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bir h•ber duyuyoruz. Bir Sün 
milyarlarca leva tutan Bulıar 
harp bütçe9lııin kabU1 ecllldlll 
kulalımıza ıeüyor· Erıe.i ıün 
Bulıar ıazetelerlnin. harbin Buı
ıariatan için fil·l bir ,ekil alaca
jını ı&ııerir yazılar yazdıklarını 
ve balkı buna ı.az'ırlamak için dil 
döktüklerini haber alıyoruz. Uçün 
CÜ bir ,Un suıaar Bapeldlinın 
yeni bir nutkun• alt malQmat ak
aediyor: Mihverin zafer kazana
ctılma, BuisartstamD yeni dClnya 
nizamında rol alacalına ve bu ro
le !Ayık olmMı için fedaklrhkta. 
rı ıöze almuı icap edecellne daır 
bir nutuk .•• 

Belli ki BuJıartstana blrfatu. 
ra uzatılmı,tır ve Dobrucanın 
Romanyadan alınıp kendl.lne ve
rilmesine ve yarın gerçekleşme
ılni ı.tedlli diler tOrUl türlQ 
emellere alt bedeli ödemeli isteni
yor. Bu bedel üç kısımdan ibaret 
olabllir: 

1 - Sırp arazllinde Alman u
kerlnin yerine zablta v&Jllfe1lni 
ıörmek. 

2 - Rusyaya harp il.,, etmek 
ve açılan boflukları doldurmak 
ilzere tark cephesine kuvvet ıön
dermek. 

3 - Mihverin yeni bir istika
mette açmalı dilfilnebilecell ta. 
arruzlarda rol atmak. 

Bu bedellerden her biri atır
d•r. En hafifi, Sırp arazialnde va
zife ıörmek ılbl ıörünür. Fakat 
Sırp milleti, kendı.tni kartılayan 
menhus talihe boyun etmem.lı. 
ıemt azıya almıftır. Memleketini 
... 1 ve ı.ttklllinl tehdit eden fş
tral kuvvetinin mihverin filin ve 
m&n memleketi yerine Bu'Sarls
tandan ıelmesl kendisi üzerinde 
herhalde teskin edici bir tesir 
yapmayacaktır. Sırblstand•; va. 
tanlarını sevenlerin, vatan hain
lerinden ve vurıunculardan iba
ret saydık'•rı bir hük6met ortada 
duruyor ki bu hük'llmet ancak ec
nebi yardımlle yapyabillr. Bu 
yardımı temin eden her kuvvet, 
Sırp mtlleti icin dOsman bir kuv
vettir. Sırplılar bütün düşmanla. 
rlle hayat'arı pahasına da ol~a 
earpıematı ıöze almışlardır. Dil 
ve din bakımından dilnyada ken-

' dllerlne en yakın olan imanların 
zindancı vazifesine r~lerl 
Rırp'ıları büsbütün kızdıracaktır. 
iki milJf't arasında ıeçmltler var. 
cf1r. Butıarlar bunu unutturmaİ( 
leln harpten evvelki senelerde pek 
cok ıayret ııarfetmi'1erdlr. Hattı 
butiln bl'e Makedonyanın Sırbis
tan& •it kııımlannda isral ettik
leri verterde ~ırı>hlara karıı: Yu
., • .,h111..,. f'ffl'k'el'i ınuameledf!n 

rnk "••lr0 tnrtn ""rPkPt et"'elıs 
'"" ,.11,."t"d,.n trP1tffitl kad11r trl\n(\1 
rt""181ııı cahıqvor1ar Asıl Sırbla
tandm blT t•l ku"9tl mnkllr\1! 

mnw la. ıı il. ı .., --

Avustralya Japon 
teklif ini reddetti 

P ertb, 24 (A.A.) - Avustralya 
Bafveklli M. Curtin, Japon Bat
veklli General Tojo'nun Avus
tralyalılara itbirliği teklif etml§ 
oldutunu fakat bu teklifi kabul 
edecek hiç bir Avustralyalının 
deill, memlekette battA ölüler di· 
7*illaa 1ılle ~out bulu-~ 
c&tım ~ylemtttir. 

AwıtraJyaJılar sonuna kadar 
d61ilfecekler ve Japonlar Avus
tralyaya ayak attıkları gün hal
kın ıstırap çekmemesi kin müca
deleye aon verilmesini teklif etse
ler bile yine bu ölüm kalım mü
cadelesine devam edeceklerdir. 

Kolgoorlle'ye giden M. Curtln 
burada, her Avustralyalının yurt 
için cephede çarpışmala yahut 
fabrikalarda ve yardımcı hizmet
lerde çalısmata davet ec:Uldlllni 
blldlrmlftlr. Yurt için cahşma-

otomobOI tll9Jldea aynlmlŞ Maıd• IE ~ PllJor .........,...._ yanlar hiç bir zaman affedilmlye. 
...._ Sirkeci pn11111 l•lnde alallllbfW. ceklerdir. Yurt buıünkü kadar 

llYV vahim tehlike içine düpnilı de-
elkl cece bqlıyan kar dlln de vaylar muntuaman aeferlerlnl yap- ilidir. 

lnubtellf fasılalarla devam etınlt ve m19lardır. Mumaileyh, çarpışacatız ve ka
l'ilndtbı geç vakte kadar bir tipi ha· Kandilli l'U&thaneıılnden aldJlmm zanacatız. Aramızda bir eokları
Unde hı.tlbulun kıyı ve bucağını be· mal6mata söre tehlrde karın irtifaı nın ölecelini bilmekle beraber yi. 
JU örtOalle kapllm1'tır. 40 santimetreye yakl&flll1'lJr. Dün ne çarpışacatız ve kazanacatız 

Dtın aabab tipi ytbıijnden vapur se· barometre 782 ye, hararet derecesi demlıtlr. 
ferleri gayrı muntazam bir şekilde l lse - 5 e kadar dU.mu.tUr. - -P- A--8-1-F-l _K_T_E _ _ 
yapılDUftJr. Belediye, tramvay sefer Vapar Mferlerl 
lerinln lnkıtaa utramaması için 1&· Kadıköy, Haydarpqa ve Adalar a-

balı saat betten itibaren binlerce a- rasmd& aaat on bete kadar vapur ... Japonlar Yenı· 
meleyl seferber ederek caddelerin a· leyememlfttr. 
çılm-rr::ı temin etmiftlr. Şirketi Hayriye va~ı&n da SAY· 8 vay Yollarına kaya tuzu dö- rl muntazam .,elllld• lleterler 1-Pm.. rı·tanya ada 
kWdqtlnden kann nlsbeten erlmeal lardır. H~ Mferlerlnde akaakllk · • 

temin edllmlf ve dUn bUtUn S11n tram yoktur. s ı n a a s k e r 
Ka.radenise tıkacak vapurlar 1to

tazd&n çıkam&Dl1'1al' ve hepel IJO· 
yükdere önllnde demlrllyerek ~in ç l k a r d ı 1 a r 
dlnmealnl beklemlJlerdlr. · 

Amerikanın 
harp gayreti 
Ruzveltin emrile bir 

risale neşredildi 

Harbi Japon toprak
lanna aktarmak için 

Trea eeferlerl 
Tren seferleri muntasaman yapd

maktadll'. Ha)'darpafadan btltlln hat 
(Devlıml~ ~ I; SiL 1 da) / X/ 

Tifüs 
saıurnı 

Almanlar hastahğm 
) yayılmasına môni 
> olmıya çalışıyorlar 

A!man hududu, 24 (A.A.) _ 
Baltık memleketlerinde şiddetli 
bir tifüs salgınının meydana çık
ması, haata•ıtın Almanyaya da 
yayılması endlfesinı doturmuıtur. 
Bu mese'e hakkında kendı.tne 
müracaat edilen Almanya sıhhat 
işleri servisi fe~ doktor Conti, ı,. 
gal altındaki memleketlerde bin
lerce tifüs musabı varken Alman. 
yada yalnız 128 vak'a .k~m:ledlldi
linl söylemiştir. 

her $ey yap1lacak Almanlar doluda sıhhi bir kor. 
v 1n-.. 24 (A.A.) _Reis Roo- don tesis etmlılerdlr. Rusyadan 

&f .... n, gelen herkes. tlfOa hutalıjının ya-
aevelttn emri Oserln• Birleşik Ame- yılmaaı tehlikesini önlemek tein 
riluuım harp pyretıertnı anlatan bir birbirini müteakıp üç sıhhi mua
l'ilale ~·Bu rlalede bil- , .. ıectnnek mec:buri1etlM tlbl 

, .......... " - • •> + tutalmuPar· 

T i mor a ~ a s m a da 
Avustralya· ı kıt'alar 

çıkar1' dı 
Toklo, 24 (A.A.) -Japon umu

mi kararıAhının tebilli: 
Japon bahriyesine ve ordusuna 

mensup teşklller 23 sonkimun p. 

bahı yeni Britanya adasında Ra
baul yakınlarında karaya çıkmaga 
muvaffak olmuş ardır. 

Bundan baııka husu .ı talim gijr. 
müş bahriye piyadesi ele ııynl -;a 
bah yeni İrhında adasıml11 K·•. 
veng'e mtıvı1ffa!>iyf'tle çıkm•ı:tır. 

J aponlar Parutulunı':ı vıı.rd•lar 
Tokio, 24 < A.A l - Ofi: .Japol" 

kuvvetleri, 22 ııonkanunda Bıt
tupahat"ın 17 ki"ometre batı şi. 
malinde Parutulung'a varmışltır

dır. 

IUeta'ya Japon ihracı 
Stokholm. 24 (A.A.) - .tlnited 

Preua in Melbourne"dan bildircl; 
tine ıöre Avustralya htikiimrt' 
Janon kuvvt>tlerinin Kong~ıl'vi 'r 
adasında baıhea liman olan Kieta. 
Y• ~ktıklarını haber vermektt'
dir. 

Japonlar Babaul'a asker 
~•kardılar 

Me1bourne, 24 (A.A. )- Por1 
Morelby'den bfldlrlldlttne Sör<" 
Japonlar Rabaul'a uker çıkar
mıflardıı'· Beı Japon kruvazörü 
~ kontrol etmektedir. Bu-

(DılwMıll .......... ~ «+• 

lnönü Ansiklopedisi 
Milli Şef, dün Ankarada 
gapılan toplantıgı alô.ka 

ile takip ettiler 
Ankara, 24 ( A. 

A. l - InönU An· 
siklopedisl proje· 

sini daha katı bir 
bale getirmek, an

İnönü Devlet 
temsillerine de 

mlldUrtl Bmln ıı:

rifirl'il, Prol. 11-

mau Hakkı Bal

tacıotıu. ADii· 

Konservatuan 
şeref verdiler 

klopedi Umumi 
kltlbl Iatanbul mebuau Ibrabim Alletttn 06na Ue 
Bqaekreter NMıit Sırrı ve clJler tanmmıf sevat 
hazır bulunmuflardır. 

kete gelen cevapları da dikkate alarak bir program 
ve direktif şeklinde esere koymak, nihayet anal· 
klopedlntn hazırlanmasındaki eeasları mUtalAa ve 
tesbit etmek maksadile dUn Ankarada bir toplantı 
yapılmıştır. 

Maarif Vekllımlz Hasan Ali YUcel'ln relsllfl al
tında yapılan bu toplantıda Tarih kurumu reisi 
ve BUyUk Millet Meclisi Reisi vekillerinden Şem

settin Gllnaltay, Manisa Mebusu Refik ince. Türk 
Dil kurumu genel sekreteri Ibrahim Necmi Dilmen, 
Ulus gazeteel Bqmuharrlri Falih Rıfkı Atay, Rize 
mebusu Salm Ali Dllemre, Genelkurmay mUrnes
slll Binbaşı Enver Sökmen, Ankara Hukuk FakW· 
test Dekanı Esat ArsebUk, Siyasal Bllcller Okulu 

Toplantıya Maarif VeklllmlZ Hasan Ali Yflcel, 
reislik etmiş ve celseyi açtıktan sonra ansiklopedi 
Huırlık Bllroını umumi kltlbi Ibrahbn AlAeddln 
Gövııa, muhtelif meseleler hakkmda raporlarını o
kumu., ve raporlarda taanff ve tahlil edilen nokta· 
lar üzerinde müzakereler yapılarak kararlar alm· 
mıttır. Saat 17 ,30 a doğru Relslctlmhur Inöntl, 
maiyeUerinde, Maarif Veldllnıisle General ve me
bus Pertev Demirhan bulunduklan halde ArıaHdo
pedi bUroauna şeref vermllflerdlr. 

M•leete K ral Oeorıe 

İngi l iz 
Kralının 
ferflgati 

/idamları 6skere gitti 
diye Kral ve Kraliçe 
sarayı terkederek küçük 

bir eve yerleşti 
Londra, 24 (A.A.) - Reuter ajan-

11, Inglltere kral ve kraliçesinin 1~ 
CUn kadar payitahtın batı kısmında 
yeni bir binanın dördUncU katında 

bir daireye tqınacaklannı haber 
verµıektecllr. Bina, modern bir ya
pıdır ve çelikle ve betonla inşa edil· 
mi.ftir. 

Bu kararın sebebi, silAh altına as
ker çatınlm&81 dolayısile saray mua 
tahdemlerl H~ınll\ azalmasıdır. 
Yeni binada daha az adam kullanıla· 
caktır. 

Sporcular 

B uglin 
Spor sayfamızı 

okuyunuz 

<Devama s.. '· sa ı *> e::ıt 

DevJet müesseselerile iş yapan 
tüccar ve müteahhitler 

f ;yat farklan dolayısıyle 
fazla para isteyemiyecekler 

Ankara, 24 (Telefonla) - Dlln, 
lıüktunetin normal ve anormal tart
larla artan fiyat farkları clolayıaile 

devlet mllesseselerile it yapan ttıc· 

car ve mUteahhltierlnılz hakkında ba 
sı tedbtrler almak için tetkikler yap 
1D11ta Oldufunu 'blldlrm ...... 

Bu tetkikler, bllk6mete yapdan 
tekliflerin muhik bir sebebe dayan
madıfını ortaya koymuf ve bu mak 
salla bugtln resmi guetecle lntlfar 
eden 8.1.942 tarihli bir kararnamede 
devlet dairelerinin ihtiyaçları için a
lınacak yiyecek, styecek ve yakıla· 
caJc efyalar için müteahbiUer, ihale 
tarihinden sonra vergilere zam ya
pılması veya vergiler ihdas olunma
-. flyaUann ve nakliye llcreUerl· 
nln artması gibi eebeplere istinat e
derek fazla para verilmesi veya mtld 
detin uzatılması talebinde bulunamı-

33.000 
tayyare 

Amerikada 12 milyar 
500 milyon liralık 

ta h si sat lôyi hası 
kabul edildi 

Vaıington, 24 (A.A.) - Mümea 
siller meclisinin muraf komisyo
nu 12 milyar 500 milyon dolar 
tahsilat verilmesine dair olan ka. 
nun lAylhasını kabul etmiıUr. Bu 
paranın 9 milyan 33 bin askeri 
uçak ınıaaı içindir. 

Vaılngton, 24 (A.A.) - Ame
rika ordusuna tahsis edilmek üze
re 33,000 tayyarenin inşası için 

yacaklardır. Yalnız bu kararla. tim· 
diki anormal u.ınanlarda ucuz mal 
•tok edlp, pahalıya resmt dairelere 
mal vermek lstiyenlerin bu kabil ha· 
rekeUerine mlnl olunmak lstendttın· 
den hWdmıetin 1lerde hakikaten &I· 
... stneek Ohm llltlteabldt1Clrtlldlı 
için yeni bir takım tedbirler almuı 
muhtemeldir. (B.B.) 

Bu ll it 
Moskovaya 

gi tt i 
Orada sizi allkadar edecek en- Harbiye Nazırhtı tarafından iıte- Tahran, 2• {A.A.) - M. BuUlt bu 
teresan yazılar bulac~sınız. 

1 
nilen 12,500 milyon do arı mille- giln Tahrandan Moskovaya mUtevec 
cavlz tahsisat, sıfıra karşı 389 rey- ,cihen hareket etmiştir . 

'-- - - -------- 1 le milmesslller meclisi tarafından 
-1 kabul edilmiştir. -·------------

• b h 
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Şehir Bir tek adam memleketi 
Haberleri için neler yapabilir? 

Yazmı: Mourus YOKAY lstanbul 
-----·Amerikan Sahil Muhafaza·-----

Gözüm yok 

tabir etli: 
mey va, Eflak 

Beyinin karısı Mariadzr ,, 

Kız, rügagı 
'' - Altın 

meb'us seçimi 
bugün 

Seçim Oniversite 
konferans solonunda 

yapılacak 

- Kumandanının ibretli hikayesi -
la. ir k:ı.ç gün evvel bu siitun-
1Eiii19 da kıymetli arkadaşımız 

Cemal ~rda~çınm bir yazısı çıktı. 
Çok derin ve dikkate değer bir ya. 
ı:ıydı. Radyo, tele!on, telgraf, tay. 
yare, seri tren ve vapur gibi çok 
faydalı jead\arın kırtaslyecil iği 
kuvvetlendirdiğini, idarelerin mer 
kezilcşmcsine yol açtığını ve umu
mi hay~tta vazife gören adamların 
kalitesini dUıUrdUJ:OnU iddia edi-

hafnzası emrinde 500 mil uzunlu
ğunda hususi kablolar kurulması. 
nı temin etti. Sonradan buna bir 
de radyo sistemi illive olundu. 

fını temin etmek şartile bu üç yüz 
bin kişinin muvazzaf ve ihtiyat as. 
kerlik hizmetlerini sahil muhafaza 
teşkilatında yapmaları kabul cdll
mio-

K tmw.nln kazanemda, daneo 

tfnde gözürn yoktar. Böyle 

olmakla beraber, içine kan,ıığmı 
bir \'nld ~·ı anlatmadan l'~Ye
c~ğim. 

Geren gece Taksim taraflarında 
bir nrk:ı.da..'ja da~·crn idim. Kadınlı 
erkekli diğer tanıdd<lartıı hoş beş 

ederek vakit geçirdik. Sa.._ bir su
l11rmıla yerlerimize dönmek üzere 
arkadaşın e,·ınden aynldık. 'l0akın 

<hın tanıdıfım blr bayandan ~ka 
heplınlz o tarnfle.nı.-ı. otaruyorduk. 
O boyanın evi ise Şişlide Çocuk has 
tahnnesi yakınlarında tdl. 

- Gece rüyamda şu saksıdaki 
gül ağacını gordüm. Bir sarmaşık 
gibi dal ve budak salmıştı. Bir 
lnrll.fında da altın b.lr meyva a.çıl
m ıştı. Kimsenin bu meyvaya cll 
varmadığı için ağacn beyaz bir 
maymun çıkarttım. Maymun InCf· 
vayı kopardı. Bir de aç1lmca için
den kırmızı bir elma fırladı. Altın 
mey\•a i kırmı.zı elmnyı elime 
alıncı;ı ben çok sevindim. Bu ne 
demektir? 

Kız d rhal tabir etti: 
- Altın m •va, E{l(ık beyinin 

karısı Mariyadır. Kırmızı elma, bu 
kadının (loğurduiu ki,içük prens
tir. Beyaz maymun da Mrıriya ile 
ytıvrusunu buraya getirmek üzere 
gonderdiğin Uluğ beydir. Elçi y&
kmda. Morlya ve yavru ile beraber 
b\U"O.ya sctecck, n do çok scvi
nccck!;in. 

Hasan paşa, bu sıralarda keneli 
ba~ı,nı kurtarmak lçln bütün ümi
dinı Mariyaya ve yavrusuna bağ
amıştı. Karısllc oğlunu ölümden 
kurtarmak !çın Ef'Utk be) 1 Dük 
Kiıa nasıl ol a kendi kendini tes
lim et ğc gelecek, Scngotard 
muharebesinin mes'ulü sıfatile o
n\t tıfacak, muhart'benin hcsa. 
bı. da bijylcce k;uı.'l.Wcnktı. 

Bunun Içln cariyenin rüya tı'.\bl
rine memnun kaldı. Fakat tam bu 
ı:ı.rada bir Tatarın gcldlğini habc:r 
verdiler. Barad muhafızı Ali paşa
dan bir roeldup getırrnlştl. Mek
tupta şu fena haber v:ı.rdı: cErdcl 
beyi Marlynyı Uluğ beye teslim et
tikten sonra bir tnkım ~dcllller 
ormaoda bir pusu kurdular. tnuğ 
beyin adamlarını son nefere kadnr 
vuı-dul:ı.r. Marcya ile y:ıvrusunu ise 
kaçırdıle.r ve Lebistnnda bulundu
ğu sanılan kocasına u\{lştırdılar.n 

c-ktup Ha~n paşanm ellnd~n 
düştU. S<>rt bir tavırla cariyeye 
dönerek dedi kf: 

- Ruxayı xanltş tabir ettin. o 
beyaz maymun altın meyvayı dev
ı:ircmedi. Duşüp kendi boynunu 
kırdı. 

Bu sırooa müjdeciler içeri dala
rak ı:u haberi gctfrdiler· 

- Ulut: bey saraya geldi. EflAk 
beyinin karısı Mariya fle stıtte ço
cuğu beraberindedir. 

Hasan Paşa carlyesJnfn boynuna 
rı ıp bol bol bptü: 
- Sen haklı imişsin, Uluğ bey 

altın meyyayı devşirmiş, işin için
de bir iş olacak nma şimdi anlarız. 
Uluğ ~Y bu sırada içeri gtlincc 

Hasan paşa bir sürü sual birden 
c:ordu. Her şeyi derhal anlamağa 

Daha rahat 
Daha emniyetli 
Daha ferah 

Yaşamak 

kim istemez. 
llu 'rz11nm:u 

gerrekle~tlr'fl(·~k 

Yumurtoları nası 

toks·m etmişler 
IES) ilmem dünkü l wnurta bllmo
lg) oCtOlnln l~:lndcn çıktınız mı? 
Kendi hceabıma itiraf edeyim ki ben 
ç.rkamadun. ı·mnurtahıfl kırmada4 
nMd olup da yanm, 111' yumurta tev
zi edllebllf!(l(!ğtnl dü~Undüın, dU,un
dUm, lJfn .,rrına. akıl erdiremedim. 
Bllmeceyo bir eonebJ meeınmuımda 

'ltQ'olmltttm. llalll de ayrıl sayının 
bafka blr il"J'f&aında yazılı idi. Onu 
~vtflncıe bir de ne balf trınıı Bu çe
tin l'ÖriUıen yumurta da\'a&ının halli, 
Krilıtet Koloınb'ua yunıurtaaı kadar 
Mde mJ iMie. •• 

Mtılfll' köyJUnUn 11epeUnde yedi yu 
mura ,·armış. Yan r ne eder! Uç 
~ d~ll mi f Bana yanm yum ur· 
ta katınız. Etti mi dört.. itte Uk 
111U,terl dört yunıurt., alnu,tır. Ot> 
rlye "° yumana kalıyor, l'M~a bir 
ttQOQk._ Yan .. yumurta katılı~ üd 
eder, lklnal miıtWI iki J1P"llr'4& al
~r. 0.1'" bir Y91Qı1ıa kalı7or 

Y~ Yllnm )'1lmU11a katıla~ 
bir :JWNrh eder. UoUncıü mtlfterı 
ele ı,ı. hlr ;rumurta alınr. Bö,)'ltıct 

~ ,.....,... kınnı)'• lltıum lı&l

madan bu üç yanm )"UlllMin hesa-
"""" iti ..... ~kıl~. 

merak ediyordu. Uluğ bey sükfi
neUe ıu cevabı verdi: 

- Güzellik melikesinin huzu
runda bulunuyoruz. Ciddi ıeyler
den bahsedersek içini sıkmış ol
maz mıyız? 

Cariye şu cevabı verdi: 
- Senim önümde her şeyi söy

liyebllirsin. Ben zaten istikbali gö
rürüm, kayıbı bilirim. İnanmaz
san paşaya sOT: Kadın ve çocuğu 
ile beraber yolda olduğunu biraz 
evvel haber veren benim. 

Hasan paşa da söze karı~tı: 
- Çekinme, bu kızın önünde 

her şeyi anlat. O, benim canımdır. 
Uluğ bc-y, Hasan paşanın cari

yeye olan zaafına dair hlkfıycler 
işitmişti. Çok gormüş, geçirmiş bit 
adamdı. Km gördilkten sonra bü
tün işittiklC'rlni tabii buldu. 

Hasan paşa, elçiye dedi ki: 
- Efliık beyinin knrısım. çocu

ğlle beraber bana getirdin, demek . 
Erdcl halkı, l\adını ~slimde akşi
Jik çıkarmadılar mı? 

- Keşke çıkarsalardı, keşke ha 
na i yan etselerdi... Bunu ço~ 
bekledim. Eskiden Macarlar. bir 
kız teslim etmemek için bir köyü 
yakarlardı. Biz de bu vesile ile on 
köy işgal edcr~lık. Şimdi akıllan
dılar. İsyanlarını gizliyorlar. Böy
le giderlerse ı-:ünün birinde bu 
memleketi blzlm elln1izden alacak
ıırchr. 

- BiTaz evvel Ali paşadan bir 
mektup nldım. Çok korktum. Or
manda baskın tertip edildiğini, 
ndamlannla beraber vurulduğunu, 
Marzyn ile oğlunun baskın yap:ın
ların eline geçtiğini haber veriyor
du. 

- Böyle btr baskın yapacakla
rını iptida.dan biliyordum. Kadını 
bana teslime karar verdikleri sı
rada doğurmak üzere idi. Lohusa
Jığın tamam olmasını sliköneile 
bekledim Nihayet g(lnün birinde 
yola çıktık. Şehir haricine çıkar 
çıkmaz saray rabalarını ve atlıla
rı o.rman tarafına yolladım. Ken
dim kıyafetimi değiştirerek göstP.
rlşsiz bir ata bindim. Bir, iki sa
dık adamımı beraberlme aldım DO 
şesle çocuğunu da bir köylü ara
basına bindirerek dağ yolunu tut~ 
tum. Benim gibi eski bir tilki oyu
na gelir mi? 

<ATkası var> 

r Soruyorlar: 
Çocuk düşürenler 

Her 'akit 1 IUr, ııcı dııyarıı.: 

- Bayan fUAn dört nylık ço
cuğunu ddırnıış ! 

- Bay falan kRnMna kürtaj 
yaııtırını ! 
Dört &l Irk bir ~ocuğu atdırnıak, 
almak \e kürh\j )"nphnnak, yap 
mak hiç şüphesiz ki, :!!ili, içti
maı \'e «:~ ağır bir 6uçtur. Fa
kat, urlalar cıe7.a ve mlldahale
ıW.11 kurtulmak l~·fıı daima ibtı

saslı hekimlerden aldıkları birer 
raııorla, kanunıın cinayet e;ay

ılığı suçlarını örter, her ameUyede 
bir \ataııdat ııamıe<tf yok eder
ler. Her \'illdt ~rııdl l\cndlmo dü
l}Ünlir \'C orarım: 

- Çocuk ahnmnMnı lrnlaylaş
tımn bu hekim ~orlarıııın Ad
li hp idar lerloo tasdik etUrll
mesi me<:hurlyeti uıml ittihaz e
dilse, ~öz görft lşhmllen bu el
nayetJe.r onlenmlş olmaz: mı a<:a· 
ha? 

Merhum doktor Amiral Hakkı 
Şinasi Erclden inh!Hil eden İstan
bul mebusluğuna. seçim bu sahalı 
saat dokuzda Üniversite konfe
rans salonunda yapılacaktır. Par
tinin namzedi evvelce de blldirdt
ğimiz gibi İsmail Hakkı Ülkümen
~ir. 

Havagazı salıdan son
ra muayyen saatlerde 

verilecek 

yordu. • 
ı 'diıı hic haksız det il ... lJer Jm

tasi makinenin tabii ideali; silik1 
emre kör körüne uyar, yeni yenı 
fikirler ve hııreketlerle Qrtahğı ra
hatsız etmez, her iş hakkında fimir· 
!erden rey sorarak mesuliyetterı 
korkar ve kaçar tipte adam ara
maktır.Yeni ve seri haberleşme ve 
gidip gelme vasıtaları, kırtasiyeci
liğin ekmcnınc yağ sUrilnce ve iş-

Vali ve Belediye reisi DoktOl' L~t· !eri bir kat daha merke~llcştirme· 
ti Kırdar dUn de hava gazı 11lrketıe.- ğe şebcp olunca salahiyet ve me. 
rl mUnıessıllerlni oolge mcrkoztnde sul\yet taşıy~n. fikrine 6ahip olan 
top.Jıyar{lk gazın abonelere gUnUn işini l(endine derd eden, aklını 
muıu-)·en şaatıerlnde verllırıesi me- ku11anma1'ta haz duyan adamlar. 
selesi llzcrindo görUşmi!ş ve bu gö· a~anır t~~ halinden çıkmışlar ve 
rllşmed El ktrlk Tr TU- buton dunyanın umumi hayatın-

• 
0 e • amvay ve dan git gide silinmişlerdir. Mesclii 

1!_tıl ıqarclerl umum mUdl\rU Hulki ihtiyaç zamanında iş ba~ına geçip 
Eren de bulunmuştur. İngiltereyi kurtaran ve bugünkü 

Şirketler pazartesi g\inU tarifeyi mukavemeti yaran, ve yllrüten B. 
haıtrlıyıırak yazılı bir ~ckllde bele- Vlnston Çörçllden İngiliz krrtasl
diyeyc verecekler ve Rilobl ihtimal yecillfl normal zamanlarda umacı 
bu tarifenin tatbikine salı şab!hm- gibi lcorkmys ve ona ne!e:; bllc al-
dan IUbarcn geçUecektlr. dırmamıştır. . 

Yalnız bu tahdit mııvakkat bir za- Bununla beraber ge(en haı-pten 
maıı için cııncaklır. sonra bir kısım memleketlerde ba~ 

gösteren bUyük lhtlyaolar, insanla. 
Çay tevziine bugün rın silik ve makineleşmiş bir hale 

gelmesi cereyanına karşı bir geri-
başla nıyor ye tepme tesiri yapmı~tır. Böyle 

iiaşe mUdUrlllğU bugUn çay tev- yerlerde fikir sahibi, teşebbüs sa
hibi insan yeniden aranır hale gel

ziatına başhyacaklır. Tevziat bun- mlştir, kfünat kuvv~tıerln, ihtiyaç 
dan ımnra her ay devam edecektir. zamanında, mesuliyet taşıyabilir 

Haber alındığına göre, memleketi- takatte adamlarda toplanması bü
mtze ithal edilmek Ur:ere Baaraya kUI tün dünra için yepyeni çığır)ar aç
llyeUI miktarda kakao gelmlftir. Çi- mış ve muayyen vasıflarda dimağ. 
kolata fabrikaları bunların bir an ların bütün bir milletin hayatında 
evvel ~etirllmesl için aldkadarlar nez veya bu hayatın şu veya bu saha
dlnc1e tqebbUsata geçmişlerdir. ıında ne gibi inkılaplar ve iyilikler 

Knkaoların önUmtlzde.ki ay b~ın- yaratabileceği herkesin gözU önUn
da memleketimize gelmesi kuvvetle de fiili tecrilbolerden geçmiştir. 
muhtemeldir Bu görüşler neticesinde kırtaslyEJ-

. ellik gidişleri yarın mutlaka her 

Ekmek karnelerinin 
tevziine boşlandı 

Şubat ayı ekmek karnelerinin 
tevz!iııe bürolar tarafından dün 
sabahtan itibaren baılanmıstır. 

Bu ay karnelerinde niilus tez
keresi ibrazı mecburi değildir. 
Yalnız gelecek defa nüfus tezke
resi göstermeyenlere k~rnc verll
mlyccektfr. 

Şehir tiyatrosu komedi 
kısmı için yeni bir bina 
Şehir tiyatrosu komedi kısmı

nın Şchzadebaşına naka için tet
kikler yapılmakta idi. Öğrendlgı
mlze göre bu fikir de şu düşün. 
ccdcn doğmuştur. 

Yapılan istatistiklere J;örc, ~
hir tiyatrosu komedi kısmının sc
ylrcll~rlnin kısmı azamını İstan
bul halkı teşkil etmektedir. Di
ğer taraftan Unkapnnından Ye
nlkapıya ııçılan cadde de Beyo]!lu 
ile İstanbulu bir buçuk kilometre 
ile birbirine bağlamış bulunmak
tadır. 

Şchzadebaşında Mıllet tiyatro
su tetkik edilmiş, Ertuğrul Muh
sin tarafından sahnesi begenilme
miştir. 

yerde tadile uğrayacak ve millet
ler, bu harpten sonra aen mczlyet-
11lerln ıstıfası• prenslplne donru 
yol alacaklardır. 

Cemal Bardakçı'mn makalesini 
okuduktan sonra Amerikanın sahil 
muhafaza kumandanlığına gcı;lrdi
ği bir amiralin kendi vazifeleri için 1 

neler dilGündl\tiiine ve neler yap. 
hihna dair bir yazı gözüme ilişti. 1 
Büylik çapta dimağı olan bir adu
mın genle saliıhlyetıer sahibi olun
ca neler yaratabtJdl~tne bundıın iyi 
bir örnek olamazdı. Meziyete doğ
ru ıstıfanın mftna ve kıymeti, na. 
zart iddialarla dej!ll, böy'c canlı 
mi ııllerlc belli olacağı !cin oku
duklarımın bir hultısasını ~·npmayı 
faydalı buluyorum. 

Harpten sonra topçu vazifesine 
geçince talim hakkında yeni bir 
sistem icad elti, a\ılan merrnilcr1n 
işqbet ve tesir nisbeti bu sayede 
birdenbire fırladt. Fakat snhil mu
hafazasının umumi işleyişini Rus
sel Waesche beklenen maksatlara 

~Yazan: :-1 
l~·B.ZAL_! 

kt!i görmüyordu. Bunların hedef
lere uygun bir hale gelmesi için 
senelerce tetkikler yaparak b!r 
plan hazırla(\ı. Cumhurrelsi Ruz
vell bu plt\nı pel<. beğendi ve sıra
ya bakmıyarak amiralliğe terfi et
tirmek suretlle tatbikini ıcfll§ sa
lAhlyetle kendisine verdi. 

Amiral Waesche, 1936 senesl•1-
den başlıyarnk sahil muhafazarıı 
teşkllMını saat gibi işler ve bekle
nen vazifeleri tamamı tamıımın11 
yapar bir hale koymue, bunun 
üzerine Amerika gümriik ve hazi
ne muhafaza teşkllt\tı btitün vası
talarını sahil muhafazasına {teyre
derck vazlfelerlq birleşmesine ta
lip olmuelardır. 

Barış zamanında bile Amerikan 
sahil mutıafaıası te5klltıtı hep te. 
tikte <turmu§, ıdatma hazıro sözü
nü kendine şıar edinmiştir· Harp 
kopunca Amiral bakmış ki Ameri
kanın binlerce mil uzunluğund:ı 
salıilleri boyunca beklenen vazife· 
ler ÇQ\t ve ağır, bunları lhtiyac<\ 
uysun bir hal@ getirmek için za
man ve para yok ... Tutmuş, Amç
rlka sahil'erinde zevk için ve ba
lıkçılık &ibl maksatlar için kotra 
ve motörbot bulunduran üç yüz 
bin kisinin sahil muhafaza ku\·vet
lcrinin yardımcı teşklliitı ha11nc ko
nulması için bir proje hazırlamış. 
Lfızım gelen saHihlyetlerl aldıktan 
sonra radyo şcbek{llerlle motörbot 
sahiplerine hitap ederek demiş ki: 
aŞlmdlye kadar hava almak, spor 
yapmak ve balık avlamak için de. 
nlzc acılıynrdunuz. Şimdi aylll ha
reketleri millt bir maksat için ya
pacaksınız vn vcri'en vazifeleri ;\'e· 
rine getlrecckslniz.n 

fıı. yalnız gönüllü ve amatör &C• 
k'llde kalmamıs, kendi kotra ve 
motörbotlnrının hakım ve masr • 

bedbin, 

Sahilin her kısmında dolnşan 
yerli motqrbot sahipleri, oralara 
11idip gelen vapur ve yelkenlller~ 
gözleri alışık olduğu için yabancı 
bir gemiyi derhal görüp haber v~ 
riyorlar, böylece gözcülük ve ke
ıif vazifelerini çok geniş bir ölçü. 
de yerine getiriyorlar. Sonra ısıı
mandıraların yerli yerinde olup 
olmadığına bakıyorlar, limanların 
bUtUn ıabıta. vazifeleri sahil mu
hafazasmda olduğu için bu işlere 
yardım ediyorlar. Her §eyden ev
vel müttefik memleketler için mal
r:eme ve patlayıcı harp maddeleri 
yükliycn vapurların selAmctlle 
meşgul oluyorla_r. Amerikada her 
türlü insan var. Bunların haı:mı
yablleeeğı fenalığın önüne geçme".c 
kolay iş değil, nitekim geçen harp
te bir çok gemiler, yük alırken ve 
ya yollarda bu yUzden berhava ot
muş. Bu defa sahil muhafaza teş
kilAtı o kadar iyi çalışıyor ki bü
tün fena ihtimallerin önUne geçi
liyor ve küçiik vazifeler yardımcı 
vşsıta ve askerlere verildiği içln 
267 miktarındaki bilyüklü, kUçlik
lü sahil muhafaza gemileri ve teş
kllfıta alt tayyareler asıl vazlfelc,. 
rile meşgul oluyorlar ve tayyare 
ve denlzaltılAra karşı en iyi si!Ah· 
larla mücehhez olar.ak tetikte bek 
liyorlar. Hizmete alınan motörbot 
satılplerl p~lç tabii olarak ı;ho bir 
imtihandan ve tetkikten geçiyor
lar ve mutad olan askerlik yeml
rılnl etmeğe davet olunuynr1ar. 

Öyle görOnilyor ki eğer Uzak
sark üsleri de ana vntan sahil mu
hafaza teşJdlfıtının sahası içinde 
olsaydı Japonların Pörl Harbur 
baskını, böy'c korkunç kayıplarla 
nf'tlcelenrneı, donanma bu kadar 
gafil avlanmazdı. 

İşte bir tek adamın dimağ kud
retini bulup 'lcıyrnetlen<llrmek ve 
başkalarından daha iyi yapacaı?ı 
işe tam salllhiyctıe memur edilmek 
sayesinde Amerika sahil muhafa
zası, bir çok yeni düfS1lncelere, bir 
çok yeni usul!cre ve vasıtalara hiç 
bir bedel mukabili olmadan az za
manda kavu mu~ ve ağır vazifele
rini yerine getirir f:ılr hale jconula
bllmi~tlr. 

nikbin 
H lkmet 11"erJdun Eıı, bedbin \'CI şlk Aınerlkanın ~lke,yJ, Uııtüode 

nikhlıı tipleri haklunda bir d~r~lmak rerekll nlduJu ıııralarda. 

fıkra yazmış. Bu ,·esile ile benlın de kuı;umı.ememl!} olmalarınını biiyük 
hatırıma bir :rerdft nkudutym be<\· rolü ,·ardır. 
bin \·e nlkblnln şy c.ok &"ÜZel tarifi llf!JCık bir flkra; )'anyana Jkl me-
gcldl: zardl n birinin ü~tlioe bir Anglo -

«Bedbin o adamdır kJ bir dlllm gril- Sakı;on bir demet rlçe.k, ötekinin ÜS• 

)'Pr peynirini alır, bakar , e onda iline dtı bir ,Japon bir taa haşlanmr!j 
deıtklerılen ~~a bir şey görmez. pirinç bırakmışlar. 
Nikbin 1 e o adamdır ki, nynl grüyer Anglo - ~akson Japonaı 
dUlmlııl alır, bakar ve onda delik na- - A mübarek, d~mlş. ölün kal-
mana hiç bir ~tıy görmez..» kıp yer mi ki mezarına haşlanmış 

pirinç bııf 1kıyonııun ! 
UATA .EREDE 't 

Pltı>lflk \·a:ılyetl, günler gf"ttlkçe; 
A.nglo - Saksonlar aleyhine durma
dan artan bir tehlike haUne gelıııek
~dlr. Anglo - Sak&onlar zamanla. 
zenginlik ,.e l!itlhsal üııtUnlllklerUe 

blr gün vaziyeti lehlerine tevlr~lcr, 
hiç değilse tchllkc)1 uzaklaşhl"t br 
bile bunu ba'3nnak Jçln bir hayli 
ıkıntı çekeceklerdir. işlerin bu l)clı.IJ 

almasında, biç l}Üphetilz, ifrat 8Ayıla
cak dere<'ede denıokratlk UKUIJere 

Japon ce\"&fl \·ennlş: 

- A muhterem, senin ölUn kalklp 
bıraktığın çl~ğl koldıyacak olduk
tan ııonra benimkinin de kalkıp pi
rin!;. yememesi k;'ln hlç bir ııebep yok
tur. 
Kütükııeme hatasına dl}tlülme!ıl; 

btlkl de bu fıkrada olduğu gibi, Ja
ponların da. kendilerine göre zeka, 
m mhk, hesap yUrlltehlleceklerlnl ha 
tıra setlrmemekten veya bfr an lf,·ln 
unutmut olmaktan Deri ıelMe ıerek-

Prost İbrahlmpaea hamamının 
karşısında bir sahayı tiyatro Iç:n 
p!Ann koymuıtur. .ac:edlye şimdi 
bu sahada tiyatro binasını yaptı
racak birisini aramaktadır. Bina 
yapıldıktan sonra Belediye kira~ 
layaı:ak ve Şehir tiyatrosu komedi 
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Bahsettiğim sahil muhafaza ku
mşndanının adı Amiral Ruıscl 

Waesohe'dir.Geten harpte: teğmt>..ıı 
olarak bu askerlik ocağının için~ 
karışmış, o vakillenbcri hep aynt 
ocakta kalmış, hep orada pişip ter
fi etıniitır. İ k va~ifesi, sahil mu
hafaza muhabere şefliğidir. O za. 
mana kadar muhabere hep umumi 
telefon ve kablo hatıarilc olduğu 
için muhabere ıcfllCi bir masa 
başı yazıcılığından ibaretti. Fakat 
ruhunda mukaddes ateş ta§ıyan 
genç deniz subayı, dosyalara bir 
miktar ditha kağıt IIAve edip ay 
sonunda maaş almaktan ibaret bir 
h~atı kendine kafi görmedi. Sa
hil muhafazasına ait muhabere ih· 
tlyaçlarını tetkik etti ve muhefa
za vazifesinin ancak seri muhabere 
imkfınlarile temin edilebileceğini 
amirlerine İS{>llt ederek sahil mu- dayanan Büyük Brıt, mya ve Birle- tfr. 1'atbeert 

Detti yalnız ya,ayılj AdetJerf yli
zündım; vaktJn ~ olmuı, kar Jt~
ma1oıt ~t bulma SikllllU dola
yıs!le ba,tıtm l'NtQe kadar ~r-ı 
m('tl te1'1lf eıum. Ttıtt*kiirlerle 
lcabul etti. Meydana ~ıkıtk. O p
atUı tram\l:ly olm11e1ı;ı belH.'f'Uat 
(lfomobll de yoktu. ıraııervllerden 

geleıı atlı bir ara.ba. gözüme 1Ji1tl. 
Yakl"ınca durdunlum. M~ba 
ııerdelcrl sımsıkı kapah .....ı.mn 

lrlndeıı .. hlr t.ılnnı Mı;ler )iiluıeldi: 

- Arabacı, piçin durdonf 
- Koşumlara btr ,ey olda da o-

nu {!li:t.elteceğlnı. 

Bunu ııöyler eıöylemeırı yere at
ladı, usulca bana 11urdu: 

- Nereye g1decektınl:t.! 
- Ş~I Qıteuk hutaba,,..ı ya• 

nına ... 
- Biz de e tarar.ıı g-kllyorm, Ya

nıma blJtmJye raııı olnraaeır. rfjtU
re)hn. 

Jsterrten raııı olma! 09ICll lıı!ı.ya
nı blııdlrıllk, hf:n de ~ına otur
dum. Araba ağır ağır yola koyul· 
du. 

.ı\ralt cı yolıf8, hana: 
~ kerdf'Jdler farkına varırt.r da 

kimdir bunlar diye sorarla"'8: cBea 
arabanın "lahlbiylm» C'~\'abım verir 
sJn, dedi, 

Jlftrbiyede a.ralıh durdu. ı,erden 

iki kişi indi. Arabacı onlardan iki 
lira alıJı. Ben iı,:crl glnnrk maksa
dlle arabacuıın yanınd1&11 lnmiye 
lıazırlamrJııen anthacı kolumda .. 
tuttu ve ya,~: 

- Daha olmaz, dedi, arabada 
bal]kalan , ·ar. 

l 'Jne yola denm. O ~..nbeyde a
rabadan liç kişi daha indi. Arabacı 
onlardan da fJir~r lira alılı. Biz de 
arabanın içine ki"\ u!fluk. Bayanı e
\'ln bıraktıktan ııonra arabaeıya: 

- Benl tcı<rıır Taksime gotlirlir 
müslin !' dedim. 

- Ahırım l.\l~k&da ıanıa ~ tırını 

krramaın. Çünkü ııenden hoşla•dım: 
Sen berılm )'anırna binecek kadar 
alçak gönlillüsUn. 
Uzatmıyalım. Tak&imde lstedlti. 

iki llıı ~'I elillf) sıkıştırdığını za
man UAve etti: 

-iki göllirdüğtinı, bir getirdi
ğim lt-IJl llç lira almak Jı\umı'h a
ma, dedim ya, ı;enden hoşlaJtdım,_ 

Du saıulmlyettt•n jstlfade ederek: 
- Doğru ıtö)1C, Jmıiln llC toı~r

Jadın r diye tıordum. 
- Sana ynlıın iiliylJyMıeın. Allah 

berek~t \enıtn, otur. h~I dBğrult
tıık. 

Sonı•• ptırnan olmuş gibi UA.ve 
etıı: 

- Her gün bö) le olur &anmn. 
Bunlar, iyi günlerin ıystzUğtnde hay 
vanların yanlne gldeeek. 

Dedim ya, kimsenin ekme(;lnde 
gozüm yok .• HattA ha)'\anların ye-
mlllde bile! Kôn KADI 
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- Yapacak bir tek şey var. O da gi
dip teslim olmak •.. 

VATANIN El>ERt ROMANI: TEFRiKA S o. 1 "I 

AKŞAM: 
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mi idi? Herkes buna çok sıkıldığını far- 1 
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Antunnct de~et içinde kalmıştı. Scv
glJlslnln koluna sarılarak yalvarmağa 
başladı: 

- Bunu yapma .. sa.kın yapma, ne olur? 
Bekle, onlar seni bulsunlar •. sen kendin 
gidip teslim olma... Seni haplııhanede 
tasavvur edemiyorum, Jakl Bunu düşü
nürsem çıldırırım. Haydi git, canım, bu
radan hemen git, çabuk ol. Ben ııimdl dok 
tora telefon edeyim. Gelince seni burada 
buımıt~ın. Ona ne söyllyeylm? Dur ba
kayım, biraz dü,üneylm .• aman Yarabbi, 
mı söyllyeytm bilmem ki .. 

Zihni perişandı. Çok fazla heyecan yO
zOnden lAflarını ıaııırıyardu: 

- Jak, dedi. Seni kurtarmalıyım. Kur
tarmak istiyorum. cHırsız geldi. derim. 
Su pencereden kolayca içeriye bir hırsız 
flreblllr, değil mi? Camı kırarız. Sen de 
beni liU sandalyenin üzerine sımsıkı bağ
lanın. Böyle ıeyler pek çok oluyor, ga
zeteler ya:ı;ıyor. 

Bir aandalye Uezrlne oturarak kolla
rını ar);a..ına dolru uzatarak: 

- hıte böyle bailarsın, buradan he
mca ılderttn. Sen uzaklaştıktan sonra 
ben anıım çlktıJı kadar b•lırmata baş
larHn· Naeıl, iyi bulmadım mı? Ne der
sin? 

Ja« b~ -JYank: -. 
- OMM&, c~, -. ~ aıncW 

polis romanlarında mümkün olur. Ben 
gitsem bile lılmi kolayca bulurlar, Kader 
ve kıımet beni bu hale soktu. Kurtulu3 
çirem yok. Neden böyle olduğunu bil
mem ama .. bu lı böyle işte ••. 

Sonra tekrar derin düşüncelere daldı. 
Biraz sonra. söze baıladı: 

- Neden olduğunu henüz bilmiyo. 
rum .. fakat bu işin akıbeti böyle olacak. 

Bu anda zihninden Jdm bilir neler geç
ml~tı ki mAnıısı birdenbire değişU, göz
lerinde bir Umit ışılı parladı. Bunu nasıl 
oluyor da daha evvel düşünemcmiftl' 

Lüslycn'e yakından ates etmiş ve kurşun 
derhal sağ ıakaktan içeri girmişti. 

Bir intihar! 
Evet, neden blr intihar vakası diye 

gösterilmesin? Arkadaşının cesedine yan 
gözle baktı. Sa'kaktakl korkunç yarayı 

görünce titredi. Fakat kurtuluş ümidine 
kavuımuıtu. Bu mükemm~l buluıla ıözU 
önünde yeni bir ufuk fÇılmlf{ı. Hiçbir 
kımsc Lüşi,Yen'in 'ntihar ctm~ifinl ispat 
edemezdi. 

Kurtulmuştu! Oh, kurtulmuştu .• 
Sesi heyecanla titreyerek Antuanct'l te

selliye başladı: 
- Üzülme, canım! Artık üzülme, kur

tulmak yolunu buldum. 
- Jak, söyle bana, ne yapaca.ksın? 
- Göreceksin, hükmü kendlleri vere-

cek. Kur§un sağ şakaktan içeri girdi. Hiç 
kimse aksini iddia edemez: Lüsiyen bu 
kurşunu kendi eliyle sıkmııtır. 

- Kendi eliyle mi? 
- Evet .. intihar etmiştir. 
Antuanet gözlerini kapadı. Derin, son

suz bir uçuruma yuvarlandığını hissedi
yordu. Kocasını öldürmek, sonra da lla
tırasını kirletmek... Buna hakları var 
mıydı? 

Jak'ın dimağı heyecan ve ateşle çalı
iıyordu. Bu ilk buluşa bir netice ve se
bep hazırlamağa uğraşıyordu: Evet, ne
den intihar etmisti? GörUnUşte her ıeyi 
vardı, mesut bir adamdı. intihara mut
laka bir sobep bulmak lizımdı. O ıünkil 
da'ol«)'l kaybt'..tmi§ olmHı k~I blr 5obep 

ketımışti, Fakat hayıı, bir erkek bunun ~v ~ô~~ıı•~ ... için intihar etmez. Fakat son zamanlarda ·· 
çok YQriun ve bezgindi .. umumi bir sinir ~, 
zaafı ve bir buhran geçirdiği herkesin ~'7[ '/ 
gözüne çarpmıştı. Bu bir sebep olabilirdi. 
Bundan başka Lüslyen'ln kara ciğeri de 1 ı ,_, c !<. • 
hnsta idi .. borsada oynadığı ve mühim bir IE5} uglinlcrde başka balıklar bu-
para kaybettiği belki de iddia edilebi- 15:3) lunmll,l·orsa da kr.Ial ~ ~ıaı 
lirdi. 

Jak, Lüslyerı'ln borsa oyunlarBe rnefgul 
olmadığını pek tllci bilirdi. Fakat bir 
adam hakkında böyle blr dedikoduyu or
taya atmak her vakit mümkündü. 

Bu intihar nasıl olmı,ı§tu? Bütün tefer. 
ruatı düşünmek lazımdı. Bir .,;ok sual!cr 
karşısında kalacaklardı. Şaşırmadan ve 
tabii bir şekilde cevap vermelte hazırlan
m;.lıydılar. 

Önce Antuanet suale maruz kalacakt . 
Oılu sıkıştıracaklardı. Zavallı kadı rıın 
dayannbilccek kadar kuvveti var mıydı? 
Söyliyeceği her kelimeyi önceden öğret
mek lllzımdı: 

- Antuanetclilm! dedi. Sana bir ~k 
sualler soracaklardır. Böyle ağır b!r yuk 
karşısında kalınca neler söyliyeceksln? 

- Sualler mi soracaklar? Ben. aen .. 
ne söyllyeceğim, bilmiyorum kl... 

!Kadın kekeliyordu· Yanaklarında bir 
damla kan kalll'lamt~ gibl sararmıştı. Son
ra ltAve elli: 

(Arkuı var) 

~ok çıkı)·or. B\lnun için bugün kefal 
plfıki&J ~apmıya karar \erdim. Pııta
teıı, lınvuç, hol maydanoz. ve salça 
ile fll(l!llde yapılan bu plAkl nefis o
luyor ve herkesin de makbulüne ge
çiyor. Biraz tahin heh"llsUe bu ye
mr.tın tatlı tarafını tamamlıyacajun. 

Şunu söyllyeylm ki bir tek k&p ye
mek proıramına biz pek iyi alıttık. 
Henı zahmetten, at.etten, ııaıhlan ta-
11Urruf ediyoruz, Hem de nıldelerlml
'Zi bofuna hamalhktan konıy0nu:. 
Uykumur. dıtha rahatlaştı. 

DUDAK RUıJUNDAN LEKE 
Bayanlarro dudak ruju kullf nc'lık

ları fl\'lerde ç:unaşır \'e mendillerde 
hol bol görUlen knnııu lekeler hazan 
çok sabit oluyor. Ne kadar kaynasa 
('ıkınıyor. \"e yer yer kalıyor. Bun
ları tıkbınak l~ln kirli sepetine at
madan enel lir.erine glJserln veya
hut tereyağ llilrüp yıkamıya verfllr
ıe henıeıı ı:rkar ,.e asli iz k&lma:ı. 

EN UDl.NI 





Merll•m Ua'ip eski spotta lar a"91nda (beyaz elbiseli) 

lnsanllk vazifesi 
Türk sporuna hizmet edenleri 

daima hürmetle anmalıyız 

Galip, Şeref, Fethi T ahsinin mezarlarını 
yapiırmak için klüplerimizi karşılaşmağa 

davet ediyoruz 
O gözlerini kapadığı ıün, Fener
babçelller en büyük acıyı duydu. 
lar. Fcnerbahçe bir temel direğini 
kaybetmiş bulunuyordu. Onu hepi. 
miz, bilhassa Sarı LAciverdlller 
göz yaşları içinde ebedi istlrahat
gAhına bıraktılar. Mezarının b•ı•n· 
da crseni unutmıyacağız, sen bizim 
kalbimizde yaşıyorsun• diye aila. 
dık, durduk. 

Ne yazık ki, Tiırk sporunun bu 
kurucularını, spor tarihimizin bu 
fedakfır evlCıtlarını, fedailerini pek 
çabuk unuttuk. Onlara bir mezar 
taşı bile yaptıramadık. Spor teşkı. 
lfıtının kurucularından olan Fethi
nin mezarını yaptırmak vaziCesini 
de teşkillit üzerine almıştı. Fakat 
bugüne kadar teşki!Attan da hu 

Beşlktlışlı merb.. ŞMef yolda bir hareket göremedik. 

1 

Ben şurada, üzerimize düşen bu 
Bır sporcu !çın, memleket spo- mukaddes vazifeyi hatırlatmak is

runa hayatını vermts Galibi, Şere- Uydr ve şu teklifte bulunuyorum. 
fı, Fethi Tahsinı hurmetle anmak Klilplerimiz kendi aralarında ya. 
bır vazifedir. pacakları bir maçın hasılatını Ga-

Bir Fenerbahçeli Galibi, bir Be- libln, Şerefin, Fethinin mezarı için 
şiktaşlı Şerefi klübünün kurucusu, terkederlerse, öyle zannediyorum 
en buyuğu olarak anmalıdır. ki , bu mukaddes vazife de yerinP. 

Şeref Beşiktaş için geceli giln- getirilmiş olacaktır. 

dilzlü çalıştı. Bir Beşiktaş yarattı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Gala\asa. 
Türk sporuna bir stad hediye etti. ray klüplerlmizln yapacakları bir 
Nihayet o da bir spor fedaisi ola- turnuvanın hasılatı hatıralarını 
rak g3z1erıni hayata yumdu. hürmetle anmak mecburiyetinde 

Galip• .. Fenerbnhçenin ilk teşek olduğumuz bu üç sporcu ölüye, bl
kül gününden gözlerini kapıyacağı rer mezar taşı yapmak için klıfi 
gOne kadar durmadan, yorulmadan gelecektir. 
kh.ibü için hayatını istihkar ede· Bu mukaddes vazifeyi biran ev
rek çalıştı. Galibin evi, anası, ba- vel yerine getirmek için İstanbul 
bası her şeyı klüptti. Bugünkü Fe- futbol ajanlığı ve klilplerlmlz der. 
nerbahçe stadınır bir fıbide şek- hal harekete geçerek bu isin ta. 
lındc yükselmesinde amil olanlar hakkukuna azami bir faaliyet gös. 
arasında Ga1lp, en bily\ık işi yaptı. tererek çalışmalıdır. Bunu gerek 
O sahaya yapıldıktan sonra bir klüplerimlzden ve gerekse futbol 
ana çocuğuna baktığı gibi bakıı. ajanlığından bekliyoruz. 

Istanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul İntihabı Mebusan Teftiş 
heyetinden : 

General Hakkı Şinasi Erelden açılan Istanbul mebusluğu için 2!5.1. 
9•2 tarihine müsadıf pazar günü 1lnh·erslte konferans salonunda inti
hap yapılacaktır. Saat tam dokuzda rey alınmağa başlanacağında:ı 

m1lntehip sanilerln aşağıdaki tertip sırasına göre muayyen saatlerde 
ellerinde bulunan rnUntehlblsani cUzdanlarlle salonu teşrif ederek rey-
lerini kullanmaları rica olunur. < 732) 

Emlnonü, Fatih 
Beynğlu, Be,lktq 
K. Köy, EJ up, Uııküdar 
Adalar, Bakırköy, SarJer, 
Beykoz 

s-t Dakika Saat Dakika 
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30 
30 
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Istanbul İntihabı MebQsan Teftiş 
heyetinden: 

General Hakkı Şinası Erelden açılan lııtanbuı.mebusluğu için C.H. 
P. Gene-1 Başkanlık divanı tarafın dan Maliye VekAleti tetkik heyeti 
reisi lsmaıl f:"-lu Ulukmenln ParU nam:ı:edı olarak gösterildiği nan 
olunur. ( 761) 

Devlet Denizyolları ilanla~ 
150 (dahıl) tondan yukan blıOmum vapur ve motörlerin yapacak

ları se!erlenn Devlet Denlzyollan işletme Umum mUdlirlUğUncc tayini 
hakkındaki kararname tatbik mev kline konulmuştur. 

Deniz Nakliyat Komisyonu bu işlere ait muamelll.tı tanzim ve aı. 
zar etmPk f\zere Denızyollan Um um mUdUr!Ugil emrinde Tophanede· 
ki binada c;alışmıya başlamıştır. Bundan sonra bu ı,ıere ait müracaat· 
Jarın Umwn Jnüdürıflği)nıUıo:• yapılması llA.n olunur. (737) 

Mükellefiyet islerinin halkevlerine 
devri en doğru hareket olur 

Bunun tahakkuku, devlete 
binlerce lira kazandıracak 

1 Yazan: Kemal ONAN 1 

Devlet kasat1ından çıkan yüz bin kil ettık dediler. Üstünden çok 
lerce liraya hOkömctin büyük fe- ~eçmeden kadınlar istisna edildi 
dakArhğına rağmen Beden Terbi- Aölge direktörü e!'asen nizamsı;. 
yesi mı.ikellefiyet işlerinin memle- bir şekilde kurduğu bir eşik klüp. 
ket gençliğine hiçbir fayda temin !eri, zavallı müessese'eri binlerce 
etmediğini, esasen bu organizagyo::ı lira masrafa soktuktan sonra yine 
bozukluğu yOzOnden bu işin yı.irii· i<endisi ortadan kaldırdı. Yine bir 

..._ 
Liman klilti•in teedliadea "n ra eynayama,aealt R 

Haftanın içind 
Hakem Ahmet Adem ma 

yine ücret alıyor 

Şeref sahası neden bu hale ge~di -
klüp!erde oynuyor - Fener bahçe 

maçlara iştirôk edecek mi ~ 
mesine imkan olmadığını dalma bu emirle yirmi yaşından kırk beş ya. Birinci sınıf futbol hakemleri-
sOtunlarda fleri sürerek tenkitler §ına kadar o' an vatandaşlar istis- mizden Ahmet Adem bundan ev. 
yaptık. Bu işin yürümesi için de na olundular İşte görülüyor k 1

• vel yaptığı maçlardan hiç bir su-
yegfıne çare olarak Halkevlerine devlete senevi yüz binlerce liraya retle bir ücret alınıyarak masra-
devri doğru olacağı fikrini ortaya mal olan Beden Terbiyesi müke' le- fının haricindeki parayı muhak-
attık. fiyet işleri, Beden Terbiyesi umum kak almak icap ettiği takdirde 

Dun bu sütunlarda ortaya attığı. mUdilrluğü lmzımnı taı;ıyan bir Bö geye veya oynıyan iki klübe 
mız bu fikir yolunda bir hareket başlıkla, imzadan ibaret vazıya terkedeceğinl bildirmiş ve biz d~ 
haberini okuyucularımıza sevinç döndii . İc;ln hu hale dii~tisii de hiç bunu tam amatörltiği.ın bir teza 
içinde bildirdik. şüphe yok ki. organizasyon bozuk- hiiru olarak sütunlarımıza geçlr-

Öğrendiğlmlze göre bu harekPt Umum Müdür Cemil Taner luğundan i1erl ııelmekteclir. Beden miştlk. Fakat oğrendiğlmize gör~. 
şu şekilde olmuştur: Senelercl? Terbivesi teskillıtında iş başındll Ahmet Adem böyle bir tekllf yap-
H ık 1 . 1 b d 1 b" Ben bugün Beden Terbiyesi mi:. ı bulun~nlar spor lrlareclJlalnde bir masına rahmen İstanbul Bölg"'sı·ıı-a ev erın n aşın a ça ışmış u- k 11 r t 1 ı ı · ti b' " ı;; " 
yilk hizmetler etmiş, Halkevlerin- e e ıye iş er n n vazıye ni ır acemi muharrir vaziyetinde bulu- den ücretini tam o'arak almakta 
d k ··kı i b' . i gazetede sekreterin eline düşen ınuvorlar. vaadettı·ıı.ı· gı'bl masrafının bakiy4. e sporun o eşmes nde, ırınc b ' h ı · b ı; - ~ 
p!Ana alınmasında fımlJ olmuş bir ac~ml ır mu arr rın yazısına en· Halkevleri, muntazaman çalışı- sin! Bölgeye veya iki kliibc te:-

zetıyorum. Bır acemi muharrir ya. 1 .,. 1. k 1 h. · 
mebusumuz bu miikelleflyet işler!· k · 1 yor ar. •• 11 emme ır organı7.a~- ketmemf'kledir. 

zısı se reterin elıne geç nce o ya. "' kl " 1 1 .. 
111 nin hakikaten bozuk gittiğini, dev. zıyı kırpar kırpar ve en nihayet von var. r,c:ascn spor up f'r ve Liman klübu tescll ed. yor. 

!et kasasının faydasız bir iş için bazlln ovle olur ki, yazı yalnız diğer tc"ekktıller haricinde kalmış Liman idaresind" teşkıl edıle.n 
mutazarrır olduğunu görünce ve• başlıkla ·bir imzadan ibaret kalır. gençliğin bC'drn terbiyesi i'e de 1 klübün tescili için Beden T~:bı- Fenerden 
esasen bugün bir vllAyetin Parti işte Beden Terbiyesi miikellefi. müsbct bir şrkilde uğraşıyorlar. O yesi Umum Müdiırlüğüne mura-
müfettişi olması itbarne derh:ıl yctf işleri de bu haldedir. Bu iş ka- halde niçin d vlet ka:ıasından yOz caat edll!"l~tlr. Tescil mua?'elesl inrtı~ maçfa~ndan 
bir rapor hazırlıyarak Parti mer. nunlyet kC'sbettiği zaman 18 _ 45 binlerce lira fiızull yere sarfedilı. ikmal edıldıkten sonra, Nacı . Re- 1 lst~n1rnl Bolgcs 
kezi idare heyetine göndermiştir. yaş arasında bütün vatandaşlar yor? bii, ~ak~.ı . H~isametti~, ~ahRıd~r ls~!ı lngiliz ?1açlar 

İşin bütün inceliklerini, aksa1< milkelleliyete tabi tutuldular. Genç Mükellefiyet işlerinin Halkevle. kci dı klup1erVnde 0~ r\.<ı) am Y • yuzde on Bolge h 
taraflarını tebarüz ettiren bu ra. ilk klüplerl kurulacak dendi. h. rine devri için atılan bu ilk adım, 1 caklardır. . • de: Galataasray. 
por üzerine derhal bu işlerle ya- tan bul böigesi direktörü de kanunf bizi olduğu kadar spor e!karı umu- Şer~~ sahası?.' kım bu hale koydu· ldluplerJ bUllu ~a 
kından ilgili bulunanlardan mü- bir mecburiyet olmadığı halde bi:- mlyesini sevindirecektir. Bu suret- Dun bu sutunl~rda Şeref !'tadı- ve hasıl.attan Bölg 
rekkep bir komite kurularak daha JP~ik klüpleri teşkil etti. Fakat 30 le hem devlet kasası yüz binlerce nın acınacak halınden bahsetmiş- vermemışlerdlr. 
esaslı bir rapor hazırlanması yo. :rı1lık klUplerin isimlerinin yanı'.la llra kazanacak ve hem de bu .ş tik. Dün bir arkadaş bu saha~ın Per~h Hristo •. B 
!unda da tetkikler başlamıştır. bir gençlik ismi taktılar k'fıp teş. kurtulmuş 0ıacaktır. neden bu hale sokulduğunu an a- Eskı Pera muda 
-------------------------·------------------- tırken: şiktaş klübüne gir 

Geçen günleri andıkça, spor ta
rihlmizı dolduran zafer gözleri
mizde canlandıkça .geçmiş zaman 

olur ki, hayali cihan değerD dedik
leri gibi gôglislerlmiz iftiharla ka
barıyor. Bize o gfinleri yaşatanta. 
rı, bugünkü sporcu gençlige tanıt
mak vazifesi bi:ı;c düşüyor. 
Bakınız yandaki ki.içilk resim 

Fenerbah<'enin ve mili tnkımı:ı 
kaptanı Zekiyi, maçların naklincle 
tadyonuzda tatlı tatlı dinlediğiniz 
Salt Çelebiyi, Galatasarayın eski 
mrrkez muhacimi Necip ~ahini v~ 
diğer arkadaşlarını bir eğ'encc 
tılerninde tesbit ediyor. Ne kadar 
hoş değil mi? DlğC'r resme bakınız! 
Zekiyi ve Alaeddlni gençliğinde va 
Fenerbahçe birinci futbol takımın· 
da ilk yer aldığı günlerde yanan 
kliıp bahçesinde bir kahveci masası 
kenarında gösteriyor. 
Aşağıdaki resme bakınız! Zeki

ler, Otomobil Nuriler, Haydarlar, 
Necip Şahinler ve bugün zevk ı• 
dinlediğiniz kıymetli ı;anatkAr Mii
nlr Nureddini görüyorsunuz. 

Türk spor tarihini her hafta bu 
sutunlarda birer hatıra ile canlan
dıracağız. 

- Tabii: spor sahasının tanzi. talimatnamesine gb 
mi bir zahire müteahhidinin eli- mıştır. ÖnOmilzde 
ne verilirse elbette böyle olur de- risto Beşiktaş biri 
di. mındakl yerini al 

Bundan anlayoruz ki , saha, bu 
işten anlamayan bir kimsenln 
elinde bu hale girmiştir. Eğer mü
tehassıs bir kimse bu işi eline al. 
mış olsaydı elbette bu şekle gir
m~zdi. Neticede bir zahire müte
ahhidi de canım futbol sahasını 
pirine tar'asına döndürdü cıktı. 

Kabahat müteahhitte değil, işi 
yine ona verenlerdedir. 

Mektepliler klüplerde 
oynayabilecekler 

Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünün bölgelere tebliğ etti~i 
son sici! tallmatnamesile mektepli 
futbolcular klüplerde oynayabile. 
cekierdir. Nizamnamenin hüküm- 1 
terine göre. mektepli futbolcuya. 
takımında yer veren bir klüp ev
velce olduğu gibi mağlüp adde
d ilemiyecektlr. 
Ecnebi rutbolcuların oynamasına 

mü.."8&de 
Ecnebi ve profesyonellerin son 

bir kararla hususi ve kupa maç. 
larında klüplerde oynamasu;a 
müsaade edilmektedir. 

Bu vaziyete göre son İn!lili? 
maçlarında misafir takım miida. 
faasında sevrettiğlmiı. Fenerbah
c;-enln antrrnörü Bö!Jle Futbol A
janıı:ının tertip ettiği kupa maç. 
larında oynaya bilecektir. 

Makiyaj insanı 
tiriyor ve tanınm 
yuyor. Yukarıda 
sim: hepınizin ço 
nıdığı bir futbol 
mektep temsilinde 
de görünüyor. 

Acaba bu futbo 
tanıyacak mısınız 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş "100,, Kuruşlukların T 

Kaldı~ılması Hakkınd 

Gumüş bir liralıkların darp ve piyasaya kafi m 
ması uzerine l 2 1941 tarıhlnden itıbaren tedavul 
olan Gumuş yuz kuruşlukların 112 1941 tarıhinde 
sandıklarile Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Bankası bulunmayan yerlerde Ziraat Bankası şu 
makta olan tebdil muamelatına 3 1/111942 akşamı 
cektir. Bu tarihten sonra mezkur paralar nakit ol 
v~hile kabul edllmiyecektir. 

Elinde ıilmüş yüz kuruşluk bulunanların 31/1/ 
kadar bunları Malsandıklarlle Türkiye Cumhurıye 
kasında ve Merkez Bankası bulunmayan yerlerde 
şubelerinde tebdil ettirmeleri illn olunur. «8262 


