

Fransız Çocuklarma Gıda 
ve Tıb Maddeleri 

Londra, 23 (A.A.) - lngtltere hU
kOmetlnln, ı,gaıı altında bulunmı· 
yan Fransız arazisine çocuklara bir 
vapur gıda maddelcrile tıbbi malze
me g!Snderıımesine müsaade etmesi, 
Fransa ve lspanyadakl kıtlığın art
maamdan tngUterenln meııul oldu
ğ\ı hakkındaki Alman propaganda
eınm mUhlm mikyasta şiddetlenme
sine aebep olmuttur. 

ınrlllz iktısadi harp nezaretinin 
kanaaUne göre, Almanlar daha bU
yUk miktarda emtianın abloka hat
tından geçmesi ıçin l9gal altında bu
lunan arazideki hUkOmetıerin lngil· 
tereyi lknaa çatışmaları huausunda 
bu fırsattan ıst.ı!adeye gayret et· 
mektedirler. 

DERNE'YE 
Tonlarca Bomba Atlldı 
Kahire, 23 (A.A.) - İngiliz Hava 

lrnvvetıerlnln tebliği: 20/21 kAnunu
sani gecesi tnglllZ hava kuvvetleri · 
ne mensup tayyareler Llbya'da Der· 
ne Uzerlno bir çok ağır hücumlar 
yllpmışlardır. Kışlalar \'e diğer ukert 
hedefler Uzerlne bir ı:<>k ton bomba 
atılmılf VI' lnfll l<IAı 1 n'lltenkııı bir 

ltalyan Tayyareleri 
ltalyan Tayarelri Yanya Köylerini 

Bombaladı 
AUna.. 23 (A.A.) - Umumi t'm· 

niyet nezaretlnın ?.2 sonkflnun tarihli 
tebliği: 

D~an t1Lyyarelerl Yanya köyle
ri üzerine bombalar almışlardır. Za
yiat ve hasar yoktur. 

Mısır Yunan lı ları 

Ask:ra Ahmyor 
Kahire, 23 (A.A.) - Yunan lıUkQ· 

metl Mısırda bulunan 20 lle 45 yaş 

arasındaki Yunanlıların sllAh altına 
almarak Mısırda bir Yunan cUzUta
mı tefkll etmlye karar vermiştir. 

Yunan e.lçlllği bu t~bbUsUn Mısır 
hü~metinln müsaadesi ve İngiliz 
hüktlmeUntn muvafakatile yapıldı· 
gını bildirmektedir. 

Sicilya işgal Edilmeli 
(~ı 1 incide) X 

bir darbe te.tkll edeceğini yazmakta 
ve ,unları na.ve etmektedir: 

1nglllere, Almanya tarllfrndan İn

giliz adalanna tevcih edilecek olan 
esaslı hareketlerden evvel İtalyayı 

muharebe dıtrna çıkarmıya muvaf
fak oluraa bu kendisi için maddi ve 
mAnevt büyUk bir kazanç olacaktır. 

Almanlar - niyetlerinin de böyle 
olduğu g!Srl\lmektedlr • Akdt>nlzde 
yalnız hava hareketlerinde bulun
makla iktifa ettikleri takdirde Sicil
yadaki hava filolarını devamlı BUret
te takviye etmek ve bu yUZden ln
glltereye hücum için taluıis edecek
leri kuvveti znyıflatmak ve yahut 
mlltteflklerlne yardım etmek için 
tr.glllz adalanna karşı yapacakları 
ııucumdan vazgeçmek mecburiyetin· 
de kalacaklardır. lngUterenln Akde
nlzde nihai gayesi büyUk 1nguız mu 
harcbesl için kullanılabllecek mUhlm 
miktarda lnglllz kuvvetlerini serbest 
bırakmak maksadlle İtalyayı muha
rebe dışına çıkarmak olmalı veya 
Alnumlarm dikkatlerini Akdeniz u. 
zerine o derece tevcih etmeli ki, baş
tren bUyUk muharcl)eler için kulla
nabilecekleri kuV\•et mfktan bu su
retle hlssolunur derecede azallılm19 

bulunmıılı. 

Binbaşı Ellot, makalesini föyle bi
tirmektedir: 

Şurası ııarlhtlr ki. bugUn Akde
nlzde te9ebbU11 sahibi olan ve taar· 
ruzu idare eden mihver değil, fakat 
tngnterC'dlr. Mihver orada tedafüi 
\'&Zlyettedlr. 

Vıwrı. Cunnlngham, Longmor gıbl 
lngUiz\ şeflerinin maharet \'e ce a
retl bUyilk muvaffakıyetler elde e
dilmesini temin etmiştir. 

Bunlardan, tngllız davasının rnen
fontıne olarrık l!ltifnde t>lmh·t- c;::ılı 

Bardia - Tobruk 
(~ı 1 incide) + 

uzun zaman geçmiyeceğine delil· 
Jet etmektedir. 

İtalyanlar 
Tesliın Oluyorlar 

Kahlrr, 23 (A.A.) - B.B.C.: Dlln 
gece neşredilen fevkalAdc tebliğe gö
re, A \'ustre.lye. Jutaıuı dUn öğleye 

doğnı Tobruka girmişlerdir. Hali ha. 
zırdn ancak Tobrukun garp mınta
kasında bulunan ltaıynn garnizonu 
mukavemet etmektedir. 

İngiliz kuvvetk!rl duııınadan esir 
almakta ve lctllllyeUI miktarda harp 
mnlzcmesl iğtinam etmektedirler. A· 
,.ıı trnlya kılalan ile Tobruka gi
ren Reuter ajansının hususi bir mu
habiri Tobrukdıı. binaların aleı:ler i
çinde bulunduğunu yazmakta ve A· 
,·ustralyalı nııkerlerln şehre nasıl 

girdiklerini anlatarak şöyle demek
tedir: 

li<'r taraftan ellerini yuk1Lr1 kal
dınnış İtalyan askerleri kendllerlnl 
lnglllzlC'.re teslim ediyorlardı. Tob
nıkta alınan esir miktarının garp 
çölllnde nlınan esirler miktarının ya
nsını teşkil ettiği anlatılıyor. Fa
kat henUz resmt rakamlar bildiril
memiştir. 

Taarruz Na11l Baıladı ? 
Kahire, 23 (A.A.) - Reuter ajan· 

sının husust muhabiri bildiriyor: 
lnglliz ordusunun ileri kuvveUerl 

tanklardan, Avustralyalı piyade kuv
\'etlerlnden, motörlU kıtalardan mU· 
rekkeptl. llk hücum, dış müdafaa 
hattı ile Tobruk kalesi arıı.sındakl 
sahaya tevcih edlldl. Avustralyalı 
askerler tel örgüleri kesUler. Tank· 
Jar ileri atıldılar. Açıl&n gedikten 
dalga hnllnde giren bir Avustralya 
livası askeri mevzilere hUcuma baş
ladılar. Bu sırada mUthl9 bir man
zara karşısında kaldan. İtalyan top· 
çusu, teslun olan binlerce esiri baraj 
ateşine tuttu. 

HarekAt esnasında tek bir İtalyan 
tayyare ı görillmedi. Taarruzun mu
vaffakıyetle neticelenmesine Amil, 
denlz ha\'a \'e kara kuvveUcrinln tam 
lş birliğidir. 

ltalyan Tebliii 
ltalyada bir mahal, 23 (A.A.) 

İtalyan umumi karargAhının 230 nu
mnralı tebliği: 

Tobruk müstahkem mevkllnln 
mevzileri araııındakl muharebe pek 
anudnne olarak dUn bütün gün de· 
\•am elmlttlr. Ancak öğleden sonra 
Avustralya kıtaları Tobnık şehrine 

glnnlşlerdlr. Şehirde her şey yakıl· 
mış ve eski San Glor1rlo gemlal de 
ı " ,,,itle b rh va e(l 1• •• u 

Türkiyeye de 

Gelecek 

Mümessilin Evrak 
Çantası Çahndı 

Belgrad, 2 3 (A.A. • B. B. C. 
B. Don.ıvan Bclgraddan Buda
pe;ıteye ve oradan Türkiyeye ı;ı
d ccektir. Yugoslav naibi prens 
Paul'a da reısicümhurun bir me
sajın. götüreceği zannedilmek
tedir. 

* 
Bclgrad, 23 (A.A.) - Havas: 
Bulgar - Yugoslav hududunda 

Çariörod'dan ıhaher verildiğine 
göre, Sofyadan Belgrada ııitmek. 
te olan albay Donavnn Yugoslav 
topraklarına girdiği zaman içinde 
mühim s:yasi vesaık bulunan 
çantasının trende çalındığını gör
mü tür. Tren Caribrod' da durdu
rulmuş ve tahkikata baılanmıtlır. 
Albay Donınan'ın dün saat 22 de 
Belgrada muvasalatı bekleniyor· 
du. Alba .. Donnvan'ın B. Roose· 
veltden prens Paula bir mesaj 
getirdiği söylenmektedir. 

* Budape le, 23 (A.A.) - Hü· 
kumel organı olan Esti Uııja1' ga· 
zetesi albay Donnvan'ın Bclgrad· 
dan ııonra Budapeıteye geçeceği. 
ni, Budnpe~teden de doğrudan 
doğruya Türkiycye gideceğini 
bildirmektedir. 

* Sof)a, 23 (A.A.) - B. Roo· 
seveltin hususi mumessıli albay 
Donavan'ın kral Borisle yaptığı 
mülakatın 20 dakika .Urdüğü öğ
renilmiştir. Bu mülakat esnasında 
albay Dona-ı.·an B. Rooııcvclt' in 
mesajını krala vermiştir. 

H İTLER 
Roına nyad.aki 

Garnizonları 
Takviye Ediyorınuş 

Londro, 23 (A.A) - Tımes in dip 
lomntlk mu han lrl yazı) or.ı 

ırıu,.-, Romanyııd:ı. t'Basfn kuvvet· 
nlstan elçisi Slmopulos, Yunan • 1-
) (. etmektedir. Kıtalar, kara, seyl!p
larn ve Mncar \'e Rumen demlryol 
lıınnın mmly t edilmez tarifelerin 
rağmen Romanyaya 'armakta de
vam e(liyorlar. 

Umumiyetle Londrıtda ı:ok dlkkat-
11 mllşahltlerln tahminlerine göre. 
Şlmall Afrlkadakl 1 ngiliz ınuvaffa
kıy('tıeı1, Bitlere kara harbinde bu 
sahada kfidl elcrln seyrınl değiştire
bilmek itin vaktin g~ll} olduğu 
l anaatlnı vemılştır. Ma:unnfıh llltlcr 
cenup cephesinde herhangi bir ma
t>alde mihvere blr zafer teminine te
şebbUs cUnlyc azmetmiş bulunmak 
tadır. Şu cihet emin gıbl gözüküyor 
ki, HiUer, Akdenlzin en dar kısmın
da .. ngUız deniz mUnakala.tını tehdl· 
de devam edecektir. Slcilyaya 400 
il ~ 500 pike tayyarcsl göndcrilmlf 
olduğu, belki Napoli 'c Roma civar
larında da başka tayyarekr bulund ı 
ğu mllmkllndUr. 
Diğer taraftan Yunanistan, Al· 

manln.nn her türlU uz1119111rı. teşeb
hUslel'inl kaUyetle reddetmektedir. 
Yunnıılılıı.r, cevab<'n, sohuna kad r 
harpte lngilterenln müttefiki olduk
larını ve lngillz yardımı ile galip ge
leceklerinden emin bulunduklarmı 

blldırmektedlr. 

mevziler elAn dU~mıın hUc't"1un& k r 
şı pek cesurane bir mukaftmet gös
tennektedlrlcr. 
Tobnıkta talı.fil edllmlş olan İtal

yan kuvvetleri yalnız bir fırka ile 
bir kaç bahriye ve hudut muhafaza 
mUfrezclerlndcn mUrckktJ>tı, Düş
man bile şehre hUcum eden beş fır
kasının bilhassa ağır zayiata uğra
dığını kabul etmek mec'Qj.ırlyetlnde 

dlr. 

Sudan Cephesinde 
ltalyanlar Şaşırmış 
Kahire, 23 (A.A.. B.B.C.) -

Sudan cephesinde, KaHJlayı iMıal 
eden lngilizler hali hazırda ricat 
etmekte olan lıalyanları durma· 
dan hırplamaktadırlar. 

Hududdan 200 kilometre me· 
safede bulunan Aghordat şehrin· 
de İtalyanluın mukavtımct ede· 
cekleri tahmin <'dilmektcdir. 

54,000 Esir 
lngiliz Üssünde 

Londra, 23 (A.A.) - Bahri
ye nazariyeti tarafından neşrolu
nan bır tebliğde. bildiriliyor le.' 
ln;iliz harp gemil<'rİ halyanlar· 
dan alınan esirlerden 54 bin k i 
ile pek çok tankı Akdf'nizdf' ; 

8" ır l 1 
" .. 
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Yurdumuzun Güzel Köşeleri: Kelepçeli Elle 
Kalemi Aşırmış 

__ _.. ___ ··-,,_..-

lstan'bul Müddeiumumiliği dün 
Amerikanvari işlenm~ bir hırsız· 
lık ve yankesicilik suçunun tah· 

1 kikine baslamıstır. Bu garip ha· 

l 
dise şudur : 

Polis Eytipte Otakçılarda Ala· 

ı caçesme sokağında 5 5 numaralı 
evde oturan 15 yasındnki Feridun 

! Gezginle, yine E.yüpt,., Dökmeci· 
lerdc Oluklubnyırda 1 3 numara· 

, ~,.. da otura n Süleyman Y erciyi bir 
~'1~~·;..,,~~ı}I yankesicilik suçundan dolayı ya· 

1 • I > .:'.'!ı, kalamış ve ikisinin ellerini birbi-
r ~ 1 rine kelepçeliyerek bir otobüse 

- ....__ t bindirmiştir. Otobüs Adliye önü· 

C • • ne geldiği zaman yolculardan 
amJSI Mustafa polise müracaat ederek: 

Manisa (Vatan) - 1922 se· ı mii Osmanlı hükümdarı 3 üncu 
nesi yangınından evvel Manisayı Murat tarafından 1583 senesinde 
ziyaret edenler onun yeşillikler inşasına başlandığı ve 1585 sene
ortasın<la ne derece mamur bir sinde ikmal edildiği anla!!ılıyor. 
~ehir olduğunu hatırlarlar. Bu Şt":h· Bu muazzam camiin planını 
rin mazisi uzaklara doğru yollan· Mimar Sinan çizmiıı ve bu plana 
dıkça gözlerimizin önüne bir sü- göre binayı Mimar Mahmut ve 
rü medeni varlıklarile mamur bir Mehmet ağalar kurmuşlardır. 
alem serilir. 

Manisa başlıbasına bir tarihtir. Bu muazzam eser ufaktefek ta. 

- Şimdi otobiiste dolma ka· 
lemimi çaldılar, demis ve elleri 
kelepçeli olan gençlerden şüphe· 
lendiğini söylt-.miştir. Polis bunla
rın üstlerini aramış ve kalemi Fe· 
ridunun cebinde bulmuştur. 

Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesi zaten birçok yankesi· 
ciliklerden .sabıkası olan Feridu· 
nun durusmasını yaptı. Feridun 
kendisini müdafaa ederken diyor
du ki: 

Bilhassa Muradiye camii başlıba- mirler görmüş ve el'an görmekte. 
şına bir şaheserdir. Muradiye ca- dir. 

- Ben otobüsten İnerken bu 
kalemi yerde buldum ve aldım. Manisanın 

Bir Haft-.hk Tütün Satt~ı 
Manisa (Vatan) - Tütün 

kumpanya mümessille!rinden al· 
dığım malumata göre, Manisa vi· 
!ayeti mıntakasında ıbir hafta 
zarfında satılan tütün miktarı aşa. 
ğıdadır. 

Turgutludan 500.000 kilo 
Salihliden 5 5,000 > 
Alaşehirin merkezinde 45 bat· 

ya lzmirli Talat 19 balya, Geri 
63 balya, Ege tütün kumpanyası 
tarafından alınmıştır. 

Kuladan 25,000 kilo yerli Ü· 
rünler 8000 kilo, Abdi Fuatlar 
10,000 kilo, Eige tütün ve 5,000 
kilo da lzmirli Talat kumpanyası 
tarafından alınmıştır. 

Akhisarda ise; 2,000,000 kilo 
tütün eatıldığı hakle satış harare
tini elan muhafaza etmektedir. 

Manisa· da KıRferaAS 
Manisa (Vatan} - H..Wtcvi 

salonunda orta mektep matematik 
oğretmeni Ahmet Önertürk tara• 
fından Türk bayrak ve sancağı, 
sancak ve bayrak kdimclerin'in 
menı,ei, ay ve yıldız şekillerinin 
.mcn!lei bayrak ve sancak şekil· 
!erinin geçirmi!I olduğu tekamül, 
bayrak, sancak, milli marş ve 
bunlara borçlu olduğumuz vazi· 
f eler mevzuu üzerinde mühim bir 
konferans verilmiş Halkevi dol· 
duğu gibi halkın ekserisi dışarı
dan hoparlörle bu toplantıya da· 
hil olmuştur. 

__::;.__~~,...._~~~ 

Mersin Halkevinde Sergi 
Mersin, (Vatan) - Halkevi salo

nunda bir resim ve fotoğraf sergisi 
açılmıştır. 

Valimiz Salp Orge. Maarif müdii· 
ril Şefık ErgtlndUz, Halk partisi ka· 
za reiSJ Abdilllah Ersoy ve daha bir 
çok münevver ve öğretmenlerimiz 

açılış rt'smınde bulunmuşlardır. 

latikl!l marşından sonra halkevi 
reisi SükUU Sözen sergmin ga.ye ve 
maksadını gUzel sanatın cumhuriyet 
devrinde gösterdiği inkişaf ve mer
haleleri anlattıktan sonra valimiz. 
serginin kordellsını kcsmlştir. 

Edirnede 

Et Fiyatları 
Edırne, (Hususi) - Son hRfta 1· 

Hakim dosyayı tahkik için 
Müddeiumumiliğe iade etmiştir. 

Madam Ati na 
çlnde et fiyatları birdenbire 10 ku· Gençleri fuhşa teşvik ettiği ve 
nış yükselmi'l ve her kilosu elli ku- gizli randevuculuk yaptığı için 
ruş Uzcrlnden satıhnıya başlanmıştır geçenlerde tevkif edilen Madam 
Bir ay evveline kadar 40 kuruş Uze- Atina dün Müddeiumumilik tara· 
rinden sa.lılmııkta olan koyun etı- 1 fından tevkifhaneden getirtilerek 
nln kısa bir zamanda beher kiloda ifadesine müracaat edilmi~tir. 
yirmi kuruş birden zam göstermesi Tabkikatın ikmali için baskın ya-
fazla. görülmektedir. pıldığı gün evde ~bulunan sabah 

--o- gazetelerinden birinin -bir muhar-

A ı d S riTi ile hu gazetenin avukatınm nta ya a por ifadeleTme de mÜracaate lüzum 

Antalya, (Vat.:an) - Bir zaman
lar komşu vilayetlerden oldukça Us
tun olan Antalya sporu, klUplerin 
blrleşmesile körleşmiş, gençllk da· 
ğılnlft1, faaliyet gösterecek eleman
lar kalmamıı,tı. Antalya. sporuna ya
pılan bu suika.flt neticesinde uzun yrl 
!ar spor harekeUerln4en mahrum ka 
lan Antalya halkı, son sertf'le>r zar
fında derin 1'iT faaltyet k~sında 
bulun~r. 

Evvelce spor olarak yairaz futbo· 
111 göriiy<>rdll'k. Şimdi ise sporun en· 

vaını öğren~ bulunuyoruz. Halice· 
vi bahQesinde vQouea getirilen tenis 
sahası bilhassa, bayanların spor sa
haa Jw.line getml1Ur • 

Bölge futbol ajanı Cem Litmanın 
idaresinde haftada Uç defa yapıl· 
makta olan futbol eksersizleriRden 
maada, btr kaç haft&danberi devam 
eden ko.~u müsabakaları da göze 
çarpmaktadır. 27.12.940 ta yapılan 
Atatürk kOfl\ISU 2000 metre üzerine 
tertip edlhnl~. atlet Semıet Or birin· 
clllği kazanmı,tır. İkinci koşu olan 
Çukurova koşusu iae 5.l.9U tarihinde 
6000 metre Uaerine yapılmış, bu koşu 
da de. genç Semıet Or birinci gelmiş· 
tir. Üçlinoil koşu 19.1.941 pazar gU
nU, hava.nm gayet S<>tıık ve frrtmalı 
olmasına rağmen yapılmış, atletle· 
rin hepsi Sakarya koşusuna. iştirak 
etmlşlerdir. 6500 metre üzerine yapı
lan bu koşuda, yine her zamanki gi· 
bi Sermet Or biri1'cillği elde etmiş
tir. 

Antalya sporcuları liğ maçları i
çin Elmalı, Korkuteli, Serik ve Ma

navgat fut.bolcWerinl martın ilk haf
talarında karŞilaşmak Uzere vllAye
tinıize dBNct etmişlerdir. 

Bundan bafka beden terbiyesi ge· 
nıtl direklörlUğUniln emri Uzerine 

grup birlncilıkleri maçlarına iştirak 

hasıl olmuştur. Dosya birkaç güne 
kadar mahkemeye intikal edecek
tir. 

Yiyecek Madde Stokları 
Hükumetimizin emrile §ehirler· 

de ve kasahalarda mevcut yiyecek 
maddelerinin stoklan hakkında 
yapılan tetkikler ikmal edilmiştir. 
İstanbul Belediyesi de tetkikleri· 
ni bitirerek istatistik malUınatına 
csM olacak "ek.ilde raporlarını ha
zırlamıştır. Bu raporlıar ali.kadar 
makamata gönderilecektir. 

Zongu.dakta Sıgmaklar 
lıışa Edi;iyor 

Zonguldak, (Vatan) - Zonguldak 
şehrinde muhtemel bir ha.va taarru
zuna. kar~ bır ı;tık sığınaklann inşa
~ına. karar verllmV,tJr. Sığınaklar, 

şehrin muhtelif yerinde yapılacak ve 
en modern tes16atı ihtiva edecektir. 
Şimdiye kadar yapılan tetkiklerden 
anlaşıldığına göre, bu sığınaklar i· 
çin şhndilik ylrm( bin lira tahsis e
dilmiş ve Yillyetin l9f-O bütçesin· 
den verilmesine karar verilmiştir. 

Yeni sığmakla.rın inşası için lazım 

gelen bllttln muameleler ikmal edll· 
ntlş V<ı iş münakasaya konulmuş

tur. 
Bundan başka bir çok sığınakların 

da inşa edilmesi için !Azım gelen tet
kikata devam edilmektedir. 

Altı Yerinden Yaralamış 
Antalya, (Vatan) - Şehrimizde 

bir ynralamn hAdlsesi olmuş, Arap 
Recep isminde bir adam, ara.bacı Al· 
tı Patların Mehmet tarafından altı 

yerinden ağır surette yaralanmıştır. 

HA.dıse şöyle olmuştur: 
Mebusları mızın 

Tetkikleri etmek üza·e sporcular, son gayretle· 
Edırn<', (Vatan) - Mebuslarmuz. rlle çalışmaktadırlar. 

Arap Recep, kansı ve oğlu ile be· 
raber evine giderken yolda, ara.bacı 
Altı Patlann Mehmede raslgeimifr 
lerdir. Mehmet sarhoş olduğu için 
ondan kaçınmak isterken kllfllr et
Uğini duyınuşlar. Etrafta kendilerin
den b8.!Jka kımse olmadığı için kime 
küfrettiğini sormak lstem1'Jer. Bu 
sorguya kızan Altı Patların Mehmet 
hemen bıçağını çekerek suçsuz Re· 
cebin sırtına altı defa daldınp çı

karmıştır. Bu arada. elindMl yarala· 
nan Recebin oğlu ile karısınııı ferya
dına bekçi ve polis yetişerek yaralı · 

lan hastaneye kaldırmışlar, suçluyu 
da yakalamışlardır. 

dan doktor Fatma Memlk, Faik Kal 
takkıran, 'r<'m l Nücumu Göksel şeh 
rımize geldiler. 
Mebuslarımız bugUn son tuğyan

da su baskınına uğrayan nehirler sa
hılındekı mııhallt'lerl ve Bosna köyiı
nü gezmışler ve halkla ve seylapzede 
!erle temaslarda bulumnuşlardJT. Ay· 
ni zamanda elektrik fabrrkasınm bu 
günkü vaziyeti ile yeniden alakala· 
narak tetkıkler yapmışlar ve akşam 
Edirne Postası refikimizin ldareha
nesln<' gelerek memleket ihtiyaçları 
\ e dertlen mevzuu ctratmda hasbi
hallerde bulunmuşlardır. 

* F.dlrne, (Vatan) - Umumı mü
fettişliğin Nafıa Veklletinden iste
dığl yUk ek mUhcndıs bugün şehri
mize gelerl'k Elektnk fabr:ikasmm 
beton kısmııfda hasıl olan bir çat
laklığı tetkike başlam~tır. Umumi 
mılf<.tlış general K. Dlrik de fabri
kaya giderek yapılmakta olan çalış 
mayı gözden geçirmişlerdir. 

Abo•• fJcreu 
TllrkJye dahlllnde: 

Senelik 6 aylık 1 aylak Ayhk 

1400 750 400 150 Kr. 
Hariç memleketler: 

Seoellk 6 aylık a aybk Aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

Halkevinda Temsil 
Antalya (Vatan) - VilAyetimlz 

halkevi gösteri şubesi hummalı bir 
gayretle çalışnıaktadıı·. Yeni Adam 
mec.ınuıun sahibi 1amaıl Hakla Bal
tacıoğlunun piyef!lerinden Andaval 
Palası birbiri Uzerioo Uç defa mm·at
fakıyetle oynadığı halde, halkın ar
zusu üzerh1e kurban bayramında pa· 
rasız olarak tekrar gösterml.f} binler
ce haJk bu mUstesna eseri kahkaha
lar arasında seyretmişlerdir. 

Şubat &.)'UUll ilk haftasında oynan
mak üzere yine lsmail Hakkı Balta
cıoğlunun Kafa Tamiı'cisl isimli pi
yesini hazırlamal<tadırlar. Bu eserin 

de diğEıri gibi muvaffakıyetle temsil 
edileceğine ı,ıüphe edilmem&ktedir. 
~çlerimızi muvaffakıyetlerinden 

dolayı tebrik ve takdir ederiz. 

Mersin idman Yurdu 
Mersin, (Vatan) - İdman yurdun 

da toplanan idman yurdunun yeni i· 
dare heyeti birinci toplantmını yap. 
ntL' ve bUtUn mua.melAtı ile heeaba
tı eski idare heyeti, )'eftl idare he
yetine devretmiştir. 

Yeni idare heyeti şöyle teşekkül 

ebniştir: 

Reıs: 1''ahrı Merzcci, umumi katip 
Cel~ Aba.ç. spor A.mlri Edip Buran, 
müdafaa amiri yüzbaşı Bedri Tig
rel, muhasebeci Hamdi Tıryaki 0 g. 
ıu, Doktor, aza Hayri Toloner, ida
re Amiri Hakkı Berk. 

Askerlik işleri 
EminonU Askerlik .şubesinden: 
Naktlye Teğ. Mahmut otlu HUsc 

yın Cahit 328 (44966), piyade Teğın 
Ahmet oğ. Niyazi Yonel 315 (20297) 
kayıtları tetkik edilmek üzere şube· 
ye müracaatlan. 

VATAll lautul 
U..AN FİYATLAKI KurtL? 

~lık maktu olarak 730 
1 inci Sayfa SanU.l HO 
z » > • uo 
s > > > aeo 
t > > > 180 
5 > » • 75 
6 » » » 50 

... 

VATAN 

Maarifte: 

MektapJerda Pa:;if 
Korunma 

.Mekteplerde pasif konınma tecril
~lcrine başlanrruşt.Ir. Bu ayın niha· 
yetine kadar mt'kteple.rde iki dc(a 
korunma tecrübesi yapılacaktır. 

Kahveler Arandı 
Dün, Beyoğlundııki orta mektep. 

ve lise müd!lr mum.inleri yanlarında 
polisler de olduğu halde Beyoğlunun 
kahve ve billlrdo salonlarında mek· 
tep kaçağı talebe aramışlardır. Bu 
semtte evvclce yapılan takibatın ne· 
ticesi olarak bu defa ancak Uç kaçak 
talebe yakalanmış, cezalandırılmak 
Uzero inziba t meclisine verilmı.ştir. 

Edeb:yat Fakü'tesi 
E-Ocblyat fakWtesinin Roonanolojl 

ve arkeoloji şubeleri talebeleri seç
tikleri dört sertifikadan birinin imti· 
hanını dört sömest.r sonunda verml· 
ye mecbur tııtıılacaklardır. Diğer Uç 
sel'tlfikanın imtihanlarını da gelecek 
dört sömestr. zarfında vereceklerdir. 
Bugün tatbik edllmt'kte olan talimat 
nameden evvelki talimatnameye gö· 
re, muhtelif şubelere kaydolunup ta 
son sömestrde bulunan talebelerin 
devam karncleri şubatın ilk hafta· 
smda, haklarında talimatname tat
bik edilen talebelerin devam karnele
ri de önUmUzdeki nisan ayının sonun 
da toplanacaktır. Seminer ve ders
lere devam vaziyeti profesörler ta· 
rafından tesblt <'dilerek idareye bil· 
dirilecektir. Derslerin !içte ikisine 
devam etmiyen talebeler imtihana. a
lınmıya.caktır. 

Fen Fakültesi 
Fen fakültesi MUhendis - kimya

gerlik ~ubesinde bulunan talebelerin 
ayni zamanda fabrikalarda staj gör
meleri de taltamır etmiştir. 

Şişii Terakki Müdürlüğü 
Maarif VekMeti, Gilzel Sanatlar 

Umum MildUrlOğUne tayin edilmiş 
olan Tevfik Araral, lstanbula gel· 
miş, Şişll Terakki lisesi müdUrlUğün
den istifasını vererek .Ankaraya dön· 
mUştür. Şişli Terakki lisesi mUdUr· 
lllğline başmuavin Ec\'etın tayin e
dileceği söylenmektedir. 

Talebe Yurtları 
E\'Velce ytlzdığnnız gibi bu sene 

içinde yeni talebe yurdu açrlmıya
caktır. BugUnkU talebelerin hemen 
ekseryetl muhtelif yuI'tlnra yerleşmiş 
bulunduğundan yurt meselesi yeni 
sene başında halledilecektir. 

Mekteplerin Teftişi 
İstanbul orta mekteplerile liseleri

nin teftişine başlanmıştır. İstanbul 
lisesinin tarih ve coğrafya derslerini 
umumt müfettiş Necmettin, fizik 
derslerini mUfettiş Arif, matematik 
derslerini miifettiş Besim teftiş et
miye başlamıştır. Teftişler nisanın 

ilk haftasına kadar bitirflecektir. 
Teftiş görmekte olan orta tedriaat 
muallimlerinden 300 - 400 kişinin bir 
derece terfi edecekleri söylenmekte
dir. 

Maarif V ek&leti Nefl'İyat Müdürü 
İslam Ansiklopedisınin her ay beş 

forma. olarak neşrini temin için Ma
arif Vekaleti neşriyat mUdUrii Faik 
Reşit İstanbula gelmiş ve bu iş için 
edebiyat faklUtesi dekanı profesör 
H!mldin riyasetinde bir toplantı ya
pılmıştır. 

Zabıta Haberleri: 

Randevu Evleri 
Zabıta Bercuhi Manokya.ıı adında 

bir kadın tarafından Pangaltıda iş· 

letilen gizli bir randevu evi meydana 
çıkararak kapabnışt.Ir. Bundan baş· 
ka biri Fatih, diğeri Beşikta.şt& iki 
randevu evi daha kapatılm~tır. Bu· 
rada bulunan kadınlar muayeneye 
eevkedilml;;ler, evler de kapatılmış· 
tır. 

Bele.!iyce Ceza
lananlar 

Zabıta, dUn belediye nizamnamesi· 
ne a.ykın harekette bulunan 20 şo

förle tramvaydan aUıyan 28 kişiyi 

tecziye etmiştir. Bundan başka di

lenirken yakala.nan 3 dilenci de ya· 

kalanara.k mahkemeye verllmL,tır. 

Kamyon Çarptı 
Şoför Bahaeddin Ezmezin idarealn 

deki kamyon Yedlkulede tramvay 
caddesinden geçmekte iken Sirkeci
de Erdahan sokağında HUdaverdi 
hanında 12 numarada oturan 13 ya
şında Yuda kızı Lusiye çarpaTak 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya· 
ralıınııştır. Yaralı Haseki hastahane
sine kaJdınlarak tedavi altına alın· 

mış. hAdiseden sonra kaçmak lstlyen 
şoför yakalanarak tahkikata başlan· 
mıştır. 

* Bebekte oturan Recep Demirci· 
oğlunun 9 yaşndaki oğlu HRMn yı
kılmakta olan bir evin enkazı ile 
oyna.makta iken başına bir tahta dU 
şerek yaralanmı,,, Şişli, çocuk hasta· 
hanesine kaldırılarak tedavi altına 

alınmıştır. 

* Çarşıkapıda Hüseyin Ağa camii 
sokağında oturan Sabahat Şen a· 
dmda bir kadın manga.im üzerine dtl 
şerek muhtelif yerlerinden yanm", 
hasta.ha.neye kaldırılarak tedavi al· 
tına almmıştır. 

* BUyilkderede oturan İbrahbn öz 
t!lrk isminde biri, sarhoş bir halde 
Kömllr Uıkeletıinde dola.,mak'ta iken 
denize dUşmn,. boğulmak üzere iken 
sandalcılar tarafından kurtarılmış· 

tır. 

* Salma.tomrukta Bakkal sokağın 
da Tayturun 5 yaşındaki oğlu lhsan 
öngelen eYin bahçesindeki kuyuya 
dllşm~ ise de babası taratmdan kur 
tanlmı~ır. 

* Beyoğlunda Derya sokağında o
turan Halli Erdem adında. biri, Ka
raağaçtan geçerken azgın bir man
danın hücumuna maruz kalarak kar· 
nından yarala.nmıftır. 

1 1 
28 bUNCIKANUN lMl 

Kapa•'t 

Sterlin 5.~ 

Dolar 132,:.W 

lsvi~e Frc. 29,6875 
Drahmi 0,9975 
Leva 1.8225 
Peçet& 12,9375 
Dinar 3,175 
Yen 81,1375 

lsveç Kronu 31,005 

E9llam •e TalıvU&t 

Türk borcu 1 pefin 19,f'ıO 

T!lrk borcu 2 ~ 19,~ 

Dişleri Sabah, Öğle ve Akşam 
Her Yemekten Sonra Niçin 

Fırçalamak Lazımdır? 
Çünkü bir defa ditler haric:clen alman miaoplara kartı müdafaa.. 
sızdır, sa-ıİ) en sıf'zdaki «Salya» denilen mayide milyonlarca 

mikrop doludur. 

24 - ı - 941 

RiDA DiŞ SUY 
Boğaz ve (grip, klzd, kızamık) gibi salgm hastalıklar zamanında 
ra yapılmakla ağız, boğazın antiscptlslnl temin eden kuVVetli 

dezenfektedlr. 

Maliye Vekaletinden 
- Gümüş Yüz Kuruşlukların 
Tedavülden Kaldırılması Hakkında 1 

GUmüş y1lz kuruşlukların yerine gilmllş bir liralıklar darp ve 
saya klfl miktarda çıkarılmış olduğundan gilmllş yüz kuruşl 
81/lkincikAnun/ 9U tarihinden sonra teda\'Wden kaldırılması 

tırılmı.ştır. 

Gllmllş yüz kuruşluklar 1/Şubat/9H tarihinden iUbaren artıJt 

vW etmiyecek ve ancak yalnız Malsandıklarlle CUmhurlyet Jıl 

Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 
Elinde gUmllş yüz kuruşluk bulunanların bunlan Mal.san 

CUmhurlyet Merkez Bankası şubelerine tebdil etUrmeleri llAn o 
c288> 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınal 
Komisyonundan : 

1 - Fabrika civarında 2500 metrelik şose yolu inşa ettiril 
2 - Muhammen bedeli 16850 liradır. Muvakkat 

radrr. 
3 - ihale.si kapalı zarf usulfle yapılacaktır. 
t - İhale tarihi 30/ 1/ 941 perşembe gUnU saat <11> on birdedit-
5 - Zarflar ihale tarihinden bir saat evveline kadar kabul ol 
6 - Keşif, plAn ve şartname, Tica.ret Odası ve Nafıadan 

ehliyet vesikalarının ibrazı şartlle komisyonda görülebilir. 
7 - İhalede Ticaret Odası ve Nafıa ehliyet \•esikalarmın 

mecburidir. (206 • 305) 

r 
T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

llıramlye Planı 

1 atlet 2000 Liralık= 2000·-
8 > 1000 > = sooo.-
2 > 760 > =1500·-
4 > 500 > =2000·-
8 > 250 > =2000·-

Mi > 100 > =~-
80 > 5e > = 4-000.-

300 > 29 > = &ef)(l.-

Keş&dekr : 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 

toe, 8 üdnctteııp1n tarthJerınd• 

pdrr. 

Devlet Demiryollan 

Salyada bulunan Lüaıb dit- Muhammen bedeli M038 (Yirmi dört bin otuz ~ lira m.11 
kalem Ankara hastaneei ah.şap elD"I' ve mobilyam f/2/lMl s-JI 

• RADYOLIN 

lerin en birinci dü1111anıdır; dit· 
lere yapıprak yosun peyda 

eder. Mineleri a•ındınr, yavq 

yavaş dişleri ve kökleri çürü

tür, diş etlerinde iltihablar pey-

n olur. Dişlere yapııtan yemek 

ıkları ve ecnebi maddeler 

temizlenmezac birer mik· 

,b yuvası haline gelir. Eğer 

di~ler muntazaman ve günde 

en az 3 kere cRadyolin> le fır. 

çalanmadığı takdirde çok ça· 
buk mahvolmağa mahkumdur. 

Bu muhtemeı Akıbetu~rı veıktmue dJr,araf c.aer. 
Sabah, Öğle ve Akşam Her 
Yemekten Sonra Günde !J Defa 

Dişlerinizi Fırçalagınız. 

saat 15 de kapalı art usuıu ne Ankarada l~ binumda ntın 
caktır. 

Bu ite girmek l.Meyenlerin l802.85 (Bin 8ekis yüz iJd lir• 
009 kuruş) lil'ahk muvakkat teminat De kanunun tayin eWCf, 
ve tekliflerini ..,nı gftn saat H de kadar KO!lliayon Rei&Jifhle 
leri IAznndır. 

Şartnameler parası:r.: olarak Ankarad& Malzeme dairesindellt 
darpaşada Teeelltbn ve SeYk Şeflifinden daj'Jtdacaktlr. (-

** Muhammen bedeli (416&) lira (5«» kuruş olan 50000 adet ( 
ben 2777 kilo) ispermeçet mumu (10.2.lMl) puartesi stııitı _.& 
on birde Haydarpaşa gar binası dahilindeki komltıyoo taratn:d91l 
eksıltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (812) hra (49) kurufluk muv 

mlnat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnil 

kadar komisyona m!lracaatlan lAzımdır. 
Bu Lte ait şartnameler komisyondan 

tadır. (494) 

f&BIB TIYArao av 
TJ:PIJB.AŞINDA 

OBAM &18111 
Bugün saat 15,30 da 

Akşam 20,30 da 
ABD.AL 

Yazan: Dotoyevski 

S'EM81LL•&I 

1ST1KL.\L CADD 

KOllSDI &ISJI 

Her gUn g1'ede çocuk temsilleri için bllet verilir. 

Sahibi ve 


