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Teşrii Masuniyetin 
Ref'i Meselesi 

İngiltereden İthal Edilecek 
Eşyanın Listesi Hazırlanıyor 

Ana yasamızın on yedinci maddesinin delalet 
ettiği mana şudur: Masuniyet ancak, umuma ait 
hakların tesirli bir surette müdafaası gayesine hiz
met edebilir. Kanunlara ve vatandaşların hakkına 
karşı şahsi bir imtiyaz halini alamaz. 

Yazan: AHMET E.IJJ/N YALA/AN 

• 
Bütün llıtigaçlarımızı Bir K omisgon 

Tesbile Başladı Bunların 
Gelirli lm es ine Çalışılacak Süratle 

yaç}annı tesbit ederek Türkiyede. ,-
ki lngiltere Ticaret mumessilliği- H v • t• 
ne bildirecek ve bu malzemenin arp azıye 1 
süratle elimize geçmesi için tcnp 
eden tedbirleri alacaktır. Öğren- yazan . 
diğimize göre muhim nisbette • 
hcrnevi maızemenın bulunacağı M Şevld Yazma 
bu sipariş listesi tesbıt edıldikten 1 D 
sonra Hariciye Vek~lctinde ln
giltere mümessilleri de hazır bu
lunduğu halde so:ı bır içtima ak
dedilerek istenilen malzemC"nİn 
teslimi ve sair teferruat gôrü~üle
cek ve katiyet ke bedecek olan 
liste lngiltereyc söndcrilecektir. 

son harekata 

LlhJ ad:akf 'a:ılyetln gıuahf!tl 
;"bzdeıı kaçamaz. ingillzler Bar -
dia> ı ınuhwıara etmlı:J",r• t-Opln 
düştınnlyc çıılışıyurlar. Bir ı;iin 
dlişınCtil muk&dder olan btr yer 
lı;ln cebri hlkam yaparak 7.aJ I· 
at 'erm"k iııtemlyorl&r. 

Ote yandan ordusunu l'obruk • 
la toı>ladığı !'-0,-INıen Grarlanl f!>fl 
riylece duruyor. Bu mfü;tahkcım 

uıevzlln Jındadına yetişmek için 
hichlr nlJct göst4"rml~ or. Bunun 
m!innı.ı dn açık: GMl7Jnnl tekrar 
Bardl:ı hl7.nlarına kadar Dcrllye· 
c ek r.rsaretl kendlndP. bul mıyor. 
Al( 1 takdirde Tobrukta toıılndıtı 
kuHet burada malı ur bulunan 
en nz iki tümeni <le katarak meJ· 
dan nıuhare~I \'ermlJe sınaşır. 

BREMEN'E 1 BAROiYA'NIN 
lk~nci Mü af aa 
Hattı Yanldı 

A manyada 

O halde hundan onra l.lbynda 
1n~lh:lerln hiçbir SCJ den t;ckin· 
nıeden istediklerini J nıım:ılanna 
intizar edebiliriz. Zlrn çok uıun 

ı;UrmiJ e<•cği muhal kak ohm Bar· 
dla sukutundan, ynnl Grn7lıınl -
nln ellnden tekrar iki fırkası tla 
alınclıkluıı ımnra şimdi bir 1 gö· 
rrunl3 en Ualyan ordusunun o \'a
kit neye kıyırn1 cdC(',cğ! onılnbl

llr \'C tahmin olunabilir. Artık 

knt'IJ yetle anhyoruz ki, Llh) ada 
ÖJ le 800·400 hin klı;!Uk blr hal
yaıı ku' \'eti l olunu . En 90k 12· 
Jö tinıenUk 'hır ıkm et \Bmll ki 
bunun da üçte biri şimdiden Jıa
naı• cdllrnı .. tır. ------

· Radyo gnzctesl -

Bardiya'da İngiliz Tazyikı 
Artıyor 

LoR<lra, 4 (A.A.) Orta şark va· 
zlyetlnln asıl mUmeyyiz sifaunı tn
glllz ordusunun gtın geçtikçe artan 

***(DeYamı: Sa. 4, Si. ı de) 

n !a e 
G ·· ç~eşm:ş 

Defa ı ren Degiştirmiş 
Londra, 4 (A.A.) - İyi ha· 

ber alan muhtelif membalardan 
Londraya gelen haberlere göre 
Almanyada münakale eraiti çok 
güç leş .. iştır. Berlinden Bale' e gi· 
den bir ··-,lcu 30 defo tren değiş· 
tirmek mecburi etındedir. 

Yolcu trenlerinin adedi normal 
zamandaki trenlerin yüzde 30 u 
nisbetinde azdır. Otobüs servis
leri de büyük bir nisbet dahilinde 
tahdit edilmiştir. Bir yerden di
ğer bir yere gitmek çok müşkül
dür. Hususi otomobiller benzin· 
sizlik yüzünden kullanılmaz hal
c..edir. Ru haberler, İngiliz hava 
hücumlarının Almanyadnki mü. 
nakalc cartlnrı üzerinde tasavvur 
edildiğinden fazla tesir yaptığını 
znnnettirccek mahiyettedir. --<>-----
Kızılayın Yardımı 
Ankara, 4 (A.A.) - Türkiye Kı

zılay Cemiyeti umumi merkezinden: 
Edirnede su baskınına uğ"nyan va· 

tanda,ınrımıza ynrdım yapılmak ü· 
zere şlmdiyc kadar 10.000 lıra ite 
çamaşır ve yUnlU eşya gönderflm~ 

Arnın ııtlııktnkl l 'unan hare -
kli t ı da hundan a:ı. lımltıl değil

dir. Blıhın ınlişkfılleere rağmen 

l'nonnlılnr ilf'rliyorlar 'e ltal
yıınları fena bir duruma 80kuyor
lar. 

hulJBJll gelen Alman ha\a kuv 
\'etlerinin ~·ok fazla olaı·ağı talı· 

mln Ntill'Jne1~ Zira Almanlar ka
ti nı•tlc•enln alınaı·nğı İngiliz <'cı•· 

h~lndcn faz.la hına ku\\ etleri a
J ırırları;a çok güç vaz.lyete dil -
şerler. Bu gelen kun et ol!'lll olsa 
1tnlyanlnrın çok tlüşlik mllne\1 
kU\\ethıl yük ı>Jtmek \eyn rha

;\Ct edilen dahili ho nut!luz.luk \C 

lhtllAI fikirlerine bir ba8kı \'a -
z.lf~I görmek içindir. Ak"I halde 
Alınanlann şimal t·eph~lnden bir 
suru kun·et getirip Akdenizde ha
rekete geçmeleri İnglllzlerln ek· 
meğlne yağ •llrmek demektir. 

BUZVELT 

İ ngiltereye 
Bir Mümessil 
Gönderiyor 

Vaşington, 4 (A.A.) - B. Roose
\'t'tt, Amerikanın Londraya tayin e
deceği bUyUk clçi taayyün edinoiye 
kadar, cekl ticaret mtlsleşarı Harry 
Hopklngs'i şahs! mihnessüi olarak 
İngilter>ey göndeı·eceğjni if:fa. ~
ttr. 

L fıtf i Kırdar, 

Enerji Kaynağı 
Doktor 

Ve 
Gazetelerin Bir İrşat Kuvveti 

Şöyledi. Olduğunu 

B. R006evelt demfşllr ki: 
cHopklngs, İılgiUz hUk~euıe te-

ması idame etmek üztte lnsiJtcreyc 
gldeoek ve ı:esmı eıfatı ohruyacak • 
tır.> 

I Amerikada, Hopkings kadar Relııi 
eUmhuria srkı temaaı olan kiMse 
l yoktur. B. Rooseveltin, hatta i9inde 
yeııi Loıtdra büyük elçi&Wıin tayinini 
tıyım meclisine teklif edecetini söyle 
mesl yeni tahml.n&erc yoı &Çmlof8& da 
hiçbir isim ileri sQrllhnemektedir. 

YARIN GAZETEMİZ 

DIR. 

Y ı 1 : 1 - S ayı: 138 

Yüzbqı rütlx?smi haiz bulunan Yunan prensi Piyer Arnavutluk 
cephesinde bir kıta ba§ında vazife gö::mektedir. Resim prensi bir 
ingiliz generalile birlikte bir $Ubay grupu arasmda gÖ$termekte
dir. Prens Piyer harp ba§lamazdan evvel İstanbulda iki, üç ay kal
mııtı ve Prenses Piyer bala tehrimizde bulunmaktadtr. 

İtalyanlar litalyanıara G:6re 
Arnavutlul<ta 
Tutunmağa 12 Ada İçin 
Çalışıyorlar İngiltereİleAn· 

laşma yapmışız 
Avlonyave Tepede/en 

Gerisinde Yeni Bulgaristana Yapılan 
Bir Hat Yapıyorlar Diplomatik 

Londra, 4 (A.~.) - Atina- Tazyik ın s eh ehi 
dan gelen mevsuk haberJere sö· 
re, ltzılyanlar Avlonya, Tepede- Londra, 4 (A.A.) - Musta· 
len, Klisura kasabaları düşmanın kil Fransız ajansı bıldirİyor: 
eline düştüğü takdirde yeniden Tımes g<ı.zetesmin diplomatik 
daha gerilerde tutunabilmek Ü· muharriri, B. Hıtler'ın, memleke
zcre de müstahkem bır hat tesİ· tine göre tabiye deği tirerck Bal
sine çalışmaktadırlar. AıA'lonya· kanlarda kargasahk çtkarmaya 
nın ı:iyaı yalnız askeri bakımdan uğra§'tığı hakkında delıller mev· 
değıl, iktısadi cihetten de son de- cut bulunduğunu yazmaktadır. 
rece mühimdir. Filhakika petrol Her şeyden evvel B. Hitler Ama. 
kuyuları bu mıntakadadır. Ve vutluğa ve Trablusgarba bir kaç 
petrolü denize nakleden borunun hava filosu göndererek İtalyanle
ucu da A vlonya limanında bit- rın maneviyatını yükseltmeye te
mcktedir. Arnavut petrolü ltal- şebbüs ctmıştir. Bu suretle İtalya 
yanın halihazırda yegane daya· gittıkçe Alman hımaycsine gir· 
nabıic\;.t>gı bır m"mbaciır, onu el m ktcdı • 
den hçırmak ltal,>a için ôlçule- Bundan onra B. Hitlcr Bulga
miyecek derecede buyuk neta:> ıcc ristan uzerınc dıplomatik bu taz 
mal olabılır. yık yaparak belki Yunamstanın 

Yeniden Esirler Alındı doğu şimalinde Alman nufuzunu 
Atına, 4 (A.A.) - Yunan arttırmak iatemcktedir. 

başkumandanlığının dün akpm BtilgaT Ba§vckih B. Filov'un 
neırettiği 69 numaralı tebliği: Viyana'da ne görfüıeceğ 1 bilinmı. 

cKcşif kollarımız ve topçu :>orsa da Bulgar Kralı Boris"in ar· 
kuvvetlerimiz, mahdut faaliyette zusu Bulgarıstanın bitaraflığını 
bulunmuştur. Tarafımızdan esir- idame elmektır. 
!er alınmış, 2 top ve sair malze· Romanyada ise Alman faal i· 
me iğtinam edilmistir. yC'tınin alametleri daha aşikardır. 

Atina, 2 (A.A.) - .Cecikmiş. Eski Alman polisi §eflcrınden 
tir- Umumi Emniı:et Nczaretı ta· Mc.Ş,°um von Killinger'ın Fabricı· 
rafından 1 lkincikanun ak!lamı ous'un yerine elçi tayin edilerek 
neşredilen resmi tebliğ: Bükreşe gelmesi Demirmuhafız. 

Memleket dahilinde sükunet !arla Gestapo tarafından yapılan 
hüküm sünnüştür. tethiş hareketiyle aynı zamana te-

Salahiyettar makamlardan alı- sadüf etmiştir. Alman ta:zyikı Ro
nan mütemmim malumata göre manya iızcrinde artmaktadır. 
hnlyıınlıırın Ayasararıda'dan ka- Buna mukabil Türkiye bütün 
çarken götürdükllri rehineler ara. tehdit ve davetlere kartı metane· 
sında e raftan 15 Yunanlı daha tini muhafaza ebnİ§tir. 
bulunmaktadır. Bunlann arasında İtalyan matbuatı Türkiyeye 
doktorlar, tüccarlar, muallimler, kartı tekrar fİddetli bir mücadele 
mühendisler ve Yunan konsolos- açmıfbr. Giomale d'ltalia gazete. 
hanesinin bir bvası bulunmakta- ai, Türkiyeyi, 12 Ada baklanda 
dır. Bunların akıbeti meçhuldür. 1 =•=(De\amı: Sa. 4, !:>ti. 2 o 

Totaliter - Ben tüy ddet zannettim, 
Elemeden lU§a gÖtürüyor! 

meğer •iv sıkletmit .. 



a 
ar 
v 

• -4- --------------------------------""'-'VATAN---------------------------- 5 -l · 941 

~ Şehirve Hemlekef Haberleri 
Canına Can Katan, Canın~ Can 

Veren Nazlı Sevgiliyi, 
Güzel Yurdunu Düşünüyordu. 

-21-
Sevmek; bir kızın sevmek hak. 

l.ı tımınmıyan bu devirde, o. 
l ~."' in üsttindc bir suç gibi le
h• ı · n bu kara damgııyı, kı-

bır kın) gül goncası şeklinde 
a tırmı lL 

Çu ıku Ham o da seviyordu. 
(); herkesi sevmiyen, her adam· 
da binbir nıay\lp taraf görüp bir 
.ıerh bayı c.Urgeyen ihtiyar a
c.ıı.m. bu delikanlıda insanlığın 
, .. • .n kemalini buluyor, göriiyor 
"" sc\ıyordu. 

Kızı niçin aevmcsindi onul 
O ndaını ki gocenin koynun

dan bir sırtlan gibi fırlayıp boğa
zına s, rılnn. namusuna el uza
tan, bekarC'lİnİ hoyrat dudakla
rivle kirletmeye yelienen herifi o. 
ı ad 1 rı cekip cllmış, silkeleyip fır· 
lııtınıoıtı. 

götüren bu ses, bataklarının ağır· 
lığıylc yere doğru eğilmış tarlala
rın kenarında davar güden küçük 
Hızırla kar§ı karşıya bırakıyordu. 

Sonra biraz daha beriye doğru 
çekiyor. Köy düğünlerinde at 
ko~turan delikanlıyı hatırlatıyor· 
du. 

Ondan sonrası ise baştanbaıa 
vuruımak, dövüşmek, ölüme sür. 
tünüp geçmekle geçen bir haya· 
tın destanıydı. 

Jstanbula geligini ve geçirdiği 
maceraları ve nihayet Safinazı 
1-ıatırladı ve dudaklarında bir te
bessüm ve yüreğinde bir helecan 
yaratan bu hayalin üzerinde de 
çok oycllanmıyarak süratle bu
günkü hadiselere atladı. 

Şehrimizde 50 İlkmektep 
Daha Açılacak 

Keşfedilen İki Yıldızın İsmini İstanbul 
Üniversitesi Rasathanesi Verecek 

Tevfik Kut 

Kut, ihtiyaç mıntakalarını tesbit et· ciünya rasa.thanelerlne büdırill!Cek • 
tirmektediı·. Bu hususta imar mi.l.dtir tir. 

ltiğünün ya.rdımından da istifade e- Bundan evvelıti bir sayımızda dok 
dilmektedir. Tesbit faaliyeti martta ·tor Gleisbergin yeni iki yıldız da bul· 

bitirilecektir. Koordinasyon heyeti - duğ'unu yazmıştık. Bu iki yılda hak· 
nin aldığı bir karara göre, yeni rnek kında Kopenhagdaki cBeynelmilel 

tep inşa edilemiyeceği için, ancak astronomi birliği» ne malClmat veril
lstimlftk yapılacaktır. miştir. Bu iki ytldıııan mahrtl<i her-

Çift tedrisat usulürıün kaldırılması 

da prenaip itibarile kabul odilıniş ol

fuğundan yeni açılan mekteplerde 

bütün tedrisat yapıl&c&klır. 

* 
Üniversite .astronomi ilmi ya.rdnn

cısı doktor Gleisberg giln~ lekeleri 

hakkında keşfettiği yeni bir ka-.mn 

hangi bir rasathane tarafından tcs

bit edilse bile, ilk keşifleri TUrklye
de yapıldığı için iSimlerini İatanbul 

ünivecSitesi ra.sathaneai verecektır. 

--o---

Yardımcı Mual~imler 3 
Sene Daha Kullamlacak 

!Piyasa Vaz:yeti: 

Kimyevi Madde 
Ve Cam Eşya 
Ar.'mangadan İlk 
Getirilecek Mallar 

Almanya ne yaptığtmnı SOn anlaş· 

ma hükümlerinden olmak üzere bu 
lr'emleketten g'etirteceğimı.. her ne· 
vi ithalat eşyası için tUcearların Is· 
tekleri nazarı ltibare alınarak bir ll!ı 

te hazırlanm~t.t. VekAlet bu li-3tc
den ilk olarak kimye\'I maddeler ıçın 
mus..acıe \'ermi~ ve bu mUSaadeyi 
mmtaka ticaret müdilrllif\lnc bildir· 
mişti. 

Öğrendiğimize göre ıklnci liste de 
hflzırlanmrştır. Bu liste ta.mamen 
cam c~ıı.ya aittir. Almanyııd11 n cam 
eşya getirmek isteyip vekalete bil
diren tüccarlar getlrteceltleri malla
rın cins ve mil<larlarmı nuntaka ti· 
caret miidiirlü~nden Ci#renerek ge· 
tirteblloceklerdir. Bu husmıtakl emir 
hugtin yarın mıntaka ticaret rnU 
dfirltiğUne bildirilecektir. Ve pek tabii idi ki bir zambak 

kokusu ve rengıni ta~ıyan göğsü
nün içindekı kalp, onun en mu· 
kaddes şeylerini koruyan adamı 
takdir edecekti. Takdir ve min
ncttıırlık ... 

Şimdi içinde başka bir sızı du
yuyordu ve bu sızının yalnız yü
reğini değil, bütün benliğini sar
dığını hissediyordu. V c tekrar gö
zünün önüne uçsuz bucaksız yay
lalar, boynu bükük ekin tarlaları 
geliyordu. Yurdu .... 

Canına can katan, kanına kan 
veren güzel yurdu, nazlı sevgili. 

İıltanbul içindeki ilk mekteplerin hakkmda dün «Türk fizikt ve tabii Ankara, 4 (Hususi) - Maa-

İngiltere mallannın primleri 
İngiltt>re ile yapılaıı son ıı.nıa.,mıı 
primleri konsolide ettiğinaen tngll
tereden getırilecek bütlın mallar ıc:ın 
alınmAkta olaıı prim nisbeti yUZdo 
51 den ·18 e indirilmiştir. 

Bu yavru ku~u sevginin ağları 
iç.ınc atmak için, bu iki büyük a· 
mil k:tfi gelmese bile, tunçtan ya
pılmış bir heykel gibi dikilen vü
cutteki heybet ve mehabetin do· 
ğuracağı ha; ranlık ta bunlara ka
tıiırsa ne olurdu? Eğer bu hey· 
kel vücudiin çelik bileğinin kul
landığı çelik s~lahın çıkardığı şim
şek parıltılarına ben:ıeyen kıvıl
cımlardan doğan bu üç amil de 
bu küçük yavruyu tutuşturmaya 
kafi gelmcmi§se; mert simasında 
iki siyah İ~i gibi parlayıp, dikil
diği hnsmı sendeleten iki güzel 
gözün kah haşin, kah yumuşak 
bakışları da bir genç kızı yakıp 
kıi) etmeye yetmez miydi!?. 

Komşu bir köye e~kıya saldır
dığı, yanında gittiği kervana ça· 
pulcu çullandığı zaman nasıl kö
pürür, hırslanır ve saldırırsa, bu
nu kat kat geride bırakan bir kö
pürüş içini dolduruverdi ve atıl
mak, atını siircrek, kılıcını savw
rarak, hançerini saplayarak atıl
mak, vurmak, öldürmek arzuları
na kapılıyordu. 

arttırılması kararlaştınlmıştır .. HA- ilimler cemiyeti) nde lzabat vermiş- rif V ckileti ortamekteplcrde 
len şehirde (195) ilk mektep vardır. ye.rdrmcı muallim kullanmak için 

tlr. Kanunu izah mah?yebnde olmak 
Bunların sayısı iki ytlz kırk beşe çr- eski kanunun üç sene daha tem· Dünkü İhracatımı• 

Hasan, l lızırı tekrar tekrar 
süzdii ve kızına cevap verdi: 

- Hızır mı? O da seni dü:ıü· 
nüyor elbet. 

Safinazın zambak beyazlığı 
pembe bir gül goncası şekline 
büri.ındü ve siyah bir kadife yu
muşaklığıyle yaktığı yürekte tatlı 
bir haz yaratan gözleri bulutlan
, · · bır sedef pırıltısıylc parlayan 

eri, bir nar çiçeği gibi gönür
"rde tutuşmak arzuları uyandı
m dudaklarını kanatırcasına ısı
ırak gülmekle ağlamak arasında 
ıı.vsifi güç bir halete büründü. 
Jhıiyar atını arabaya yaklaştır-

il. 

Utanma, dedi. Utanmak, 
nayup olan bir iş bilerek ve hat

ta bilmiycrck işlenirse olur. 
Ben bunun utanacak tarafını 

görmüyorum ve hatta senin kü
çük yüreciğini pençesine kaptır
dığın bu kartalı ben de i§te görü
yorsun ki hayran hayran süzüyo· 
rum. 

Genç kız da gözleriyle onu a
radı ve buldu. 

Tasalı tasalı diişünen Hızın 
derin bir iştiyakla süzdükten son· 
ra: 

- Acep derdi ne ola! Üç sa
atlik yolda bir lahza gözünü sağa 
sola çevirmeden düşündü durdu. 

Bu, eğer ben olsaydım, elimde 
olma~an bir kuvvetle hep ona 
dikilen gözlerime gözleri takılır 
ve ben o ışıktan yeni bir yangın
lık duyarak bir eyyam daha ken
di itlemimdc yanıp dururdum. 

Kızın hakkı vardı. 
Hızır dalmıştı. 
Göı:lcri Anadolunun zümrüt 

yaylalarına kadar kaymı§tı. 
\1 e bir kava 1 sesi, garip bir hü. 

zün doldura doldura kulağına 
kadar erişiyordu. 

Onu çocukluğuna kadar çekip 

Kime vuracak ve nereye saldı
racaktı? 1 •• 

Artık bunu da bu sabahtanberi 
öğrcnmİ§ bulunuyordu. 

* Etmeydanındaki kahvenin ar· 
kasındaki bahçede arkalıksız bir 
iskemleye beygire binmi, gibi o
turan Hızır, konuşulan lafları din. 
liyordu. Suratını bir çaputla sar· 
mııı,; bir adam etrafındakilere bir 
bozgun hikayesi anlatıyordu. 

Anlatılan §eyler fccidi ve Zü· 
lalinin evinde işittiklerini tamam
lıyordu. Bu adam Tcbrizde uçu· 
rulan kellelerden, de§ilen kadın 
karınlarından, kebap edilen ço
cuklardan, burunları, kulakları 
kesilip koyuv.crilcn ordu bakaya
sından bahsediyordu. 

(Arkan var) 

Cocüklan Koruma 
t • 

için Piyango 
Çocukları kortıma yurdunun Tak· 

simde tertip ettiği piyango dtln saat 
ikide açılmıştır. Bunun hAaılatı süt 
damlasma ve yeni bir çocuk dispan
serine tıthsi!5 edilecektir. 

On bin numaradan ibaret olan bu 
eşya piyangosunun blltün numaraları 
doludur. Çıkan eşyanın bllyUk lmımı
nın de!erl bir Jlrııdan fazladır. Çoğu 
kumaştır. Bu yUkııek değerin sebebi, 
eşyadan çoğ'tıımn iane ~eklinde top
lanmış olmasıdır. On bin liraya da
ğılacak olan eşyanın yekfın ltıyrneti 

on bin liradan fıızladır. Hem hayır 
işine hizmet etmek, hem de kftr!ı bir 
I~ yapmak gayelerini telit için nadl -
ren böyle rmıat dUşer. 

Taksim Gazinosu Barı 
Taksim gazinosunda yeni bar 

açılmış bulunmaktadır. Hariçten 
artiıt getirmek imkansızlığı kar
~ısında barın idaresini üzerine a
lanlar yeni numaralar bulmak i
çin çalışmaktadırlar. Bara Gece 
Kulübü, ismi verilmesi de düşü
nülmektedir. 

karılacaktır. Maarif mUdUrU TeVfilt üzere İngilizce bir 09~ yazılacak ve didini Meclisten iatemi§tir. 

Giyim Eşyası Fiyat:arı 

bk Olarak Bandara 
ıatlan Teıblt Edllece 
Fiyat Müraka.be Komiayonu gi

yim eşyuile de aJA.kadar olmıya 
başlamı"trr. İlk olarak a~·akkabı 
fiyatları teı.bit cdlleccktir. Beyo#i
lundıı. bir kı!>ım mağazaJıır ayak
kabıları 30-!J6 hattii '10 liraya sat· 
mıya b~laını'}lardır. 

Komisyon lıu meııoloyl tetkik 
edt'rken 19lS7·1988 ııenelerl kirla
nm göı.önl.lnde tuta<-aktır. 

Harpten el--vel yüzde yirmi k~t 

eden bir müe~"'e&e buKün malını 
yUzde 21 k!ı.rla dahi r.atana lhtı
kdr yapmaktan suçlu ,-azlyete dü
şecektir. 

Komiı;yon ayakkabıdan ~ka 

diler giyim et:Y•larının da fiyat

larını teebJt edecektir. 

Bu ll)le alikadar klnıııeler, harp
ten evvelki normal kazancın bu
gün için aynen kıı.bul edUmeDlMl, 
hayıı.t pahahlığınm yllkünU taşı • 
yan kr&mm tüccardan ziyade nıo
MW' smttr oldo~u igln ıc.rm yüz
de niıı~tinln dl\ha &l}&lt tntuıma. 
~ı lazım geidJtıae ı,..ret etınekte-

dlrler. '-------.1 
Altı Sene Evvalki Bir 

Cinayetin Faili Bulundu 
Zabıta dUn altı sene evvel b,ılenen 

bir cinayetin failini yakalamıı:ıtır. 
Yakalanan katil Mustafa ismin • 

de biridir. Mustafa altı sene evvel 
Kadıköyde bir kadın meselesinden çı 
kan kavga netıce:ııinde Sadık ismin· 
de bil' garsonu tabanca ile öldUrdUk· 
ten sonra kaçmıştı. Bir kolayım bu

l~ra k Anadoluya geçen ve altı sene 

Anadolunun muhtelif yerlerinde ba.~ 

ka bir isim altında saklanan Musta
fa nihayet unutulduğuna kanaat ge
tirerek blr müddet evvel İstanbul'!. 
gelmiştır. Altı senedenberi Mustafa· 
nın izini takip etmekte olan zabıta 

mız nihayet dUn Galata.da ııaklandığı 
yerde yake.lamıştır. Suçunu itiraf 
eden katıl bugün adliyeye verilecek
tir. 

Balıkçılara MUJde 
BirSenelik Amonyak 

Temin Edildi 
tfltanbul belediyesi bılhaua balık 

tüccarlarının buz ihtiyacmı kar~ıla· 

mak üzere buz ihtiyacını kar~ıla.mal<. 
üzere buz yapa.bilmek için Roma.nya. 

dan akreditif suretlle 1500 kilo amon 

yak teminine muvaffak olmu,tuı·. To 

min edilen bu miktar amonyak bir 

senelik fütiyaea kafi gelmektedir. 

Asfalt Yolların 
Tamiri 

Asfalt yolların daimi surette 

bozulan yerlerinin tamiri için İs
tanbul Belediyesi Heyeti Fenni

yesi bir talimatname l;ıazırlamak

tadır. Bu talimatnamenin tatbikı

na başlanınca teşekkül edecek a

mele ekipleri faaliyete geçecek

tir, 

Et Meselesi 
Yılan Hikayesine 

o ·öndü 
Et meeelest son ~ı.rın b&flıea 

mevzuu olmuftur. Etin ea.nlı hayvan 
fıyatının bir mtsJine satıtacatı teebit 
edildikten sonra kas&plarla koyun 
kesen tUccarlar arasmda bir lhtilt.f 
çrktiğını yazmıştık. 

Bu hususta. dll.n kendislle görüşen 
bir muharririmize belediye iktısat 

müdürü şu izahatı vermiştir: 
- Perakende satıcılaı: bize müı·a

caat ettiteı·. Canlı hayvan fiyatı ile 
kesilmiş et fiyatı arasındaki bir mıs 
li farktan ne nisbetinin birinci el tuc 
cara ve ne nisbetinin de kendilerine 
kalacağının tesbitini istediler. Biz de 
kendilerinden hesaplarını istedik ona 
göre komisyonda. kon~ar&k cevap ve 
receğiz. 

Yalnıı: bir gazete bir misli fiyatın 
da fazla olduğunu, esasen bugüne ka 
dar hiçbir zaman emsalinin bir mis
lini geçmediğini yazıyor. 

Elimizde istatistikler var. Bu ista
tistiklere göre biaim bulduğumu.c om 
sal asgarlsidir. 

Peynirde İhtikar Yapılıyor 
Müşteri Gibi Davranan Memurlar Bir 

Peynirciyi Adliyeye Verdiler 
Son günlerde peynirciler ellerinde- ı suretle hem buzhane kirasından kur

kl stokları saklamaktadırlar. TUc • tulmakta. ve hem de peynirleri da -
carların bir ihtikar yaratmalarının ha fahiı, bir fiyatla satmak imka.m
önttne geçilmek için tticea.rın İsta.n- nı bulmaktadırlar. 
bul buzhanelerindeki stokları tesblt DUn bu vaziyet aynen tcsbit cdil-
edllmel<tedir. mlştir. Peynir tüccarlarından Kad -

DUnkU te~bite göre dokuz b,n te· ri isminde birisi Edirneden 200 te
neke stok bul11ıımu4tur. 1etanhııluıı ııeke peynir getirmiş ve bu malı lü
bir senelik peynir ihtiyacı altı ~Uz tun gUmt'\iğUnde 5 numarada peynir
bin kilo oldutıma göre yalnız istaıı· ci Yani Teodoridiye vermek istemlş
bul buzhanelerinclekl stok en a.şağı tir. Yüz tenekeyi Yani almış, diğer 
dört aylık ihtiyacı karşılamıı.ktadır. yliz tl'neke için de müşteri vaziye -

Halbuki. birçok tllrcarın peynir tine giren memurlar pazarlığa ışla 

stokları da Edirne, Kırklareli, Ltile· rnışlardır. 

burgaz. Babaeski. Keşan ve Malka- Uzun süren pazarlıktan sonra pey 
radaki buzhanelerde<!!;·. nirci kilosunu 42,t> kuruştan sata-
Bazı tticcarlar buralardıtki P<'Ynir· bileceğini bildirml4tir. Ve 40 kuruş

lerini buzhane kanalından geçirme • tan satılması JA.znn gelen peynir 42.5 
den doğrudan doğruyıı plyaı;aya sllr kuruşa. satılmak ıııtendiğ'i için hak -
mek Uzere o giin sarfedebllecekleri kmda zabıt tutularak mUddeiumu
peyniri kamyonlarla getirmekte, bı: mlliğe teslim edllmiı,ıtir. 

ruz benim! .. » dcı;e, belki rie kendiı.1- 11ttzlökün, kl.ııuıeslZHğbı feci 11cıeını 

ni bu swak km·.'l.ğın mıi,fik himıı.yc- biitün '}iddetile kalbinde duyuyordu. 
•ine bıra.klM'aktı. Ne olurdu anneciği ı-<ıı.ğ olaydı? .. E· 

- BJIAkts Piraye! .• Gell. Otomobil· 
de 8eninle konu~ajtrm ... 

Bu teklifi birdenbire kabul etmi~ 
olmamak lçin itiraz etti: 

Dün muhteıır memleltetlcre !101 
bin lira.lrk ihracat yapılnıı~tır. Bun· 
lardan mühim bil' ımmu ll'ıtbHt d~· 
vts mukabili orta A.\'rupa menıloıtet· 
lerine <>lınııştur. Bu arada. bvlcrcyo 
tiftik, fındık , $ll~l:l. Mt1carıstıuı ve 
Yug"O.<ı?:t' ~·ıı."" tiftik gönduılmltllr. 

DiQ'-"' "'"'--o.•tan Basn. yoluyla. Ame
rlk!lY'A .- ... haşh&11, Tuna )'OluylA da 
Finlandl.yaya. tUtUn eönd rllml~tlr. 

Yunaniıtana Arp. Gldi1or 
YunanlstAtıa ıöndUllmek Uıere 

hasırla.nan arpa stokları ~ydor~y 
gönderUnHıktedlr. 2000 ton arpıu1m 

ytlklenmeain• btı tlaımnttır. 

Kauçuk Geldi 
Amerikadan Basra yoluyla muh

tE'lif ithal~t eşyası gelmiştir. Bu a
tada eıı mühim olarak 10 ton kau • 
tuk vardır. 

Çinko ve Çavi Getirtilecek 
Macaristanda.n getirteceğ\rniz çi

vilere mukabıl s vkedeCeğimlz 1500 
ton pık demiri g-ötüren Adana vapuru 
Köstence civaı-ında karaya oturmuş 
sa da kurtarılmıştır. Vapurun kruoa
ya oturması yüzünt1en tahlisiye mas 
r-afları. Tunaıun donmaııı yüsündert 
scvkiyatln kar& yoluna ıl\Unhasır kal 
ması, malın fiyatını arttıracaktı!'. 

Bundan başka htiktimetin madeni eı;ı 

ya bJ.rHğlne aı;tılı akreditif 200 bin 
dolardll'. Bunun 122 bin kUsuru ile 
Slovakyadan çinko ve mUtebakl kıs
mı ile !sveı;ten çivi getlrt!leccktlr. 

lhtikarla Mücadele 
İhtikar yapan esnafla milcadele 

devam etmektedir. Ve son &Ün
lerde bir çok kimseler yakalan
mıştır. 

Kadıköyünde Yasa caddesin
de 58 numarada Sava, 64 numa
rada Y orgi, Moda caddesinde 
Abbas Üsküdar asliye ecza mah
kemesinde 25 şer lira para ceza
sına mahkum edilmişlerdir. Bu 
kararlar eski kanuna göre veril
miş bulunmaktadır. 

Üsküdarda Hakimiyetimilliyc 
caddesinde 188 numarada İsmail, 
42 numarada Ali Bulutlu, 48 nu· 
marada İlya, 5 4 numarada Serim 
Eralp, 70 numarada Nikoli, Ka
racaoğlan sokak 5 nı.ımarada Şa· 
zi Tarim, 9 numarada İlya, Ha
kimiyetimilliye caddesi 31 numa. 
rada Halil, Okçular caddesinde 
Hakkı Ortaç, T optaş1 caddesi 3 1 
numarada Hilmi Dönmez, Top· 
çular 49 numarada Ahmedin ih· 
tikar yaptıkları tcsbit edilerek 
Adliyeye verilmişlerdir. Bu suç· 
!ular yeni kanunun yeni tadilat 
hükümlerine göre muamele gö
receklerdir. 

Keskin blr dlVUik ıoeai düflinceleri- linden hiçbir şey gelmese bile onu 
ne nihayet verdi. Artık istasyona göğsüne bastırarak: «Yanum! .. Ev
yalda.,mıştı. Takip ettiği ıtoHe ü:ıe- J.ftdım !.» Diye teselli e.t.me'li ltii.fl idi! 
rinde gidip gPlcnl<"rin miktarı artı- O zaman btitiin a.<•ılarını umıta.l'ak 
yor, blıılkletle. gezen bazı gençlere, ve bu şefkatli, bu aziz göl11et.e doya 
yolca ,.e e,ya. nakleden tek tük ara- doya atJıyacaktı. 

- Böyle bir çılgınlık yaJ)ıt('ağımı ••••••••••••••• ümit ediyor musunuz?.. Slztnle hiç 
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balara raet.ceııyordu. Bilet almak üure ayaj'a kalktı. 

i11taayon caddesini süratle ı~u. 

~c kaılar \'İrkin hir Jıu:ın Yarını':' 

1 

hu ılell \'&dJlerl , ·e nlhıı)l'I, ha~·afınrn Gar t.enJıa idi. Orada doıa.-n bir me· 
Pira)c'.' .. Artık Allah acı.,ın, ne dl- hf'yecan dolu blrko-; ayını get,,·irdlj'l mordan, yarun aat 11onrn Haydar
:\ eyim'.'.. bı.t mua.ı;ı.am çlftıı&·i bir ılaha görntl- pa,aya bir ekepres olduğunu ökren· 

Raııa llıınnn hu ı.uzleri söylerken Jtwf!ktı. dl. 

ı-özlt'rinden ~ a-:hır ıfökiifüyordu. Pi· Satıahın "C"'~iıliJ1i içinde, rii:r.garın Biraz dinlenmek i~in bir kenarıı. o-
myl' ha7.ırlanını~. khı;oiık banılu eHn· öne kahlmı':', nrrr~·c ı,'1ılcı·f'ğl m:ılCım turmo,tu. Haydarp~a~·a bir bilet 
df' U)'ııkta dıırıı,\ or, ıı.,lak mendllile olrnıJ·a.n bir kuru ~ apr:ık glhi ağır IRtiyecektl. Haydarpa,a! .. Ve koca 
göı.Jerlnl kurulıılor,111. adımlarla llerlfyor, haşı önünde, ha- tstanbUl !., 1"e yaı.rk ki, bu bliyük 

Memura bozdurmak için çantaeın • 
dan bütün bir on liralık çıkarmı11 u
zatıyordu ki, omuzuna bir el dokun
du ,.e para. tuttutu avucu 1ert bir 
hamle Ue geri çekUdt. Genç krı bu 
münasebetsizin kim oldutunu anla
mak için baıtım çevirdiği uınan göz 
lerl Saffetin gillllmılyen bakı,ıarlJe 
karşılaşmı,tı. 

- BUet almaktan , .az geçiniz Pi· 
raye Hanım... Ben ıılzl otomobilimle 
lst.ediğinlz yere kadar götUrUrilm ! .. 

bir alakam olmadığını bJlmellsinJz ... 
- BtitUn btmlan orada kon111J1U11Z. 

Görüyol'8UD ki berke& bize bakıyor ... 
HaydJ ytil'U.. BenJ dinle Piraye! .. 

Genç kız etratt.akl mtlt.eoeuts na -
zarları tark eder etmez fazla uırar 
edemedi. Bavulunu alıp önden yürü
yen Saffeti t:aklp ederek istasyon bl· 
nasmdan çıktı. Biraz yttrtldtikt.en 
sonra boş ve kapalı btr ot.omobWn ö
nüne gelmlşJerdl. Genç &dam derhal 
kapıyı açarak ona yol verdJ. Fakat 
ı:enç kız glrmekt.e tereddüt ederek 
sordu: 

- Her !ffJyden evvel bana lai)ıkça 
makaadmru söyleyiniz Saffet Bey ... 

Dti~man bombalarına kurban git • 
memek için kurbanJarmnzı Ha,·a 
Kurwmına vermek en akılhra bir 

tedbirdir. 

TAKViM 
5 lKtNClKA...~ 19U 

PAZAR 
YIL: 1941 - Ay: 1 - GÜN; 5 
RUMİ : 13/S6 - 1 incik.fınun: .~ 
ntf'RI: 1859 - ZİLIIİCCE: 7 
V!cJUT \·A~.ATI EZA ... ~I 

GIÜNIDEN , 
c;~ü NllE 

Birlhtiyar Yumur
tanın Hikayesi 

Yazan: OÇ YJLDJZ 
tl O Boğazda tutulan seksen 

bin çift toriğin buzl&tııp 
tuzlanmasına imkan bulunama· 
dıiında.n bir kısmı bugün denize 
dökülecektir.) 

Gazeteler 
«Sanayide kullanılacak yu· 

murtaların sevkine imkan bulu· 
nemadığından denize dökülme· 
leri zarureti hasıl ol~uıtur.:, 

1-1-1940 Gazeteler 

tYukarıki bavadialer bana 
şu küçük komedi mevzuunu il· 
ham etti. Vaka Marrnarada A· 
hırkapı açıklarında geçer; Yaka 
kahramanı denizde ağır ağır yü· 
aen bir yumurtadır.» 

Yumurta - (Bir torik balı· 
ğının kendi11inc doğru yaklattı· 
ğını görerek) Son dakikamız 
nihayet geldi. Demek son mü~
t~rırniz bir balıkmı~. Fakat ne• 
kada.r dıı. ağır geliyor. 

Torik - Heyhat! Ben arhk 
hertürlii dünya nimetlerinden. 
müsta~ni bir ölüyüm. 

Yumurta - Ha•talıktan mı 
öldün? 

Torik - l {ayır, ben bir kaç 
gün evvel Libya esirleri aibi 
pek büyük bir kalabalık halin· 
de tutulan toriklerdenim. Çok 
olduğumuz için mütterisiz kal
dık. Muhafazaınız için buzhane· 
nin buzu kafi gelmedi. Balıkha· 
ne beni bir hayır kunırnuna pa· 
rasız vermek istedi. Fakat hu 
.kurum beni apcak Balıkhane 
hesabına olarak kapıya kadar 
-götürüldüğüm halde kabul ede· 
bileceğini bildirdi. Onun rçın 
beni tekrar vatanıma iade mec• 
buriycti hasıl oldu. Fakat na 
halde/ Sen anlat bakalım kim· 
sin? Nesin? Buralarda ne işin 
var? 

- ScrgüzeHtim Evliya Çele· 
bininkinden daha uzun ve me· 
raklıdır. Altı ay evvel Karadcı
niz kıyılarında bir köyde doi· 
durn. Bu hesapça ~eryüzündeki 
yurnurtaların en ihtiyarıyım. Be
nim memleketimde yumurta ye· 
mek en büyük lükıtür. Onu 
yemek için zengin veya ağır has. 
ta olmak lazımdır, Sahibimin 
çocukları bana aöz diktiler. Fa
kat o beni gözbebeii kadar sev
diği bu çocuklardan kıskandı. 
Çünkü beni satmaya ve alac:aiı 
para ile baı:ı borçlarını ödeme· 
ye mecburdu. Nihayet köye bir 
takım adamlar geldiler ve beni 
on iki paraya &atın alarak bir 
çok eınıalimlo beraber, odun 
talaııiyle dolu bir kutuya kapa· 
clılar. Bu kutunun içinde hafta· 
larca, belki aylarca dolafhm. 
Nerelere gittiğimi bilmiyorum. 
Fakat aünlerce kamyonlarda 
earsıldım; rutubetli depolarda 
dinlendim. Sonra bir gün sarsın
tıların ııekli deiişti. Anladım ki 
dalgalı bir denizde bir meçhule . 
doğru aidiyorum. 

Günün birinde beni bir iakc· 
leye çıkardılar; han iibi bir ye· 
ro götürerek kutumu açtılar. 
Nerede olduğumu sormadım. 
«lneboludaaın~ dediler. «:Ni
çin~» dedim. c:Buranın yumur
taları piyasada makbuldür. de
diler, eenin üzerine bir İnebolu 
darniası vurarak sana da böyle 
bir asalcıt payesi verecelder.> 
dedi. 

Damgadan sonra hakikaten 
İnebolu yumurtası oldum ve İ
nebolu yumurtasından cÜS1ece 
biraz ufarak olmaktan başka 
farkım kalmadı. 

Maamafih geçen haftalar ve 
aylar içinde için için hayli ibti· 
yarlarnış ve çökmüştüm. Bütün 
ihtiyarlarda olduğu gibi akım, 
sarıma karışıyor, gittikçe crnk-ı 
la~ıyordum. İneboludan aonra 
İstanbula geldim. Beni birazj 
sü!5leyip püslediler. Ve taze yu-j 
murta diye satmaya teşebbü~ et-İ 
tiler. Fakat müşteriler kulakla• 
rına -götürüp bir kere salladılar: 
mı vaşım derhal meydana çıkı·• 
yordu. Maamafih ihtiyar insan·! 
lar gibi ihtiyar yumurtaların daj 
kullanıldığı bazı yerler vardır. l 
Beni sanayide kullanılacak yu
murtalar kadro!luna ayırdılar. 
Yeni bir sandık içinde bir Av· 
ruDa seyahatine hazırlanıyor. 
dum. Fakat pasaport muamelesi 
nedense 11zadı ve beni arkadaş· 
lanmla beraber tekaüde sevke 
karar vererek dalgalar arasına 
salıvr:rdiler. 

Bir Muallim Oidü 
Nihn.n•t ~·l'ngeeine ,·cıia el mck l~ln yata küsklin, bahtına kih.l;iin, her belclede ona ii.şlııa olan bir tl'k fert 

llf'rledi. \'r t>lrko.ç dakika kolları, ilı- şese kfo.kiin dlişiinii)·ordu. mevcut değilıli. Ne 3·apacaktı ·: .. Ne 
tıyar kaılıııın boynunda hıçkırdı. Son Bu ı.on fclılkl'llnf' ılc sl'bep olan llc yaşıya.cal.h? .. Ceblnıle yfü: lira. 
rıı. senıleli)·crek ylirüdii 'c kapıdan Saff€'t ıleğll nıl~·di ".' .. Bu adama ne kadar parası \'ardı. Bu para tüke -
çıkıp ı.rltti. yapsa azdı. '1aamaflh şu dakikada nineiye kadar hir \ '&Zlfe, velev ki, 

lrt ııl:lğiit a~açlannın al!M.'a. gölge· 
lert dUten bu kumlu _yolu, bu mor dal' 
Jarı, bu ge<·esl çok yıldızlı olan göğıi, 

karşısına çık!'ıa, o:ıa kollannr aça.- boğaz t-0kluğwııı. bile olsa bir ı, bu
rak: cGel! Göğsilmf' Hı~m! .. Haya.tını labUecek miydi? .. 
banıı ver .. Beni bıı.hthar edecek yal- 1 Gö7.lerinl )akan yaşlan di,lf'rinl 
mz ı.cn, ve ııeni bahtiyar edecek yaı- j sıkarak dağı:tıyor, ı;ıu daldkada ök -

Plraye.nln ta,an a"lablyetı birden 
•akinlcştl. Memurdan ,.e blrka~ yol· 
cudan iki üç adım uzakla..,arak sor-
du: 

- Yine mi alay cdlyorsunuz Saf
fet Bey? .. 

- Makl!iadırn mı?. Oh, buncian da
ha M:tk ne olııt?. Bu andan itibaren 
bf'nbu nişanlım ve en yakm vakitte 
de karını olacaksın ... 

- F·akat benim reyimi sordunuz 
mu·:.. (Arkası var) 

GÜNEŞ: 

ôCLE 
1Kl.ND1: 
AKŞAM: 

YATSI : 
İMSAK: 

8,26 
13,19 
15,H 
17,54 
19,30 

6.40 

2,33 
7.25 
9.47 

12,00 
l,38 

12,46 

ögretmenler CcınJyetindcn: Cemi· 
yetimiz Uyelerinden Sarıyer Kumköy 
okulu Başöğretmeni Suat Gürgan'ı 

aramızdan maalesef ebeaiyen kay • 
bettik. Kederli allesine ve sayın ıor· 
kadaşlara taziyelerimizi sunarız. 
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SiVAS! 
iCMAL 

Son Siyasi 
Hadiselerin 

Hedefi 

Azllk Çocukları ve Türk Edebiyatı 
B.Angelopulos Fuzuli'ye, Nedim'e, Ziya Paşaya Aşıktır 
Leyla ile Mecnunu Klasik Türk Şiirinin ŞahikasıBuluyor 

Reşat Nuri'nin Romanlarım, Tiyatroda Hazım\ Vasfi'yi, Naşit'i 
Beğeniyor. Halidenin Şehir Tiyatrosundan Ayrılmasına Kızıyor 
Yeni tip azlık çocuklarını ya· Herhalde buna sebebiyet verme· 

kından tanımak, onlarla ıunda" mdiydill"r. Runa çok yazık ol· 

Bir Çivi Muh.tekiri 2 Sene Tesrı~.MasuniyeJin 
Müddetle Eskişehire Sürülecek Hef 1 M~:.~!~~?., 

ikibat ve muhake:nenın de~ re so
n'uno talikı hakkında bir mnzba
ta hazırlar Ve muhtelit cndimene 
Verir.> 

Temyiz Mahkemenin Kararını Tasdik 
Ettiğinden Hüküm İnfaz Edilecek 

Muhtelıt encümen ve Meclis 

Yazan: Vahdet GOLTEKJN B u}aar Baovekilinin Vi· 
yana':ya ıgicli~inin muh· 

temel ıebep "'e neticelerini ıöz· 
den &eçirlrken dUn iıarct cttiii· 
miz ıibi, Almanya, durgun si.Ya· 
setine faal bir çehre vermek için 
yeni hareket imkinları 'aramak· 
tadır. Berlinin aynı saycıini 
göıtoren diğer iki hldiıe de Ro· 
manyaya yeniden uker ıevkiy· 
le, ltalyaya hava kuvvetleri aön· 
derilmeıidir. 

bundan konuımak maksadiylc mu . Onu aralarından ayırmakla 
bu sefer Beyoğlunda Zografyor. buyuk bir kıymeti zayi etmiş bu· 
Rum lisesine gittim. Müdürleri \unuyorlar ••• 
çok nazik bir genç ... Ziyaretim~ - Ya Türk filimciliği hakkın· 

Mi!U konınma kanununun tatbl • Eskl~hl~ ıı\\rgUne, uOO lira pe.rıı. CC'· umumi heyeti bu mazbataya bağ
kindenbeti Türkly~ki birçok mah· zasına ve 711 sanClık çivinin mUsadere lı değildir, Ana} asanın on yedin. 
kemeler birçok .muhtekirler hakkın· sine kanır vcrml tı. ci maddesindeki esns;ı sadıl, ka· 
da ceuıar Vf'.!'ml11lerdl. Bunlann hiç T~ylz mahken1est suçlunun ıura larak ıhzari ~ncümenın rnazL.ı
blr~i henüz temyia mahkentcll'.ri ta· ~ını ı'tldd ttıği ıçln hukUm kat'!yyet tasına rağmen ret kararı verebı ır. 
rafından tasdik cdılmedlti için ve· k betml.ştır. Fakat ıhzari encümenin, mesele 
rilen cua tatbik actilememt~. ls • Bu htiklım kanunun tAtbikınden~- neden ibarel olursa olsun, ıcf'ı 
tanbul aslıye ıııek~ncı ceza mahke· ti kat'ı ·yet kesbeclf'tl ilk kıı.rıırrtır. red :} ölunda moJ:bata verme;> e 
me.'ı geçenlerde Sanaaaryan h~ı cı-ı !ık mahkQm ~'llnn yakıı.lanıı.rak E!!· I mecbur tutulması ve ellcrınin ip· 
varında hırdavatçı Elmasyanı 2 ~ne klf<lhir n~llecektir. tidadan baglı olması elbette doğ. 

Romanyaya aevkolunan yeni 
Alman kıt.alarına 11kerl bir he· 
cleftcn ziyade siyasi bir manev· 
tanın amili rolünü oynatmak is· 
tenlldiği anlaıılıyor. Zira muh· 
telif membalardan verilen ınalu· 
mata göre, Romanyadaki gerek 
mevcut, gerek yeni ıevkolunan 
Alman kıtaları bir 11keri hare· 
k~ta girişmeye klfi miktarda 
de~lldir. Bilhassa bu kıtaların. 
Bea&rllbya hududunda tahıit 
edilmiş olması da hadiıenin si· 
YHİ bir nümayiıc hizmet makl4l· 
dı aıiklr olarak ıörülmektedir. 
Şüphesiz ki Almanya o iıtika· 
mette bir askeri harekata giriş· 
meyi kararla§tırmıı olıaydı da· 
ha aeniı bir aıkeri hazırlık ıöı· 
tornıeıi lbım aelirdi. 

Binaenaleyh Almınyanın, Ro· 
manyaya gönderdiği askeri kıt· 
aların, cenubu ıarki veya tama· 
miyle§arki Avrupa üzerinde tec
rübe edecefi yeni bir sİyaıi te
şebbüsü takviye gayesine matuf 
oldutunu dU~üneblliriz. 

Diier taraftan, Almanyanın, 
İtalyaya yardım mahiyetinde 
tayyare göndermeıi de, rnihvcr 
ortaaınıı hakiki bir muavenet 
olmııktıın çok uzaktır. Zira Al· 
manya, iki cephede harpten ka· 
çınmayı kendisine prensip ola· 
rak kabul etmi§tİr. İtalyanın Yu
nanistana harp açtığı ilk gÜnler
d e buna cesaret edemlyen Al· 
manyanın, mihver ~rtağlJlın 
maf)Qp bulundufu bir sırada, 
böyle bir maceraya atılmasına 
hiç ihtimal veriletnez. 

Vaılyeti bu suretle gözden 
geçirdiğimiz takdirde Almanya. 
nın ancak yeni bir siyasi te§cb
büste bulunmaya karar verdiiini 
düşünebiliriz ki, bu teşebbüsün 
de Bulgaristan üzerinde olacaiı-
nı bir çok deliller ~östermekte
dir. Binaenaleyh, Avrupayı bek· 
leyen hl\diselerde Bulgaristanın 
tutacağı hattıhMeketin büyUk 
bir rolil olacaktır. 

BULMACA 
, -ı J (/ 5 t. 

( 

Soldan Sağa: 1 - Babasının kan
sı - Saçsız 2 - Onıç tutulan ay • En 
iyi 3 - Renk - Yol 4 - Basıp geçer· 
Şıır vezni 5 - Parmaklarımmn u
cundaki • Llhze 6 - Edat - Yemek· 
ten emir • Ayııkkabrnın altına ça
kılan dcmır 7 - İşaret edatı • F..skl 
alfabodc bir hıı.rf 8 - Ayakta dura
rak • Nida 9 - Nota - Adet ıo -
:t çerlden • Neti eda t.ı 11 - Biri - Es
k I bir Türk şairinin ikinci ismi - No· 
ta. 

l'uk&rııtan Aşatıya: 1 - Korkak
lık • (Dört1 Un yarısı 2 - VAz ve
ren • Ala.met' 3 - Emir ver • Nefi 
edatı - Nota 4 - Çarpık çurpuk 5-
Arka dişler • Nota • Sual edatı 6 
Kadm ısmi • Aşağıya. gcldim 7 -
Eşek gfbl bağıran 8 - Kendini akıl
lı zanneden - Sunl edatı 9 - Borç -
Kadın ısml 10 - Göz rengi • Kapa
ğını kaldırmak 11 - Kış sebzesi -
Kavga. 
OtlNKtl BtTLMACANIN HALLI: 
SoMan Sağa: 1 - Tecahlıl • Yas 

2 - Utuıemek - Do 3 - Tere • Şeref 
4 - üremek - Mım 5 - Makas 6 -
Akran • Nlme 7 - Kain • Laf 8 -
Gırnıek • Enk 9 _ Eb • Etek • Ga 
10 - Meyi • Rikkat l ı - tt · Bıra 

l'ukarıduıı Aşuğı;ru: l - Tütlln -
Gernı 2 - Eter. Akibet 3 - CUrct
kAr 4 - Alem • Rimel 6 - He • E· 
manct 6 •• üm • Kan • Deri 7 -

Leş - Fikir 8 - Keman • Ka 9 -
Risale 10 Adem • :Man,gnl 11 -
Sof· ŞefkaL 

memnun oldu: Ja nl" düııünüyorsunuz? 
- Fakat, dedi, size ıu dakıka- - l\lcvzular hiç te fena değil· 

da mektebimizln seçm~ bir tale· , ıir. Fakat dekor ve figüran az ... 
besini bulamıyacağım. Uluorta Kalabalık ve zenğinlik yok. Bu 
bir çocuk isterseniz hemen birini da hiç ııüphe yok ki para mesele· 
bulayım .. ~dir. Aynaro:z Kadısı çok güzel-

- Hay hay ... diye kabul C· fü. Bu eski Türk alemini karika· 
dince dı,arı çıktı, beş dakika geç. türize ediyor. Gülünç bir ıekilde, 
mcden taze, canlı yü7lü. küçük ıcı ve iğrenç taraflarını gösteri· 
bir d"'likanlı ile içeri girdi: yor. Şehvet Kurbanında Ertuğrul 

- lştf' size tanıtayım: Lise ik.i- Muhsin çok güzel oynadı. Ama 
de. Simeon Angelopulos. · • mevzu itibariyle o filrm en tere• 

On altı, on yedi yaılarında gÖ· san değildi. Çok daha evvel, E-
rünüyordu. Se;beıt adımlarla mil Yııninr-s tarafından çevrilmi· 
kendisine gösterilen yere geçti. nan rornancm Kıenopulo da 0 • §İni görmüştük. 
Karııma oturdu. nun ııibi yazıyor. - Türk musikisi size nasıl ge· 

- Türk ıairlerinden kimleri Bir de Yunanlılardan Mirivili liyor? 
tanıyorsunuz? vardır ki Peyami Safa ayarında- - lncesaz takımını çok sevi-

l y · T'· k 'k· · k - Hanııilerini soruyoraunuz? .. dır. cKırdaki Hayat> isminde- yorum. enı ur musı ısı ço 
- Eskilerden, yenilerden.. ki romanı, cGarp Cepheıinde Bir 

1 
muvaffak oluyor. Sedettin Kay-

- Bakınız ıizc anlatayım: Ben Şey Yok> romaniyle aynı kuv· nak. Münir Nurettin bu işte en 
eskilerden Fuzuliyi çok beğeni· vet, aynı mevzudadır ve aynı za- önde bulunuyorlar. 
•·orum. Ü ne büyük bir ~air bilse• manda yazılmıştır. E~er 0 roman Halk musikisine gelince.. Ba
n:Zl .. Leyli ile Mecnunu klasik Nobel mükafatını kazanmamı§ kın size buna ait bir esastan bah· 
T .JTk §iİrİnİn ııahikasıdır. Her bir olaaydı, muhakkak Yunanlı mu· ı sedeyim: 
mısraının her bir kelimesindeki harririn romanı bu şerefi alacak- Bizans kilise musikisini, bir de 
n.ana bir insanın içini yakıyor ve tı. Türk halk musikisini dinleyin, 
ruhunu dolduruyor ... Nedimi de .-.-.Siz gazeteleri takip eder hemen hem"'n aynı duygu dalga· 
çok severim. Ondaki üslup ve a· mısınızT? b.. B k f 

1 
tarı içinde kalırsınız!... İkisinin 

henk rok orijinal, çok harikula- - a ıı.. a ınız en az a ee- . 
dedir. Daha ııonra Ziya Pa§a.. verek okuduğum üç başmuharrir birbirine öyle bir yakınlığı vıır kı 
O da çok filozof bir şair ••. Her vardır: Hüseyin Cahit, Necmed· aynı kaynaktan aeldiklerini he· 
mısraı bir ata sözü gibi bellen- din Sadak, Ahmet Emin Yal· men hissedersiniz. Bunun sebebi· 
meye layık ... Mehmet Akife ge· man... ni de §Öyle izah ediyorlar: Bizans 
lince: Nekadar realist bir şairdir, - Fıkracılarda.n kimi beğenir- :kiliselerine bunu ilham eden 
bilir misinizi Bütün §iİrleri lstik· ıinid Türk halk havalarıdır .. > 
lal marcı &;ibi hayattan alınmı§... - Akagündüz çok güzel yazı· .Sütün bunları Simeon Angc· 
Akif daha ziyade olan şeyleri yor. Peyami Safayı her zaman lopulos açık, temiz bir türkçe ile 
vermiş bir adam. değil, ekseriya beğenirim. Bir de söyledi. Hatta şivesindeki küçÜ· 

- Ya en yenilerden? türkre ög"'retmenim Şevket Ra· k f k b'l d"" ı· ..- c.Ü ar ı e arasıra uze ıyor, 
- ···• doyu... tam bir Türk çocuğu samimiyet 
- Onları tanımıyor musu· Tiyatroya gidiyor musu-

1 
ve safivetiyle fikir ve duYaUlarını 

nu~ ;ı.. nuz? anlatıyordu. 
- Onlardan kimse,•ı anlaya· - Dram kısmına hemen di- j Neriman Hikmet 

mıyorum. Sade durdukları yerde yebilirim ki hiç gitmem. Herhal· 
ona buna çatıyorlar, ortalıiı ku- de bu alışmak meselesi olacak. 1 
ru ııürühü ile katıp kavuruyorlar. Fakat komediyi kaçırmam. 1 
Neticede ortada bir ıey yok .. • Bence Türk komedisini yara· ı 
Ben Yunan klblklerini Homer, tanlar Hazımla Vasfi Rızadır. 
Platon, Dukididisi nekadar O· Onlar hu ıanatin babası .,.yılır· 
kursam TUrk kllıiklerini de öyle !ar. Gerçi Naşit te onlardan a§ağı 

1 BOBIA 1 
4 lKt~QlKANU~ l&U 

Kapea~ 

okuyorum. dciildir. Bdki daha popülerdir 
-Ya romancılardan} o ... Çünkü daha halkın içinden, 
- Romancıları çok tanımıyo· daha halka yakın... Halkın her 

rum. Yalnız Reşat Nuriyi oku· türlü zaaf ve kaprisini sezen, du· 
dum. Çok usta bir muharrir ..• 

1 
yan inıan ... 

Hayatta hergün rasladığımız vak. Yalnız bir mesele var: Bu be
aları, duydu~umuı hisleri bize nim çok canımı aıkmıııtır. Halide 
kolaylıkla nakletmesini biliyor. Pitkinin Şehir tiyatrosundan ay. 
Her şeyi kolaylıkla canlandırı· rılmasını fikrimce doğru bulmu· 
yor. Kızılcık Dalları, Yaprak Dö· yorum. Halide, Şehir tiyatroıun
kUmü... Bence en .,Büıel roman• da gördüiüm bir çok artiıtlerden 
larındandır. Buaünkülerden Yu· çok daha aanatıkar ve olgundur. 

Sterlin 5.24. 
Dolar 132,20 
tsvıçre Fre. 29,7725 
Drahmi 0,99715 
Leva 1.6225 
Peçeta 12,9375 
Dinar • 3,175 
Yen 31,1375 
leveç Kronu 31,0975 

ESHAM ve TAllVlLAT 

Ergani lll,75 

,..2 BUyUk Şaheser Buoun SUMER Sinemasında 
t - DEANNA DURBİN'in 2 - PİERRE BLANCHARD 

en büyük muvaffakiyeti ve RENE Şt. CYR 

İLK AŞKI BiR KIS GECESi 
Seanslar: 12.30. 3,30 • 6,30 ve 9 da filminde: Seanslar: 11 (tenzilatlı), 2 • S ve 8 ele 

Milli PiY ANGO 
7 ikinci Kanundaki Piyango Çekilişinde 

501 000 LiRA YI 
YILBAŞINA NAZARAN 

Beş Lirahk Biletle Değil 
4 LiRALIK BiR BiLETLE 

Cezalılara İş Yaptırılacak 
İmalathaneler için .Sermaye Bulunacak 

. Mılddeiıınıuınilık İstanbul Ye Hs-. dr.lurnumllıklere lfMli <'riılmıştlr. nu 
kıidsr r."11" evlf'rindeki ~ııayı., 'a ln-1 miktar gc<:l'f\ ııene c nazarnn çok 
tizaııu artırmak ve ışsia.lık ytlıllnılen fo:r.IRdır. Bun ı rnğmen y• ni sen<'ye 
sık sık çıkan kavgalann vP. \ntlanru dl'!\Tedll~n d'l:' yAhıttn 3 ısı çok 11.z-
111zlıkların önüne feÇtnf'k ıtln yeni dır. ~YA AdcU~rtnın artrnl\Sinda 
tedbirler ıllmıya karar vermıştır. geçen S<'nedenbert t.atbık mcvktlne 
Cezıı. cvlerı; kllnunun ıstedtıı eraı- k nan ye l kanunl:ırm lesın mm 
ti haiz olmndıl:J ıoın mahkOmları tur. 
ayrı ayrı odalara J<oymıya şımallık zımn,etine rarA ~ll'f'n l>lr \l''r.nt'-
lmklln yoktur. Bır kovu-ita yüzlerce 

d:ır - Anknradald Yl\nlı;ı fabrikası-
Ubıkalının bir Rtt!.tl l~t kn':naıım nın \CZnednrı Snbr•nln fabrika ka. n 
onlıı.rr bırtok lenl\lıldn•·n ı 'k~i ~ 

sındnn 400 lira lmdtu• bir )'>arayı um yordu. Şimdi ccuı cvlcrlnd bh~ok 
lmaIAthanclcr yapıl•cll#ı gibi ccznh· mctınc geçlrdlği iddia cdllaı~i lçln 

AnkarA mtldde!UtnUm\Hğı Uı.rrtni\t1iH\ 
lam muayyen ıı:amanlnrclıı ='P<>r ,l'np• hakkında te\'ktf rnllzr!kltl'tesı h~ il· 
tınlacak ,.e ayrroa dcr::lcr de vcrllc-

rnlıı v~ yakaıanmnın ıc,:\n 1Rtarıhul l"ektlr. Hemen h r mahkCtm iş buln-
bilec-eğl için işsiz oturmaktn'l do""an emulyet muımrıllğiinl' lel~ar 'l"rll-
bUttln !ıo.nnlıklardan koruntııuş ~la· ml~tl. 
cnktır. Şimdilik bu lmnllıthanelcr 

fçln mtltedavil bir sermaye bulunma 
Ilı ciheti tetkik cfülmektedir. Ceza 
evleri binaları için Adliye Vcklletln· 
ce toplanan ;paralardan blr miktarın 
Rvana olarak bu işe tahsis edilmesJ 
muhtemeldir. 

SU~lll l!\'V~lkl &lilt )'8kl'llı\nn'll\! \'1! 

Sulllı.n&hmct rmlh bitin l ~~' f\ftkt• 
mi tAraftndttn hU\iyNl le!'Jblt t'dıldllt 

ten sonra Ankancya A"önderllınesın 
knnr 'crmışur. 

fta~n relmıt - Adıl i ınind bir 
~nt bir kah\•ehanMtn ~nC(ıttstn• 

den glrerek 'bir radyo ~ldt!ı tçln 
dlln mliddcıurınımtlığe 'erilml tı. 

ru değıldır. Yuz sekseninci mad
denin buna dair fıkrası tadile 
muhtaçtır. 

1' etrıi masuniyetin ref' 1 hak· 
kındaki mahkemr- tnleplcrının on 
.1edinci maddenin ruhuna muh!ı· 
lif olarak basmakalıp rcddınden 
tatbikatta şu neticeler çıkıyor: 
Bizde mebusluk ııfalı yenı intı· 
haha k dar devam ediyor. 8.r 
tnebus tckraı intıhııp olunursa 
dcvr<' sohuna bırakılan davanın 
göruln1eslnl' meydan kalmıyor. 
Dört sene onrasına kalıyor. Oort 
llenel r bir duziyc birbırıni takip 
edinte bir mebus. Anayasanın 
kasdetmediği bir imlıyazı elde et. 
tnİ ve vıUaıH!aıların haklarına o
lan tecavüzlerınln hesabını ver· 
ml!kten kurtulmu!\ oluyor. Ka-
nun şeklen hakları koruyor ve 
tnüruruzamlın ııılemtyeceğıni söy. 
IUyor. tbkat hakikatte hakkın 
hulun 1 hnat :yetleri yok olur. lh
!:llti tahkikat bile yapılamadığı 
lçin şahitler ölür, dağıhr, lıi ha· 
lırlayamaz, belki de davacı da 
ortadan k ybölur, ltak.kı aratnak 
lmknnı kıı.hnaı. 

Aıtll.veye bir !l!Mede gelen dq6Ja -
İstanbul mUddelumumllijinln bir ııo
nellk dosya adedi 120 bini bulmuş

tur. Bir sene içinde mUddeiumumtll-

Mebus\ar arasında öyleleri var 
iti haklarında yalnız bır madde
den dolayı ahmııtan fazla dava 
biriktiil ve ııenclerdenberi görü
lemedıği ıöylenmektedir, Bu va· 
i:İyet, vatantlaşların aleyhine bir 

Sultanahmel sulh blrlneı C~Uı. Mki- lmtiyu tetkıl ettiği ve hele elin· 

ğe bu kadar evrak gelmı~ ve bUnlar 
muhtelif mahkemelere \te İllanbııl 

adlıyesine baflı mahkemelere ve mUd 

Yalnız 3 gUn kaldı. Sinema dUn· 
yasmın en yUkıı.ek sanatklrlan 

CHARLF.S BOYER 
CLAUDETl'E COLBERT'in 

en son çevirdlklui 

DOŞES 
PETROVNA 

(TOVARİÇ) 

BUGÜN 

LALE 
SINEMA81NDA 

ATIUCA: Türkçe Paramunl 
Jurnal 

Bugttn ıı.at 11 de teıWlltıı 

matine. 

tnl dU11 kendisini tevkif ttmıeottr. 

Tuca Meıeıeıı 
lngiltere - İspanya 

Anlaştt 
Ne~ork, 4 (A.A.) - Ncv

york Thnee «azet~ine göre f ngıl
tere ile \spanya hükumetleri 
Tt1.nea

0

deki İngilız menfaatlerinin 
korunmı1111 tnetıeleıinde anlaımıa· 
lardır. Anlatmanın bir kaç gün 
~inde lmaası beklenmektedir. 
Tanca'nın harpten ıonrılu ıtatü
ıü hakkındaki müzakerelere de• 
vam edilmektedir. 
~ 

Rumen Ordusundan 
istifa Eden Yokmuş 

Bükreş, 4 (A.A.) - Milli Mü. 
dafaa Nezarl'tl, bir g~neralin ve 
bir çok Albayın, prôtcsto mahi-
yetinde, Rumen orduıunclan isti· 
fa etmi.§ olduiu hakkındaki ha
berleri kad surette yalanlamakta. 
dır, 

de tazete albi bır silah bulunan 
bir ml'busu kanunun f cvklna çı· 
kardığı gıbi, İ§ n1ebusun menfaa· 
line tlc uygun deoğiidir. Çünkti 
belki de dava neticesinde beraet 
~decek ve tan altında kalmaktan 
kurtulacaktıt, Halbuki muhake· 
tne yapılamadıgı iÇin zan vaziyeti 
sonıuıı: bir surette devam ediyor 
ve umumi hilyatımızaa lilzurnsuz 
~ere bir tlh•tiııtlık havası yaratı· 
~or. 

Anayasadaki demokrasi r>retı· 
eipl~rrt\ln .Y•taf bır halde olduğu 
Ve yaran?ık gaytelıyle ııahsi imti
)•azlara tahammul cdıltnedıği ka
haatıı;fn vatandaşlara verilmes~ 
o kadar bUyiilc. bit tnlllt menfaat 
tetktl eder ki bunun kar~ısında şa
b11lata ait hiç bir batır ve gCSntll 
entli~eaine yer kalmam<i!ıı lazım
dır. 

6üyiık Millet Meclisinin bütün 
bu noktalan göaÖnünde tutaca· 
ğını ve teırii masuniyetin nf'i 
rnesclesini, T eıkılatı Esasiye ka
hununun on yedınci, aitmıı doku
~ncu ve yetmiı birinci maddele
rinin delaletiyle ilk fırsatta esaslı 
bir tetkikten geçireceğini ümit 
ediyoruz. 

AldMt Emin YALMAN 

Haftanın en süzel proırramı K ' • 11 A k l 
Bugün SARAY Sinemasında arz ıvıe iup arı: 
1. / 1. Çocuk Mürebbiyeleri 

S LV A S DNEY-}QEL MAC CREA Ecncbı mUrebblyclcrı ın Turk ev-
tarafından vücude getirilen büyük içtinw.i bir filim ı lerine sokulmamı ı h lckındaki ka 

•• A rara çok n1emnun oldum. Bunların G u N A H K A R L A R bir kısmı şUphe yok ki, toetık b -
kınn için yetişt rı'mlşUr. Çocuğun 

FQIALlK - İYİLiK • GANGSTERLERiN RUHU "'e 111hhat1 ve Uk ıuyatıarı lli!aıncıe lyı 
AŞKIN VEÇHESi tealrleri vardır. Fak t buna karş.ı ço-

B ·· ı j cuğa Uk dil olarak )abancı bir dil ugun saat 1 de tenzilatlı matine 
~--•••••••••••••••••••••••' öğretmek, dlma.gmı bcı~ıak, t'vlttlmı.ın harlmine yabancı tdllrl r ' 

KAHVECi GUZELI 
TORK ARTiST, MÜZİSYEN ve TEKNiK ADAMLARJNIN 

ZAFER TACIDIR 
Reji: ERTUGRUL MUHSiN 

-59!. /PEK ve SARA Y Siaemalarında 

bunlar!& allkalı rnatıyetıcr sokm k 
&"lbl mahzurları d& \ardır. Bundıın 

başka dUştınUlccck bır fCY ... bir çok 
terbıyell TUrk kızlannın muhtaç < ı
duğu ve yapabllceegı b r lfi nlmala· 
ndır. 

Kazanmanız MUmkUndUr. 
Yılba§ı Piyangosunda kazanmadınız mı? Yüz bin lirayı mı kaızanmı'ık istiyordu

nuz? Fakat belki de biletiniz de yarımdı. Onun için Yılbaşı Piyangosunda büyük 
ikramiyeyi kazansanız bile onun ancak yarısını yani 50.000 lirayı alabilirdiniz. 
Fakat bu 50.000 lirayı ka:zanmak daima mümkündür. Önümüzde bir fırsat daha 
var. 7 lkincikanundaki üçüncü çekilişte bu büyük ikramiye 50.000 liradır. Hem 
bunu Yılbaşında olduğu gibi 5 liralık bir biletle değil, 4 liralık biletle kazanmanız 
mümkündür. Yani talii satın alıpta bir lirada eksik vermiş olacaksınız. 

~--------------------' ,. BUGVN 

Ecnebi çocuk bakıcıları a hl:zırnct

ı;I muamelesi <'dtlml~or, sofraya alı· 
nıyorlar. Ylyitl lçtlklerlnden baska. 
kendilerine ytlk!'Jek nıa~lar \ erJlı~ r 
Bu yolda 'hır hıc muhtaç bl>ılerce 
Tlırk luzr \•ardır. Nedr.m bunlar h · 
tabaJucılık kursuna benzer kural r· 
da çocufıilııPakım \C tc..'iıi~c i liğretıl· 
mesın, nedcıı ccn bl olmıyan rnUr b
blyeleri çtım ıt scvivcleri ne olurs 
olsun dadı d.ye tclflltkl cttıren M ,ı 

teUı.kkiler dcğı.şmc in ... 
Ecnebi mllrcbblyelermln bıraUı~ı 

boşluğu memleket<' faycla.h 'o hı
yırh bır surette doldurmıı.k ıçın or
tada iyi bir imkAn bcllrr:tlftır kı, 

buna maartt ve saJ!'lık V#-kftleU"rtnin 
a!Aka göstennelerl bekl<'nır. 

Bundan ba§ka bu çekiliş dördüncü tertibin sonuncusu olduğu için, orta bü_. 
yüklükteki ikramiyelerin miktarı da çok fazlalaıtırılmııtır. Bayiinizden bir plan a
lıp tetkik ediniz. Geçen çekilişlere göre ikramiyelerin hem adetçe hem de mik
darca ne kadar fazlalaştırıldığ•nı göreceksiniz. 

MELEK ANNIE DUCAUX 
ERIC V. STROHEiM • ANDRELUGUET 

Sinemaamda nin nefis bir surette yarattıkları 
SENENiN EN BÜYÜK FRANSJZ FiLMi 

FIRTINA 
Muhtctem AŞK - IHTJRAs ve MACERA ŞAHESERi 

ili ve olarak: En aon Foka dünya havadisleri 
Buıün ıaat 11 de tenzilatlı mJtİne 

Ua.aan Tulı in Bt• t'r 

Kurtı&n ha,,.111111, u~ ntllli ceıııhr· 
t.&n ı.ay~ne ~u,lıın •<:~n "" ~ıy

,;an fı. att:tr~1\r. bırldlr. 
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Bristol Şehri 

Hava T aarru
zuna Uğradı 
Londra. 4 {AA.) - Düşman 

tayyareleri bu gece batı İngiltere. 
deki Bristol ;ıehrine taarruz eder· 
ken İngiliz bombardıman tayya· 
relen de üstüste üçüncü gece ol
mak üzere Almaoyadaki Bre
ınen' i bombardıman ediyorlardı. 

Bristol' e karşı yapılan hücum 
şımdi artık mutad olan usulle 
ba!llamı~tır. Aydınlatıcı fiııekler 
atııdıktan sonra yüzlerce yangın 
bomba~ı ticarethanelerle mağaza. 
!arın üzerine bırakılmış ve fakat 
daima uyanık olan alakadar ser· 
\"İslerle halkın gösterdiği faaliyet 
ııayesinde bütün yangınlar söndü
rülmüştür. Yüksek infilak kudret
li bombalar bir hastaneyi ha.sara 
uğratmıştır. Bir belediye kliniği
ne, bir manastıra, bir otele, bir 
sinemaya, 3 mektebe ve bir tica· 
rethaneye bomba isabet etmiştir. 
Düşen infilak bombasının adedi 
mutaddan az görünüyordu. Hü
cumu müteakıp düşman şiddetli 
bir baraj ateşiyle karşılaşmış ve 
projektörler faaliyete geçmiştir. 

Londrada biri gece yansından 
evvel olmak üzere üç alarm ve· 
rilmiş, fakat düşmanın faaliyeti 
zayıf olmuştur. 

Liverpol ile batı-şimal üzerin• 
de de tayyareler görülmüştür. 

Memleketin di&_er kısımları Ü· 
zerine de bombalar atılmışsa da 
zayiat kaydedilmemiştir. 

Londra, 4 (AA.) - Bu sabah 
erkenden bir düşman tayyaresi
nin Manş denizine dÜ!!Ürüldüğü 
öğrenilmiştir. 

Bardiy3 ikinci 
Hattı Y a r ı I d ı 

***(Bartı 1 in<"ide) 
tazyiki teşkU etmektedir. Zn·hh ara
balardan müteşekkfi ml\frezeler, Lıb 
~a hududundan içeri 110 kilomel,.e 
kadar ilerlemişler ve Bardia ile Tob 
ııık arasında sahilde bulunan muhte
lif noktaları işgal altma almışlard.:. 
İnglliz hava kuvvetleri, bir tarafta ·ı 
İtalyanın muhtelif noktaların bOm
bardrman etmiye devam etmekle be· 
raber Libya üzerindeki faaliyeti 'r:r·i 
de 3yni şiddetle idame ettirmişlerdir. 

İtalyan Şehirlerine Hava taarruzu 
ltalya..daki faalıyctlerin P.n mühim· 

!eri arasında Palermo, Orotone Torre, 
Anunziata şehirlerile yenidcr Napoli 
\•e Tarentoya karşı icra cdile-ı mu· 
vaffakry~tli taarruzlar zıı,rcdı:ebilır 

Merkez Müdafaa Hatlanna 
Girildi 

Kahire, 4 ( A.A.) - Umumi karar-
Ah tarafından neşredilen bir ~ı liğ· 
e, Avustralya kuvvetlerinin 9 mil u
:Unluğunda, bır cephe üzerinde Bar
:lia'nm merkez müdafaa istihkamla· 
rına da iki mil derinJiğinde girdik· 
!erini ve harekli.tın muvaffakıyetle 

ievam ettiğini bildirmektedir. 
Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz wnu

mt karargahının tebliği: 
Dünkü cuma akşamı askerlerimiz 

Bardlanm merkez müdafaa hatların 
da 14 kilometrelik bir cephe üzerin
de 3 kilometre ilerlemişlerdir. Hü -
l'um Avustralyalı kıtaatın coşkun 

hamlelerile yaprlmıştıı·. Kitaatımızın 
zayiatı nisbeten azdır. Harekat mu • 
\'affakıyetıe devam etmektedir. 

Sudan hududunda topçumuz ve 
devriyelerimiz yeniden faaliyet gös
termişlerdir. 

Tass Ajansının 
Bir Tekzibi 

Moskova, 4 (AA.) - Tass 
ajansı bildiriyor: 

cYabancı memleketler basını, 
1 Kanunusanide Pravda ve yahut 
herhangi bir diğer Sovyet gazete
sinin, Stalin'in enternasyonal va· 
ziyetin tahlilini ihtiva eden bir 
makalesini ve yahut bir yeni yıl 
mesajını neşrettiği hakkında bir 
haber yazmıştır. 

T ass ajansı, uydurma olan bu 
haberi tekzibe salahiyettardır.'> 

Pamuk Kongresi 
Mesaisini Bitirdi 
Çukur Ovada Akala Pamuğu Ekilmesi 

Temennisinde Bulunuldu 
Ankara'. 4 (A.A.) - Pamuk kon- 1 karılması hakkında vermiş olduk -

grcsı bugün !Zmir mebusu Rahmi ı larI yüksek direktiflerinin tahakku· 
Koke'nln reisliği altında son toplan . ku ıçin pamuk müstahsillerinin bü
tısını yapmış \'c komisyonlar tara- tun gayretlerini sarfetmekte olduk· 
fından hnzırlanmış olan raporlar o- !arı ve Cümhuriyet hüktlınetimizin 
kunaı ak bunlar üzerinde göı·ti'}.ülüp bu mühim gayeye erişmek uzerc al· 
kararlar verilmiştir. mış olduğu tedbirler şükran ve min· 

Komısvonlar, Bu raporlarında Çu netle tebarüz ettirilmiştir. 
l<urova bolgesinde «Klevland> yerine Kongre vekilin kongre dileklerinin 
«Akala> pamuğunun ikame edılmesi yerine getirılmesi için imltan dahi • 
temennisinde bulunmuşlar ve mem . linde olan her şeyin yapılacağım te
leketimiZde pamuk zira.atinin inkişa ba.ıiiz ettiren kapanıa nutkunu alkış 
fı ı mln edecek da.ha birçok dilek· !arla dinlemiş ve toplantısına niha· 
!eri kongre umumı heyetinin tasvibi yet vermi11tir. 
ne arzetml.ıılerdir. Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erk · 

Bu raporlarda hassaten Mılli Şe- men kongre azası şeref.:...'le şeblr ıo

fi.mizin memleket pamuk rekoltesi - ı kantasında bir öğle ziyafeti vermiş· 
nın ılk hamlede 500 bin balya.ya çı· tir. 

Mürakabe Bürolan Fiyatlan 
Her Gün Kontrol Edecekler 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri- dır. Vekaletin lüzum gördüğü 
rnizden telefonla) - Ticaret Ve- yerlerde Hat murakabe komis· 
kaleti fiat kontrolu hakkında bir yonları müstakilen vazife ifa e· 
talimatname hazırlamış ve Vekil- deceklerdir. Memurlar fiilen Hat· 
ler Heyetine sevketmiştir. Bu ta· j Iarı kontrol etmek üzere piyasa
lim~t~a'?ede t~kilat. bürolarının 1 ya çıkacaklar ve alakadar tüccar
dahılı hızmetlen ve fıatların kon· lardan lüzumlu malumatı ve ve· 

trolu hak~ında esa.~lı hükümler saikı talep ederek icabında zabıt 
vardır. Fıatlann folen kontrolu tut ki d Fiatlaırın kontrolu 
ve fiat murakabesi murakabe bü- aca ar ır. 

işi biri şikayet ve isbat üzerine, 
roları tarafından yapılacaktır. diğeri de re' sen olarak iki türlü-
Murakabe büroları ve Mıntaka İ 
Ticaret müdürlüklerinin bulun· dür. Bu kontrol Ankara, stan· 

madığı yerlerde mahallin en bü
yük memurlanna bağlı ve bir şe· 
fin idaresindeki fiat kontrolörleri 
ve memurları bu işi yapacaklar· 

Ruzvelt ingiltereye 
Mümessil Yo:ııyor 

x•x<ısa.,ı 1 ln<ıi<Je) 
Buradaki umumi kanaate göre, 1n 

giltere bu sene sonunda, bu prog -
ramdan istifade edecektir. 
Amerikalılar İngilterenin İstili 

Edilemiyeceği Fikrinde 
Londra, 4 (A.A.) - Nevyorktan 

bildirildiğine göre Gallup enstitUsü 
tarafından efkArı umumtyede yapı -
lan, <Memleketimizin müstakbel em
niyetinin, İngilterenln zaferine bağ· 
ı · bulunduğu ka.naatınde misiniz?-. 
Sualine verilen cevapların yüzde 68 i 
cEveh, ytizde 26 sı cHayttı. olmuş
tur. Cevaplann yilzde 6 sı müphem· 
dir. 

bul, İzmirde hergün, teşkilatı 
müsait olmıyan yerlerde mümkün 
olduğu kadar az fasılalarla yapı· 
lacaktır. 

Japonya 

Amerikan 
Protestosunu 

Reddetti 
Peiping, 4 (A.A.) Reutec: 
Japon makamları, geçen pazarteai 

günü Amerikan bahriyelilerinin tev
kifi ve kendilerine fena. m•.ıamele edil 
mesi üzerine verilen Amerika. pro
testosunu reddetmişlerdir. 

Japon askeri makamları tarafın

dan mahalli matbuat vasıtasiyle ne~ 
redilen bir beyannamede mUzakere
lerin dün geç vakit aldm kaldığı bil 
dirilmekte ve şu suretle nihayet bul· 
maktadır: 

Japonya hA.disenin Amerikan ma
kamları tara.tından ittihaz edilen 
hattı hareketten müstakil olarak hal 
li hakkındaki noktainazarında ısrar 
edecektir. 

' 
Bayanlar için Pek Mühim 

Seym bayantarmımıan gön:!Uğtl-

ınttz teveooUh "" rağbete k&rşx 
~ borcumnzıı ödemek için mı 
deta Amerik&dan getirttiğtmiz en 
bUyilk makineler sayesinde !' E • 
M t L 'i sıkı,urıc1 silindirlerle ga
yet kullanışlı, ufak mikropsuz bir 
şekilde yeni ambaliıjlarla piyasaya 
çikardiğımızı saygrlarnnızla arzey
leriz. I<' E M t L bayanları birçok 
rahim rahatsızlıklarından koruyan 
ve üzüntilltl işlerdE:n kurtaran en 
birinci a.det beneridir. 

.. 

Her Ticarathaneda FEMİL ve BAÖI Bulunur. 

Devlet Demiryollan İlanları 
Görülen lüzum üzerine 6/1/41 tarihinden itibaren a.şağida. No. ve se

fer ettiği kısımlar gösterilen bazI yolcu katarlarının Haydarpaşa.dan 

hareket saatierile itinererlerinde değişiklikler yapılmı!Ştır. 
Her gün Haydarpaşa.dan saat 15,45 te hareket etmekte olan- 6 No. 

lu katarın 6/1/41 tarihinden itibaren Ha~a.n saat 15,15, Pen
diltten saat 16 da, lzmitten saat 18 de Arifiyeden saat 19,07 de, Bile
eikten .saat 22,05 de hareket edecek ve· Eskiı;ıehire saat 00,58 de vara
cak surette, 

Her gün Haydarpaşadan saat 20,05 hareket etmekte olan 10 Numa
ralı Ada.pazar trenininde, Haydarp.dan saat 19,15 de hareket edecek. 
ve Adapuara saat 23.55 de varacak surette, 

Her gün Haydarpaşadan saat 15 te hareket etmekte olan 34 numa· 
ralı banliyo treninin de, Haydarpaşadan saat 14,50 de hareket edocek 
ve Pendiğe saat 15,45 te varacak surette, 

Arifiye - Adapazar • Arifiye arasında i~liyen 115 ntl'maralı trenin 
Adapazarında sao.t 18,35 te ve 106 numaralı trenin de Ariflyeden saat 
19,20 de hareket edecek surette itinererleri değiştil'ilmiı;ıtir. Fazla tafsi· 
ıa.t almak için istasyonlara müracaat edilmesi muhterem halka ilAn 
olunur. (60) 

L~ 

ıt-flet Liralık Lira 

1 2000 - 2000.-

s 1000 - 8000.-

2 '130 - 1500.-

1. 500 - 2000-
8 260 - 2000.-

35 100 - ssoo.-
80 60 - 4000-

soo 20 - 6000.-

c1941 senesi içinde Almanya, ~ • 
glltereyi istila. etmek teı,ebbUsünde 

bulunduğu takdirde muvaffak olaca· 
ğım zannediyor musunuz?> sualine 
veı1.Jen cevapların yüzde 11 i cEveb, 
yüzdt> 74 ü cHayın olmuştur. yüzde 
15 i de müphemdir. 

ltalyanlara Göre 
12 Ada 

İyi malumat alan bir kaynaktan 
bildirildiğine göre yeni Vaşington ~· 
sefiri amiral Nomuranın Çindekl as- r'l 
ker1 makamları ziyaretinin tek he
defi, yeni vazifesine başlamak için 
Vaşingtona gitmeden önce Amerika 

Türkiye İt Ban.kasma para yatırmakla yalnız para bl• 

riktİnnİ§ olı:naz. ayıu zamanda talihinizi de denmnif 
ol..-aunuz. 

ile yeni bir hAdise çıkmasına. mU.sa
ade edilmemesini teminden ibarettir. 

Kcşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, Kumbaralı ve kumbarasız be
l Ağustos. S tklııclt.eşrhı ta- aaplarmda. en az eW lirası bn-

rthlerlnde yapılır. lu.ııaWar kuraya dahil edilirler 
~=(Başı 1 lnclde) ~ 

İngiltere ile gizli bir anla§ma yap. 

mıı olmakla itham etmektedir. I · . ·-
Diplomatik muharrire göre, bu -----------...--....w _ t.•===:.1J•••=::::.m:=::=:=:li!:=:m:eıııc:911:1ıc:;;;;;;;.;J 

ani bücmnun aebepleri karanlık Baglaldl Program 
~~ i~.e ~e 1_talyanların ~ ! 9 Program, 9,0S Ajans haberleri, 
Hıtler'm Turkiyeyı elde etmek ı- 9,18 Hafif müzik ve marşlar, 9,45 
çin rii§vet olarak 12 Adadan bir Ev kadını. Yemek listesi. Abone Ocreti 
kaçının Türkiyeye terki busuawı• I 12,SO Program, 12.33 Mttşt.erek '.l'ürkiye dahlllnıle: 
da B. Mus.solini'yj ikna etmek is- şarkılar, 12,50 Ajn.a.s haberleri, lS,05 
tediği hakkındaki haber itibardan Tek şarkılar, 18,2ı5 Radyo ısaJon or- Senelik 6 aylık 3 aylık Aylık 

d~lmek istenildiği tahmin e- kestı-aaı. --------
4
-o_o _____ I 

dilebilir. 18 Program, 18,08 Radyo caz or • 1400 750 150 Kr. 
Muharrir sözlerini JU suretle bL kestı-ası, 18,50 Saz eserleri, Şarkı ve Uııriç memleketler: 

tirmektedir: türküler, 19,SO Ajans haberleri, 19,45 s a.ylık Aylık 1 
İtalyanlar Türkiyeyi korkut- Fasd heyeti, 20,15 Zarah Leander 'Senelik 6 aylık 

mak istiyorlarsa, zamanı fena seç. plakları, 20,30 Konu,ma, 20,45 ~il-
2700 1410 800 Kr. yoktur 

ın~lerdir. miş ,arkılar. 21,15 Konu'ima. 
- ----

VATAN Gazetesi 
lLAN FİYATLARI 

Ba.'jlık maktu olarak 
1 inci Sayfa Sımtiml 
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Mühim Bir Keşif 
Sayesinde buruJukluklara 

nihayet veriliyor 

Bu Tecrübeyi Vapımz. 
Meşhur bir cilt mütehassısı ta

rafından keşif ve genç hayvan
ların cilt ve hüceyrelerinden 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına müşabih olan 
cBİÖCEL> tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan pembe renkteki To
kalon Kremi terkibine karıştırıl

mıştır. Bu aksam, yatmazdan ev· 
vel surunuz. Uyuduğunuz her 
dakika zarfında cildiniz, bu kıy· 
metli unsuru mas edip beslene· 

Görünmek 
i~fer misiniz? 

cek ve her sabah kalktığınızda 
cildiniz, daha saf daha taze gö· 
rünecek ve gençleşecektir. 

Çündüzleri, beyaz {yağsız) 
T okalon Kremi kullanınız. Ter•. 
kibindeki beyazlatıcı ve kuvvet• 
lendirici un~urlar, dahile nüfuz 
ederek gizli gayrisaf maddele· 
ri ihraç ve siyah noktalan izale 
eder. Açık mesa.meleri sıklaştı· 
rır ve bu suretle cildinizi beyaz· 
latıp yumuşatacaktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadın bir 
kaç sene gençleııebilir ve genç 
kızlann bile gıpta edeceği şaya· 
nı hayret bir cilt ve bir tene ma~ 
lik olabilirsiniz. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Em1.tiyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Ahmet Hullliıinin 273/8661 hesap No. sile Sand1ğun1Zdan aldığı 

( 4.000) liraya karşı birinci derec(de ipotek edip vddesinde borcunu ver
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı 
maddesinin matUfu 40 cı maddesıne göre satilması lcabeden Bakırkö· 
yünde Osmaniyenin Çobanı;eşmesi sokağında 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 
26. 28 24 No. lu kayden 3·1 dönüm miktarında mesaha.sı olan bahçe 3 
ahır ve diğer mUştemillltı ve kuyuyu haVi nim k.B.rgir altı evin tamamı 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kay
dına göre yapılmaktadır. Arttırma.ya girmek IstPyen (1000) lira pey 
akçası verecektir. Milli bankalarrmızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica· 
resi ve taviz bedeli ve tellaliye rUswnu bOrçluya aittir. Arttırma şart· 
namesi 3/1/941 tarihindE'n itlba.ren tetkik etmek isteyenlere Sandık 
Hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicll kaydı ve sa.ir 
lüzwnlu malQmatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırma
ya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul 
hakkında her şeyi öğremin ad ve telakki olunur. Birinci arttırma 
5/3/941 tarihine müsadif çarşamba Cağaloğlunda kAin Sandığmıızda sa· 
at 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükelle
fiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şa.rttir. Alcsi takdir· 
de son arttrranın taahhüdü baki kalmak şartile 20/3/941 tarihine mU· 
sadlf perşembe günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapı· 
l~aktır. Bu arttırma.da gayrimenkul en çok arttıranın üstünde brra· 
kılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ala.kadarlar ve trti· 

fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fıuz ve masarife dair 
iddialarını ilA.n tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleri· 
le beraber dairemize bildirmeleri llı.znndır. Bu suretle haklarını bildir· 

m.emiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedeli· 
nin paylaşmasından haliç kalırlar. Daha fazla maltımat almak i.stlyen
lerln 39/1192 dosya. No. sile Sandığiınız hukuk l~leri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

* ** DİKKAT 

Emniyt!t Sandığı, Sandıktan &iman gayrimenkulü ipotek göster -
mek isteyenlere muhammlnlerimizln koymuş olduğu kıymetin % 40 nı 
teca"iiz etmemek Uzere ihale bedelinin yansma kadar borç vermek sure· 
tile kolaylık göstermektedir. (68) 

ŞEHİR TlYAT&~~U 

TEPEBAŞINDA 

DRAM KISMI' 
Bugün saat 15,30 da 
Akşam 20,30 da 

ABDAL 
Yazan: Dotoycvski 

TE!ISILLEBI 

İSTİKLAL CADDESL'IDE 
KOM.EDt KISlıll 

Gündüz saat 15,30 da 
Akşam 20,30 da 

PAŞA HAZRETLEIU 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü. Ahmet Enıuı l:-.ım&a 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

- Size söylediğim gibi dünya ~~ıi;-Gene- bu adam Frans'm ki- 1 Müsaade ederseniz oraya vardı. Okuduğumu anlamıyor- karşıma oturdu. Bana bazı şey· 
yüzündeki yegane dostum olan lap sahifesi kesmek için kullandı- kadar ben sizi götüreyim. Mister dum. Bir saat geçti. ler sordu. Ben de cevap verdiın· 
Ned amcaya gideceğim. Herhal- ğı bir bıçağı cinayet yerine getiri- Kraven burada kalsın.. Nihayet Alrait döndü: Bütün bu zaman zarfında gözle· 

"' de akşam oldu. Evine dönmüş· yor ve bu suretle şüpheleri Frans bana bakarak sordu: - Nasın Oraya gitti mi? rini yüzüme dikti ve hiç çevirme· 
tür. Frans'ın üzerine topluyor. Bu bı- - Ôyle mi yapalım~ - Mister Kraven, her ikinize di, hatta kırpmadı bile.. Şimdi 

- Bana kalırsa, Mis Frans, çağı ilk defa odaya girdiğim.iz za. Alrait devamla: de yardım etmek borcumdur. hatırlıyorum. Hayatımdı bu ka· 
Mister Kraven size refakat etme· man görmemiştik değil mi, - Evet, dedi, Mi.ster Kraven Bunu seve seve yapıyorum. Fa- dar zeki ve dikkatli gözler hiç 
melidir. Am~anız belki size bir F rans? burada kalmalıdır. kat bu karmakarışık cinayet işine görmedim. 

Zabıta ve Aşk Romanı 

Yazan: Martin Porlobe -Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
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yardımda bulunmak ister fakat _ Hayıı .. B~n onu bir hafta· Frans razı olmaktan ba,ka ça- boş yere de karışmak istemem. - Rica ederim. Mister Kra· 
yenı tanıdığınız bu arkadaşınıza dır kaybetmiştim. re görmedi: Mis Brandon'o amcasının evine ven, arkadaşınızın anlatmıı oldu· 

Aynı şekilde yardım etmek is- _ Bu bıç.ığın üzerinde sizin - Peki, Mister Alrait, sizi din- kadar götürdüm, fakat eve yak-ı ğu hikayeyi bana tekrar eder mi• 
ter mi, bilmem? parmak izleriniz varmış, değil liyeceğim. Bilmem neden size !aşamadım. Uzaktan kapının a- sin.iz? dedi. 

Frans beni müdafaa ıçın: bu civarda oturuyor. Ona gittik. _Yeni tanıdım. Fakat... mil karşı da büyük bir itimat duyu· çıldığını, uşağın bir an tereddüt- Maksadını pel:: anlayamamış· 
- Halimiz o kadar perişan ki Evde yoktu. Uşağı bu akşam dö- _ Bu fakatı amcanıza anlat· Alrait'in bu sözlerine ben ce- yorum. ten sonra genç kızı içeri aldığını tım. Fakat kendisine her hususta 

tuhaflık etmekten başka çare yok, neceğini söyledi. Herhalde uşak mak güç olur herhalde .•. Sonra vap verdim ve Frans'ın baş par· - Teşekkür ederim ..• Mister gördüm. Kapı kapanmadan ev· emniyet etmeye ahdettiği.m için 
dedi. gazeteleri okumu~ olacak ki beni bütün bu vakaların hepsi s.izin a- mağındaki yara izinden bahset- Kraven, ben üç çeyreğe kadar vel amcasının da Mis Frnns'la 1 hikayeyi aynen tekrar ettim: 

Alrait de güldu· içeri almadı. Biz de Peter·le hah- leyhinizde ... Siz büsbütün başka tim. Alrait merakla geldi, genç dönerim. Şurada viski, soda, siga. görüştüğünü görebildim. - lşte gördünüz mü? Aynen 
- H11kkınız var. Çok müşkül çıvan kuliibesindc- saklandık. Ak- tiirlü de hareket edebilirdiniz.. kızın parmağını tetkik etti. Bir ra vardır. Masanın üzerinde du- - Sizden ayrılmadan evvel tekrc.r ettim, dedim. 

bır vaziyc>ttesınız.. Bana doğrusu- şam olunca size gl'ldik. Bu d'!fa ben söze karı;)tım. Za_ eey söylemiyordu: ran kitap ve mecmualarla meşgul bir şey söylemedi mi? Bana bir Sonra aklıma bir şey geldi: 
nu sövler misiııi.c' Nidn bu ta- Alrait a~nı müştehzi tebes· vallı Fra.ns bu kadar §ey çektik- _Görüyorsunuz ya, dedi.m, olursunuz, vakit geçer.. haber göndermedi mi? 1 - Yoksa acaba iki hikayeyi 
raflar~ geldiniz. Sonra bir şey sümle: ten sonra bir de nasihat dinliye- zavallı kızın çılgına dönmekte Frans'ın yüzüne bakamıyor- - Evet, söyledi. Yarın sabah karşılaştırıp ta yalanımızı mı tut· 
daha soracağım. Son çaldığınız - Mister Kravcn' e niçin ba- mezdi: hakkı var. Bu vaziyette kim olsa dum. Baksam ondan ayrılamıya- onda sizi bahçıvan kulübesinde mak istediniz? 
otomobil nerede? na gelmeye karar verdiğini sor· - Bunları söylemezden evvei aklını kaçırırdı. I cağımı hissediyordum. Ocağın Ö· bekleyecek. Yolu bulacağınıza e· Diye sordum. Cevap vermed!. 

Otomobili ne yaptığımızı söy- mayacq~ım. Bilmem bu geli.ş be- şunu bilmeniz lazım, Mister Al- - Mis Brandon, amcanıza git. nüne oturdum. Hem sigara içiyor, min olduğunu ve kendisinı bek· Buna feııa halde içerledim. Bana 
ledikten sonra Frans şunları ilave nim lehime mi, aleyhime mil Fa- rait.. Frans'm üvey babasını öl- melisiniz. Galib<ı amcanız bu ci- hem de Alrait'i bekliyordum. Va- letmemenizi de tenbih etti. sadece: 
etti: kat şunu bilmek istıyorum: Bun· düren adamla onu sonradan te- varda oturan Mister Armitage- kit bir türlü geçmiyordu. Bir vis· Sonra bana biraz evvel l - Bir şey daha İçer misinİL' 

- Bu taraflara geldik, çünkü dan sonra ne yapmak niyetinde· ı Iefon kulübesinden eve taşıyan dir, değil mi? ı ki içtim. Biraz ~itap okudum. Frans'~n. o~urduğu ~oltuğa . ~tur- dedi. 
dünya yüzündeki yegane dostum J siniz? 1 adamın aynı şahıs olması lazım 1 , - Evet.. Fakat kafamın içınpe hep Frans ı mam ıçın ı~aret cttı. Kendısı de (Arkuı ,,..,.) 
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