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CEMAL BARDAKÇl 

U mum i harp yıllarından 
kalan bir yadigir 

Hüseyin Cahid ve arkadaşlarına isnat 
olunan suç. sabit görülmedi. Meclis, 
evrakın iptaline itti/ akla karar verdi 

Yarrnki 
Sovyet 
Rusya 

• 

İsviçre ~etelerindekl neşri_ 
yat insana şu kaDBatl Terlyor 
k i Rusyanın kendisine karşı 
emnlvetsfzlik ve tereddut u. 
yand;ra.n sebepleri ele alarak 
emniyet telkinine çalışln861, 
demokrasi cephesi için büyük 
bir kaulM} nlur. 

y,.un: Ahmet F.mln l 'ALMAN 

G özumüz onündc korkunçı.bir 

düello devam ediyor. İki 

ejder; kış, kıyamette karlar içinde 
boğuşuyor.Bütün dünya, h eyecanla 
bu boğuşmayı takip ediyor ve h an
gi tarıı,fın zaferini istemesi .:münasip 
olacağını kendi kend ine soruyor. 

Bu iki ctüşman ejder, harpten 
evvel k endi yarattıkları ik i zıt si
yasi mezhcl>i yürütmek içın her 
memlekette el altından çalışmış
lar, açtkça aa tiırlti1rlerffie diş b l
lemlşlcrdi· Bir aralık blrlbtrlerlnln 
yüzüne gUlmeği menfaatlçrine uy
gun buldular. Şimdi anlaşılıyor ki 
bu yüze gillıne bir d ostluk eseri 
değildi. Her biri d ğerini avutmak, 
vakit kazanmak istemişti. N ihayet 
ilk fırsatlarda biribirlerhli boğ
mak için h&rekete geçtiler. 
Bltarafların bu mücadeleye kar

şı olan hislerini yokl~mak bakı
mından İsviçre çok munas p bir 
sahadır. İsviçreliler, dünyanın en 
demokrat. h ü rriyete en çok Aşık 
milletlerinden biridir. İstiklAllcrf 
üzer ine titrerler· Dünya yüzünde 
tam bir barış ve emniyet kurul
masını , işleri!<'. güçlerile meı:gul 
b ir m illet sıfatfic, candan ister-

ler. 
İsvlçreıner, bu harbin başından 

b eri d nter inl tutmıya çok gayret <'· 

d iyorlar. Almanya ve İtalyanın a
rasına sıkışmışlardır. On1arı kuş
kuland ırmamnl:ı ve köprüyü geçin 
c ly c kada r duruma uygun bir dil 
kullanmağı zaruri buluyorlar. Bu
n unla beraber serbest dilşiinmiye, 
ser best ııöy'cmlyC' alışnuş adamlar 
sıfatne h islerin b ütün biltüne sak-

h yamryorlar. 
Mihverle demokrasi karşı kar

şıya dör:üştü!il zaman İsviçre bü
tün z.Ahirf birt&raflığına rağmen a
çıkça tarafla rdan btrin l tutuyor
du. Y almz k endisi l(;ln varlık hak
kı tanıyan, kııçük komşularının 
toprağına kendi hayat sahasının 
blr J'.)31'(;9't!ı g~y1e bakan ve fır
sat düşünce m ahkum miflet mua. 
melesi ctm~e hazırlanan bir siste
min östiin çıkmasını elbette iste
ınfyor, deınokraslnm kazanmasına, 
ban~ ve emniyetin kurulmasına 
can atıyordu. 

Bugün t5*re ga.zei"lerindC'kl 
r hava kmnen değişmiştir. Avrupa

ya düzen verecek ve hakim ola
cak b ir kuvvet diye m bvcrle Sov
yet Rusyadan birini seçmek IAzım 
gelirse Rusyayı seçm iyc karar ve
rent,.orla r. Sovyet Rusyanın. İn
giltere v e Alll{lrik a ile m üttefik 
buhinması, gCinUHcrine rahatlık 
vermtyc k Mi gelmiyor. Eğer bo
ğusmada Alman sedd i yıkıhp Rus 
tufanı taşarsa Avrupayı silip sü
püreceği hakkında endişe duytı
yorlar Vt? bu endişelerini gizle m i
yorlar. 

İsviçreliler, h ltdisclcre göre hli· 
küm v ermlyc çalışmakla beraber 
buılinkü Rusyayı h akkile tanıyıp 
ona göre hü k iim verd ik leri iddia 
edilemez. Esk iden kalm a b ir takım 
sabit f ik irlerin tesiri altında bu
JunduklaNna şüphe yoktur. Dün, 
kendi memlek eti içinde rejim birll
f i kurmrya çalışan, hariçten teh
d it edilen ve hatırı 99yılmıyan, bi -

Clteu Sa. I; Si. ı ele) - -

Mazhar Müfid d~di ki:" -Arkadaşlar, eğz r Damat 
Ferit ve Nemrut Mustafa zamanından kalmış itham 
ve kararları tatbik lazımgelirse vay halimize!. .. ,, 

Ankara, 26 (Telefonla) - BugUn Refet Canıtez'in 
başkanlığı altında toplanan Büyük Millet Meclisi, 
Milli MUcadele sıralarındaki kadar heyecanlı ve o
nun kadar hassas bir gün yaşamıştır. Ruznamcdeki 
maddeleri mUzaltere ederken sıra Unıumt harp sene
lerinde ihracat ve men'i Jhtıkdr heyetlerinde bulunan 
eski tıcnret nazırı Ahmet Ncslmi. merhum Mustafa 
Şeref \'C muharrir Hüseyin Cahit hakkında katı bir 
karar verılmesml 1Stiycn hUkQmet t ezkeresine karşı 

adliye cııclimeni kaleme aldı~ bir mazbata 1lc hli· 
kflmetln Meclisten ne istediğinin vazıhan anlaşılma

dığını anlatıyor ve evrakın tekrar hUkQmetc iadesini 
istiyordu. Nitekim söz alan Nevzat Ayaz bu me\'ZUUn 
yirmi dört senedenberi niçin intaç edilemediğini sor
ması Uzeıine adliye enctımenl namına söz alan B. Sa-
11\haddln Yargı meseleyi uzun uzadıya anlatmış ve 
ezcUmle şunları <:öylemiştir: 

(Devanu : Sa. S; SU. 6 da) / X/ 

ÇİN rl Şimali Alrllıa l 
,___ barbf ------= 

80RNiO 

Harlt. m . , rman) aya olan :Siyam kunetlerinln taarru:ıunu gö1>terıne.ktedlr 

UZAKŞARKTA 

lOObinSiyam~ı 
Birmanyaya 

taarruza geçti 

Bir Japon muhribi ile 
bir Japon kruvazörü 

batırıldı 
Slngapur, 26 (A.A .) _ Görünü

şe göre ingıllz mukavemeti artmış 
tır. Muharebeler Slngapura 90 k i
lometrelik mesafede bu.unan b ir Blrl~k Amerikanın Uzaktfllrk 
hatta istikrar bulmuştur. H er ik i lruntandanlarından Gl. Mc. Arthur 

taraf ta hava faaliyetine biıyUk bır ----- ---------

Bin gazi 
Derne 

tehdit altında 

Mihverciler de Rom
melin kumanaasınd :ı 

büyük bir taarruza geçti 
Kahire, 26 ( A.A.) - Rı?uter: 

R ommel, tank ve tayyare olarak 
elind e bulunan esaslı takviye kuv
vetlerile şiddetli darbeler indirmek
te ve seyyar kollarını bUtUn batı Si
renaik'i geri almağa çalışmak gibi 
aş!kAr bir maksatla şimale ve doğ'u 
şimale hllcum ettirmekte ve bizi Bin
gazi ile Derne'dcn Gazala ve Tobru
k'un susuz çöl bölgelerine çekllmeğc 
mecbur etmektedir. Bingazl tehdid 
altındadır. Blngnzı ile Barce arasın
daki iki gilzcl yol tehdide maruzdur. 
BugUnkU tebliğde zikredilen durum 
gözönUne getirilmek suretlle Bingnzi 
den ricat ettiğimiz yakında haber 
verilecek olursa buna şaşmamak lA· 
zımdır. Bugün Kahlre'de heyecan 
alameti hele m!\nevlyat bozukluğu 

hiç yoktur. GörUş lmkllnı hfUA azdır. 
BütUn bu sebepler htıdlselerden va
zıh bir intiba almağl daha gl!çleştir- ı 

mektedir. 1'~aknt muharebenin her 
saat daha ~lddetıendiğl ve daha yayıl
dığı muhakkaktır. Her iki taraf inat
la. çarpışıyor. Rommel'ln tehdidi bu• 
rada tamamen idrak edilmektedir. 

Uzun zaman devam edcmiyeccğl 

sanılan muharebe, geniş bir bölgede 

(Devamı Sa. S, Sü. 2 de x 

,..... .. _..........._.._ 
> A fganistanda 
Japon siyasi 

faaliyeti 
lki memleket ara

) sında dostluk paktı 

J ıçın görüşmeler 
) yapılıyormuş hız vermektedir. ı 

Batavia, 26 (A.A.) - Bir Ho- ı• • d d 
landa denizaltısının Makalsar bo. SVJÇre e e Londra, 26 (A.A.) - Salahlyct-
ğazında bir japon muhribini betır- b li mahfillerde bildirildiğine gbre, 

dığı ve bir japon kruvazörü nün tor eşinci kol mu?. japonlar Kfıbil l e diplomatik mü-
pillendiği resmen b ildirilmektedir. ııasebctlerinl arttırmışlar ve hatta 

Siyam'hlar lCHt bin kişi 9'e B japonya ile Afganistan arasında 
taamna geçtiler ir çok yüksek rütbeli bir dostluk ve tarafsı zlık pakt ı ya-

B:ıngkok, 26 (A.A.) _ Yüz b in b k pılması için görÜŞ!ll(!lcrc ba~mış. 
SU ay te aüde ı ardır. Geçenlerde İpi fakiri mih · 

kişiden mürekkep S iyam kuvvet-
ler•, Birmıınya _ S iyam hududtin- . sevk d · ı d. ~ercilcre müracnatla Hlndlstanın 

Zur'ıh 
26 

e I 1 Inglltcreden kurtarılmasın ı iste. 
da toplanmışlar ve japon kuvvet- (A A ) 8 . da 

1 
. ' ' · - on zamanlar- mlşti ve mihver radyoları da şim-

lcrilc işbirliği yaparak Bırmanya- svıçrc ordusunda biri G 
te 

k mak Uze b" cneral ol- da bunu yaymakla meşgul bulu nu. 
ya doğru ileri hareke geçme cm ba t re ır c;ok yi\ksek rUtbeli vorlar. F akat Afganistanın mütte-
rinl almıı;lardır. su Y ekaUde sevkcdllmlştır Bu h • susta hiç !Zah t eri · u- Ciklcr aleyh ine hiç bir harekette 

Siyamın İngıltereyc ve ı:ı ırlcşlk . a v lmernekte ise de bulunmıyaca~ı gibi Hindistan ile 
Amcrikaya harp ilanın ı tcfsır ıcden bu şnyıalar Alman beşinci kolunun la mü:ıascbC'tlerinln de d ostane 
japon bUyi.ık elı;isi M. T ubokami fuliyetine karşı alınan ihtiyat tcd· ~ld~~u Londradan behrtllmcktC'-

(DeYamı Sa: 3 Sö: 1 de) (-) 1 birlerile allkadar görülmektedir . g dir. 

.Amerlkııdan J"'mdraya dönen ç.örçll 
bahriye ünlfonruı!.>llo 

Çör çil 
Amerikadan 
yeni lngiliz 
zırhlısile 

dön m Üş 

Dük of Y ork 35,000 
tonluk yen i İng i liz 

zı rh l ı sıdı r 
Londra, 26 (A.A.) - M. 

Çorçll'ln Amerikadan Londra
ya dönerl{en AUas denizini 35 
bin tonluk yeni Ingtllz zırhlısı 
DUk ôf York ile geçmiş oldu

Maaş l ara za 
lz~m için senede 
milyon lira ayrılı 
Tekaütler de diğer memurları 

zamdan istifade edece ki 
Ankara, 26 (A.A.) - Hükümet tadır. Bu paradan ene 

tarafından hazırlanan ve Bütçe en- bul ettiği n;sbet ilzerind 
cUmeni tarafından tacille uğrıyan ı yılda yalnız 8 milyon 
eytam, eramll ve tekaütlcrlc me- murlara verilecektir. 
mur ve müstahdemlere verilecek Son şekle nazaran ey 
fcvkalfıde uım hakkındaki kanun ve tekaütler de d3hil o 
layihası tabedilmiş ve bugün me
buslara dağıtılmıştır. Çarşamba 100 liraya kadar maaş a 
günkü meclis ruznames ne alınmış de 25, yuz liradan 170 
olan bu layihada hükumetin fcvka- dar olanlara yüzde 15 
tfıde zam için bütçesine senelik o- cak, bu zamlardan ver 
larak i'ave edeceği para 20 mil- yeceği gibi haclz de cdi 
yon 719 bin 309 lira kcn bütçe tir. 
encümeninin kanunu küçük me- 1500 ve daha yuka 
ınurlar lehine tadil etmesi ile bu yerlerde vazife gören 
rakkam 24 milyon 306 bin 72 li- recedcn altıncı dereceye 
raya çıkmıştır. memurlara, fcvkalfıde z 

Kanun, mü'hak ve hususi bütçe- kn maktunn 30 ve dah 
nin da?rc ve müesseseler, belediye- reccl i memurlara da 15 
ler ve 3659 sayılı kanunun şümu- rukat zammı verilecek 
lü dairesine giren müesseseler me- Kanunun son madde 
murlarını da ~risine aldığından numm 1 subat 942 den · 
bu rakam 41 milyon lirayı bulmak teber olmasını limirdir. 

Ameri 
fil osun 

zaferi 

JIUzok Şarkta 5 
nakliye ge 

batırıldı 
Vaşington, 26 (A.A.) 

ye Nezareti bildiriyor: 
· Birleşik Amerikanın 

nuıı taarnnıı karflısmda ne vapat>ağt b ' k • • suna mensup ır ru 
merakla beklenen GI. \ 'on Boch 'torpido muhribi Uzak 

Londra, 26 (A.A.) - M . 

R a 1 • A 1 m a D muhakkak olarak, bl.ci 
1 temel olarak Maakassar 

i;'ll ifşa edilmektedir. nu zırh· 
lının denize açıldığı ilk defa r 
olarak blldiıilmcktedir. ' 

Churchill'ln Atıantlk denizini '--- l 
manın yeniden beş de 

b 8 r b i ---=- f ba1lfnnıq1ardır. Gemiler 

DUk Of York zırhlıslle geçti· 
ğine dair olo.n haber, bu 85.000 
tonluk zırhlının mevcudiyetini 
gösteren ilk belirtidir. DUk 
Of York, Klng Georgc V sını· 
fından olan 5 gemiden biridir. 
Harbin iUinmdan 15 gün son· 
ra Clyde tezgahlarından deni
ze indlrllmıştlr. Bu gemilerin 
silil.hları 3i>-O lik 10 top, 135 llk 
16 top ve bunlardan daha ha
fif mUteaddit toplardan mU
rekkeptir. Gemilerden her bi
rinin 3 tayyaresi ve 1500 kişi

lik mUrettebatı vardır. 

Ereğl i işl etmeleri 
umum müdür~ üğü 

Haber aldığımıza gore Ereğli 
Kömür İşletmeleri umum mtldürü 
Bedri Hüsnü Bckiroğlu, Etibank 
müşavirliğine, !ş Bankası kömür 
cirketlerinin eski müdürü İhsan 
Soyal da Ereğli İşletmeleri Umum 
Müdürlüğüne tayin cdllmislcrdlr. 

bir zarar gelmemiştir. 

Almanlardan ~:~.;~~de değer bir 

694 
• 

gerı 

mevki 
alındı 

Alman zayiatı 1 milyon 
700 bin ölü, 2 mi ~yon 

da ağır yaralı 

Taarruza tayyare]er 
ettiler 

Vaşington 26 (A.A..) 
Nazırlığı tcblll!i: 

Uçan kale tipinde 7 
tayyaresi cumartesi ve 
Mnacassar boğazında bi 
Cileslne karşı yapılan 

tırak etmişler, bir dü 
batırmışlar, diğer bir 
şıtına ateş vermişlerdir 

cı tayyarelerinden miı 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyet teşkil, Amerikan bomba 
hususi tebliği bildiriyor: rinc hücum etmiştir. 5 

Sovyct kuvvetleri, 16 - 25 son- yarcsl dilşürmüşlerdlr. 
kfmun zarfında merkez cephesinde Bomba tayyarelerinı 
694 mevkti geri aimışlardır. Ayni üslerine salimen dönmü 
müddet zarfında Almanlar bu eep. I ğcr bölgelerden veril 
hede 12 hln ölü zayiat vcrmlşfcr-1 yoktur. 
dlr. Attanttkte Birleşik Am 

1 milyon 7H ı.;n Alman öldü vetle r l Jrlandayıı 
Vaşington, 26 (A.A.) - Vo.şing. Vaşington, 26 (A.A.) 

tonun diplomatik mahfillerinde be, Ntızırı Stlmsq_n, Blr~cşi 
(Devamı sa. 4: Sü. ı de) _ (Devamı ~a. S, :-;il. 

Gelen ajans haberlerine göre mütt~nk donanma '~ tayyareleri dtio muhtelif ('.epbelerde büyük 
t.ermiş, ~:lb\Cr nakll.)e gemilerlle, harp gemilerine ağır zayiat \ erdlrmlşleı-dir. Besmfmk 1ııU lag-;• 

reıılnl torpil at.arka götrteriyor 
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VATA!-.'JN TARfni ROMANI: TEFRlK No. üO 

Yazan; Maurus YOKA Y 

Tölöki, kılıcını kuşandı, 
atına atladı ve yola çıktı 

ARANKANIN BiR lEKTUBU 
.Erde! meclisi oda ından ayrıl. 

mazd3n evve gil:ı:cl Aronka Bel
dı'nın zavallı Marıyanın yanına so
kulduğu ve cıkorkma, senı kurta
racağım. Kuvvetli ı.irnldim van 
dedıği elbette hatırlardadır. Bu 
e& üzerıne Marıyanın gözü onun
de kendi dilğun gunune aıt manza.. 
ralar ve sevdalı kanraman Ferid 
bcyın hali YC tavrı canlanmıştı. 

Aranka orndan ayrılır ayrılmaz 
Flora Tclekinln şatosuna giderek 
akıl danıştı. İki genç kız arasında 
Mariyanın duğunilndenberl derın 
bir dostluk kurulmuştu. Flora, ni
şanlısı Toköliyi çok sevmesine rağ
men hafıf mizacından dolayı nişa
nı bozmuştu Aranka da Ferid be
:; e olan ümitsiz aşk ile yanıp tutuş
tugu için ıkı kız birb1rlerinin der
dine ortak oluyordu. Tolöki geçicı 
evdaların ınsanın ruhunu doyur
madığını ve Flora'yı derinden de
rine scvdı ınl anlıyarnk nişanı ta
zelemek içın dl'fnlarla guzel kıza 
baş vurmuş fakat mağrur Flora 
buna razı olmamıştı. 

Marıyanın feHikeli karşısında 
iki kız da, sevgllılerine b rer mek
tup yazmıya karar verdiler. Florl, 
Marlya~ ı ve çocuğunu kurtarma •a 
muva!fak olursa ni~anı tazellycce
ğınl Toloki;, c ma etti. Güzel Aran
ka da Ferid beye şu mektubu yaz
dı: 

Mert ve a il Ferit. 
Çocukluk gilnlcrlmlzdcnberl 

kalblerimlz birlbll"ln~ ynkın kaldı. 
Beni sevdı ini dılınle soylemedin, 
fakat halinle, tavrınla pek açık su
rette bcllı ettin. Şımdı bu scvday: 
ı pat etmem senden istiyeceğim. 
Eğer beni cidden sevıyorsan Mart. 
yayı '\ e çocuğunu Hasan paşanın 
elinden kurtaracak ın. Blrıcik uml
dım sendcdır. Senden başka bu 
kahramanlığı yapabilecek insan 
bılmı;, orum. Onun yerinde benim 
olduğumu farzet ve beni kurtar
mak hıs ılc onu kurtar. Bana Ma
riyayı görmek fırsatını verirsen 
onu kollarım ara ına aldığım ZB

man cnı almış gibi olacağım. Her 
şey bizi birbirimizden ayırıyor, 
fakat enden bek ediğim mertlik, 
kim bilir, belkl de talihımizln yo
lunu dcğıştirir. 

Aranka Beldi 
Tolokı, b r aksam yemek yerken 

eski nişanlısının mektubunu aldı. 
Yemeğını yarıda bıraktı, derhal 
kılıcını ku andı, atımı alladı ve 
yola çıktı 

Ferid bey h 1 Gülbaba camfi
nln yanındaki kö!:kte yatıyordu. 
Hastalığı <"çmiş, nekahet günleri 
başlamıştı. Köpru ıinUn sıkı emir
lerle yanında bıraktıgı hususi he
kimi Panayot, hastasını iyi etme
ğe canla, basla çalışıyordu. Mem
leket işlerine alt en kuçUk bir fe
na haber gelince Ferid o kadar he. 
yccan go tcrlyordu ki bazan nö
betler tazeleniyor, hekim hastalı-
ın geri gelmesinden korkuyordu. 

Bunun ıçin hastanın yanına hiçbir 
Tatar gırmcsine izin vermiyor, Fe
rid beye alt her mektubu kendi 
alıyor, okumadan ateşe atıyordu. 

Biro, Ferıd beye bir mektup ge. 
tırdiğıni soyleyıncc Panayotun ya
nına soktular. Hekim dedi ki: 

- Ferid bey bcnım, ver mektu
bunu .•• 

Biro Feridi tanıyordu. Tuzağa 
düşmedi: 

- Mektup hcy'bemdedir, geti
reyim. 

Diyerek çıktı. Orada mektubu 
zarfınd n çıkararak bos zarlı 
uzattı. Panayot bunu alınca der
hal ocağa attı. Macar köylüsilne 
de dedi ki: 

- :\lcktubu verdin ~te ... Artık 
gide blllrsi n. 

- Sizde mektupları böyle mi 
okurlar? 

- Bazan en iyi okuyuş budur. 
Aranka; Ferldln, her ikisi he

nüz çocukken, bir doğum günü 
vesılcsile hediye ettiği çok kıy
metli bir mUcevherl Blro'ya ver
miş ve kendisini Ferid n yanına 
sokmnzlnrsa bu miicevheri de11-

kanlıya yollamasını tenbih etmiş
ti. 

Biro, Panayotun s8zlcrl üzerine 
çıkıp gidecek yerde mücevher 
cebinden çıkardı ve dedi ki: 

- Bu miıcevher Ferit Beye a
ittir. Bir yerde bulunmustur. l\fok
tupla beraber bunu da getirmeğe 
memurum. Kendisine derhal tes
lim etmelisin z. 

Panayot mücevherin bilyilk bir 
kıymette olduğunu farkedincc Fe
r ldin yattığı odnyn g iderek ken
disine gosterdl. Ferit, sevgilisi A
rankayn verdıği mficevhcri gö
rünce adeta deli oldu: 

<Arkası var) 

Yürffan sesler 
Fabrikalarımızın 
muhtaç olduğu 

pancarlar 

A dapazarı, Eskişehir fe• 

ker fabrikasının muhtaç 

bulunduğu pancann yüzde dok
sanını temin etmektedir. Elde 
bulunan l tatlstlklcrc gon', bu 
ba\'allde bir donllm ) e.rden en 
az beş altı ton pancar alınmak
ta, kazanılan bu bettket 'e ''al"· 
lık rekoru her yıl arttırılmakta. 
dır. ·Fakat, arabalarla Adapazar 
l ta )'onunıı lcadar getirilen hu 
pan<'.arlarm, olil.kalı memurlar 
tarafından gUnU gUnüne teslim 
nlınamamam, gUnlel'CC açıkta ,.e 
ekseriyetle de y~mur altında 

bırakılması C"an sıkmakla ve 
köylU)' U kıvrandırmaktadır. Ge
çen mah!lul 7.amanında bu köy
liilcrden birine sordum: 

- Jlang-1 köydensin f. 
- ÇataJköprUden. 
- Bura)'ll geleli kaç gün ol-

du f 

VA:ı'AN 

Şeb ir 
Haberleri ~ 
Gazino tarife

lerine zam 
istendi 

lbni Haldun 
ihtik ve A ar 

İstanbu1 Be1ediyesi 
bunun için tetkikler 

yapıyor 

Şekere ~apılan zam dolnyıslle 
gazinolar da İstanbul belediyesi
ne müracaaUa tar:ifelcrc zam ta
lebinde bulunm~lardır. 

''Muhtekir, mutlaka belasinı 
bulur. Bu, Allahın bir sırrıdır.,, 

İstanbul ~<>ıcdiycsi lktı.wt :ınü

dfü lilğü cem~yetlerlc te111&s ede
rek şekere yapılan zammııı mes
ru ha.t üzerindeki inlkfısin! tesbit 
etmektedir. Bundan sonradır kl, 
yapılacak zammın miktarı üzerin
de bir karar verilecektir. Maama
fih yüzde yirmi nlsbetlnde gazi
no tarifelerine bir zam yapılacajı 
tahmin edilmektedir. 

Ekmek karnelerinin 
tevzii bitti 

Şubat ayı ekmek karneleri tev
zJine cumartesi gilnilnden başlana
rak üç gün devam edllmlıı ve dün 
akşam sona ermiştir. Belediye re. 
is muavini Ll1tfl Aksoy, dün kaza
larda ekmek karnelerinin tevzii U
zcrlndc tetkikler yapmıştır. Tev
zlatın normal bir §ekilde yapıldı
ğı ve karnesiz kimsenin kalmadı
ğı anlaşılmaktadır. Maamafih kar 
nes'..ni almıynn kimse varsa nahiye 
müdürlüklerine müracantla derhal 
karnelerini alacaklardır. 

Ekmek karnelerinde 
tahrifat yapan üç 

kişi mahkemeye verildi 
Dün, muhtelif semtlerde oturan 

Ali, Hilscyin ve Mehmet Ali adın. 
da üç kişi ekmek karneleri iize
rlndc yolsuzluk yapmak suçundan 
adliyeye verllmişlerdir. 

Bunlar, bazı mevhum şnhıslar 
namına bir çok karneler almış, baı 
zılnrı üzerinde de tahrlfııt yapmış 
tardır. l\lüddeiumumll k suçluları 

urcsmi evrak üzerinde sahtekıir
lık yapmak11 suçu ile sorgu hıiklm 
Jığine verr™ştlr. Sorgu hakimliği 

uçü hakkında da tevkif müzekke
resi kesmışUr. Suçluların muhake
mesi ağır cezada görülecektir. 

Hamallarla çöpçüler 
ağır işçi dadofu"lacak 
Son gUnlerde bazı işçiler \"illlyete 

mUracnatle kendilerinin ağır iş yap
tıklarını ve alacak.lan ekmek karne· 

T arihçi Ibnl Haldun meş
hur Mukaddemesinde ih· 

tik.Ardan bahsediyor. Ve şöyle 
diyor: dnsa.n1ann ve hayvan· 
ların yaşayabilmeleri için !Azım 
olan buğdayı, arpayı w sair yl
y.ecek maddekırinl, kıtlık ve 
pahahlık olmasmı bekleyerek 
saklamak, ihtikar yapmak meş
um<lur, fenadır. Muhtekirlerin 
bu suretle elde ettikleri k4r ve 
kazanç akıbet telef olur. Her 
şeyin özUne göz atabilen bDgili 
ve tecrübeli kimseler, bunun 
böyle olduğunu bilirler. Bunun 
sebebi de, Allah bilir. şudur: 
Insanlar hayatlannı devam et
tirebilmek için gıdaya muhtaç
tırlar. Zorda kalınca o gıd:ı.yı 
değerinden fazla fiyatla satJn 
almaktan vazgeçemezler. ltu
kat verdikleri fazla parada göz
leri kalır, nefislerinin, ruhlan
nm alAka.aı kesilmez. Ve böyle 
üzerinde gbz kalan para da, onu 
eline geçirene hayretmez, mut· 
laka feltketlne sebep olur. Bu 
hal, Allahın sırlarından bir &ır• 
dır.> 

B undan evvelki Umumt Harp 

içinde ihtikAr yaparak para 

kazanmış olanlann akıbeUerl, Ibnl 
Haldunun bu hUktlm ve kannatlnln 
doğruluğunu açıp vurmaktadır. 

Bu muhtekirler, kazandıkları para
lan tasa.VV\lr cdllemlyecek kadar 
kısa bir zamanda kay'bettllcr. Zen· 
gin ve konforlu blr hayata alıştık· 
ları için yeniden içine dilştUkleri 
fakruzarurete dayanamadılar. Bun 
Jardan çoğu sefalet içinde ö!Up 
gitti. 

Bir vakitler bir ihtiyardan dln
lemiştlm: Bir nevi kurt varmış, 

Hlndistancevizlnln kabuğunda bul· 

duğu bir delikten içine girer, eWe 
snuıe, kendisine, haftalarca sllren 

bir zlyaf et çekermiş. LA.kin bu bol 
yiyecek bir ~ kalmayınca girdi
ği delikten çıkamıyarak eski ha
line d!SnUnciye kadar cevizin için· 

ıerlnln bu surcUe taahlh edılmesini fırınlarm tahdidi 
istemişlerdir. 

Oğrendlğlmlzc göre ala.kadar ma- düşünülmüyor 
kamlar bu milracııatlcri incelemişler Odun yokluğu dolayıııile 70 fırının 
ve bazı işçilerin ağır i~i sınıfına it· 
halini kararlaştırmışlardır. kapatılması hakkında fınncılar ce. 

de katırm,ıf. DıtikD.rla zengin o
lanlar da bu kurda benzerlermiş. 

H erkesin, Ibni Haldunun bab· 

setUği aurın hakikatini an
layabilmesi ve gördUğU, duyduğu 

olaylardan ibret alması kabil ol-

- Yazan:~ 
Cemal Bardakçı 1 

kusu vardı. Ertesi ı;iln bUUln ev
leri o~neblllyordu. Zalimlikte, 
bir ev bulamadı. Hı\kim'in çok mü
kemmel bir haber alma teşkll4tı 

vnrdı. Herglln her evde olup biten
leri öğrenebiliyordu. Zalmllkte, 
gaddarlıkta pek ileri gittiği oo o
lurdu. Bu halleri ve Hakim'in şa
kaya gelmez, her dediğmi yapar 
bir adam olduğunu bilen Kahlrell· 
!er erzaklarını gizlemeğe cesaret 
edememişlerdi. Bu garip tedbirle 
kıthk korkusu zihinlerden sökUlüp 
atılmış oldu. Sonra herkesin teda

muyor. Bu sebeple tarihin her dev- rik edebileceği erzak miktarının 
rlnde milleUerin sıkıntılı, buhran- son haddi belli edildL Hiç kimsenin 
lı za.nuı.nlarmda ihtlkA.r suretilc bu miktardan fazla erzak almama. 
çabuk ve çok para kazanmak hır- 81 emrolundu ve normal durunı da 
sına kapılan zavallılar eksik olma- avdet etti. 
nuı tır. HiJkfuneUer de fht!kfırı 
onleyecek tUr!U tedbirler almak 
zorunda kalmışlal"dır. Mısırda, -------------
Fatmaoğullarından (HAklm - 98.'5-ı H 
1021) saltanat sflrdtltU srrada biri avagazı 
sene (Nil) nehrinin taşması gecik-
miş, halk tasaya dllşmüştu. ÇUn· 
kil BUiar ta..~adığı takdirde ekin
lerin kuruması ve kıtlık olması 
muhafkkaktı ve geçml11te de çok 
defa böyle olmuştu. Iştc bu korku 
yüzünden herkes günlllk lhUyacm
dan fazla zahire alıp yığınağa baş
ladı. Bu hal muhtekirlerin ekme
ğine yağ sürdü. Onlar da zahire 
fiyatlannı derhal yükseltmişler, 

T oh dit kararr üç gün 
tehir edi1di 

Havagazından tasarruf maksadlle 
gtlntln muayyen saaUerinde verilme
si lçln ffrket mahfilleri dün sabah 
teknik tekliflerini b!r rapor halinde 
bildirmişlerdir. 

ileride kıUık vukuunda daha paha- Evvelce verilen karara göre, şlr

lıya satmak dilşUnoeslle ellerinde ket mah!lllerlnln tekli!lnden sonra 
bulunan buğdayların büyük bir kıs 
mını saklamışlardı. Daha ortada 
fol yok, yumurta yokken kıtlık a
lıp yllrümilş, halk telflş ve heye

cana dilşmU,tü. Her taraftan ~ikA
yet sesleri yükseliyordu. Nihayet 
bu se:ıler (HAklm) in kulağına da 

değdi. Bu hllkürndar, yakalattığ'ı 
bazı muht.e.ldrlerl astırdıktan son
ra, her evi gezlp yoklayacagını ve 

hangi evde Z&hire bulamazsa sahi
binin kafasuıı kestireceğini illin 

etU. Bu suretle kıtlık korkusunu 
ortadan kaldırmak lstemlşU. ÇUn
kU kıtlık tehlikesi yok, kıtlık kor-

gazın tahdidine bu sabahtan itibaren 
başlanacaktı. Bazı idari dtl.şünceler, 

bu kararın tatbikini Uç gUn daha te
hir mecburiyetini doğurmuştur. 
Gazın tahdidi ve muayyen saatler

de verllmesi klll'arile sınat mUes· 
seselcr, Univerııite llboratuvarları, 

gazeteler, tahlllhaneler duracak bir 

vaziyete girmektedir. 
Yapılan teknik teklif ile idari za

ruretleri telif edecek bir Jekil bul· 
mak için tetkikler yapılacaktır. 

Neticede, bu tahdid karan Uç gUn 
çin gcr1 bırakılmıştır. Diğer taraftan 
kazalara meydan vermemek için de 
tedbirler aranmaktadır. 

Gündelik galan/ar Bu arada hamallar, çöpçüler ve dl- mlyetı reisi Ali Rıza gazetelere bir 
ğer bazı sınıf işçiler vardır. Bu gibi beyanatta bulunmuş, fakat Istanbul 
işçilerin karneleri derhal ağır işçi beledlye11!ne bu yolda bir müracaat le lr Alman mecmuası, «Gön- Kıta~ı - KAfd buhranından ese-
kamelerile tepem edilecektir. vaki olınam••tır. u=i!1 delik yalanlan "-•lığı altın- rtnızl basamadıtmuza son derece mü-

.., .,_, tees!llrfz. 
Caddeleri kardan Dün I.stanbul belediyesinde ilgili da şu satırlan yauyor: Alman mecmuumm bu satırları 

Berber - Elimdeki ı, bir dakika temiz!eme faaliyeti makamlardan yaptığımız tahkikatta sürmn ... Buyrunuz.. hoşuma gittiği ve bu yalanlarm bep-
ıstanbuJ bclcdıycsı hnvamn lodosa böyle bir mUrııcaat vaki olmamakla satır• _ Bu tanllAyı tavsiye eae- sini de dofru bulduğum için buraya 

çevirmesile erfmeğe ba;ılıyan karların beraber, olsa da kabu!UnUn lmktuı- rim. Ben de ondan ımıtanryorum. nakletUm. llCI" gün lşlttlflmiz gün-
temizlenmesi için bUyUk bir faaliyet sız olduğu neticesine vardık. Dl~l - Hiçbir şey duymayacak- delik ve basma kalıp yalanlar hiç 
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nasıl 

dayanıyor? 
(e!!! oıı günlerde, Mlb\·er ba\"& 

;;;;;;!) km'\·etlerinln !\lalta adMı
na yaptıklan akınların çoğal<tığıııı 

'lie şiddetlendiğini ajans telgrafların
da görllyoruz. Bu akınların kırk se
klz. enat içinde on dôrt defa tekrar
landığını bite okuduk. 

Akdenlzln ortasımlakl bu küçiık 
ada, bu harpte en fazla tayyare bD
cuınlanna maruz kalmış ,..., bmıla
nn hep ine göğUs guebllml~ bir 
yerdir. Gerçekten de Malta~ıı JIMO 
haz.lranındanherl yapılan akınJaruı 

sayısı 90ktan bini aşmıftıT. Nüfusu 
llıl ylız otuz bln1 ancak bulan bu 
a(laya ynpt1an bin kii,.ur akında 

dört ytiz kadar ölü ve be~ yüz ka
dar yaralı olmak üzere pek az ve 
ıılsbetaiz. zayiat YerilmesJ şaşılacak 
şeydir. 

Bunun hlkmctlnl, bir lnı;Jllz mec
muasında okudum. l:<~ram>aum çöktl

şünden sonra lpshrrl orlacJa yalnız 
kalmış olan laJtruun Slcll.)ııya ya.. 
kınlığı ve buradan mütemadi akın
lara uğrayacağı hesaba katılarak 
hemen t,e g1r1,umı, 'e adanın ka
yaları içinde bazısı 1500 kişiyi ba
rındıracak değil yatıracak sığınak

lar kazılmıştır. Kaya satıhlanndan 
&ek en metro derinlikte oyulan bu 
ığınaklar dışında. bau ailelerin yi

ne kayalıırın içinde üçer odalı ıntr· 
naklıın da yardır. Gerek umumi, p
rek hususi sığuıaklarda balkın ih
tiyacı olan berşey teınln edilmlf tir. 
Buralarda elektrik, akar su teııl•
tı bulunduğQ gibi en.ak stoklan da 
vardır. BUttlu aığmaklar Beben 
metre derinlikte olduğu ~in ea .. d
detU ha.va akınlarından bile mille
eııııir olmamaktadır. 

HaJk bu Şf'..kllde ır;ağlanıca kora. 
daktan sonra i~lo üst ta.rafı, düş
man akınlannı ünlemek ü:r.ere ceea
retle dö\•Uşen imparatorluk pllotıa
nııa dUşmektedlr. Adanıu !."Ok ka
yalık olma!lı, düşmanın paraşütler 

\C ıılliuörlcrle, taşıt uçaklarile btr 
ihraç hare.keti tehlikesini de çok 

azaltmaktadır. 

B• ikinci dlinya harbinde eıı faz· 
la akına Ye bombardımana uğrayan 
bu küçük adanın, bo akınlara pek 
a:r. zaylatlıı ve 1Utureuz göflls ger
mesi işte yukanya naklettiğim hu· 
Mnlyetler yil&ttnden lıabn olabO
mektedlr. 

KÖR KADI 

Bakkallar şekerde kôr 
haddinin fazlalaşftrıl

masını istediler 
Şeker fiyaUarının yükselmesinden 

sonra toptancılar tarafından pera
kendecilere pnyılmıyan şeker satıştan 
dUnden itibaren teltrar başlam~tır. 

TevzJatta. ilk mUracaatler nazarı 
ltıbare alınmakta ve tevziat stnıya 
göre yapılmakta.dır. 
Diğer tarnft:ı.n lıaber aldığımıza gö

re bakkallar dUn fiyat mUrakabe ko
misyonuna mUracaatle kendilerine 
bırakılan klu' haddinin çok az ol
duğunu söylemişler ve bu haddın bir 
miktar yUkscltllmeslni lsteml.şlerdir. 

Fiyat mUrakabc komısyonu b:ık

kallann bu dlleklerinl incellyecektir. 

Güzel Arankanın mektubu da 
belki aynı akıbete ugrayaeaktı. 
Bereket Arankn, mektubu, Biro 
adında çok kurnnz bir Macar köy
lüsilne vermiş V<' mutlaka beyin 
eline vermesini tcnbih etmişti. 

- Tam beş gün. Bu yağmur 
\e çamurda ha;)\anlanmla bek
llyonım. H lı\ malımı alan \"e 
paramı a\ ucwna ayan olmadı. 
Bu hal de"am ederse pant'ar ek
meğe tö\ be edccej;rlz.. 

Köylü bu şlkAyetlnde haklı

dır. Çünkü, fabrikanın alacaA-ı 

mah om koymak için istasyon 
clvarmıla mı bir amban, ne de 
bunu düşünen bir aJAkadan \ar, 

Fabrika idaresi, bu işi teşklllit

landırıp pancar ekicilerini şu 

bezginlikten kurtaramaz mı a
caba'? 

sarfebnektedir. smız. şüphesiz bunlardan ibaret detDdlr. 
Fırmlar, satışlarına göre un aldık- Biraz zihninizi kurcala;)'Jmz, -ı. .. n. --------------

Her giln binlerce amele bu işte ça- Spiker - Şimdi ~ok hoşlana<'ağı- J ,__ j 

1)4\llll)A\~ 
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lışmaktadır. Diğer taraftan bu dc!a !arından mevcut tırmların kapatıl- nız bir konferan5 dlnllyettkslnlz.. daldlere kim blllr daha ne kadarIDJ 7' A K V M 
geçen kara nlsbetlc do.ha fazla kar masının Bıkıntı doğuracağı ve reka- Delikanlı _ Dünyada hiç kimseyi llAve edeblllrslnlz. 
yağmakla beraber nakil vasıtaları- beti ortadan kaldıran fırınların iyı r.enl sevdiğim gibi sevme<llm! BAHTiYARLIK SAYILIYOR 2'1 İKİNCİKANUN 9t2 - SALI nm muntazaman işlemesinde pl!l.nlı ekmek çıkarmıyacakları dUştıncesile Garson - Bltteğlnlz. bet dakikaya Sonsotuklarda kömür bulaİnamış 
bir çalışma flmll olmakla beraber, \'armaz hazırdır. olan biri, dünkü .,.,,,...etede lkJ kl .. t..ın AY·. ı _ GU"N: 27 - Kasım·. 81 böyle bir teklif kabul edllemlyecek- .. - ,,.-. 
bozuk bir halde bulunan kar maki- Anne (Traım"ayda) - Çocuğum kömürden zdılrlendlğl haberini oku- RUMİ: 1357 _ lkincikinun: H 
'lesinin büyük bir gayret sari'lle "a- Ur. Hatta. Istanbul belediyesi mevcut U,..Untı yeni bitirdi. ,, ,., yunca l~lni ~ekti: i i '"IUHA 
lıştırılması da b"'>f'" bir rol oyna- tırtnlan ço:ıo...1mak i"in bile çalışmak- n---tha R CR : 1361 - " KREM: 10 

WJ..,,, 6- " - neci - Ha'lı'& yana yumu- - Demek ki kömürden zehirlenen 
Kör devlet kuşu mıştır. tadır. ~ve açık olacak. baJttlyarlar da VU'Dllfl VAKİT ZEVALi EZANI 

O Unyarun nadir talih ku~Jann- ,.-------------------------------------------------------------------- GÜNEŞ: 
dan biri geçen ay iki z.eııcl G k d VATA"'. ••.• EDEBi ROM .a .... ......_._._... No.' 19 ÖGLE: enç a ın munis bir tıı.vırla yerinden .,, ... , ··~.. .u:.. ... n&nn. - Gele"ek ani?. Ne olacak?. Ne dedi? İKİNDİ 

7,17 2,00 
12,27 7,08 

mezbaha amel inin başına konmu't- " : 
kalktı ve telefona doğru gitti. Fakat nleti _ Evet, geleceğin• söyledi. AKŞAM 

15,02' 9,f4 
17,12 12,00 

tur. eline alacak iken birdenbire titremcğc Bir an sustular. Sonra Antuanet ba3ını : 
1020 eneslnde, Amerikanın Oklo- başladı, du~cmek için masaya dayandı. ipek yastıkların arasından kaldırdı, tlt- YATSI: 

18,52 1,33 

hama vllAyetJ!!de zengin petrol ma- Gözleri yerde yatan kanlı vücude takıl- İMSAK: 
d ı rl bul d ıı... n1 1 B riyen bir sesle fısıldadı: 

5,33 12,16 
ene un u .. u a aşı mış. u ara- mı~ı. Bayılacak bir halde idi·. 1 ı t adı da k d ıu 11 il• - Yerde böyle hareketsiz yatması ne 

c a ..e e n ırmı:r.ı er J'Cr • - Yapamıyaca~ıml İmkllnı yok. diyc-lerden bir kadının 160 dönümlük ara· ö korkunç bir şey! Hizmetçileri uyandır-
! 1 1 ki 1 al ld ır... b kkı rek olduğu yere yıkılacak iken Jak ka- ya .. an·. F.areıı Bramson sam, yatağına kadar götürsek? 

:r. r. n n m n m ı o u,,.u a nıla dını tuttu: .. Çeviren: Rezzan A. E. YALIHAN 
lhtlllflar çıktığından kadın maden- - Hayır, olmaz. Doktoru beklemcll-
lf'.rdPn lııtlfade edememiş. Sonunda - Peki, yavrucuğum! dedi, sen tcıcfon Antuanet'in dimağı nrtık normal şekil. surette bırakıp gitmişti. Bu kendisine ylz. Olduğu yerde kalması ve doktorun 
k di8l 1 k etme, ben kendim ederim, dedi. Sonra de düşilncmlyordu. Geçirdi~i korkunç da- karşı bir intikamdı, hem de §cytani bir bu hali görmesi !Azım ••• Ancak kendi gö-

f'n 'ezene 008 1 çocuksuz ola- "'CD" kadının divanın üstüne uzanmasına ği 
ak , 0k~·-•-•- .,.1 d öl 0 1 ., ,. kıkalar, bütiln benı.t nl derin bir uyusuk- intikam! Rakib! olan adamı katil yaparak züyle görürse söylediklerimize inanır. 

r .., ouuUA ·~n e m ' er, yardım ederek H\ve etU: 
Senelerle Urm maftl<eme geçen ay _ Sen biraz din len, Buna ıhUyacın luk içinde bırakmış, vakaları anlamaz bir arkada bırakmış savuşmuştu. Bir taraf- Tekrar uzun bir sOktlta daldılar . .Jak, 

neticelenmiş ve koyulan ı ıeten pet- var. Da.ha bir çok çetin anlar yaşıyacağız. hale gelmişti. Sinirleri hareketsizdi. San- tan da çocuğa ka~ı sozüm.i tutmaması şu- ellerini cebine sokmuş, başını önüne el-
rol ırJcetıerlnln ı..ete'e yedi buçuk Antuanct başını yastıklar üzerine bı- ki facianın kahramanı kcnd si değilmiş nu gösteriyordu ki, karısını her halde niş, odanın içinde biraşağı bir yukarı do 
milyon dolar tazminat \e.rmelerlııe raktı, gozlerinl kapattı, kirpiklerinin ara- tt' buna seyirci kalıyormuş gibi içinde bir seviyordu. Fakat sevglyi isbat etmenin laşıyordu. Birden bire haykırdı: 
karar \erilmiş. smdan yaşlar sızıyordu, kendi kendine yabancılık duyuyordu. Şu telefon basın- ne fena şekli bu .•• Hayır, bütiln bunlar - Aman Yarabbi! 

Lete'ln ,,.ri ıerı aranmış, kimse bu diışunüyordu: da duran, sararmış, dudakları kısılmış, doğru olamazdı. Gözlerim hiç bir daha aç- Antuanet korkudan yerinden fırladı 
ıu-manu' , 8 en yakın urlıı olarak -Hem de ne çelin anlar! Bunlara nasıl ter döken adam da her şeyden çok sev- mamak, etrafı hiç görmemek istiyordu. ve sordu: 
ı.ete'ln ölen zen<'I Jcocasının wnıy \e dayanabileceğim? Yarın S~zi babasının diği adam Jak değilmiş g bi geliyordu. Başını dayadığı ipek yastığın yumu- _ Ne var? Ne oldu? 
Klold ismindeki iki yeğenine nrllme- ne zaman seyahatten döneceğini sorunca Bu adama, gözü önilnde oynanan bir fa... şaklığı yanağını okşuyordu . Olduğu yer· - Tabanca, tabancayı tamamlle unut-
ine karar \"Crllmlş. ne cevap vereceğim? Çocuktan haklka- cıanın kahramanlarından bir yabancı gö-, de saatlerce kalmak, yanağını okşıyan 1- muştum. Ne düşi.inceslzdiml Lüslycnin e-
.Bu işlerden hiç haberi olmayan Jkl tı nasıl glzllyecelim? Çocuk, babasını züylc bakıyordu. Yerde yatan kanlı cc- pek kumaştan baska bir şey hissetmeden Ilnde tuttuğu tabancanın bütün kurşun-

zeıK'I genci, Kanll8.8 beledi)e mezba- bir daha görmiyeccğ nl anlayınca ne ka.. sedin sahibine gelince o da, kendisine sc- orada yatmak ne iyi bir şey olacaktı. ları tamam .•. Az kald1 deli gibi bunu 
hasında amelelik ediyorlarmış. dar üzülecek, ıstırap çekecek. Keşki Jak, nelerce ıstırap çektiren, kıskanç ve hod- Çok uzaktan telefonla konusan Jak'ın farketmiyecektim. 

Şimdi iki kardeş bu parayı ne 3a- kocamın beni öldilrmcslnc mfini oıma- b n koca değildi. Hayır bu yerde yatan sesini duyuyordu. Doktora; arkadaşı Lils- Hemen cesede doğru eğildi. Katılmış 
11uaklarına bir türJil karar ~ereml- saydı! SUzlyı ne kadar zaman avutabıle- ölU LOslyen olamazdı. Bir kaç saat evvel yen Martel'.!.n intihar ettığinl, karısının parmakları açtı; tabancayı aldı. Sonra 
)orl11rmı,. ÇtlnkU içkiden, ktınıardan, ceğim? •Baban nerede ise dönecektir.,, tatlı ve müşfik seslle kızına: uSenl hiç perl~~ın bir halde olduğunu anlatıyordu. mcndılle iyice sildi. Parmak izlerini or. 
kactınıtan, al!h1ştı ~klld .. ı;ll1nmek- dil c kızı oyalamak kolay iş değ ı. Sonra bırakıp gider miyim, canım yavrum? Ben Sonra da hemen hiç vakit kaybetmeden tad.3r. kaldırmak lazım geldiğini unutma.. 
ten, ıı ~eUCl" 1a~ıa'4tan, dıl\etlere sıy h yas elbiselt'rl glymiye mecburum. bir yere gitmem, Uzillmel» gelmesini rica ediyordu. mısh· Tabancalan değiştirdi. Her ikisi 
gitmekten iki 1 de h!lşlanmadıklannı Çocuk bunları görünce anlıyacak. Siyah Diyen baba, bu ölüden her halde baş.- Jak, biraz sonra yakla,tı, Antuanet'ln do ayni marka ve ayni büyüklükte tdl-

EBÇE 
ırazetedlere 110yunı,ı r. elbise giymek m"cburlyctl ne kadar mA- ka 'bir &\sandı yanına oturdu. Genç kndın Y9vaşça. sor- ler. Bu da bir tal h eseri idi. 

n&•· Buna ne IU:r.um "8r sanki? işte sozilnu tutmamış ve kızını ebecll du: - (ATlıası var) 

Kimyonlu sahan köftesi 

B lzfm rocuklar bu k3~yt pil 

&evlyorlar, tamam kllf yemett
dlr. Helo içine biraz da sarmısak ko
nursa le:r.z.ettne doyulmaz., su.yuna ek· 
mek banarak yenirse Çök doyul'U1'. 
Bana ][artann içinde dondurdağum 

bir de portakallı elmasiye ııa,·e eWm. 

* Yemek pişerken dalgınlıkla tuzu 
fazla kaçar veyahut unutulup iki de
fa tuz konmuş olursa zavalb ~· 
ı,ıweğt azarı dlişUnür donar. Buna 
hiç çal't'I :'.'ok :r.annedlllrse ~k yanbJ
tn. Buna da ~re bulan akdldal' çık
mıttır. Mutfakta bulundurulacak t,e. 

mlz bir sünger parçası yemeğin ~ 
atılır ve piştikten sonra çılranlına 
ıemeiln ~ kararla~. 

EV &ADiNi 
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i;tJ·H·liJ!ll·>:ınt1ı;11:r;1:ıJ;JIJJI 
AKDENIZDE Memlekette kibrit 

ve tuz boldur ·izler bir 
kafilesine 

dün fazlasile tuz ve cum ettiler Bayilere 
26 (A..U - Hava neza· kibrit Verilmeg" e başlandı 

bildiriyor: 
t -..ı ıa.yyaremiz Orta Akde- Bir kaç gUndenberi bir kı- vuraıı bayilere diledikleri miktar-

.A1rtkaya asker taşıdığı mu· sım halk, yemek tuzu ile klb. da tuz verilmektedir ve verilecek'* ~ çok ebelUroiyeUI blr dtlf· halle •r86ında yemek tuzu ile klb- tir de... Ortada tel~ı icap ettiren 
~.,,_ ~ rastıamlftır. Kafilede rit tedariki kaygusuna kapılmış. herhan&l bir sebep ve ihtimal yok-
't- "...: t b" ~ ~ btn tonilato alunin edilen ır çok bakkaKye ve tütüncü dük- tur ve olamaz da, demiştir. 

VA,.AN 

Yağ davasmda aldığımız 
Beraat Kararı 
Belediye_ Kooperatifinin 

iddiaları haksız görüldü 

~ ~ ~ ~ yolcu gemisi, bir çok tıca- kAnları sayJSız alıcılarla dolmu~ Kibrit idaresinin salAhiyeUi bir 
k : .• ~~ \..._ ~. blr sırtılı, kruvazörler tu. Buna da bazı §Om ağızlıların mildürü kibrit yoklu&u şayialarına 
•em ~ P rJo nıuhıiplerl bulunmakta ortaya attıkları, d\'lemlekette tuz karşı gülmü& ve: 

Bir sene kadar oluyor, Jstanbul 
Belediye kooperatifi namına piyasa
ya çıkarılan mahlfıt yağlıu hakkın· 
da umumun mcnfaatinl ,.c ıhhatlnl 
koruma endlşesilc bir takım nesri· 
yatta bulunmuş ,.e bu işin l!;'ind~ 
wygunsüUuJdan birer birer ortaya 
koymuştuk. Bunun üzerine koopera~ 
tlf namına gazetemize da\'a açıldı. 
Matbuat kanununun hükümlerine 
göre dava mevzuu olan mesele hak· 
kındakJ ne1trlyata fasıla vermeğe 
mecbur okluk. Ankarada Sıhhiye 

\'ekAletlnden \"C Ankara. lzmir, Bur
&a beledlyelerln&!n yağlara alt bir 
takım noktalan sormak lazım gel
ditf irin dava uzan sllrdU, nihayet 
car.etemlz hakkında a11ağıdakl bera· 
et kararile neticelendJ. Matbuat ka
nunu, kaı'ar kat'i bir ~idi alıncaya 
kadar mahkeme saflııllanndan da 
bahfietmeğe müsaade etmediği için 
l}lmıllye kadar bu mest'lenln üzerin
de hiç bir §Mllde duramadık. Şimdi 
duacı taraf temyiz e!mOOlğl irin 
karar kat'Ueştı, biz de aynen Huretl

ve satılmakta olan ve tencikelcri üze. 
rinde formum yazıh bulunan yağ

ların Izmlr Belediyesince yağın ka
rışık olduğundan satıştan menedi· 
lerek takibata başlandığı maznun 
tarafından ibraz olunan lzmirde 
münteşir Anadolu ve Yeni Asır ga
zeteleri mUndeıicatından bu yağla

rın Bursa Belediyesince kabul edil· 
mediğl vaki istilAma gelen Ce\•ap
lardan anlaşılmasına ve şu hale göre 
maznun tarafından yapılan neşriyat 
esassız Ye yersiz olmayıp hakikate 
uygun ve mutabık bulunduğu ve bu 
suretle neşriyatı vakıanın davacı ta
rafından iddia edildiği gibi bir kas
dı mahsusa veya hakaret kasdına 

makrun olmayıp bu yağlar hakkın
da Izmir ve Bursa belediyelerince 
yağlarm karışık olduğundan satı•· 

tan menedilmiş olmıllan nazara a
lınarak bu yağlan alıp yiyecek olan
ların ııazan dikkatini ceJbetmek ve 
umumi eıhhaU korumak fırsaUle 

yazılmış olduğuna. mahkemece de 
kanaat getirilmiş olduğundan yerin· 
de görülen talep veçhlle maznunun 
beraetine temyizi kabil olmak Uze. 
re vicahen alenen karar verilerek 
usulcn tefhim kılmdL> 

.. l 

nı8l'erntz Ingiliz bombardunln ve kibrit azalmıŞ11 şayiası sebep ol· - Memleketin bir senelik ihtl-
cc t&nareıerl gelln<:eye kadar muştur. yacına yetecek kadar elimiz.de kib 
taıbıb.t takip etm~tir. Her ağızda yer bulan ve zihin- rit vardır. Fabrikalarımızda bu-

~ '-an-uz netlcesınde bOyUk Jerf bulandıran bu pylanm lbtikAr lunan iptida! maddelerle de bir bu. 
• ~~ if!abet olm~ ve gemi maksadile etrafa saçıldığına emin çuk senetik ihtiyacı kar§ıhyacak 
~ hasara uğramı.ştır. bulunmakla beraber, dün bu hu- kibrit istihsal edilebilecektir. Elde 

"S t1d 1aaat isabet olmuştur. Kru susta sal"'hl tl k 1 bu iptidai maddeler bulunduğuna ve 
~ _..Mıll .... _. bal d Ü ye • ana am ar ve 
:ıer- ....-uıe de bom ar ÜŞ· işlerle ngm tacir ve csnafarla yap. fabrikalarımız da her gün mutat 
tar. ~l'de çıkan _yangınlar tığımız görüsmeledn sonunda hal- mesaisinden üç saat fazla çalıştı. 
e ~yca 16r11iebilmiştır. ğına göre 1m yokluk şayiasına i-

lumızm vurguncu çıiırtkanları ta. na.nmak pek gülünç olun demi"-
-------- rafından bir vehme kaptırılmış ol- " tir. 

..... A. I m a D d~klannı teessürle öğrendik._ Garibi şu ki kibrit satısı günde 

b Tuz meselesi hakkında maluma- en çok on altı sandık iken halkın 
ll' b 1 tına müracaat ettiğimiz İstanbul telfışı ve belki de ihtikArcıların 

"'----' <a.ş. İnhtsar~ar idaresi başmüdilrU, tuza dolabı neticesinde evvelki gün yüz 
ğine 1 incide) - karşı gösterilen tehacümün ve tın elli sandığa fırlamıstır. Bu bolluk 

tı ~öre, Alınan hava yokluğu hakkındaki şayiaların yer neticcshıdc piyasada. kibrit bu-
1\7 ~ ~ aelerinde ilk-~~~ siz ve yakışıksız olduğunu söyle- lunur hale gelmiş olmakla beraber 
1ty .,.._, _ e altmış üçunu dikten sonra: insnn hayreUc kendi kendine so-

llll"• Rus hava faali- • ihti rkl b" - Ambarlarımızda §eht'ın - ruyor: Şu kibrit denilen nesne ye-
.. ısnu: ır hal. almı§iır. yacını ve istekleri kat kat karşılı- nir içilir şey değil. aklı başında 

içind 2 rnıı 1 mılyon 7oo yacak kadar tuz vardır. Limanımı. ve kendi halinde vatanda§ların bo
yelimıln ed'f°n ağı~ yaralı za gelen bir vapur da küll!yet!t mtk şuna rahatini bozan bu m{!nasız 
ruz 'o.......ıı ,lrnektedır. tarda tuz ıettrmlştir. İdareye baş. te!Aşların hikmeti ne? 
mu~ ·-,..o kumanda.ıacla ~----------------·--------~-----~~---------------------

' yerJllllM' ~ ediyor T • 
IAırn. 26 (A.A.) - 22 son- ev z 1 Ofisi .. velilri - l..ttkl şimendifer 

ı l varan Sovyet kuvvetleri 
te şirııııJe doğru llerllyeret 

ı - Luki'Ye takriben so kilo- Ofisin kurulması hakkında hazır-
reıık bit lnesafede bulunan 

Ystıaneva şehrine nklasmakta- )anan proie Başvek" 1 t •• d ·ıd· 
.. rlar. 50,,yet haberlerine göre, ~ a e e gon en 1 

Dl aşağıya yazıyoruz: 
Karar sureti 

Hllkim: Kemalettin Aksüt 
MUddeiumumt: Orhan Tığrak. 
K!i.Up: Tahsin TUzUner 
I. D. Istanbul BelediyesJ Memur-

lar koopcratın mUdUrO. Haydara, ga
zetesinde yazdığı yazılarla. hakaret 
etmekten maznun Istanbulda münte
şir Vatan gazetesinin sahibi ve Neş 
rıyat müdUrU Nişantaşında GUney 
apartmıamnda 4 sayılı dairede otu· 
rur Hasibeden doğma 52 yaşında 

Yarınki 
Sovyet 
Rusya 

Osman Tevfik oğlu Ahmet Emin (Bap 1 ineicle) - -
Yalman hakkında yapılan açık du- raz ayrı ve dargın ya~yan Sovyet 
ruşma sonunda: · Rusyanın, harbi kazandığı takdir. 

Maznunun sahip ve Neşriyat mn- t 
dilrU olduğu Vatan gazetesinin 141 de; n~Utere ve Amerikanın tcm-

l/alday dallarının garbinde cere- Ankara, 26 (Telefonla) - Tica- kaları tarafından halen köylere tat-
yan ~en bU ııatekAtın umuml he- ret Vekl11etince tevzi ofisi kurulması blk edilmekte olan tek tip elbiselik 
Yt>tl lttaıretal V'O?Ofilof kumandasın hakkında hazırlanan ve henUz umu- k~ çıkarma işini şehirlere de 

11 3o kadar tilmen tarafından ya- mt halları ihtiva eden proje Başve- te.pnll edecek ve fevkalAde ahval de

2/941 tarihli ve 175 sayılı nUsha· sil ctUgl müşterek emniyet esasın
sında (Halkın sıhhatile oynanıyor) dnn ayrılacağına ve onlara. karşı 
v 15/2/9{1 tarihli ve 176 .sayılı nfis· gelerek Avrupadn hudutsuz bir 
h:Sında dahi (MahlQt yağlar Uzc- tecavüz ve nsay;şslzlik sistemi kur 
rlndeki Lstanbul Belediyesi adı) ve mak isUyeccğlne körkörüne -~ük-
16/2/ 941 tarihli 177 sayılı nlliıhnsm- ~etmek, elbette sakat blr gorüş
da. dahi (Belediye mahlQt yağ işine tur. 

dır. Jtje,, kesiminde Rus· kAlete gönderilmiştir. OnUmUzdekl vam ettiği müddetçe halkı fahif fi· 
9tbrf n etrabnda tesis edllmiş g1lnlerde Vekiller Heyeti tarafından yaUarla elbiselik kum&J almak me-
lattidafa& hattını garpte bulu- tetkik ·ve karar verilecek olan bu selesinden kurtara.cağı gibi halkın 
'-l zayıf noktaeından yarmıya projenln ana hatb, Toprak Mahsul- elbiselik kumattan m&hnım kalma-
v~ oıınuşlardı. Sıfıraltı 50 len Ofisi hariç lç ve dış ticaret ofis· ması için kumq sanayiimizi bir 
r~ ş!ddetıt aotuıa ratmen lerile .Sümer Bank. teşekkülleri bu program dahilnde arttırmaya ve şe
ı;e esinde büytık bir bava ottse b&tlanacaktır. Ofis, bUtlln ma- birlere mahsus elblselik kum~ar-

hli htiy~eôillni!ktedlr. mu! 8Ul&l maddeler !'1 ile uğraşacak da dört ve ~ ç8'!UI tipler vUcude 
A aktaı,.ı." altüıııt olc11I ve halletmek istediği meseleler hak· getirmeye gayret edecektir. 

Lon ~3ıf ·~ - Dally Eks- kında bir program hazırlıyarak Aynca kumaş tJcaretlle uğraşan· 
g keH ,.kerl muharriri Koordinasyon heyeti ile yakından bir lann fazla stok yapmalanna mAni 

"7&d yazıy~rum hakkında ifbirllğl yapacaktır. Tahmin edildi· olmak için de elbiaelik kumaş tev-
atır1' SovyetL._. tfne göre o!ia faaliyete geçtikten zllnde yenı bir esu tatbik edileceği 
;ıdr~1 yap~· Hitler kı- sonra bilhassa Sümer Bank fabrl· umulmakta.dır. (B.B.) 

arına ~ şidd~arı taarruzda 
ikçe af,,tı plAnJ Alman ba&-
ınandıut"..tedir. 'rını alt-OSt et

kana.r ilk~ 
üşmaJ .ırııza lltt da Rusyada 
ı bir tl'Jılir. ltbUmesl çok 
rnuhtd p Ru~ 

Malatya -Çetinkaya arasmda 
bir tren kara saplandı 

1.l>ek Y.,.luyeUet~tn Yeni ve 
\'Ci muvf"~ektedir tıltı bUdlril· Ankara, 28 (Telefonla) - Öğre- •ıatya - Çet1nkaya arasında yolcu 
'8i beld',ıta &iındı nildillne göre bir kaç ıündenberi katarı kara saplanmıştır. 
'ltusıarın _,ıundukla den Orel ve durup dinlenmeden yatan kar ve Çetinkaya - Sıvas arası 

1. lm~'da varmak r~_"e Kief'ln fırtına yüzünden tren ballarımız- karla tamamen örtülüdür. Afyon • 
.'lllfyoler~ ek•-.. ı... \Q!ere olduk U k b" 1 k k zann~ ocu"". d• yeniden aksamalar olmu:ıtur şa arası ır ara ı apanmış, 
\.. / --........... Bazı yarmalRTda kar kalınhgwı 2 5 fakat işlemeye açılmıştır. Diğer 

..ık f 'f • haUarda tren seferleri normal ~c-Amef"""O 1 <>sunun metreyi bulmuıtur. Bu arada Ma- kilde devam etmektedir. (B.B.) 

#of eri 
(Bafı l ~ Şimali Afrika 

harbi 

Dev'et Demtryollan Teftiş Heyeti 
Reisi iti 

Ankara, 26 (Telefonla) - Miln. 
hal bulunan Devlet Demlryolları 

İşletme Umum Müdürlüğü Teftiş 
CBatı ı laelde) X Heyeti Relsllği:ne, Birinci İşletme 

cereyan etmektedir. Rommel, belki mildürü Galip tayin edilmiştir. 
Blngazlyl ku?tmak iaUyor. Fakat (B.B.) 
daha şimale doğru ilerlemeğe muvat-

el koymuştur) ve l 7 / 2/941 tarihli Bununla beraber Sovyet Rusya. 
178 sayılı nfishasında dahi (:M:ahlQt nın bitaraf memleketlerdeki bis
yağ meselesi, doktorlar ne diyor?) lerl olduğu gibi görerek söz ve 
ve 18/ ,2/ 941 tarihli ve 179 sayılı hareketleriJc emniyet uyandırmı
nUshasında dahi (Yine mahlQt y~ çalıllr\ası, demokrasi cephe&'l. 
yağ meselesi, kooperatif 2500 li· nın müşterek menfaatleri bakımın. 
ra için adını kiralamış) ve 19121941 dan çok doğru bir har~ket olur. 
tarihli 180 sayılı nUshasında (Bele- Harpte~. evvel resmı Sovyet 
diye nizamnamesi mahlQt yağ'ı ya- Rusya.. muştcrek emnl~et esasının 
sak etmiştir) ve 20/ 2/ 941 tarihli kurulması. için alAka ıle çalısıy?r 
181 sayılı nUshasmda (Ttlrkiyenin v~ ecn~bı me~leketlerde . komü
bUyük muamması yağ) ve 21121041 nızm mısyonerlıği et~cdlğınl ve 
tarihli ve 182 sayılı nüshasında da- onların dahili dilzenınl bozmıya 
hl (Mah!Qt yağlar kendi formUIUne çalışmadığını s~ylüyordu. Bu d?ğ 
de uygun değildir), 22121941 tarihli ruydu. fakat hukCımetten ayrı ış
ve lSS .sayılı nüshasında dahi (Is- llyen teşkllM bu işi yapıyordu ki, 
tanb 1 &ledlyesl kooperatifinin mah ayn• kapıya varıyordu. 
lQt u ğl nı Bursa Belediyesi sat- Bu teşkilatın vnrdıiı neticeler 
t Y;or:r

1
ve 23/ 2/9il tarihli nüs- tetkik ediJlrse görülür ki, komü

hı:~da dahi CMahlüt yağlara mum- nizm misyonerliği, kendi hedclle
yatı kanştmlıyormuş) başlıklı ya- rine varacak yerde her tarafta sı
zılar mahkemece tetkik ve mUtaıea nır nefretleri uyandırması, kuru
edildi. lu düzen! sarsması yüzünden neti. 

Davacı maznunun bu yazılarla Be- ecele irticaın ve faşizmin ekmeğine 
ledlye kooperatifinin mane\1 şahsi- yağ sürmekle kalmıştır. Rusyada 
yeti ve onun mUmesslU olan mUdU- . h 1 d 1 tU ı·· 

yel t hki tmekt ld 
ıı.. yepyenı sa a ar a yapı an r u 

dtl Ha an a r e e o u6 ... 

ve bu yazıların bu gaye ve maksat- türlü tecrübeler arasında insanlık 
ıa yazılmış olduğunu iddia etmekte ölçüsile mükemmel eserler vardı. 
olmasına karşı mazthm bu yazılan Harici filem, bunu Hiyık olduğu 
hiç bir zaman tahkir kasdile yazma- gözle görememiş ve benlmsiyeme
dığmı ve Ammenin sıhhatini allika- m!şt.ir. Demek kl hariçteki mfsyo
dar eden bu yazılarla alllkalılann nerllk: insanlığın ileri gayelere 
nazarı dikkatınl celbetiğinl ve va- doğru yol almasını kolaylaştırma
tandaşlarm sıhhatini koruma mak- mıs, iyi örneklerden istifadeyi güç 
sat ve gayesile bu neşriyatı yapmış leştirmiş ve inkıltibın 'yolunu kes

olduğu.nu müdafaaten dermeyan et- mlst'r. 
kt dl Bugünkü harp maddi sll§.hlarla 

l ~ fınali, lrıltıda) .__ 
~etleriY..r vermltt1r Ya ıel 
\~rini h""".Al Ru~ı · Bu kuv
~~r. Gef'°~na verıı~ lfartıe•ın 
l\~dası _ _.ıcrlnin lınıikUr. A
lt itan ~tter1, IC?nl:y ' teşek. 
l~i, kuf" tarihler &:i~ı bindik 
ıttnevki 1 birlikler t tutul. 
_,__ ' eknı 
ıs. ..... r . B~..,rııtaY subayı syen 
tt'arlle V 1'aşındanber~r t h\üs. 
~ harbl'Jl ilk Amerfkarın~nız 
v rına ~ etmektedir. Uv 

fak olursa, Blngaziyl işgale tekrar 
teşebbüs edebilir. Bu geniş bölgfde 
1Jlddetli ve karışık bir çarpışma de
vam etmektedir. Ağlebllhtimal esa.slı 
takviye kıtalan almış olan Rommel, 
beıkt kUlll kuvvetlerini kullanmakta
<lır. Ve şimdiki muharebeye Iııglliz 
11llı>arııtorluk kıtalarmın belli ba.şlı j 
U111 ıtuvvetıerl iştirak ettiğine de hiç 

me e r. yapılmakla beraber ruh! llmillerln 
BUtUn btanbul Halkının Mahkemece tetkik ve miltalea 0 • tesirini herkes duymuş ve prop:ı. 

4inf Uf'_ 

Uzak Şarkta 
(lJ&ŞI 1 llt(ofde) (-) 11~b• Yoktur. 

~llllbel'ln yapbğl hareket 240 

J e tlem~ ımzaladıtı taarruz! "-· llk bir ılerleme ıösterlyor 
~ .. 'Donya v· . d b ~L ~e5ın <'n eri, Siyam, LoM.._ eli 
~ ııı; muııJı ..ırlesfk Atnerlka ya tı --. 26 (A.A.) - Romm , n 
'~~e !le 5tım bir surette ha- p tı ~enı Deri hareketinin hakiki 
Zit1... -nı ıçııı d C bir dUtnı&ıı mukabil taarruzu mu ol-
,.ı.~~ıe bul"'ııyor uk. urnartesl dutu, Yoltı .. lngtıız harp malzemesi· 
.._"- •-- fi ııava uvvctıerlnln nl tahrip •t.ıneıt rn~•-~adile bUyUk öl· 

Y•J>t&, 4'1gil Slngapurla b- çUde bir a•·- ......, ,,._;....._... ı1" uan ... ndazı ibaret mi bulundu· 
~ooıı·~ ~,ııetlcr!r.ln heme~ fu Londranın 8-llbıyeUI mahfillerin· ı 
erneıı tt1ı ~ ettliğ bu anda ce henUz tanıaıneıı bllinmemektedır. 
~k ~ita ,ııemmlyetı olan bu Siklet mcrkezı Cenuba ve doğu cenu· 
terrp lltrıırı ~rilen. kıymeti gös· ba doğru yer ~g..ışttrmekte ve Rom· 

Cet-it hJ a ııJdısedır. nıel'ln fimdl hııtığı hareketler Agey-
1•Poıaı.r ~·:ıe Kendari'ye la'dan Msus'a doğru 240 kilometre 

f'~tılar bir ilerleme göaternıektedır. 

J~oq.o, 2s (/. A·l - İmparator. lnglllzler Afrtqdakl kıtalan Uzak 
• Utrıllııır ı.srıırgAhının bildirdi ,arka mı CÖQderdller~ 
ıne g2 ,. • 26 (A vV ure, rni1tehllSSl!l dı>nlz l>lYRde Şanghay, .A.) - steranl: 

~tlerı 24 ,onkAnunda Selebes Şimal Afrika haberleri Uzakşark· 
ırıc1, ltend•rl'ye çıkmıya mu. ta büyük bir r::tAka ile takip edilen 

0Iırıutwt· Diğer bir nınrre- ve Ingllterenin doğu Asyaya ve A
IOnJttınuııda Yeni Cine' de vustralyadaki ğer cephelere gönder-
i khrme çıkmıştır. mek mak!!~il~ A!rtka cephesinden 
~ ı.ıaı edll·:ı kuvvetlerini ~ l:ıek acil ihtiyacında 

o, 28 (A.A·) - Japon bulundutu sırJ!~da elde edilen ltal· 
u '-balı Pluar11'1 lşıaı =~ yan - Alman mu o.f!aklyeUerfntn e

~l,Pti ~maktadır. 

BetendltL- AlkıJladılt lunan bu neşriyat gerek heyeti umu- ganda işlerine dört elle sarılmış-

R.E BEKA miyesi ve gerekse bu yazılan teşkil tır. Bu propagandaların çoğu he
eden fıkra ve fıkralan terkip eden sapsız ve hedefsiz yapılıyor ve 

Şaheserler ••hflRrl lafızlar ayrı ayrı nazara alındığı beklenen tesiri göstermiyor. Sov-
,_. yet Rusya namına yapılan ncşr 

M ELEK 
takdirde bu yazıl~r ne Bclcdlye Me- yattn: bitaraf memleketlerdeki en. 
murlar kooperatifınin manevt şahsi- dlşclcr hesaba katılarak emniyet 

ve yetini ve ne de onu temsfl eden mU- uyandırmak noktası hedef tutulr 

I
• p E K dllr Haydann şeref ve haystyeUnl cak o1ursa demokrasi davasına 

kıracak ve halkın husumetine ına- c;ok büyilk bir hizmette bulunul. 
ruz bırakacak bir tahkiri tazammun muş olur. Milcadelenin haricinde 

sinemalannda. sea.naıar her iki edecek bir kelime bile mevcut olma- bulunan ve reylerini serbestçe 
sinemada 

maaına ve Istanbul Belediyesi Me- kullanacak mevkide olan .insanlara 
• 1,30 • 4 • 6,30 ve 9 da • murln kooperati!i tarafından imal şu samimt kanaat gelebilmelidir 

ijiiiiiiiiiıiiiiiimiiiiiiiiiiiimiii~ 
G~en ııene TYBONE POWQ ve HENJU FONDA'run temsil ettl'klerl 

ve ~rlmhde bUytlk bir rafbet kaZanan 

SBVİMLI HAYDUT FUmlnln mabaadl ve sonu 
Battan Mona kadar l'f'nkll: 

Sevimli Haydut'un intikamı 
Büyük MACERA ve SERGUZEŞTLER ŞAHESER 

Yarın akşam iPEK Sinema-
saat 9 da sında 

B~ş Rollerde : 

HENRi FONDA IAC:BİI C:OOPER 
GINB TllBNBY 

ki, yarınki Rusya, müşterek emni
yet ve ahenk namına demokrasi 
ile candan iş birliği yapacaktır, 

emperyalist meyillere kendisini 
kaptırmıyacak. etrafındaki en kü 
c;ük ve mildafaasız hilkumetlerlr 
bile istıklAline saygı g06terecekıi 
Komünizm misyonerliğinin uyan
dırdı~ı mukavemet ve husumeti 
kökUndcn kırarak, ileriye dofru 
attıiı iyi adımlardan baıka mll-
1etlerin huzur ve emniyet içinde 
istifade etmesine böylece yol ve 
imkan açacaktır. 

Sovyet Rusyanın böyle berrak 
bir yol tutması harp zamanında 
demokrasinin zaferi hesabına, harp 
ten sonra insanlık alemindeki sa
mimi iş ber berliği hesabına pek 
büyük 

Umumi harp 
yıllarından kalan 
bir yadigar 

(B~ı 1 incide) /X/ 
- Bu iş yakın bir mazinin tarfb. 

çestnl hat1rla.tmak suretile daha iyi 
anlişılabnlr. Umumt harp sıralann· 
da ırakıt Osmanlı hWtQmetl I6tanbul
da bir ihracat ve bir de men' i ihtikAr 
heyeti teşkil etmiş, nıUtarekeyi mil· 
teaklp tetkiki seyyiat diye muhtelif 
unsurlardan. ırklardan ve tUr!U mak· 
utlar takip eden zevattan seçilmek 
suretlle emniyeti umumiye mUdUrlye
tlnde bir komisyon toplatmış, men'i 
lhtlkllr ve ihracat heyetlerinin yol· 
suz muameleleri hakkında tahkike 
girlşllmiş ve bu tahkik neticesinde 
toplanan dosyalar ilk defa Hayret 
pa.şa, mUtealdben KAzım pnşa riya
setinde, billhace Nemrud Mustafa 
namDe tanılan divanı harbe tevdi 
olunmu~, divanı harp mUstanUklerl 
bazı isUcvaplar yapmışl:ı.rsa da hiç 
bir karar verilmeden millf hUkQmet 
teessüs etmiş ve mevcut evrak me
yanında bu dosyalar da sırası ile ls
tanbul adliyesine, Istfkltıl mahkeme
sine, hUkümete, Ştlrayl devlete ve 
Meclise gelmiş. Ahmet Nesim! beyle 
Mustafa Şeref, HUseyln Cahid Yalçın 
ve o zaman itibarı Milli bankası mü
dürlllğUnU yapanla idare meclisini 
teşkil eden zevata şeker ithali işlerlle 
uğraşmalarından ,eker ihtikArı yap· 
tıklan ıruçu lsnad edilmektedir. Hal· 
buki ortada müruru zaman ve at ka· 
nunlan vardır. Ayrıca bu işte ~lu 
glSrUIUp serbest bulunan ve mahke
meye celbcdilen oozı zevat beraet et
mişlerdir. Bizim evrakı hUkQmete 
iadeden maksadımız daha sarih 
bir şekilde bııgUn mebus bulunan ar
kadaşlanmız hakkında ne istenildi· 
ğidir ki 'Meclis buna göre bir karar 
versin. Mazbatanın a.yacn kabulUr.U 
rica ederim.> 

Dakikalarca sUren bu izahattan 
sonra kUrsiye gelen Emin Sazak'ın 

ytlzUnde derin bir heyecan ifadesi 
vardı. ilk kelimeler apından çıkar
ken titreyen sesi süratıe dUzgUnleşi
yor, sertleşiyor ve Anadolu çocuğu· 
nun kati, katı olduğu kadar haklı ve 
nefırine ltimadlr ahengi bulUnuyordu. 

- Arkada_,lar! .• 
Diye ~ze başladı. Nemrud Musta

fanın seyyiat dediği, \'atanını kim 
severse, ist.ikllll kim arzu ederse bü
tUn o camla, o millet bunun içinde 
idi. Oyle zaman gelir de 150 likler 
biraz çoğalırsa ilk milli mücadelede 
çaJ..,an hepimiz tetkiki seyyiat ile 
huzurunuza geleceğiz. Tetkiki seyyiat 
mevzuu budur. Bu, meclisi Alide nasıl 
okunuyor ve Nemrud Mustafanın tet
kiki seyyiat dediği vatanperverane 
harekeUer için şöyle mi, böyte mi 
yapalım, diye mU!Ahaza dc.rmeyan 
ediliyor. Bu ne havsalama, ne aklıma 
sığıyor. Bu adamlar, bu memlekette 
50 bin kişi ölmelidir ki milli hareket 
olmasın, herkes, damad Ferid paşa
nın ve halüe menhusunun emrine ve 
ecnebi boyunduruğuna girsin kara
rında idi. Adliye encümeni şöyle mi, 
böyle mi olacak diyor. Ben isterdim 
ki bu dosya Meclisin huzuruna gcl
mlye !Ayık değildir diye encümen bu
nu yırtıp atacaktı. Ve böyle yapsın 
demiyecekU. Bu iş, bu kürsil muaı
lAya gelmemeli idi. Bunun için ben
deniz evrakın iade edilmesi tarafta
n değıllm. Usul nasıldır bilmem. Bu 
kAğrt nasıl yırtılacak? Bunun usuıu 
nU bilenlerden böyle bir tekli( yapıl
masını rica ediyorum. 

Emin Sazak'tan sonra söz alan Re· 
fik Ince daha az heyecanlı değ'ildi. 

Isnad edllen suçun ne olduğunun bir 
tUrlU anlıı..şılmadığını, işin 24 sene
denberl .sUrtlnccmede kalmış olduğu
nu belirterek ezcümle demiştir ki : 

- Suç lsnad edilenlerden bir kısmı 
rahmeti hakka kavuşmuş, bir kısmı 
namuskltlıklannıı binaen aramızda 
bulunan ve memlekettn en yUksek 
mevkilerini işgal eden arkadaşlan

mızdır. BugUn burada toplanan va
tanperver arkadaşlar, Nemrud Mus
tafanın eline dllşmllş olsalardı heye
ti mecmuası için böyle evrak gelme
si tehlikesi muhakkaktı. Biz onların 

SİYASİ İCMAL 
c:=:t=- = =-== ===== = -=: -=-~ 

Rumen - Macar 
menfaat zıtlığı 

Ynzan: M. u. ZAL 

M ih\"er cephesinde bugün mllş· 

terek hedefler için c;ıarpışan 

milletlerln hali tetkik edilirse Mfı· 
inin arasında esaslı menfaat aytu

rılıklnrı bulunduğu \:e ant'.ak Rıu
vnkknt bir takım da\•aların kendi· 
lerlnl bir arada tuttuğu görilJUr. 
l\lesel!ı Almanya ile ltnlya arasında 
ı;-ok geniş bir 1abli rekabet '"ardrr. 
ltalya, A' rupadn Alman hodatla
rlle \'e.) n Alınan eınellerHe ku,atrt
nu~r. DUnkli A\·usturyanııı malı 

olan Triyestcnln Italya.nın elinde 
bulunmasını bile Almanlar hazıne
denıenıi,lerdir. ltalya bunwnnr ge
çen harbin başındaki ilçll7lll mütte
fiklerine ihanetinin bedeli diye al
mr~tı. A \-Usturyanın \ arhl olan Al· 
nuuıyaıun bu hlidlse.)I içine yatır· 
mHı gtiçtUr. lhraeat iyleırinde de 
iki memleket birbirinin rakibidir. 
çlinkU ayni ~rtlar altında, ayni pi
ya~alar için mal ~kanrlar. 

Uzakşarkta Japonların geni leMe
sl Almanyanın .h)Q lşkıe gelmez, 
çünkü Japon inhisarı altına dllşe

oek piyasalardan Almanyaya hayır 
yoktur. işte bu ıliişünce Ue Alman
lar uzun seneler (sarı tehllko) en
dlşeslnl hatırdan çıkarmamışlardır. 

Denlleblllr ki .Japonyan.ın lnglltere 
ile mllttelik okluğu enelerde (san 
tehlike) propagandası hep Ahnıua· 
yadan yayılmıştır. 

Bununla beraber Mlh"-er cephe
sindeki bn °lktıliadi menfaat aykırı· 
lıklarmın bugün )Qln hOkmü yoktur. 
Ganimet taksimi kavgası da ltMllz 
kopmamıştır. Yalnız Mlh\•er cepite
ı;lnde yer alan iki memleket vanlsr 
ki bunlar arasındaki menfaat çar
pışması bugiln şiddeUe dC\"&m ec'll· 
yor ve ilk fırsatta hlr ç.atıı,maya 
\"81'8('.aktır. Bu memleketler Rolma· 
ya ile Macariı.tandır. 

Romanya, varım yoğunu yatma
dan kurtarmak ~in Mihver cephe
sine iltica. ettl, fakat bu Mıdbir biç 

para etmeill. So\f7et Rasya, Beı;a
rabyanın Rumenler tarafından fıt

galtnt ır.aten lılçblr zaınaa tanıma· 

mıştı. ilk fırsat.ta buraya el koydtı. 
Almanya ses çtkamıadı. Ayni .. 
manda !\llh,·erin :iki namzedi olan 
l\lacarlstan \"e Bulgarlstanı doyar
mak li:r.ımdr. Mlh,·ere IHlcMıaa 

rağmen Romanyanrn Dobrk.e Ye 

Transll\"Snya<lan \ıugeçmeel leap 
.etti. Rumenlerin fedakft.rhğı bu ka
darla da kalmadı. Rasyaya • ...,. 
olan harekete kocaman orc1nlarla 
iştirak ettiler ,-e çok kan döktüler. 

Rumenler, Macarlara toıırak fe
dakArlığına resmen raı.ı olmakla 
beraber bunu bir türlü içlerine ya
tıramadılar. Transllvanyaam sert 
alınması iı:ln Romanyada propa
gandalar de\"am ediyor ve Rumen 
enıetlerlnln haklı olduğunu sösts
me.k mak.<ıadlle ecnebi dtlleNe de 
bir ~k neşJ'.lyat yapılıyor. DtH" 
taraftan Macarlar hallerinden mem
nun değillerdir. 1918 elen &Mira Bo-

' manyaya ~en t-Opraklamun Mr 
kısmı Mlii Rumenlerin ellnaedtr ki 
bunu da geri l!itlyorlar. 

B. ıron Ribbeotrop'un P~teyl U
yareU sırasında belki Macarl&rdan 
yeni y6Dl fedaklrlıklar lsteaıık• 

OOdel meselesi de kona,ulnHıftur. 
Bu bedel, ancak Rumenlerin kMe
slnden çıkabilir. Şimdi Alman hari
ciye na:ıırınm Bükreşl zlyarettndea 
bahsolunuyor. Btlk~ten gelen bir 
telgraf a-österlyor ki Rumenler ba 
ziyaretten biraz kuşkulanmıflardn. 
l\lacarlara ödenettk yeni bec1el için 
Rumenlerin keseye da\•ranmalan 
lazım celecek c bıınu lıerhalde gi>

nül hoşluğu ile karşılamıyacak

Jaı:dır. 

Orta okullarda 
talebeye yaptırılacak 

tahriri vazifeler 
hasım tanıdıkları insanlarla berabe- Ankara, 26 (Tele.fonla) - Ma~ 
rız. Bu mesele niçin böyle devam edip arif VekAleti, orta öğretim okulla. 
gitmektedir. Meclisin bu hususta bir rında talebeye yaptırılacak tahriri 
karar vermesi lAzımdır.> vazife hakkında yeni lflr talimat-

KUrsüye gelen Mazhar MUftt, Nem- name hazırlamıştır Tahriri vazlfe
rud Mustafa ve şUrekAsı karannı, lerin nev'i, talebeye vazife vcrilir
mağrur olduğu nlsbette mUstehzl ken dikkat~ alınması ltızım gelen 
karşılamakta idi. Aynen şunları r6y- noktalar ve vazifelerin tashihi hak 
!emiştir: icmda etraflı hükümleri ihtiva e-

- Arkadaşlar! Eğer Fcrld paça den bu talimatnamenin bir mad
ve Nemrud Mustafa zamanından desine göre talebeye tatil ve bay
kalmış tthamlan ve kararlan tatbik ram gilnlerinde yapılmak üzere 
etmek 11\zım gelirse vay halimize!- valli!e verilmiyeeektlr. (B.B.) 
ÇUnkU o takdirde muhterem Başve
kili de, Raut beyi de, beni de idam 
etmek lAzım gelir. O zaman yazılmış 
olan karar buraya. gelirse bizim ida
mımıza mı karar vereceksiniz? Bi
naeııaleyh bu evrakın kıymeti yok
tur. Iptall hakkındaki nrkndıı..şları

mızın fikrine iştirak ederim.> 
Sliz alan Muhiddin Baha: 

- Ferid paşa hUkı'.'ımeti zamanın· 
da teşekkUI etmiş dlvanı harp bu 
meseleyi mUzakereye başlamış, biti
rememl.ş, yanda kalmış. Şimdi ora
da maznun addedilen zevat hakkında 
BUyUk Mlllet Meclisi onlara halef 
olarak ne yapmak JAzımdır diye dU
•llnUyor. 

Diye 8ÖM b&fl~ı. Ve &özlerini şu 
auretl• alkıflar arl,asında bitirdi: 

- JIMlltgp p ~ yllet.nN, 

lllzımdır. BUyUk Millet Mecllsı ktlr
sUsUnden onun teşekkUI etmemesi 
için çalış:ı.n, onun teşekkUlUne çalı· 

şanlnn idama mııhktlm eden bir mil· 
essese mahkemesinin başladığı bir 
46va. Millet meclıslnde hitama erdi· 
.. uemez. Bu bizim tarihimizle, hay
siyetimizle o kadar yakından alAka
dar bir şeydir ki bunun Uzerlne husu
si mUtaıtı.a yllrtlt.meye mahal yok
tur. Bu işe bakmak BUyük Millet 
Meclisi için teneuUldUr. 

Bundan sonra reis; Emin SUak 
ve Osman Şevki tarafından verilen 
evrakın iptali hakkındaki takriri re
ye koydu ve ittifakla kabul edJ1en 
takrir bu suretle sakıt Osmanlı bil· 
kOmeUntn haKsız isnadlanrıdan tmt
nl dahA tar.ibe &ömdO. 



• 

f HiKJ\l'I~ 
Aksi tesadüf 

r 
Yazan: 

KARADENJZ Zeria 

K üçi.ıkken bir mahallede oy- 1 lemeden atladı ve koşa ko~a Kbp-
. d c ·~an çok rünün öbür ucundan kaybolup 

narnışıa.r ı. . av- , .ttı 

k d B 1 t gı . 
yaramaz. afacan. btr ız 1· . u en o gUn akşama kadar hiç iş ya. 
onun aksine sakın ve sesslzdl.... pamamıştı... Davalarında üstün-

Aralarında küçükten, ufacı~tan körü müdafaalar yaparak duru;;
başlayan samimiyet, gün geçtı~ç~ mayı başka günlere bıraktırdı. O 
artmıı ve 15 - 16 yaşlarınd.a ıkı gün akşama kadar, dalgın ve bi
gencin kalbinde bir aşk alevı ola- tap İstanbul sokaklarında dolaş. 
rak yerle~mişti. Bülendin, Cavı- tı. durdu. 
danJ sevdiği kadar. Cavjdan da Ya Cavidan ..•..• 
Bülendi seviyordu. Fakat ne BU- Cavidan da ondan aşağı kalmı-
lent, ne de Cavidan, birbirlerine yordu. O da akşama kadar dalgı!) 
karşılıklı sevgtlerinden bahsetmek aolaştı, elindekı paketleri kaç de:
ıçin tmkı:in ve cesaret bulamıyor- fa dükk&nıarda unuttu ..•.•• 

!ardı. * 
Bülent hislerini bi.r kaç defa - Tesad;Jf neler doğ\trur? E-

Cavidana açacak oldu, fakat Cavi- vet neler doğurmaz ki ...... 
danın alaylı lAfla..rı &ilendi böy· İşte gene bir gün, ikisi Kadıköy 
ıe bir teıcbbü:;e gir~mekten men iskelesinde karşılaştılar. 
ediyordu· Cavidan bllet almak üzere eldi-

Cav>d.&n da Bülendi seviyordu venini çıkarttı. 
Fakat nasıl .-- Seni seviyorum.• Bülendin gözler~ faltaşı gibi a
diye Bü1endc hislerini açabilirdi" çılmıştı. - Ne o? Sarı halka sol 

Bır kaç defa teşebbüs edecek elinde... Demek kendisinin tah
oldu .Kelimeler dilinin ucuna kn- min ettiği gibi Cavidan nişanlı de
dar geldl. Ağzını açıp var kuvve- ğil, evli .... 
tile bağırmak istedi. Dili tutuldu, Cavldana son bir defa daha bak-
hiç bir şey ~yleyemedi. lt ve oradan yıldırım gibi bir da-

VATAN 

Yunanistana yardım1 

Tunç vapuru 
8 Şubatta 

i 1 k seferini 
yapacak 

Kızılayı_n Yunani~tana yaptığı yar-ı olduğu nakliye taahhUtlerlnden do· 
dımı götüren Kurtuluş vapuru, fır- layı buna lmkA.n görülemediğinden 
tına yüzllnden Marmara adası yakın- vapur tık seferini şubatın 8 inci gUnU 
larında, karaya bindirerek batmıtıJtı. ı yapacaktır. 

Yardım işinin inkıtaa uğramaması Yunanistana yardım iışinde Kızılay 
için Tunç vapurunun bu i'i yapma.sı mümessili Saim alAkadarlarla temas
dlişünülmu.ı, ve ilk 5eferlni ayın 31 larda bulunmak üzere dün &kf&mki 
inde yapması kararlaştırılmıştı. Fa- ekspresle An.karaya hareket etmiş
kat Tunç vapurunun evvelce yapmış tir. 

Kasımpaşada bir hamamda 
800 kilo şeker bulundu 

Şeker sakhyanların araştırılma
sına devam edilmekte, yal::alanan. 
lar b!rer birer adliyeye verilmek
tedirler. 

lunmuşlardır. Suçlular, ik:inci as
liye ceza mahkemesinde sorguya 
çekilmişler, suçu biribirleri üzeri
ne atmışlardır. Üç suç~u hakkında 
da tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 

Bundan başka, çocuk liistiği ü-

Dün de Kasımpaşa hamamının 
külhanında 800 kilo saklanmış kes 
me şeker bulunmuştur. Bunları 
Kasımpaşada blsikletçJlik yapan ZErinde -htil:8r yapan Harbiyede 
Kemal He kayın biraderinin, ha- kunduracı Mığırdıç, çiviyi fazla 
mamın külhancısı Halil ile anla. fiYatla satan ~fcrcanda ı.albur KA
şarak buraya ~akladıkları anlaşıl. mil, kömür üzerinde ihtikir ya. 
mıştır. pan Unkapanında kömürcü Os-

BULMACA 

Soldan sağa: 1 - Ağır zahmet: 
Su. 2 - Anlayış; Bilgin, 3 - Sa-

21 - 1 - w 

REKOR! 
Zeytinyağlarının 

Halisi.yetinin aksini ispat edene 

·1000-Lira ikramiye Ver. 
Zeytinyağı i.stediğhıtz zaman yalıuz 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan i.Sr arla isteyiniz. 

itin 
yet .... 

Adrese dikkat: Istanbul Tütün GU mrUk Kemerli so. No. 21 Tel. 2'4:197 

İşte günler, haf.talar ve nihayet ha onu görmemek üzere uzaklaşıl) 
aylar böyle hiç bir şey ttiraf ede. gitti. Artık annesinin ısrarla ıs. 
meden geçti,... tediği Nazanla evlenebilirdi. 

Şekerler mu~adcre olunmuş, Kc man da 25 er lira para ve birer 
mal, kayın biraderi İsmail ve hafta dükkAnlarının kapatılması 

yı. 4 - Yaşlı tavuk, Komşu bir TÜYÜNDEN 
memleket halkından, 5 - Gele- ·-·•••• KUŞ ••••-' 

cavıdanın babasını Adanaya Cavidan eldıvenlerlni çantasına 
tayin etmişlerdi. Bülent, onları '!il· koyduktan sonra, eldivenlerini 
cak bir haziran sabahı Haydarpa- giyerken ters çevirmek mecburi
şada uğurladı. Trenin penceresin- yetinde kaldığı tek taştı yüzüğü 
den dotgun ve yaşlı gözlerle ken. düzeltti. Biletini alarak vapura 

külhancı Halil, adliyeye teslim o- cezasına çarpılmışlardır. cek, 6 - Bulaşık, Kafanın yarısı, Ya.~trk, Yorgan, Yatak kuJlannuık hem ke enlze henı de 
Üç. 7 - Bir nida, Yapma, B ir mu-

C . H. P. Beyoğ!u 

kazasının balosu 
1 ASKERLiK iŞLERi 1 

~::ı,iş~~~~. 89 --B~irh·:::~~~ ~~; :~::
1

•
1

.:,:~ dİR KUSTUYU YASTIK 2li~,ADIR 
erkek adı, Nefer, 10 - Bir çiçek, Yastık.yorganları da pek ucuzdur. P: dres: lstanbul Çakma eo 

disine bakan Cavidan&: gırdi. 
«- Seni seviyorum.:. diye ba.. DüşüOOü, artık Bülendin ken-

Eminönü yerli As. Ş. BŞK. dan: AJT, 11 - Avadanlık- Öğretme. dalyacılar sokak, Omer Balı o~lu Kuş tUyU Fabrikasr. Tel• 

tıracak oklu. Nefesi tutulmuştu. disile hi(" bir aJftkası yoktu, aıa. 
Kehmeler, gırtlağında düğümle. kası olo;:aydı, böyle mi yapardı? 
nerek kaldı. Tren acı acı öttü... Acı acı güldü. Bari Fuadı kır-

İkisi de yalnız, bir el sallama."k- mayayım dedi. Büler>t çok küs-
la iktifa ettiler. lah ... ,,. 

Aradan uzun, upuzun yıllar ıcc:· 
ti. Ne Cavid.an Bülentten ne do 
Bülent Cavid.andan bir haber a
lamamıştı . İkisi de birbir·ni unut .. 
mus gibiydıl<>r· 

Ca.vidan olgun bir kız haline 
ge~iş, seneler onu büsbütün gU· 
zelleştirmişti. Onu tanıvan bütün 
erkekler kendis ne ilithc diye ad 
koymuşlardı. 

Bülent, bu ayrılış !ltenelerinde 
Hukuku bitirmiş, doktorasını 

yapmış ve sayılı avuka.tlardan bi
ri otmu~u. Üzerine alıp da ka. 
zanmadığı dava yoktu. Gazeteler 
bergün en heyecanlı davalardan 
bahsederken Bülendin adını da 
büyük puntolarla serlevhaya al
mayı itmıal etmezJerdi. 

* O sene, Kızılayın balosuna kim-
ler gltmemiştı ki. .. İstanbul un ta.. 
nıdık bütün simalarını o akşanı 
orada göm.ek ke.blldl. 

* O gC'C'e evlerinde her ikisi de 
f;kirler.ni ailelerine açtılar... A. 
yın 17 sinde nişanlanmaya karar 
verildi. 

Birbirlerinden intikam almaları 
IAzımdı. Nişan törenini gazete ;le 
nan etmek, bu bulunmaz bir {i. 

kirdi. Büyükçe göıı;terilerse her· 
halde göze çarp:ı.,.dı. ,,. 
Ayın 18 inci cuma sabahı her 

ikl<I de büyük b'r helece.nla ga... 
zcteye bir göz attılar ... 

- Eyvah ..... . 
Eve.t o gün gazeteyi görünce 

her iktst de ak t tesadlifierin kur
banları olduklar•n1 anladılar. 

Zeria Karadeniz 

Mahkemelerde 

Kadın sabıkalı s abıkalılardan suçlu bir ka-

C. H. P. Beyoğlu kaza idare he· 
yetinin, Parti mensuplarile dostları 

~refine tertlp eylediği Balo 31/1/ 
942 cumartesi akşamı Tokatlıyan 

salonlarında verilecektir. Bir aydan 
beri çalışan komite balonun zengin 
ve güzel olması için bUtUn tedbirle~ 

ri almıştır. 

Bu balodan menfaat t~mirri roev. 
zubahis olmadığı için bilet satılma
maktadır. Balo münhasıran davet
lilere mahsustur. 

Dört sarhoşun ettikleri 
Sadık, Bedros, Koı;t ve Bayram 

adında dört arkadaş evvelki gece, 
Tepebaşındaki Trak içkili lokanta
sına gitmişlerdir. Kafadarlar bu
rada adamakıllı kafayı çektikten 
sonra bir şeyden dolayı kavıaya 
tutuşmuşlar ve bıçaklarını çeke
rek biribirler üzerlcrine atılmış

lardır. 

Gazino, bir anda karışmış ve 
kavgacılar blriblrlerini hafif su
rette yaraladıktan sonra yakala
narak zabıtaya teslim olunmuşlar
dır. 

Sahte fiyat mürakabe 

memuru yakalandı 

Herkes sen ve şuh dans ed~.p 
eilenlyordu. Bülent karşı masacl-ı 
oturan kıza dikkatle baktı. Ne 
güzel ve tatlı gözleri vardı. Tıpkı 
Cavidanın gözlerine benziyordu. 

Gözlerine bir an .nanamadı, O· 

turduğu iskemleden kalkarak. tp· 
notlze olmuş bir adam gibi, kız\~ 
ü1erine doğru yürümeğe başladı. 

dındı. Muhakemesi mevkuf 
olarak yapılacaktı. Koridorun bir 
köşesine çekilmişti, yanında bir 
jandarma bulunuyordu. Yanına 50_ Kemal adında. 18 yaşında bir 
kuldum ve sordum: delikanlı, dün saba·h Beyoğlunda

Yaptığı bütiln hareketler gayri
şuuri idi. Bir an durakladı. Ca
vidan, d:ye bağıracak oldu. 

Evet karşısında gördüğü kıı 
Cavidandan başka birisi df'.'~ildl. 

- Suçun ne senin? 
- Ne olacak! Biz sabıkalıyız, 

adım Ruhıyedlr. Üç, dört defa ha
pishaneye girdim, çıktım. Şimdi de 
hapishaneye girerken üstümü a
raştırdılar. Üzerimde afyon buldu· 
lar. 

ki mağazlardan birine girmiş, ken
disinin Fiyat Murakabe memuru 
olduğunu söyliyerek faturaları is

temiştir. 

Dükk8n sahibi, Kômilin arzusu

nu isaf etmiş ve Kemal, bir mik-

tar para koparmak için faturalar· O akşam orada yalnız selAmlaş
tılar. Hı:ıtta biraz daha ileri ~ide
rek birbirlerine gülümsedıler bi. 
le ... 

- Hapishaneye bu kadar girip 
çıktığına göre bileceksin. Hapısha da herhang~ bir pürüz araştırmı-
ne nasıl bir yerdir? ya başlamıştır. Aksi tesadüf tam 

- Nasıl olacak, her halde iy ' bu sırade. mağazaya hakiki mu-
rakabe memurları gelmişler ve kil 

çük sahtekarı yakalamışlardır. 

Beyoğlu cürınü meşhut mahke-

bir yer değil .. 
- İçinde kaç kadın var? 
- Yetmiş beş kadar var. Bun. 

Dansa kaldırmaya vakit bula
mamıştı . Cavidanın masasındak:
lcr, vaktin geç olduğunu bahane 
ederek. evlerine dönmek üzere 
kalktılar ... 

Sonrasını hatırlayamıyordu. O
rada yığılıp kalmıştı. Günlerce 
Cavidanı düşündü. Aradı. .. Tara
dı ... Fakat değil kendini, izim bi
le bulamadı .... 

!arın arasında kaçakçısı, hll'sızı. 
katili, sarhoşu, eroincısl, esrarcısı mesine verilen Kemal, 2 ay 15 
ne ararsan bulunur. 

- Kavga gürültü olur mu? 
- Olur, olur ama ilerisine fazla 

gün müddetle hapis cezasına çar. 

pılmışhr. 

Satie davası temyize 
gönderiliyor 

gidilmez. Hemen bizi ayırırlar. A
ma şimdi kış, herkesin soğuktan 

Hayat bir tesadüften ibarett!r kanı donmuş. Nerede ateş bulur-
dcrler. Aksi olmamak ı:::arti1e. ba- sa oraya sess:z sadasız yanaşır. Müddeiumumilik, Ağır ceza mah 
;ıan ne güzel tesadüfler olur... Pı.şkln bı"r erkek ağzile konuşu- k 1 f S t· .. d 

fşte bi.r sabah Cavidan dayıza- emes tara ından a ıe ışın en 
desile, vapura koşarak yetişti. Da- yordu. Sordum: bcraet eden Eski Denizbank umum 
yızadesinl 4 . 5 !=enedir görmemfş. - Hapse girmek, jandarma ile 
tı. Hep eski günlere ait konuştu- dolaşmak sana ağır gelmiyor mu? 
lar. birbirlerine hoş hikAyeler an- Bana yukardan ~lı bir bakış. 

müdürü Yusuf Ziya Öniş He ar· 

kadaşları hakkındaki kararı tem. 
yiz ettirmeği kararlaştırmış, 

P. As Tğm. Ali Riza oğ. Ismail Hak 
kı 319 (39941), P. Tğm. KAzım Nami 
oğ. Mübeccel 326 (43888), P. Tğm. 
Ismall Hakkı oğ. Asım Akyol 326 
(45815). P. Tğm. Ahmet Cemil oğ. 

Ali Samih 328 (45875), Nk. Tğm. 
Mansur oğ. Aziz 328 (44977), Lv. 
As Tğm. Bekir Sıtkı oğ. Fahrettin 
332 (53809) Tbb. Tğm. Kegork oğ. 

Nazarak 329 (335 - 764) hüviyet 
cüzdanlarile birlikte ~ubeye gelme
leri ilAn olunur. 

BORSA 
26 İKİNCİKANUN 1942 

1 
100 
100 
100 

Sterlin 5,24 
Dolar 132,20 
Pezcta 12.9375 
İsveç Kronu 30, 75 

Bsbuıa ... TU .. tıll 
ı.. iL 

1933 Türk borcu I 23 30 
1933 İkramiyeli Ergani 22 40 
1934 Sıvas - Erzurum 19 68 
T. Cümhurlyet Merkez B. 143 00 
Anadolu Demiryolu tahvili 49 75 

NUKUT 
Türk altını (Reşat) 

Türk altını (Hamit) 
Kalın beş-birlik 

Kalın beşibirlik (Hamit) 
Kalın beşibirlik (Reşat) 

Altın gramı 

33 90 
33 00 

156 00 
180 00 
170 00 

4 68 

Mangal kömüründen 
zehirlenenler 

Fatihte, Ahmediyede oturan Ga
yfbe adında bir kadın, odasına yan 
mamış mangal kömürü almış, ze
hirlenmiştir. Kadın baygın bir hal. 
de Haseki hastahanesine kaldırıl .. 
mışhr. 

Galatada bağlı bulunan Zühal 
motöründe de tayfa Osman man. 
gal kömüründen zeh1rlenmiş, Be
yoğlu hastahanesine kaldırılmıştır 

Yukardan aşağıya: 1 - Eski 
bir askeri rütbe, Çok iyi, 2 - Na
maz daveti, En az, 3 - LHtiCe, 
Hisar. 4 - Yaşlı tavuk, Sarp, Bir 
gıda maddesi, 5 - Ölü elbisesi, 
6 - Bir rengin tersi, Nezir. 7 -
El koyarak, Yoktan meydana ge. 
tirme. 8 - İniltinin sonu, Mül~
hazasız, Kinaye ile anlatma, 9 -
Engel, Bir uzvumuz, 10 - Yolcu
luk halindeki, Anadoluda bir ~e· 

hir. 

DÜNKÜ P.ULMACANIN HALLİ 
Soldan sağa: 1 - Harcamamak. 

2 - ika; Kinaye. 3 - Tifo; VKE. 

4 - Alafranga. 5 - Bed; Re; Nam 
6 - En aziz; Sia. 7 - ~na. (yi); 

Uysal. 8 - Mi; Rey. 9 - Bira; Ağ
lama. 10 - :ııendil. 11 - Tane; 
Trkah. 

Yukardan aşağıya: 1 - Hitabe; 
Ab. 2 - Akilli.ne; Ima. 3 - Rafa. 
dan; Ren. 4 - Of; Zamane. 5 -
Ak. 6 - MI; Arzu; AiL 7 - An
a.ne; Yağlı. 8 - Ma. 9 - Ayvansa
ra (y). 10 - Kek; Ailem. 11 - El
ma; Yapı. 

RADYO 
B•ıriiılki ProgTUD 

7,30 Program 19,00 Müzik 
7,33 Müzik 19,30 Saat ayarı 
7,45 Ajans 19,45 Konuşma 
8,00 Müzik 19,55 MUzik 
8,15 Evin •aatl 20,15 Radyo ga.z. 
8,30-8,45 Müzik 20,45 Müzik 

12,30 Program 
12,33 Müzik 

12,45 Ajans 
13,00 Müzik 
13,3~14 Müzik 
18,00 Program 
18,03 Müzik 

21,00 Ziraat tak. 
21,10 Müzik 

21,30 Konu..cnna. 
21,45 Müzik 
22,30 Saat ayarı 

22,45 Müzik 
23,30 Kapanı~ 

,~------------------·--~ Türkiye Cümhurigetl 

Ziraat Bankası 
Kuruıwı tarihi: 1888. - Se rmayesl: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ·•e ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

!atıp k•hkah•larla güldüler. la gülümsiyerek dedi ki: 
Vapur Adadan kalkıp Köprüye - Kırk altı yaşımdayım. On do-

bır hayh yakla_;tığı ha'de, cavı- kuz yaşımdanberl bu yoldayım. 

dan etrafına bakmak fırsatını bu· Alıştık bunlara... Evvelce bir tek 
lama.mıştı. Birden gözleri kar'}t jandarma bir kadını scvkederdi. 
kanapcıde oturan genç delikanlıya Bundan epey ~ene evvel güzel Se

tetkike başlamıştır. 1 
Beden terbiyesi istişare 

heyeti toplandı 
takıldı. - İşte, o >di, evet o .... Bü- lime bir jandl\rıhayı kandırarak Ankara, 26 (Telefonla) - Be
lent .. · kaçtı. jandarmayı •biraz içelim.-. den Terbiyesi umum müdürlüğü 
Yanındaki kızla nekadar sıkı

fıkı konuşuyorlardı? Yüzünde, diye meyhaneye sokmuş. Onu kör merkez istişare heyeti bir hafta. 
dünyaya metelik vermeyen bir a. kütük içirip ıuvışmış. O jandarmay~ danbcri içlf.malarına devam etmek 
dam hali vardı. sonra jandarmalar posla eder<'k tedır. Bu toplantı•arda umum mü-

Gülilşü dudaklarında dondu götürmüşler. İşle o gün bugündür dürlüğün önümüzdeki sene faali-
Bülcnde bakmaktan kendini ala- kadınların yanına iki jandarma yet programı ve 942 mali yılı büt
mıyordu. Baktı. mütemadiyen bak veriliyor. Kadınlar birini kandır- , çesi konuşulmaktadır. İçltima·fı 
tı ... Bakışlarında küfreder bir mıya, aldatmıya çalışsa, öteki kan beden terbiyesi mükellefiyetinin 
hal vardı. mıyacak. ne suretle tatbik eôtldiği konuşu. 

İşte lam bu esnada Bülent ko- Kadın halinden utanacak gibi turken mükelleflerin mecburi ça-
lundak saate bakarak yanında O·, delildi. İçimden: ı Bari seni bu ha lışma saatlerinin haftada dört sa--t 
turan teyzezadestne •- Daha on le sokanlar sıkılsınlar:. dedim ve atten daha aşağıya indiriln1esi is. I 
dakl~amız .. var. dedi ve gözleri uzaklaştım. tenmiştir. Umum müdürlük çahş-f 
gayrıhtlyarı karşıkl sıralarda otu- Neriman Hikmet ma müddetinin ı - 4 sn.at arasın- ı 
ran Cavidanın g~?.lerlnc takıldı. . da çalışanların vazı:yetlerine göre 

- Ne o, C•vıdanın yanındakı · edil · ı t klif t · 1 
kim• Herhalde nişanlısı olacak. ISTANBUL BELEDİYESi ltonz•rn . mesın e e mış ve 
Bugün nek•cla· da neş'ell... ŞEHİR TİYATROSU bu. tek!ıf k•bul olunmuştur. 

Bü1end n b.t<jln& 0 anda bütün ı Dram kısmı istişare heyetı yarından ıtı.~rf'n 1 

dunya yıktlrT'l'Ştı sanki, .. V-1?Ur Bu akşam ıo.30 d:ı 1 federasyon reislerini dinllyecek ve· 

Zira.at Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf h~saplarında 

en az 50 lira~ı bulunanlara aene de 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki pı ra. göre ikramiye dağıt ılaca.ktır. 

4 

• • • • 
~ . 

1,.t 1,000 lirah.k: 4:,000 lira 
ııoo • %,900 • 
%50 > 1,000 • 
100 • ,,OOI > 

109 adet 60 Unhk 5,000 lln 

" . .- . 
8,200 • 

OIKKAT: Hesaplarındaki para ıar bir sene içinde 50 liradan a.şa· 
~ı düşmıyenlere ikramiye çılttıZJ takdırde % 20 fazlasil,. verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 maı·t, 11 hıziran, 11 ey}1)1, 
ıı .DırıncikAnunda. çekilecektir. 

Köpr"i.ıye yaoa~madan yerinden j J bütçeyJ ona gOr e tanzı;m edecektir. 
kalktı. İskelenin verilmesini bek· YAŞAJ>IGIM.ız DEHR (B.B.) I .. •••••••••••••••••••••••••-

aba, bu ölüd -
andı. 
ünü tutmamış v~-~. 

TORKiYE 

IŞBANKASI 
KiJçDk ia•arru/ l 
heaapları 1JJ42 

IKRAMtYi P1.ANI 

UŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma

y1.1, 3 Atustoo, 2 tkinciteşrin 

tarıhlerinde yapılır 

ı adet 2000 liralık= 2000. 

3 • 1000 • =3000.-
2 • 750 • = 1500.-
3 • 5Qo • = 1500,-

10 • 250 • = 2500, 

~o 

50 

200 

200 

• 
• 
• 
• 

100 • 
50 • 

25 • 
ıo • 

=4000,

= 2500,· 

=5000,

=2000, 

Devlet Demiryolları ilanları 
Yerli maden suyu nakliyatına mahsus o. D/237 numaralı t&'!'"'lfe 

değt,tirilmi!'.'tir. Yeni tartfentn t_atbikine 1121912 tarihındPn .. ıt~~ar•n 
b ıanacır,kt,r. Fazı~ tafsna.t Jçı.n ısta.syonıa.ra nıUraC'aa.t eıdııebıhr. 
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ZAYi 

Fen fakilttcsindcn a.ldıtıre şebeke 
pasomu zayi ettun. 'Y•.nililnı ç,ıknrt.· 
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cağımdan eskisinin hUkmil yoktur. 
Fen fakUltesl birJnti ıınıfından 

1 eczacı Tevfik Dönmez 2178. 
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