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SA 1' FA 

omanyayı na 
n aksa la işgal 

ediyorlar? 
Yazan: ASIM US 

1!'.>m:uıyn Y'&''llıi :rn.vaı, Alman iş
g-:ı.ü nltma giriyor· İ~gnlin bugllnkü 
rr•Id.11 ~nl:;Uği no olorsrı <ılswı, or-
1.tı<h ınu:ıyycn oln.n b:ı.kfkıı.t budu" 
J\lrnımya. • Ro:ı:ıuınynp n~sıl bir 
ır..:-~t'i:ı.tla. fşgal ctmeğe lianır ''er· 
rnl~tir! E:ı ı,gnl t~bU üne ı;ircr-
1; :m So,~tlcr BJrlif.ino nın.liima.t 
\ nnnı, midir'? 

J;n clemlri!e bu Url s1l3.lden bl· 
:rincl3 ı tctltik edelim: Almanya ta· 
l'nfınclıın r..omnnyn.nm n!llicri işgal 
nitnıa, r.lmm:ısrnda bellfü:ı..,Iı liı; lh· 
t;nıal hıı.hra gcfü': 

1 - Yun:ınlst.nnln. Ilomanynyı 
rrJlwcr d~\·lef.lerlnln nrzu et f1Jdcrl 
':ı.zi) ete solmuılı, da.ha tfohTU u 
biitt.in Il:ıllmnl:m Bcrlinlc Jtoma· 
rint myo.si \'C lktıs.ı.di ha!<lmlyctl RI· 

tln!\ clmak· 
2 - Hıı.rbln sılilct mcrlu~zt Ak· 

dJtılzo intikal cdcrlıen So,1·ctlcr 
UirIPHnln yR.ztyetinJ mlh\ er devlet· 
lc.rt lehine tcsbit etmek tı:in blr h"'" 
~ırl~ he.rtfüett olmak· 

Bu tld Uıtlnınl birlb!r:lne :r.ıd r;cy· 
lcr dt!f.11tlir; onun için Romanya 
ı,guUndo her lld hedef aynı m
lllnııdn. gözetilml~ olabilir· Tatbikat 
hakmımdnn Ud hedeften Jılrlnln 
6\'Telo \"Cya sonraya bırnkrlması 
nlhn.yet bir talıdlr mcscle..<;idlr· 

S<ın gel n Avrupa. lınbcrlerln· 
<len umurnlyctlo nJdı"'..'llllız intiba 
ittdnr: Brcr.ner mll!lilc:ıtı esnasın· 

dn mtıerlc Mus olini ıı.nı.cımdA en 
tok müınhero rnenuu olı:m nokta 
80\-yet!cr lllrllf;lnln tiı;li7.lil pakta 
l~N:ı \"UZfy<'tl olmuştur· Zlrn liçliz· 
lii Paktnı U.ld~lerl bu nnla~manm 
• 'ovycfler Birliği t.arnfmdan t.aEnip 
fldilnı ini h"'l lrrkcn hunu göreme• 
ml R\ı n n ':l'U:ılli m una;; 
lknL,\t lrnnfer:ınsnın 1 e:ullslıHien 
mıtın!ıh:ıs dıı.,·ct <ıc'!llrnccUği lı:.Jo 

itiraz e<len Sovyet?cr Birll.ğinc l>.n.r· 
r bu nehirden gc;irilen Alman ns· 

kt"rle.ri r..omanyo.yı 1-:g:-lo b:ı~1:ı· 
ı:uşt!r· Rorruuıyanm bu farz~:\ iş· 
tali So'J·ctlcr Birliğinin nınJwna.tı 
nltmd.:ı ynpıhnış bir hnrel<ct cılm:ı.· 
& lhtimcllnl hcrtnrıı.f eder· 

3 - nn san ihtimal, işgal h:ı.re
kcU sn.dece nskcri b!r ı;nyenln te
m ma bn.şl:ıngıç ınalıiycttndo ev
ktllc"yı;? bir hareket olmasıdır· Ta.· 
bli <ılarak Ilomıınynyn r,lrcn Almruı 
askerleri bn mcmlc~•ctU, lıilbnssa 
Tuna ağzında deniz ,·e ban. Uslcrl 
l..-Uracaknr· Ond:ı.n sonra istihdaf 
edUen lstiknmctte f:ı.aUyete ı;cı:Hc
ccl..iir. 

Almanyc.nm Roma.nyn.:ıı f ;nl et· 
nıesı so,jctlcr Blrlli,'1 ile Ilt\lk:ın· 
lv arr.sma Alnuuı sUngU!erfndcn 
bir dnvt.r çelanck dcmclı olduğu 
fçtn S<ın-eHcr Birliğini memnun 
«'decc~t blr hıı.rel et olmam:llıla. be· 
l't\ber ~erek Alnınnyn. \'O gerelc 
ltnıya MoskoYa. bUliiımetiııin bu 
ı~oktruıa..'l c.."tffi:cicrlnl luıicyc !:3h· 
5Iyorlnr; Akdcnizden ln~illz harp 
fllol:ı.rmı cıkn.rmak gayesini b}ıı:.k
l:uk cttlrincel'o krulsr bu tnl~tlluı 
ılcl':w <>AloceWerl de f:Üphcslzdir· 

ÇUnkU So,-yetler Blr.Uğl A!ımın· 
Ya itln bllyük bir bam madde, pci· 
roı 'e benzin, bnğday mcmlcltcti· 
ıltr-. IIarhin ÜC\'tUDI mfüldcUnce 
tnll:;.·cr de\ letlcrinln bu mıı.'1<1clc
:re fJlddoHe ilıtiynı-lnn vnr<lrr· Son
l':ı, Ahnaııyn ,.c 1nJyıı A':.ttlcnlz hnY· 
7ll3ınn. taı::uınırn hakim "lııbllmrl< 
ı~ıu rnllyonlnrca nskcrlcrlni mulıtc
lıt n:cmI~tc!lcrc tl:ı.j;"l:m!ili mcc
burlyctini hisscdrccltlcn!lr· tngll· 
f.e:ro no crafo.rmdn. hnrp har<"..kct-
10ri dc\ıır.ı edip dunırken \C ~n.rm 
Anıcr'Jauun lnctllz ceplıcslnc lltl· 
lıalu ku\\ctll blr ihtimal ~eklinde 
J;o:iinUrlıen t.ok ~f!ll'i bir s:ı.hncfa 
bu ıc~keri yayılıs tıl:- 7.afcr (>fl"ıi ol· 
sa. da nynı z:ım:ın-1 bir z.-ı.:ı.f nolrto.· 

ı te<ılı}l cdoccğl <le tabiidir· Al· 
Jltanizr Umumi Hıı.rpto Iıu.c;ynnm 
~ent 1llkclcrl içinde cenupta.n Kaf. 
l 'll.y1J. , c Fimnldm }1nlnnc1lyaya 
~adlll' yc.yılmı~ olduklıı.n için lnbl· 
1 gltını, oldukb.nnr hcnil.z uııııt
rn"'m.ı'!a.rt'iır. Böylo btr Yazlycttc 
Alnıa.nya. So\•yeUcr Blrllğinln mp· 
hen bir \"117Jyc!Uı ı.aırn:ısmı elbet
te lstemJycoelı:tir. Her ne suretle 
0'n a olsun Sowotlcr Birliğini. 
lccnaı da,:ılarma ~eylrcl de~, fa
l :ı.t r.lUı:!\.hir gömıok htiyoceltlcr· 
mr. r..ornanynnm Alman l~gnll altı· 
na nJram:ı. ı bir i ,~rtıı.n nr-1101.nln· 
r~:ı H trs:ıdi \ c !il~'!l"li surctto yeni 
bı..r niz.nm nltnın nlnuruısıruı. b:ı~ltm• 

(Y:a.::ısı 2 ncide) ıuARE EV : An nra ca · " · • • ~ ·~ • 
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A ukat iıfan Eminin cevabı : etmıı?tir. . . U . ır. t·ı.. · .,... ""'c !Kabul csm;smda IIarıcıyc mumı ~a r ... 1 .ı.' uman .ı.n nem en. 
cioğlu hazır bulunmuştur. 

Başvekil de Sovyet elçisini kabul etti 
AHkara 11 (A.A.) - Baf1vckil Dr. Refik Saydam bugün 

saat 11 de }yeni Sovyct büyiik elçisi M. Vin!.gradovu Bnşvcka· 
lette kabul etmiştir. 

Romanyadal<i · 
ingilizlere 

/\.iman işgali altında 
bulunan 

r 
Derhal Roman a- a ı 
dan a vnımatarı ı ingiliz donanması 

bıldirıldı ~ ·tarafından bom-
fngiltcrcdcki Romen 

alncaklan bloke edildi 
(l'azısı 4 imrü:Je) 

.....,.~ 

Mareşal Keitel 
Şımali Afrikada 
ltalyan kıtaıarını 
mı ıdare edecek? 
umdra, 11 ( A.~.~ -:- Rö)~crin 

diplomatık muharrırı dıyor kı: 
Alınan genclkur~ay • ba~k~nı 

Mare~al Kcıtcl'in ~ımalı J\frıka 
harekatını sevk ve ıdare<lc Marc. 
sal Graziani'yi istihiaf edcceğı 
hakkındaki haber dün Lo'.1<1r:ı~ı~ 
bazı mahfillerinin nazarı dıkkatını 
~"elbctmiştir. Bununla beraber hu 
haber Rorn:ı ve Berlin. tarafınd~n 
sürntlc tekzip cdilmiştır. llabcrın 
ltalyan ve Alman ajanları tarafın· 
dan alelacele tekzibin~. sebep ~u 
haberi veren bazı 1ngıhz g~zeteı~
rinin kıymeti düşürülmek ıstenıl. 
rnesidir. 1 k"f( 
· Bu şayialar, mihverin la . 1.n 

n:aksat ve hedeflerini gizlemek .1c~n 
kullandıkları bir duman perdcsıdır. 

Alman kıt.alarmın Romanyayı 
işgali hakkında alınan ilk haberle 
rin çok izam edildiği nazzolun. 
maktadır. Almanların bundan 
sonraya ait niyetleri hakkında .ar
tık hiç bir ~üphe yoksa da hadı~. 
ler matbuatta çıkan bazı hav~dıs. 
lerin tahmin ettirdiği kadar surat 
le yürümemektedir. 

grı; Jın.rcl<etl ise diğer taraftan SoY· 
yet Uıısya. tıırnrma:ın gelebllccck 
zorluMnn bertaraf etmek lı:ln nim· 
mıs bir nshcri Uıtiyut \'C enınJyct 
twbirt sayılablllr· 

bardıman edildi 

~ 
Tayyare fabrika
larında 2 4 saat 

çahşılacak 
Yeraltı tayyare 

meydanları yapılacak 
l'a§-ington, 1l ( A.A.) .-: ~~

riciye nezaretinden bildırıldı~ 
ne göre, o'rdu için hazırlanmak. 
ta olan tayyare imalatının nza 
mi eurette tesiri için icap eden 
emirler verilmiştir. . 

Orclu haYncılrk şubesi şcf ı 
Arnolda, motör ve yedek par· 
çnlar imalii.t'mm fa.z.lala,ştmlma. 
sını temin için mu!:avelcl~e 
icap eden tadilftlı yapmak ıçın 
snlfıhiyet verilmi§tir. 

l'll§ington, 1l (A.A.) - A
merika tayyare fabrikaları ha · 
len ayda 1000 tayyare imal et· 
rnekte ve bunun 500 il lngilte. 
reye gönderilmektedir. 

..... 
FABRll<.ALARDA. ~~ s~th.T 

ÇALIŞILACAK 

Vagington, 11 ( A.A.) -
Harbiye nezareti 17 tayyare 
f a.brika.sını kendilerine sipariş 
edilen 21 bin tayyarenin imali· 
ni tesri için günde 24 saat ça. 
Jışmağa. davet ctmitttir. 

(Devamı 4 üncüde)., 

Romen ticaret ataşesinin 1 

beyanab "Namus dolandırıcılığını,, kanun 
Romanyanm memlekctimlıe pet- J • ı k ( " t. 

rol ihracını menedeceğine dair çerçevesıne a ma azımaır 
DUkrcş mahrcıci ile verilen bir ha-
ber üzerine, Romanya. :ticaret ate
fiC$i B· Kristiynno dUn bize şu izn
lıntı verdi: 

,._ Hidlse)i gazetelerde gar· 
dUm ve derhal milli ekonomi na
zırı• Dimltriyusu telefonla a.rndım. 
Nru:tr meseleyi tekzibe beni mezun 
kıldı. Tilrkiye ile Romanya ara.. 
tırnda bUtün anlaşmalar caridir; ve 
ııetrol ihraema dernm edilecektir. 

Bükr~~. H (A·A.) - Röytc.r: 
Romen petrol makam1an, Yuna· 

nistana petrol mahsulleri ihraca
t.nim men'i hakkındaki vnr.iyeti ye
niden tctklko tabi tutmuştur. Bu 
petrol mahsullerinin yeniden ihra· 
cmm önUne geçmek Uzere Yuna-

Bir kadın, KaramUrseld~ çocu· 
ğu ne birlikte yola çıktrtı halde, 
lstanbula geldiği vakit yalnız gO. 
rU!Uyor. 

Çocuk ne oldu! .. Adliyede tah· 
klko.t açrlıyor, kadın mllh\ıemc hu. 
zuruna ıcvkolunuyor. 

.Mahkemede çocuğun ne olduğu 
sorulunca kadm, metrea olarak yn· 
ııağıdı ve o.rtık nynldığı bJr adam. 
dan olan çocuğunu gelirken yol 
Uzcrlne brraktığmı aöylUyor. 

Bu ha.reketlnl ınuur göstermek 
için ııtıyledlği ~ılur: 

-Anam, babam beni be~ ı:ocuk• 
lu bir ihUyar adama metre. olarak 
verdiler. Aml kabahat onlarmdrr. 

Ht.klın onu muhakeme edip bük· 
( Devamı 4 tlncı7.de) mUnU veredursun; biz bu hAdlscdo H.:<'<i1Mf•jiıfll.l9! 

lçUmo.t btr acılık duyuyoruz. Ka
nun n ahlAk bakımmda.n dllşünU· Rl1>";l,;i~".l:~ 

londraya 
dünkü hava 
taarruzları 

5 Alman tayyaresi' 
düşürüldü 

l.onılra, 11 (A·A·) - Hava ve 
dahili emniyet ncznrc Uerinin teb

liği: ( /Jcvamı 4 üncüde) 

yor, Tlcdan mUrakabe.slne nnyo-
ruz: (Devamı 4 üncüde) 

Japon Hariciye 
azırı diyor ki: 

Berlin paktı 
sulh paktıdır 

Birmanya yolunun 
açılması Çinlilerle 
muhaımmata nihayet 

vermiyecektir 

To7::yo, 11 ( A. A.) - Japon 
hariciye nazırı B. l\fatsuokn, 
dün neşredilen bir bcyn.natmda, 
B. Çörçil'in nutkundan \'e Bir· 
mnnya yolunun yeniden açılma· 
sı hakkındaki İngiliz kararından 
bahsetmiş ve demiştir ki: 

Japonya Çin'de sulhun milin· 
kün olduğu kadar çabuk olarak 
yeniden teessüs etmesini sami
nıt surette istemektedir. Çin ilo 
Japonya nracınıda sulhun yeni· 
de? tc~UsünU görmcği Japon 
nııllctinden dahn 7Jyadc istiyen 
hiçbir millet yoktur. Fakat Bir
manya yolunun yeniden açılımı.· 
sı, katiycn muhnsematı kesme· 
ğe Yaranuyacaktır. ÇünkU bu, 
Çinlileri teşvik neticesini vere· 
cektir. 

B. Matsuoka, üç taraflı pnkt
t~ dn bahsetmiş ve demiı;ıtir 
kı: (Deramı 4 iinciide) 

Galip Ef gani'nin Ameri
kalı karısı mahkemede 

Galip Ef ga11i ve karıları malılltmcdcn rzkarkcn (l"a.zrsı 4 UncUdc) 

~ımkal Bay lrfatı Emin 

Çembcrlayn'in 
radyodaki hitabesi: 

iha" za ere 
itimadım var 

Londra, 11 ( A.A.) - Röy· 
ter: 

.Bu akşam Çcm1bcrlayn r :ı. d. 
·y o d a. bir n u t u k süy· 
liycrek, harp kabinesin.den 
istifnsmdanberi '.kendisine mcl• -
tup göndcrmi;} olanlara tCf]ck· 
kür etmiştir. 

Çcmbc.rlayn demi~tir ki: 
'.Aldığım bu mektupların ba. 

riz ''e hazan heyeeanlı sa.mimi· 
yeti, tecssürümü hafifletmiş ve 
b~rçok hayal inkisarlnrmr s-idcr 
mi!'}tir. 

Bu mektuplarda tekerrür c. 
den birşey daha vnrdır. O da 
nihai zafere itimattır. Bu itirna 

(Devamı 4 ü11cüdc) 

Günlerin peşinden: 

Petrol ·e benzin 
tasarrufu 

Romanya.nın Yunnnistana 
petrol ihracını kestiği bildirıli. 
yor. Romanyamn yalnız Yuna: 
nistana değil, başka meıulc>kC'tlC 
re de bundan sonra petrol ,.e ben 
zin vermesi zorlac;acaktır. Bu 
hal, h:rrp içinde hc~eydcn faz. 
la petrol ve :benzine muhtaç o· 
lan mihver dcvleUcrinin bu 
memlekete koyduklnrı askeri, 
iktısadi, siyasi kontrolun ~eti -
eesidir. ıtoman,yn pctrollcrı bun 
dan sonro. münhasırnn Alman · 
ya ile ltalyaya gidecektir. lhti. 
mal ki bizzat Romanyalılarm 
bile bundan sonra kendi mem · 
lckctleri:ıdcn çıkan pctrcl ve 
benzinden kafi derecede istifn
de edebilecekleri şüphelidir. 

Fikrimizce· bizim için bu ~·n· 
ziyct karşısında alınacak ı~k 
tedbir sfüı bir petrol ''e ben7~n 
tasarrufudur. Hususi qtomob.I. 
lerc petrol ve benzin vermek 
zamanı geçmiştir. Tnksil~.r için 
verllccc!c petrol ve . benzın ,ele 
kati ihtiyaç dcrcccsınc hasre· 
dilmek lfı.zımdrr. 

Ha,S(!.n Kumçcıyı 
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1 Ha.dise~er arasmda 1 
General dö 

Bon 'nun vazifesj 
Marc.şal dö Bono, tayyare ile 

Romadan Ma.drite gitti ve gi· 
C..:.~.N !~el~ı:ı. kralı tarafından 
mare'p.l Frankoya Yerilen bir 
nişanı d:ı bcrah{)r götürdü. 

Aca.ha !talyan marcşalmm ts. 
pz.nyaya giderke!l üzerine aldr 
öı vazife sa.dece bu ni~anı Ko. 
~ "d' ? dilloya takdim etmek mı ır . 
Yoksa. bu nişan ile beraber giz· 
li bir de siyasi ,.azüe.si var mı. 
dır? 
İspanya dahiliye nazırı ve 

ialanjist partisinin reisi Ser 
rano Suner Almun - İtalyan • 
Japon paktının hazırlanması ve 
imzalanması sır:ısmda Bcrlinde 
bulundu. Orada birçok konuş· 
m:ılar oldu; bu konuşmnl.'.l.I'dan 
'Sonra Romaya gitti. Orada da 
Musolini ile gizli mi.izakereler • 
de bulundu. Fakat İspanyol 
devlet :ı.damrrun gcre!t Be!"linde, 
gerek Romada kon~alarmdan 
müsbct bir netice çı1rm:ık:srzm 
Ma.drite döndü. Efl:an umumi
ycnin tahmini bir noh'ta üz.eri~ 
de tek8.süf etti ki o da. şudur: 
Almanya ve İtalya İspanyayı 
cebelütt.ank Uzerine harekete 
sevketmek istediler; fa.kat bun· 
da muvaffak olamadılar. 

Fakat mareşal dö Bononun 
şimdi W....aclrite gidişi gösteriyor 
ki İspanya ile mihver devletle. 
ri arasındaki müzakere tama· 

Mecus ilerle 
müslümanlar 

arasında kavga 
Dört kişi öldü, 
yaralılar var 

Yeni Delki, 11 ( A.'.A.) -
Röytcr: 

Yeni Delhiye 20 mil mesafe· 
de kain Gaziabadda Mecusllerle 
Müslümanlar arasında salı ge. 
cesi vukua gelen bir müsademe 
üzerine polisin müdahalesine 
mecburiyet hasıl olmuş ve ne· 
ticede 4 kişi ölmüş ve birkaç 
kisi ynralan.nu.,tır. 

Bir camiden çıkan Milslll. 
manlann bir Mecusi alayına. re· 
fakat eden müzikanm çıkarmış 
olduğu giirültüyü protesto et. 
mis oldukları tasrih edilmekte· 
dir. 

men kesilmiş değildir. Anla.şı. 
la..'1 !sp:ınya dahiliye nazırı ge· 
re~ Hitlerc. g-erck Musoliniye 
kati bir red ceva.bı Yermcmiş: 

- .Arzularınızı Şefim mare. 
şal Fraı:~coya arzedi:!yim. Onun 
vereceği karar lc:;panyanrn katı 
cevabı olacaktır.,, 

Demi~tir. 
Bu takdirde 1taly:ın mareşa.· 

lmın Madrite gidişini mareşal 
Frıı.nlionun di.işünüp taşındık. 
tan sonra vereceği cevaıbı al
mak maksadına 1rnmletn1ek la. 
zrm ı;elccektir. 

Bulgaristanın 
ihtiyatlı ha1·eheti 

Son günlerde Almanların Ro· 
manyaya talim ve terbiye adı 
altında. bir askeri heyet gön. 
derdikleri aföi Bulgaristan Or" - o 
dusunda. da muallim o1a.rak Al. 
man zabitleri bulwıduğu riva· 
yeti çıkmıştı. Sofyada 1lı:?§.redi. 
len cesmt bir tcbli{{ ile bu eayia 
tekzip edilmiştir. 

Bulgar hüldlmet.inir. rcsmt bir 
tebliğ ile ordusıında. Alman 
muallim zaıbitleri bulunmadığr 
nı ilan etmesi ihtiyatlı bir ted.. 
bir olmak suretile tefsir edilir. 
Zira. Bulgaristan<la olup biten 
hadiselere Almanya ve ltalya 
ne kada± alaka gösterirse Sov
yetler Birliği de o derecede dik_ 

kat etmektedir. Bulgar hükft· 
metin~ n~c:ırettiği tebliğ, Mos .. 
kovanm hassasiyetini idF, et
mek gayretinden neşet etm1ş 
olsa gerektir. A. 

Şangbay Belediye 
reisi öldlrlldl 

1 
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ajansının hususi muhabirinin 
bildirdiğine göre, Vang Şing ta· 
raf tarları olan Şanghay !beledi
ye reisi lbu sabah evinde öldü
rülmüştür. Katil şimdiye kadar 
ele geçirilememi§tir. Cinayet, 
halkı !büyük bir endişeye dil.Sür 
milştür. Japon makamları şid
detli emniyet tedbirleri almış

lardır. 

Kanadada 3000 tank 
yapılıyor 

.-.--------~----------------..._.,_.._...-_..._....,. ..... ________________ .._~,r 

1 Devletler nasıl doğdu1ar; nasıl öldüler? 
l 

297501senesonradünya
ya gelecek in.sanlar var 
Dudaklarında alaylı ve filozof&· 

ne bir tebcsı:ıüm, rnüccszem dilny& 
kUrelerine b:ı.kı:;or ve iç çekerek: 

Ol fl:ılt:ınatm yeller eıler şimdi 
yerindo 

mısramı mırılmanryordu· 
Hafızamda küılil tarih sahifele

rinde uyuyan yellere karl1jnuş saL 
tanatlarm hayalleri canlandr· 

Bir 'ka!:mı düşündüm, bir kaç ta· 
rih kitabı kanştırdmı· 
Şu köhne dünya. neler görmilş, 

neler geçirnıi~· 
Artık insanlar, çocuklarma uy

durma masal yaratmak için zihin
lerini yormamalı. "Bir varmış, bir 
yokmuş .. " la ba.~lrunak lıi:ı-;mısa, a
sırlardır ~·ellere ka.nşnn salh.naL 
lar~an bahsetsinler-· 

Onlardan meraklı, onlardan ib
ret verici masalı, insan zckA.st za· 
ten yarata.nıaz. 

Bu muazza.m masallardan bir 
kaçma "b\lyük nine" li!t yapmak
tan kendimi alamadmı. .. ,,. ,,. 

Bir varmış, bir yokmuş... Evvel 
zaman içinde Muhammed peygam
berin Medineye geçişinden ya 5622, 
yahut 3918 sene önce Mtsır Wke
slnde Firavun denen insanlar ya· 
şarm~- Bunlar da bizim gibi ağız
ları burunları, gözleri, kulakları ye. 
rinde olan insanlardı aıruı., bir faz. 
la tarafları vardı: Akıllan. Akılla.. 
rı bizden fazla. mı idi, eksik mi?· 
Bugüne kadar bunu doğru bilen 
çıkmadı- !şte bu fira•runlar, dlinya 
yüzünde ilk defa. htikfımct kurdu· 
ıar. Ondan evvel Nuh oğulları yer 
yUzilne ya.yılmrşlar, kabileler kur
muşlardı· Bir gün bu sene Holan
dalılarm yapmak fatediklerl., fa.kat 
yapamadıkları bir şey oldu· Her ta. 
rafı Bu kapladı. Tufan denen bu 
korkunç sudan Nuhla. bere.her kur .. 
tulanlar, a.z zamanda çoğaldılar, 
gene diinyaya yayıldılar. 

DUnyanm ta.şı, toprağı, suyu 90'.lc 
bereketlldiı:· İnsanlar bir taraf• 
tan •Urll e1lr\1 ~51Urler, bir taraftan 
s1iril silrli çoğalırlar. 

dam tebaa.sına: 
_. Her §eyin büyüğü, her şeyin 

iyisi öküzdilr· Ona. t:ıpalmı·· dedi. 
Binlerce in.sanı ökilze taph:rdı. 

Ama bunlar boş duran ins.'Ullar 
değildi. Kötülüğü de yapmak için 
çalışmak Iazmıdl· 

Elbette duymuşsunuzdur· Bu· 
ıünkü insanların ağWarmı bir ka
rış oçarak se~Tettiklerl "E§s!.z eh
ramları işte bu fira\'unlar yapmış. 
lardt· Sultanahmet meydanmda.ki 
dikili taşta gördilğUnUz çivi yazı -
ısmt da onlar icn.t ctm.işlerdf· 

Dilnya. yilzünde düşmanı olma.
yan kimse yoktur· İşte bu firavun
lara da amillika denilen .Araplar 
düşma noldular· Bir gUn bir yolu· 
nu bulup Mısırdan uzaklaştırdılar· 
Fakat şunu da iyi bilin ki insanlar 
arasında. bir de "intika."Il" adı veri. 
len şey vardır· Firafunların intik&· 

Ruzvelt 
Çinle Amerika 

arasındaki dostluğu . . . 
teyıt ettı 

Vcı.#ngtcn, 11 (A.A.) - Çin 
milU hükumetinin kuruluşunun 
29 uncu yıldönilmü münasebeti 
ile, Ruzvelt, milli Çin hükfune. 

ti nıisi doktor Linsene bir tel· 
graf çekmiş ve gerek kendisinin 
gerek Amerikan milletinin teb. 
riklerini bildirmiştir. 

Ruzvelt, telgrafında, ''iki 
memleket arasında mevcut an· 
anevt dostluğu,, da teyit eyle. 
miştir. 

NU:fusun adet ve eft8fJm ~ 
ntiye çalışmak, dinamik, ileriye 
doğru gitmeye karar verm.ft 
olan bir sosyete için ilk öder 

mmı Tutmozis denen firavun aJdr. 
Tam dört yilz eek.!en b:ftı... kişi ile 
Mısnın etrafını Bardı ve 1mllika
larr Suriye tarafla.rma. Bilri.ip attı· 

Tutmozis bu bUytlk ve şanlı fş
den sonra daha neler, neler yap. 
madı. Habeşistanr. Elcezireyi, Su.. 
tiye ve Arabi.stant a.lstti5t ettt. 
Nereye dayandı ise girdi· Meşhur ı 
"Kamak" saraymın dört tarafmı 
kendi yaptığı işlerin hikayelerile , 
~Usledi. Tam 1.13 §ehrin ahalisin.1 ı 
ıtaat altma. aldI. HepsinJn de resim· 
lerinl Ka.rnak ma.bedinln duvarla• 
rına yaptırdı. Doğrusu Tutmoz!s 
yaman firavundu. Girit ve Yun&
nistanı da aldı. Dicle nebrile Toroa 
dağlarına dayandı .. 

Sonra ne mi oldu? Oldil tabil· Ar
kasından gelen üçiincli Sıınnofis 
tbranileri Mısırdan kovan vo Mu. 
8anIIl mucizeli değneği ile açılan 
denizde boğulan firavundur. 

Daha bir c;ok firavunlar yirmi 
bir sene etrafı ka.sıp kavuran Ram
ses, Ganj nehrine kadar dayanan 
bllyilk Tut.mozis bunlar arasmd&· 
dJ:r. Hepsi de fündistanı, Da~ta.
ru, ve Ermcnistanı Y:ı.kıp yıktılar. 
14 bin süvari, 60 bin piyade ,.e 26 
bin araba ile dünyayı dol:ı.ıııtılar. 

Bir anı.lr:t Mttıırda. !iravuniarm 
ku\'Vc.tleri s:ı.rsıl<lr· On 1ki kişi mem 
Ieketl on ikiye ayırarak me§bur 
Labirent saraym.r kurdular. On ikl
Jerin aLbircn tini bu dünya bir daha 
görmedl. Görmiyecek blJe. Yeni 
dünyanın yüz katlı a.partmıanları 

Labirentin yannıda kulübe kalır. ' 
On iki sarayın alth üstlil Uçer bin 
odası ..-ardır. Odalar tavanlan bile 1 
mermerle kap!J idi- Sütunhrın j 
hepsi ak mermerdendi. 

Bunlar da birer birer yok oldu. 
Iar. On ikilerden Psamt.is'in oğlu 
Nlhva Nil ile J{ızıldeniz araq:ıda 
bir kanal yapmak eevduma dllş
tfl. Bu uğurda tam 120 bin insan 
telef etti. 

Bu arada. Mnnr çok kanlı ve ac:ı \ 
aQıM~ ~ Nl.lıçet 479 1UIC1l 

ttniVwı ikinci l'Mmtis zamanmda. 
meşhur Kambos koca Mısın fstilA 

, etti ve yirmi aaırda.n z!yade hll
kllm Bil.ren devleti ebediyen tarihe 
g&ndU. 

Na.sıl meraklı bir masal delil 
ml?- Ve onlar, o zamanki Klmrlı
l&r ne mesut iıuıanlardı? bilıJeniz.. 
Amıesf Yildınmla 8lmtıt bir öktı.ıe 
taparlardı ve l5ldükten 300 bin se
ne sonra tekrar canlana.caklarma 
inanarak neşeli gfiııler geçirlrler
df, 

Tarihin Verdiği ralta.ml&ra glh:~ 
fJOD. firavun zanıanmda ölen Mnıır-

1 
GOKOEN GONE 1 
Aman, pilAva 

dikkat 1 
• STA.KOZUN bir t8h& • 
1 ğma 200 deiil de 

mevsimine göre 500 kuruş 
fiyat koysalar o kadar yadır. 
gama.m. Nihayet istakoz, her 
sofranın taamı değildir. Bir 
çoğumuz için lilks nevinden 
yemek sayılır; yesek de olur, 
yemesek de... Fa.kat Türk 
mutfağının uzun senelerden · 
beri ayrılmaz bir hususiyeti, 
hatlrı sayılır bir grda mad. 
desi halinıe gelmiş ola.Q piıa· 
va, 50 kuruş fiyat konulma
eı, insanın canını srttabiliyor. 

Birçoltlanmızm ha.yatmm 
bilyü.k bir nimetini teşkil et· 
miş olan kuru fasulye, çorl>a. 
ekmek ve meyva da öyledir .. 
Fa.rr.ediniz ki Avrupai usul. 
leri faklit edelim diye sofra.· 
mıza 'küçücük bir ekmek par. 
çası konulS3. ve bundan faz· 
la.sıru da istemek ayıp olsa, 
ne kadar srkmtı çekeriz! .. 
Biz, ekmeği tolca yeriz. Ek .. 
ser vatandaşlcrr da.. yemek 
esnasında bir ta.bak kubbeli 
pilav göçürmed.ikçe karnını 
doymu~ saymaz. Vaziyet 
böyle olunca, Taksim gazino· 
sunda bir tn.bak pilavın 50 
kuruş olduğundan ba.hsile el. 
kayet eden refikimizi haklı 
bulmamak elden gelmez. 

Yeni açılmış bir yere, o 
yerin ahalisini cezbedebilmek 
için, memleketçe maruf ve 
artrk "harc·r 8..lcm., haline 
gelmiş olan yiyecek nevileri 
üz.erinde oynamaına.ğa bilha.s. 
sa dikkat etmek 18..zımdrr. Zi· 
ra, d:ıu oynayışlar, o yerin 
menfaatini baltalay:ın en a.. 
ğır propaganda. vesilesi olur 
Iar. Bir tabak ''istakoz 200 
kuruşa.!,, denildi mi, yüı.k"Ii 
istakoz derecesinde krzarmJŞ 
ve bütün hayatınca bu gibi 
maddelerle taaYYUeil müm.. 

· kün ve tabii bulabilen kiln8e, 
hatta fiyatı a~ bile görebilir. 
Fakat 'bir taıba.k "pilav,. m 
veya "ima.ınbayıldı,, n.m M 
kuruşa verildiğini işitmek. 
istakozları bile, haşl.a.ııdJğt 
tencerede lıop hop sıçratan 
bir ifrat ve ölçitsUzli.Ut eeert 
sayılabilir ki, değil f~iha., 
k~Ierin iflasını lresmek J~ 
birebirdir diyeceğim... Aman 
pilava. dik.kat! 

HiKMET MlJNltt 
Polis, halkı teslcin et:ıneğe 

boş yere uğraşmıştır. M"ıicadele 
Milslünıa.n ve Mecusi grupları 
arasında umunıileşmeğe yüz tut 

Ollaı:a, 11 ( A.A.) - Mühim.. 
mat nazın B. Hove dün yaptığı 
beyanatta lngiliz ve Kanada kuv. 
vetleri için yeni modelde 3000 hü.. 
cum tankının Kanadada imal edil. 
mekte bulunduKunU söylemiştir. 
Tahmin edildiğine göre, bu tank .. 
lar orta ağırlıktaki İngiliz ve A.. 
merikan tanklanmn en mükemmel 
evsafını haiz olacaklardır. 

Ne dlyonluın· Mısırda firavunlar 
varml'.8· Bu firavunlar yer yüztlnde 
tam 1082 ıene yaşa.dltar. Neler, 
neler yapmadılar? llk htlldlmda.r 
Menf vehrlni kurup sil.aled!· ln· 
sanlara. iyi şeyler öğretmeğe bal· 
ladr· Fakat bu çok sürmedi Kuru
nun yanmda YIUJ ta bulunuyor. Of. 
lu vurup kmnağ&, kadınlan, genç
leri fena yollara. götUrmeğe bqla.
dı· Krpti denen insanlar g{lya bu 
ilk Mrsır hUkümda.rmm oğullan 
im.ig. Onun için hlll blltiln bıılan· 
la.mı gittiği yoldan gitmiyorlannJI. 

GörUyorsunuz :ra, bir kötilntın. 
ektiği tohum, binlerce senedir Bil
rUp gidiyor. Blr aralık Kayhua ad.. 
h bir firavun orta.ya çıktı. Btı a• 

dfr. Türk cumhuriyeti~ L 
f1n1 esaslı surette aydrnbtmıya 
amı.etm.işti.r. Bunun içindir k:l 
20 ilkteşrin Pa7.ar gilnil yapıla· 
e&k olan Genel Sayımında mem 
Ieketin bütün teşkilat ve kuv. 
vetlerlnin birleşmesine ihtiyaç 
vardır. Bu işin muvaffakıyeti 
için elele vermek en önemli bir 
Y.U!'ddqlik ödevidir. 

B~VEKALE7' 
istatistik Umum Mfl.dürlilğa 

lıia.r, 2499 senedir toprak altında -============ 
tuğundan zalbrta. silih iStimali 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Tefrika Numarası 5 

PencGrcden görülen boş topraldnr olduğu yerde ka
yıyor gibl geri geri gidiyor; tren ilerilere doğru atıl· 
~ça. tc lgr:ıf direkleri düşccekmi§ gibi, yuvarlanıyor_ 
muş gibi geriliyor; ekims.iz, çorak arazinin n.rumda 

pek seyrek rastlanan cılız bir ağaç gö1gesi, tek tilk 
hayvanlnr, ara sıra karştla.nan kilçUk, toprak, eiya.h 

çehreli köy evleri biri:birlni tersine doğru kovalıyormuş 
gibi geriye, a.rknya. atılıyordu; rayların üstünde gittik· 
çe büyüyerek vo yuvarlruıara.k nıesatelerl yutacakmış 
gibi hq,betll b'r hal alan gilrültU sankJ etrafı ürkütüp 
b3ylc gerilere doğru kaçmyordu. 
\ı 

Gülseren kendisini bu homurtunun a.Jıengine br-
r:ıkmnkt:ı garip bır zevk duyuyordu. Çocukluğunda 

kendisine anlatılan masallardaki devler, böyle ses çı
kanrdı· Nc:rcden nereye, tedai halkaları nasıl garip ve 
hatıra gelmez münasebetlerle bairlıınıp smılarurlar; 
Gülsrrcn şimdi gözleri iç varlığma çevr:Jmiş olarak 
cocul:luk günlerini hatrrlıyor Ye ora.da geçmi;ı günleri· 

nin filmini sc:rrcdiyQr· 

* 
Gülscrcnin çocukluk hayatma nit en ku\•vctli in_ 

Übabrı b!r yatı mcktcabde b~lar· 1lk gC'ce hiç uyuya. 
m:::mıcı, lııçkmkl:ınm tutamadan hüngür hUngür ağla

mI<;lı; o z.ımn.n n..'lt'ak SC'ltiz doku:ı: yn..~jlnda Y~ var, ~ a 
yoktu· ş~fkaUi lY;r mllrcbbiye umumi yatakh::mcde 
hu"rnz k etti!:;rinl, s,s1c P.ğlndı~·rnı, öt,e;.l çccuklann 

k<tl">lcı .n 1"1.i Jtü ll":ımi~ rnnE .. izl'k :•arazını, c\·den u:-ak 
o:r:clt y:ırn.smr y"r.i b~c;t:ın d":;ti{;h.t 1;öri.ince orııı nlıp 
kPndl oda.zma gö'Urmüş, 0!~'3nm1", o: o.lnnu~. susturmuııı, 
~'lnnı '~c-'U y:ı.tc.ı~ırıı. 0atırıp u;.ı.:~mıı..fu. 

Giils"r n kUrü~ y·ııı•rıda :"'ılılı rn"1dl'h" \"Cıilın"rl 

nin sebeblııi soııra1a.n sezer gibi olmuıtu; annestıe 6a.. 
ba.smm arasmda bir eeyler vardt, evde bir geyler olup 
bitiyordu Jd kllçilğün bunlan 6ğrenmes1 f.st«ıUmtyor
du; ooun amıcslle babası ıarasm.daki geçimstsltlf. duy
mamas.r, bilmemesj, g3rmemest için evden nmtqtrrıl· 
masr, gece yatrsr mektebine verilmesi l!mn geb:nJşti. 

Hattl bir defa, bir hafta tati.Unde eve Çlkhlt za.. 
mana ait b!r mlişahedesb:ıi hatirlıyor ki bu hldtse k\L 
çük Gtusereııin küçük 11ayatmda hayli tesirli olıntı1-
tur1 onu mektebe mmtp orada kalmıığa ha.tti mecbur 
etmi~tir. ondan sonra Glilsercn 0\'e mümkün olduğu 
kadar seyrek gelmiştir ve bunun için de ona no anur , 
ne babası sitem etmemiıılerdir! 

Gillseren çocukluk senelerlnln bu uğur~ ınfi§a
hodcsini hiç unutmaz: Bir hafıta • başında. eve geldiği 
zamnn annesinl kalabalık bir sofra. başmd.a., kadınlı er- • 
kekli bir çok insanlar arasında, ~ok sUslU, çok güzel, 
ma.c;allardaki kraliçeler gibi, rUynlardnki melekler gibi 
ııilslü, güzel ve neşeli görmUş de hayran olmuştu; fa· 
kat nedense babası bir aralık sicıirli, titiz, sert bir ses
le söylenerek sofrııdan knlkmı~. evden çıkıp gitmiş, or· 
ta.lığa bir tatsrzlık çökroil-,, biraz sonra da. misafirler bi
r.:>r ikişer, suçlu gibi, bir ö!ü evinden cikıyorlarnuş gibi. 
sea::iz, önlerine baknrak dr..ğtlmışl:ırdı. Annesi bir ı;ey 
olmamış gibi hareket et.m,,ğe ç3J:ı;mI§h ama. kiiçük Gül
ser<>n irıin içhıd~ki soğuklu~"U, mün:ısebcts~liği hisset· 
mektc gecikmemişti; erl~si h:ı.ft3 tatil günü ~elince 
k"ndisinc!e eve çrkm:ık i~ln istek duynıamıs, ondan ~on. 
l'ıt da bu güzel v~ r:.Pşelf anne ne o Sf'rt ve kıskan<; bıı
'ba, t';filsCt"CDf ,nyaret i~ln mclttCb~ ll~"l'T ll~.7? gfin!erde . 

~t'ltnc~" ba~1atr.ış1ım!t· 

Onu evden soğutan bu cin!!ten hadiseler mektebe 

U)'Uyorlar, tapmclı:kla.n 6k:Uzler &e-
faat ederıse, 297501 sene sonra 
tekrar dlrllecekler. 

Niyazi AIBIET 

gün günden daha fazla bir sevgi ile bağlanma.sma se
bep olmuştu. tık okuma çağla.rmda pek o ka.da.r aklı 
her şeye ermediği içhı ya.tı mektebinin tadmI klfi dere
cede çıkn.rm~ sayılamaz; fa.kat orta tahsil senelerinde 
geçen mesut gllnlerln de ta.dma doyum. olmaz! 

Boğaziçi ktyılarmda eski bir sultan sarayma yerlelJ· 
mil olan mektepte ldlçtlk Glllserenin her şeyden öııctı 
hoşuna giden, yağlı boya resimleri ile ve onla.n ~crçe. 
veliyeıı y&ldı:zla.rlyle göz alan pmlt.rll tavanlardı. Ge
nit merdivenlerin iki taratmdakl bilyll.k Parınaklık
la.rm ha.şmeti de aynca. cllkk&tini çekm.1§, çok defa 
merdiven b~mda durup bu pa.rm.aklıklarm. topuılnrmı 
ve tavanın reefmlerlnl seyretmeğe ~alışırken 'başı dlS. 
nllp dUşme tehlikesi geçfrnıJşti-

BinllJlm arkumdaki ba.h~e, set aet ağa~hkla.rda.n 
mürekkep yukan tepelere doğru uza.nan bir koru ha
linde idi· Alqıam mUtaleamndan sonra bu ağaçların o.1-

tına, hemen hemen en kuytu lbir klSşeye <;:ekilerek Bo
ğazl.çinfn kararan manza.ra.s:ın:ı ee~Tede ede kendi Iı.;ine 

· gömlillip hlilyalara dalmak Gülserenin kUçilk ya{1tan

beri belli bn§lı zevklerinden birirdi· Annc~bJ cl!!.~i!nUr~ 
dil; prensesler gibi gUzel, nı.elekler kadar sevimli ve 
güzel bulduğu annesi, bu muhteşem sarayda bu ~-:tl· 

drzlı ta.vanl:ırm allmda cariyeler, esirler, köleler ara
sında hükUm sürüp y:ı.~1ySJ1 bir kraliçe olmamalı mıydı? 

Bu düşiincclcr dcr.nleşfp uza.drkça. Gülseren, onlann 
arn.smdn. kendisine bila itiraf etmekten ~ek.indiği belli 
belirsiz bir duygunun canlan:p şekil aldığım sezer g"bi 
oturdu: Ni~ln. neye ~-arasacak, bunı:ı h!ı;: düı;Unmedl, r:ı.
ka t Giilser('n de ann~3i kadar ı::-üzet olmak isterdi! 

İsveç namına 
Amerikada yaı>ılan 
ıoo tanare iag11. 
tereye verıuror 
'Ncvyork, 11 ( A.A.) - NflV'. 

york Vorld Telegraph guete· 
sine göre, Republic Avia.tion 
korporasyonu tarafından ~ 
hükfuneti. hesabına imal edil. 
mi3 olan 100 bombardıman tay 
ya.resinin lsveç hüktlmetine teli 
lim edilmeyip İngiltereye verıı· 
mesine karar verilmi§tir. 

Bunların- 75 i İnglltereye g6ıı 
derilmek üzere hUJrlan.mq bu. 
lunmaktadır. 

Şikayetler : 

Kilo ile şarap ne için 
ıablmıyor? 

Bir okuyucumu.74an aldıfı· 
mız mektupta. deniyor ki: 

lnıhisarlar idaresi, derecem 
yüksek içkilerin earfiyatmı a. 
zaltmak ınaksadile 'bira. ve f&" 
ra.p fiyatlarını ucuzlattı. Yüz.. 
de otuz üç ncuz!atılmasma. ra.ğ 
mcu bira yL· e cı::kisi gib! ayak· 
ta 12 kuruşa s.:ıt:Jdığmdan 
halk bu ucuzluktan istifade 
edemedi. 

Fiyatı ucuzlatılan fıçı eara. 
brna gelince, hiç bir yerde 11&" 
tılmadığr cihetle, bu şara.ptan 
bir kac kilo tedarikine imkl.ıı 
yoktur: !nhisar idaresinin he!' 
semtte bir bayi tedarik etme. 

ıi si, bu olmadığı taktirde kendi 1 cJ• µolannd:ı J;ifo i!t. şarnp sat· 
! ması çok faydalı olacakttr. i 
ı .lf. Alt : 
~ ................................ -.•• -......... 1 
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lferetıer: 

Asker ailele
rine yardım 
ı>lnıanm prtlan maıtm..' 

b.'llladm ababma ısttıpd• 
bphclllmed• pçen 12 Blatf ,,..,JMe aymımMft'Z için lıiç 
bir ..... )'Oktur.. Biz de. lıu 
~ içindeyiz. Harp bl§' 
llllllF :wamnduftri ,.,..,,.._ 
tiR miyueti en bUyttk itina De 
Ultlc& idaft edilme1rtedir. Gir 
ymm memleketi ateı hattı & 
tmda lnrakm&kbr. Bu vuiyetin 
talı•klmlcu bir ıa.rta bağlıdır. 
illa pıt: Kllvvetli oluıak ve 
~ her türlil tehlikeyi: 
daha cmceden hesaplamaktır. 

Şehir l-Jaberleri 
Maarif Müdürünün beyan ah 

Sılllf mevcuttan elli talebeyi 
tecavüz etnriyecek 

ne~ orta tedrisat ml'5!e9tle. 
rinde derslere başhyab on brş gf&ll 
oldalu halde henüz bazı okullarda 
alretmen azlığı dolayısiyle dertle. 
rin 00, ~tiği v~ bir kı8Ha okvL 
lardakı talebe mevcudiyeti fada 
olduğu hakkında yapllalı tidlfet 
üzerine maarif mi.ıdüril Tevfik Kut 
kendi!iyle alriiflll bir adi...,. 
ıa şunlan saytemiıtır: 

•-ilk •e orta okullar tedris:ıta 
bqladıldarının. dalla ille gününde 
anuf ve fUbe adetleri tesbit edil.. 
mit ve talimatname)"e gore ınıf 
mevcudu 50 yi ~ıştır. Y - nız 

Gelenbl'vl ve Zeyrek orta ~ulla.. 
nncfa, Ec:linıekaPI orta okıılunı:n 
hazırlıktan ikmal edıhnceye ka.. 
dar sımf mevcudu fazladır. 

Bu talebtler birkaç ıüne kadar 
Edirmkapı orta okuluna nakledi. 
leıü bu okullarda da talehe nor. 
mal seviyesım bulmuş. o a : • ır. 
ôtretmenlikfer veldlet taraftr. ~ M 
dolduııdmuştur. Kayıt etMmek 
üzere müracaat eden bütü:ı tale~. 
lerin Btekleri de oturduklan semt 
vaziyetine ıöre yerine egtirilm·~ 
ti " r. 

--------------------------

Haıbin icaplarına bütün mil· 
let bdrmlle intibak etti, bari. 
d aiyue'timiz, iç pollttkamm.. 
4*•ıani nbamnnıa ve ı,,...uı 
tempcımuz ba ,_. lla:r&ta g6re 
~ baJmlmaktachr. Tf • 

tia,,. reallat Renk Sa.ydam K · · 1 ı·rrl · ad 
hW.meti, bütiiıı dikkat ve iti- aşar peynınne tn p1yang a 
::ı ~:m~~ bir nö· f · t kazananJar 

Onlmlluz biitiln nıht prtlat' azam T ı ya 
Y.91& maddi ve teknik vuıf.. konacak Milll piyangonun 7 ilktetrin 
Jatsm vui,..tin icaplarına göre ~litiade 60 bi.a liralık bilyüt 
tmnlm ebnlftir. Dava mmüe· Beledıye iktllat müd~itl ikramirayt Diyarbalmda Lala • 

Kısa haberler: 

ketin fatitWl ile htllisa edffdL bp.r peyniri tiyatJ ilminde boy maballeılinde bekçi Arif 
l,ine gore, bu haı.ırlıkta milli tetldder yapmakta idi. Bu tet· Dunun ve tuhafiyeei Mwıtata 
mlldafaanm biiyük hiaaelli var kilder sona enallür. Bozay, 20 bin Jiralık ikramiye· 
dlr. Vatanm iatikWini hudut. Baarlanu rapor fiyat mU. yf de 2276.f nmnaralr bilet nlıi. 
tiki vatander dirayet ~ pıu· n.kabe komisyonunun pazartmi bi Ad.nnada birinci orta okul 
nr limha.faza etmektedir. ~trn toplantısır.da göriltttle· ~tm t. ıo b" li · 

a:ı.11ı.. altında günl" en·nı· _,.1 ~=.:. ..,.n- eni Turıu ın ra , 

Pulcunun köşesi 

Nüfus savımı pullan 
her itibarla zayıf 

QUIUI. 6~ ıı;;ııı:&~ lık ikramiyelerden birini 90557 • Samaun vall muavfnl Orhan Sa· 
1'W1 'fttandatıarmuz f evkalAde Ka.pr peyniri- fiyatlanncl& numaralı tam bilet aalıibi Bur. mı Dlyarbakn' vaıt ma\'bılfline, An· 20 iJkteşrinde memleketimls • Bu aeriler gerek nelm. ıeıC 
~ evvel memleketin hayli yükseklik olduğu anlqıl. dur tahrirat kitibi Yuauf Er" kan eüt idare '11e7etl kaamdaıı Ah- de yapılacak üçüncü nüfus sa. renk ve tabı ltlmile çok -. 
bir •haamd& iatihaal 1lDBUl"11 maktadır. TetJdlder neticesinde l&IMı, diğer 10 bin liralık ~ .met Cevat hmlr idare Jaeyett izah. yımı için 10 para ve 3, 6, 10 yıftir. Dört pulun üzerinde da 
~~~ ail&in meeuliyetiDl uaml fiyat konacaktır. miyeyi de 90ll mmaarab bilet ima. Xtınya _. •USYID1 A.11 ftma kunışluktan ibaret ceman on resimlerin ayni olm~~_!9 ....,,.-a bir inaandL Onun aiIAh n.ıx...r taraftan Urfa Yaiı da. leyhan vali ~. Erzbıcan dokuz kurua. on para k-...n.· gı"bi bir eel>ep 'Vardı bia-
.a-_ """'•" -~ ~1->-1 "D---ı.ı-.....a.. Teli mua'Yial lııl&m Pertt Koaya vali ~ •J~- -MA 
_,.. citmekle bıraktığı fstfh- toptan 120 kuıı.ae& kadar çık" ~A ıat.wJIUU ~-'°·~- mua'riDJlllM, mahalll ldarcler mü.ata· de dört puldan milt*1tkll ymI Kl.ftdm hamuru l>ermutad ~-
lal botlutu bir yandan hntiL IDJlbr. =~!, ~~:-'~~- .u p. mlktUr11 Ha.mı Erzincan vau bir hatıra serimiz tedavüle c;ı. damp pulu hamuruııcla1adlr. 
lllelba Deirettlfi kararnamelerin - o aua\'lalJllDe. Bursa vaıı buavlnl Edip kanlmJttır. Bu çok yerinde ha· Su. U. btiJen aram iyi cJelll9 
~f-~~dedo~ var·---..&.-fa...,... mJllardır. mazmun van muavlrıllifne, llrzunım reketten dolayı posta fda.remm dir. Suyu i&ilr görW lala 
~ -.u. uu.w-ua 6 .... u ..,~ .n. _ • .-ur. r-.,- 'Hll mua'llnt HUmt IJuna ntt mıa. tetnik ederken ._ eihet1ndllı reJICil!jlM, bmı pk]iw tatfltM 
lan çoeuklar, analar, alil iL 7ürhe.inin eh'afı • • • Tlnfflln• taytn edllm!ftlr. ~rli ldarem"zl iku etmek ıs. hMd olmaktadır. 
1-lar, kadmlar aullnın lıavuı. açıhyor lzmit belediye renmm • Burada yent .!llda oltuWI kon· terdim. Dlntlller .i8e her wnıJt1ria• 
itinde yqayan -.1bMt .,atan· muhakemeai batladı ıoıoeıuta b•§lumaoloilardaıl teman Bu serinin, t•becUleoejlnt p· den.~ değildir. Hele zamk. 
dlilaım vicdan mesullyetlerine Çareikaprda Karamustafapa.. Hakkı, muavmliğtne Tokyo bOyUk el· zetelerde okuduğumuz sam&JL 1anmn ~ i71 kurumadan top 
'bıra.lnhnqtardır. p. türbesinin etrafmm tanzlmt lzmit belediye reisi Kemal çlllğt ikinci l<Atlbi Hasan Cevad tay:tn iki cihetten memnun olmuştuk: lancbğıııdan, yaıbui da fen& cm. ..... !Gelm~==qtır~~· i!K=ış=m.=f=a~k=irCal~. Anİe İaıİ·tıp~roljje ~~irr1m!iıl'tehunar!JIP-.ır:ÖZ1en:!,iıı,=b~i=rrm~üd~· :d:et:erv~~,·=eı:t~zın:'i;it cdnm1~1crdir. ten olmasından taha.kaları bir ,..,._.. a, .....,..._,h nah• KlllalddlD 1 - Koleks.iyonumuu. böyle biriDdeııı qnlırken her 1ebMs 
et. el:fllfnl ıt1iıı1111i • &ıiii rillllııl ....,.,., !". a..-ıt m.nm .....,,.. )'eme Allftra glDel mevzulu bir IMlri k-n • u ile dört t.ellf'at 'n!l'Dlelltır 
)dtm. Vüıa 6tedmberl hele.. ~ ort.1a b,,.. .. ....at.. ..... -'* ım& uıfmdUl a.,11ımı1ı .. .,,. Kıelba _. cıbln- chrmak MV'ki, dil'. Bu hal maıurlan zaman 
db*' asker aileleri haJckmm le &ldell w arbdaD ca ._ dolayı .eQrayı dev1etçe lllauma ınu,tur. 2 - Posta idaremizin art* itı"barile i-al etti"' _.,.., me. 

• Han kurullm 1Ull1llDl hı.l ıı:r- ._ a• &-
miJmld1ıı olan ya.rdmılan ya· metrelik Hd yol ,.....tir, mulld9ınlille Jrarar verilzldl, nnan mebusu .,.ID'ö ~ D• 'nllt puldan istifade etmep karar raldılan da tolf.blymılarma 
parlar. Fakat bizce bu yanlnn Tramvay hatıan da 'bu yolla• ve hya lkillei .,_. ceu nuıb.. ve ı.ıedtJ• nlıll ı.auı Kudu', dOD vererek ~u giıbi f ınatlardan koyarken .ıu.tıanm söt«'* 
mDdataa aiaemlmiz ka&r mo. ra g6re ayrılacaktır. TUrbenln bmelılne g&deriJmieti. fllu:lm1S uaat bfelııkD>Jertaa Jrw:a· fayda ptmeii ~dir etmep zarara maJmıaktadır. 

ıı-ı- ~~-1.t datlnlarm 19t:inı '-.,..J • ..a • .::.. ..a:ı-n-esi!.. V--+I ·-ı._ı un...--n dini. IOratle iller ve mwxu.u ,._. ... ~.. - &mit Wediye n'daia •W.· ma yapacakJ&n ~ ....ıanm ........,_... ~ .. ~~... umUllUJ''ÇEn ı~ 
almambr. l&ldno yalımda. baılannc&ktır. nme9fne .. lilalm -ra 1. tetkik .... teablt ebnlflerdlr. Bu ikinci §1kta.ki sevin.ciızıjs limdlJe kadar memlelletimmle 

Bu. bir t.pi1At meeelesidir. ktnci af1r cesa ma!tkemeeiade Bet 1a1n awı bulunaıı Ba111ı;pı. maalesef faz.la aürmedi. S.rr tabettifimiz serilerimlzhı içer 
• ~tJ, Jul bubımadlılL Sur kap1lanmn inleri . bql&DJILll, !Kemal om ifade" eemtyeU kuruma 140 bin l1ra. :yardım- sızhkla serilerin çıkmumı bek. •inde fena not alan aeriı.rimi:I. 
llfIWimizin bqkalarma. örnek tanzim erilecek aiDde Jıeqeyi reel ile belediyenin da x:.:;·ve ıruepıar cmd)'etl lediğimiz günün sa.babı tama· dm biıiai de meeı-' bu ...ı. 
olaa,k bir tekilde tesanüt nl" panlanDm tamamen ywme • M *Ura ..-e1eeNterdlr. men •il olclu. Erkemen pcıllta. miz oluyor! Pil&ifltir· her-. 
mm•I halinde bapracaimdan Surlardan dJiln pklkn ka· aufMildijini, JOlaus lıiglair ~ 4 ııaıı,. VeklleU au1tıa-.. _. gi§elerine kO§a.n meraklılar a. hada her wmanlriııdn çcak dr 
lllplıe etmiyoruz. pılarm haricindeki ealıalann bolunmadığmI ileri •Um:tOe. u. dtlrierl • ...- ,,_ı bUI tıQ1ll .,. rıumıda ben de vardmı. Merak ha far.la i.nıkiliplar ~ 

SADRI ERTEM gayri muntar.am oldupı ı&'llJ.. mn lboyJll izahatta bul1111DlUf' Dltldller yapr1aca11tır. Btl aT8da Mr- ve heyecanla pullan elimize al' bu .deYirde yalım m ellettm 
============I mUe, buralarmm yenı ~ kara. merua muııuebe mOdllrll Ot- &fımız zaman ufraıdlimm çok yavaş ilerlemekteyts. !fatd 

tanzimine lrar&r verllmiltir. tur. 11111 aut Veku.tt mulıaleM llıA· aulnrtu hayali aulatmak merak. yerinde sayar bir vuiJWtteyll. Semtler mektebi 
miidiiriinü yaralapn 

m•hkim oldu 
Sgltanalımettetf anatlar meli 

tıelıl aalrll:tll YwlUf Ziyayı, bir 

!?er sur kapmnm önfl 1Jir NetloecJe cJmupna bar hu. dilrlottın• nakledlleeek ve ,.erine bJar için güç deiiJdir! ~ Hiç olmua bu pal .w... U" 
me,d&n haline lconacalr, babg& • ..ıarm tahkiki itin Ufka br m'llMllal B. adf tema tllJID olm· kmdileri de, aynl vutyet:.e da· y&Ddırmw lbm ... Pl'•I 
ler yapılacaktır. ıBne 1Jlr&kılmılbr. catiır. çar olmuşlardır, pnd& DMtal ......._ WlttD 

~;;:::=:============================================================ldblJ&Ya .,....,.ı.tNii .... 
. . baJdbtla:e ait aerllel'iwıilt -• -29-... ~~ 

._. ,.ralayaa Kanal adm. \ 
cl&kl a-cin lldncl ain' eezad& Haklımız.. :A-ensip itibariyle size 
ıaırm.ı mallakeme1i dlbı bitt hizmette bulunınam için hiç bir 
ıi-.a-a.. husust sebep>"*· Eftt!.. Filhaki. Mb... KemaUn Wr a.y -. ka sizin güıelliijniz .e pmiyetiniz 
m t11n llll;.ma karar vennft • karpsmda zaaf duyan her erkek 
tir mazurdur. Fakat ben burada da 

• iden ... ...ı.-mB._ Ewt tıek-
ıaarma~ .,~~ iDik bak 

A _,__ ·.ı _,.: rar edeyim. Sm an. 
nlllmTIIJ'& 81 ec--. dan görmil)'WUID.· VüeKlılnü ııa.. 

i.Uer zanmdan uçuyor .. F~ ~ rai-
c.ı...:-•..ı- •-'-- ..;..w..: men bana karşı biç bı.r b~duyını
~- -•J& 6 '"""'• c:alinızdan ~anaailımı da 

eek olall orta. aklll ve U. iRl !; Ji yim çünkü ne de olsa iman 
talebeleri ha.znirklara baeJam.- ruhu1:a~. eıoistim .. 
ludır. F:'-'·A · • Ben seni kurtanyo Okul idareleri izcilere clllDIL _.t sıze. • bun. 

rum çamurdan çıkarıyorum. a 
lllU&JY• saman!armcla .,.._ mukabil sen de ister arzun ile ist'er • 
tatıtş:m llMelmtleri ~ aen JJOrla arzuma boYWl elecebin,. 
tadll'. llılaajwjaıJııım Anlmraya. eddinde bir ~ taklit etmek. 
BGe mi ~- . tm hicap cfuyanm. Bir kere daba 

tekrar edeyim Mada,ın: 

Da~ ~en mr hir~,.,:~~ 
çoc:ak lldii 1......... , ... nain rnk zen&J!l bır ada. 

··-•~ N-=- -.a....i...· ~., - ' ~- • ki bu Mw~Iu AMUI. a.wma ll mm ollu var .. Umit ederim dd;İ 
Jqmd& bir çocuk, Edirnede 111.. nu benden bK!emiyorsunuz "" .. 
riaindm dayak ,-.. hlltaJım mi?? E11et benim )~~e "olan 
llllfbr. killleler kuınmT, zevki duşunOr. 
Çocuğun babası ofbm• IW dilerleriDCle resim yapmak. Y~ 

illa lıir otomobile biDdlrfp ta. ,umak, heJbHıe oynamak f1 

tanbala tedPiJe ~ *ı!ı1;::sl~=r.ben omuzla. 
Nesim Sirkeciye ,.ur .-. nmda "doiumtD•, 'gibi büyük ~r 
bnfiltUr. JOk &aeıyorum .• Bunu da ~-
im! laiwmualik vakanm. . llbin bir tekli olarak kabul fClebi. 

1dka.tma. el koymuf, Ne1&11UJt lininis.. N••a t~ 
~ MwA•-..m. •,...mı .._ 111.ı..rı.ı. ~ 1 • .,. .. 

Aşk ve macera romanı 
Y.-: ç.frm: 

Moris al& Kobra Muaffer ~ 
beni bulınasındn korkuJor. ve ~: - ~. fakat kurtaran bunu 
mm için iyi hareketlerimle ~ istmıe:r ise? 
k--ı; ....... .-ı..1~:ı--ır 1·...;uııwttı'IL ..... e.. Madam Kabrera ı& ka~ 
s:dbii& T~P::,~~ •· m indirdi; bir ıerter a5ylemek için 
zi karpna çıkardı. Bent silinle L =ı;:,S ve cesaret ~ 
lAkadar etti. ôyle gnnediy~ -Daha bana ..Iyli.--lr.: .. :z '-=-
ki, bu kere dfltilıriitfqnde biç ~ "" ,,~ uu-ami emelin mevc:adiyetiDİ tahmm. ~mi var? 
t . -Hayır .. 

e mıyorsunuz! . b4tiin _ Ewt. evet. Ben alıyorum. 
Siıe manan bu dost eli _ Mad=-- 'I.! öy'-~ 5;.o aı. 

itiınldmızla tutabilirainiz. ÇOnJdl .s.;.tan :::~bir~ WW:.~ · ~ · 
bu maddi ve maDlfl yaduiMDll. u. '~ ...... :.:_--MIP ~ 
mukabil sUıden ne bir tahıw°'n olmamam ıçm Ul&IU mwı m--...:" 
bekliyectk, ne de boA:LU'mıJ •• ~ saklamamak. 1Umı 
tatta Odmamiıi iıııti,...S dıiihm.. Sumyor ve aonra 9Dk alçak bir 

- Simdi daha açık görmele baş. sesle na-ve ediyor: 
ladım Mösyö Patmon .. Evet da· -11:nbiri~ seviyorum .. 
ha iyi anlayorwn.. Fakat bütün - Ş mı. .. 
bunlara ralnam ~ kabul - Eftt .• HAll.. ,. aktfir edersi. 
d.mek iyi bir bareW e1ımyacak.. niz ki M6syö Patenon eieı' kalbi. 
Bor ilde mı mtan bir a- olmasaydı şmı. 
ba~-ço.k AktlAne ~r. ~-1.: diye kaar ço'tan m<lmi ölcftk.. 
u~yununu1. .• Eler sızan l.lSUl- _ .. --1111!1. 

in ı .vaziYttıııe ~her ·şefi· ntÜI Of1ll'.I 

mı ~ıae ~u nlacak w buna kar. - Şu ha~. madem .ki ba~a 
~ ~ bW ~ veremiyec:elim. bum 95yledhm; artık hiç (t!Jıin. 

Çünkil arzu edilıı kadınlar, kat· meclerı tammnert anlatmana 1L 
clı)erini kurtaraalua teeekkQr et. lllll.. ll-

mek için vürutlanm ikramdan & - Eftt haklı nm.. .l"KT ~ 
ı..- • .,, ~ .. ~ ı • biil--.. daha •'"·· Hem bu size - .,, .• -- w •ı v =· _.... . . 

~ hapisbanede oldulumu daba daha ifna ile yapmağı lrencll-
ıyı ~olur Tnkif edibns. mfze bir borç bilRk! BunUJl iL 
~tam bir~ evve~ Kü~ mal ooılemiyecek ı:·r bakitc 

ape ~ 11m1nde bir Bolıvy~- oldnvnnu taWir ediyoruz· f&.. Y':hYa rastlamqtmı Derhal se~ -e-. . ' 
ını§tik •• Bu anlapnı' iki insan ara. kat tatbik edemıyoru. M2 IC 
sında derhal dolan tabil bir a~ itiraf edelim ki kOIJllll}arDIS 

- Arkada1JDJZ ne ı§le meKQL olan Bulgaristan ile Yunınw. 
dü? tan kadar l>u aeJaada vukJc 
. - Hiç.. Benimle beraber Mek· göatenımememiz ciddm l&JUI 

sikaya geldi, tamdıldan vnıtasile teeesüftilr. 
~bbüste bulunarak babam ve 11 inci Balkan oyunJarı bu 

. ika olunan zaratlan tazmin ._ Ttırldyemisde yapıkuer 
~tirtmek istedi .. Bunda muvaffak mb~le 21 hrut kıymet
~?ınad•k Fakat bu Pape'niıı ha
tasından ,i~ld· o eı·-..ı... u:ıC: te dört valörlük yeni serfmız 
ı,....,.__ u.;gı 1. l.ı.a.ıs;u gelllUIKl • • • fa-1 b" ya~•-nnıı. 
._... Yaidmı etti. Mebılıa civa.. ıçı~ ıse ~a. ll'ltY -;-·.r-: 
nnda Lakubaya yolu 07.elinde kü. caıım. Büsbüt.Un yürek!. a.cı 
çük villftnnıd.a mesut yapyorduk. sı! Bundan daha fena bir seri 
Hanrxmıa1a en ufak bir endi~ yapılmak tMrt• bile bu ka.. 
bulutu bile yoktu.. dar munttak olunaeağma lf1p" 

.. Mukadderattan. bu mütevazi hetiyiın. 
kO§emizdeki saadetimizin deva· Bunlan yumaktan ma.kla. 
nımdan bapa hiç bir "1 istemi- dmı fU vt!f& lnı clhetten tenkit 
Yorduk. lıte bu balayı aanierimiz.. delfldfr. Sırf gayemize u14p.· 
de polisler ıelip bi~ tevkif et~r. bıimemizi temin için h&talal'I 
Aklımı kaybedecektım.. Pape ıle . dol . 
beraber bir at uıerinde kaçmak, teebcii ıt ayısıle sal&hı tmiD. 
çak uzaklara k~ istedik. Fa. r. 

Emin K6emni1tıtfl kat bilıyorsunuz. hem beni hem 
de onu ~kif ettiler, Muı.ıene ===========:::. 
SODunda Pape beraet etti. Ben 
~ i>ldum. O ana anladım 
ki benim için en ~ aa blf 91!" 
ne mahkQmiyet 41e1il, omdan ~ 
&ene •n yapmak <Ucak. Şimdi 
hakikati tamamen öğremBil bulu
n1JYQrsun~ Dört sene evvel na. 
sılaa, pmdi ~ onu öyle eevi}•o. 
nıın. ( Dnan tJtrr 



) 
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Anketimize lrf an Eminin cevabı 
(Bet§ tarafı 1 incide) 

Bu kadm bize hazin bir misal 
tesiri "eriyor. Acaba, diyoruz, !ca. 
ııun, ahltık, \•!edan önUnde bu ka. 
ôının mcııuliycli ncdır? 

Oltu metre~ olarak nl:Jıktan 1.cn· 
J'a, çocuğu ile beraber tcrkedrn 
adat.un mcsullycti var mıdır: .N\ 
J ) t bu kadını o adama metre.! 
o .,,a kvercn ana \"e bab:ı mesul 
r yı~abilir nıl? llnnglslnln mesull· 
y ı daha ağır? 

H J \Rzlyct bugUnkU afle .siste· 
mlmızc gore nasıl bir kanuni ted 
L.r n!mayı llhıım eder? 

Bi.l mcuu Uzcrlnc.Jc aı;tığımız 
ankete değerli hukukçularımızdan 
Bay İrfan Emln Kösemlhnloğlu şu 
C"Vabı Yerml,tır: 

'•Vakıl'' m açmı!i olduğu anketi, 
gedikli oku} ucularından olmak iti
bari~ le ben de gördUm; dokunulan 
mcnular cidden içtimai bünvc
mizdCI nçılan pek mtihim ve vahim 
lir yarayı ncştcrlcmcktedir. 

Bru Jangıç olnrnk şunu söyleye
) im ki ''metres'' demek, nçık ma
n i~ IC' bir ki~inin brospusu demek
tir; bund:ın ötüru ''mahdut bir 
sahada fuhıf' 11 ifade eder· kanu
'numuz fuhşa teşvik cdenlerl, ağır 
•c zalıırn çarptırmaktadır· hele ana 
b:ı.ba, kardr1ı. \'eli vruıi 'kocn mü: 

' ' ' ı C'bbi. hatta hizmetçi gibi yaltın 
miln:ı..c;cbeti olan kimseler tarafın
dan işlenen ''fuhRa teşvik" "suçla
nnda mağdurun yaşına göre de
rece dC'rccc nrt.ruı ağır ce1..'llar 
koymuştur; ~u itibarla evJadmı 
n1'Plrrs olnrak veren ana, babayı 
ı:ıiddetlc takip etmek, ndli ll'!ikilli
t ımızın hem hakkı, hrm de borcu
dur; Tihk C-eza Kanunumuzun 
43;; Ye 436 ncı mndd"lcri, adaletin 
k" ;..in kılrcı halinde bu gibi nhlak
cızlar:n tepesi üstünde mC'habetlc 
ı 'rlam.aktadır. 

Metreslerin '•dost" ndı verilen 
''zımpara" !arına gelince kanunu
J'1 uzun bunları mağdurun on be§ 
~ nhut yirmi bir yaşmdan küçük ol
masına göre iki nevi cezaya maruz 
bırakmıştır; ondan ötesi ancak 
cebır halinde cezayı icap ettirir. 

Anladığının göre muhterem 
•'Vakıt" gazetesi. bu kadarla ikti
faya razı değildir; ben de bu fi
kırdr) im· Hizim Ce1.a. Kanunumuz 
''c>vl nme vaadiyle kızlığı bozma" 
yı ayrı bir suç eaymı§br; muasır 
CC'za kanunlarmm bir çoğunda. ye
ıi kalmay:ı.n bu nc>•i suçlar, artrk 
kıtapta yer tutamumalıdır; onun 
yerine daha §Ümullü bir madde 
ko) mak icap eder: 

'·Irz \"C namus dolnnılıncılığı" 

Kanunumuzda yazılı bir "dolan
dıncılık" ııuçu Yardır ki yalnız ma
li mC'nfaat bakun.mdan bir himaye 
Yaadeder; bunun yanma bir de ''ırz 
\'f' namus dolandırıcılığı,, ilave e
dilmezse ndalet yarnn k:ılır; §U 

h~e göre nlncağrm di'ye b:r genç 
lrndınm giizelliğini, bz<'liğini istis· 
ını.r eden ve uwallmm başına üs
telik piçlerin beUyyesir.i musallat 
cd"n .kimseler ccz ıt mesuliyetten 
kurtulam::unalıdır. Yirmi üç yıllık 

mrsl"kİ mU~ahcdclcrime dayana
ı k ı;alfihiycUc iddia edebilirim ki 
11C'\"lcnme vaadiyle kızlık bozmak" 
davaları ancak yii.;ı;dc as6ari bir 
ni'!bC1ttc samimidir; ·büyük bir kıs
mı toy dclikanlılaıı avlamak için 
lıir giJah olarak kullanılma!: tadır· 
fikı imcc hu suı:. ceuı. kanunumuz: 
dan çıkarıldığı takdirde ·kızlık boz· 
mn hadiseleri de hemen hemen sı
fıra inecektir; buna mukabil na
mus dolandıncılığını kanuna sok
mak vc tccı:.l~e keyfiyetini bunun
Jıı cebir haline l1e.sre>tm'ek daha 
muvafık olur. 

Çoculc bahsi üzerincle durnyun: 
Bu mün:ısebctle bir de çocuk 

h I• i ilz"rinde durmak isterim. 
r rıunu 1\tedC'nimizin 310 unc1; 1 
m:ıddcıslnin son fıkrasına göre, evli 
o an bir erkcğ'in münasebetinden 
hır rocuk hasıl olmu~sa bu erkek 
r men çocuğun babası olarak ta
nmmız. 

ru bir münasebetin i:k adımını te~
kil ediyordu: şimdi maalesef bir 
takım menfaat dü"künleri elin ,.ibi 
en kutsal bir mevz~u fuhş:ı aıet"'et
mektedir; imam nlkiLhı ile evlen
mek: lşle gayri m('şru miinasebet
Jer hep bu rııhani kis\"cye biirün
mektcdır; af kanunundan istifade 
edenlerin ~iizdr doksan dokm:u, iş
te böylt:' bir düava kurban olanlar
dı; bundan doıa;·ı \'atanın en ücra 
köşelerine kadar gidip kanunun ta
nımadığı bu "düa" )arın marifetini 
halka anlatmak icap eder. 

('oeuklar kanunun lılmnve5inden 
Mifadc ctmrlidi;! 

Çocuklara gelince: Onlar, her ne 
sur.etle olursa ol.sun kanunun hi· 
nıayesinden islünde rtmclidir· Ce
za knnunumu:z: l>ilc bu cephede 
kendini gösterC'n elim zcnırctleri 
ı:;özöni.ınde tutarak ııamus kaygu· 
su ile '·veledi zinn" yı doğumdan 
itibaren beş gün içinde Cildürenle
ıin eez:ı.sını ha?_ifletmiştir· 

Demek ki knnun bir zaruret ve 
bir mazereti tnmy~r. <'ğer ele nl
dığımı7. misal Uzerindc bir parça 
düşUnUrsek çocuğu tcrketmenin 
mn.nnsı, daha ncı bir hakikat ola
rak güze çarpar. Evet, maalesef 
bir çok analar, c\•liı.tlarmı bağıl'la
rmdan koparıp bir kenara bıraln
\"criyor; sebep?·· Çünkü bö,·Ie bir 
çocuğu }"an{nda tutma:;a yıı. ~amus 
duygu::u. y~hut yoksulluğu mani 
oluyor; çocugunu bir yl're vermek 
isterse hiç bir resmi teşl'-kklil ona 
kapısını açamaz; Löyle bir za,·a\h 
insan yavrusunun "DarüIAcezc" ve 
girebilmesi ir.in snlıipsiz bir kim.se 
olmMı lıizımdır. Şu halde; ... Biraz 
cesurane düşünmek icap ettiğini 
kabulden baııka çare yoktur: 

~ 1 - Meı;ını, gayri meşru çocu
gunu bakmaktan maddi veya ma· 
nevi bir sebeple mahrum ~lan 
kimse, cvladmı Türk camiasına 
hediye edebilmelidir. 

2 - ''Nesep" hususundaki ka
nuni maniler,, ortadan kaJdırılmah
dır· 

Çocuk hakkında bu balı.iste !!im
dilik diyeceğim budur; an.ettiğim 
esaslar kabul edilirse meııelfı şu 
son Yalova. faciasmın em.cıaline te· 
sadüf ihtimali ya büsbütün kalkar, 
yahut asgari hadde ·iner .. 

Kadm, er'k.ck :rııUnaaebcl.inc gc. 
lince: Yukarıda isaret etüğim hu
suslar, esaslı bir ~are t . kil ct!-e 
ge.rekUr; bunun için "namus do
Jandrncıhğmr,, ceza kanununa al
mak ve ''kanuni cvlcnme)i" istih
faf eden ''imam nikahı'' nı şiddet
le tc:nhil <'lmck cibi iki mUhim 
cepheden harekete geçm<"lidir· 

İrfan F.mJn Kii ('ntihnJoö ln 

Japon Hariciye 
Nazırı diyor ki: 

(E"§ tarafı 1 iııcidc) 

Oç taraflı pakt, Amerika Bir· 
leşik devletleri aleyhine olmak 
maksadilc aktedilmiş değildir. 
Açıkça söylemek lazım gelirse, 
bu paktın fı.kidlcri, sureli huru
siyede Amerika Birlc§İk devlet
lerinin \'C sureti umumiycde Jıa· 
len bitaraf biitiin diğer milletle
rin A vrupn harbine siirüklenme
melerini ve yahut Çin hadisesi 
\'eya başka bir sclw.p dolayısile 
.Japonya ile ihtilafa girrr.emesi
ni snmirni surette arzu etmişl er
dir. tn~antyet üzerine müthiş 
bir felaket getirebilecek olan 
böyle bir ihtimal. neticeleri dii· 
şünülc-bilccek herkesi titretmek 
için kil.fidir. Yani. bir tek hü
küm ile, 'Bcrlin paktı, bir sulh 
pa.ktıdır .. 

Kas,amonide ve 
ızn1irde zelzele 

oldu 

Bir rok ggrp hukukçularının 
"idılane" bulmadığı bu kayıt, 
fıkrimcc dcrhnl kanundan çıknrıl· 
malı::Jır; maalesef bir cok çocuk cl
nı, etleri, bu yüzden çıkmaktadır; 
nnrı. ~·urdun aydınlnnmamış köşe
! rin le bir çok cahil kocnltır haliı. 
nütc-:ı.ddit lm11 nlmakta, cahil ka
,'..J11aı· da bunu mc>şnı tanımakta 

"1' ığ mclnn '"n"sep" işleri içinden 
<'rkılam:ız bir hal almaktadır. 

·nk'll bir m:ı7.iye aidiyeti hasC'
~ I" hepimiz hatırlarız ki cumhuri
) "tin onuncu } ılı mUnasebctile 
c nH•1c konan 2330 &o.yılı nf ka
nutıunun 16 ncı madde~!. bir defa-
7& mclı"US olmak üzı:-re bu sibll"
ıln nC'3ebfnf kabul ctmf!J ve en mu
bnrek b!r ~er olnrak yüz binlerce 
'r.ltan (ocuğunu •'pfç" olmaktan 
1rt! rtn rm ıştrr. 

Safr?.ıı~olıı, 11 ( A.A.) - Bu 
s~ ba.h ~c:u kırk gc<:c beş faniye 
suren &ıdctetıi bir T.elzele olmuş· 

ı tur. Hns::ı.r yoktur. 

l"akat bu ka.fl de~n ... Kim bilir 
kadroda ne tıtituslz yavrumuz daha 
:, C'l" almrşlır ! ... 

Vaktiyle imamların düası meş· 

Kastamoıııı, 11 (A.A.) _ Bu 
sabah saat 3,:J2 de &t>hrimizde 
orta şiddette ve 8 saniye süren 
bir yer sarsıntısı olınu~tur. 
Çanhrı. 11 ( .A.A.) - Bu sa. 

b a.h saat 3,35 de §ehr irni2'de bir 
r.elzelc olmuştur. 

l~mir, 11 ( .A.A .) - lJrlada 
Kızılbahre nahiye merkezinde 
b ir saniye d e\'nm eden orta şid 
dl"1 1

"' hir zclzc-lc olı:ıııştur. Ha: 
sar yoktur. 

Amerika tayyare 
tabrikalarında 

(Ea.J tarafı 1 incide) 
Va§ington, 11 (A.A.) - D. 

N. B. ajaO(lI muhabirinin bıldir. 
diğine göre, Ruzvelt, bugün o· 
hio ve Pensilvaııyada iki gün 
dc\·am edecek olan bir teftiş 
scyah:üinc çıkacaktır. Reisi_ 
cumhur buralarda ki müdafaa 
tcsisY.trnı ziyaz-et t:'dcce'·tir. 
~.) lIITIYAT TAEUR MEl'ZIB 

Gi RiYOR 
Va.~ington, 11 ( A.A.) - A · 

me: ikan bahriyesine mensup 23 
il~~iyat tnbura 7 tcşrinisaniye 
dcıi,ru Atlas ve Pasifik ı:;ahilleri 
'Uzcrinde kendilerine tayin cdi • 
len noktalar:la bulunmaları i~i'l 
emir verilmiştir. 

l'a~ingtoıı , 1 l (A.A.) - D. 
N. B. ajansı bildiriyor: 

Harbiye nazırı Stimrnn, ı-ıa
vai garni7..onunun, l{aliforniya 
milisinden miiteşckkil \'e hava 
miidafaa topçu kuvvetlerine 
lT'ensup bin lti~ilik bir müfreze 
ile takviye edilcce~ini bildir. 
ıniştir. 

Nazır, Birleşik Amerika ha 
\'a kuvvetleri ~d mua,•ini gc· 
neral Yunt ile .Amerika hava 
müdafaa kuvvetlerine mensup 
rrenera 1 Şanuj ,.c yfüfJ:ışı Sa. 
vielin hava miidafaa tcrtibatmı 
tet kik etmek ii1,erc lngiltcreye 
g-öndcrileceklerini ilave etmiş. 
tir. 

Stimson, ! ngiltereden avdet 
etmiş olan general Stron~u n , 

l'.iyaseti altındaki Amerikan he· 
yelinin vermiş olduğu rapor ü . 
7~rine Birleşik Amerikanın yer 
altı tayyare meydanları inşa 
ettirmek tas:ıvvunmda bulun -
duğunu beyan etmiatir. 

Pasifikte bulunan Amerikan 
ordusunun takviyesi işinin u_ 
.zak Şarktaki vaziyet ile alaka· 
dar olup olmadığına dair soru. 
l:ın süale Stimson: (Bu stial 
diplomatik mahiyette bir süal 
olduğu için buna cevap "ermek 
t:.>n içtinap ediyorum) sözleri le 
mukabele etmiştir. 

Çemberlaynin rad
yoüa~i hitabesi 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
da iştirak ediyorum. l nsan me· 
dcniyetinin daima, bizim müea_ 
dele ettiğimiz kadar fena insan· 
ların Ye şerlerin tahakkümü al. 
tında kalmasını havs:ıla nlnmaz. 
Ve Britanya imparatorluğunun 
mücadelede yalnız bırakılmış 
olmasına rağmen, mağliıp edil· 
mcmi§ bir Yaziyctte, bunların 
daimıt yo!unu kapamakta olma. 
smdan dolayı mUflchirim. 

Londraya dünkü 
hava taarruzları 

( Eaş tarafı J incide) 
Düşman ha\'a filoları, bugün bir 

Mk dC'fa Kent kontluğu sahilini 
gcçmislcrd!r· DUtman tay,·arC'leı i
nin <'kst:'ri.~ini avcılayycrel~ri tc!!kil 
diyordu. Bombardıman tay.rnrele-
1 ile hiç l>ir ağ:ır hücum ''npıldı-:.ı 
hildirilmcmistir. Kent \'Cl. Sus~~ 
konthıklannda ve Taymis mansa· 
br ch•::ıı-ı:ıtl:ı bir ~ok ycırlcre bom
balar ntılmıştır. Ölü Ye ynrah mik
t -uı yüksek değildir. fö·lcrdr1 vc 
dükkfınlarda bazı hasar vukun gel 
mi~. Canterbury'de şcltr<' düşen bir 
bombanm te-;irile lıüyük kilisenin 
camlan kırılmı: tır. 
Dü~mnn tayyareleri gc>rck sabah 

Ger('k öğl~en Ponr:ı Do:-r:ıc>t kont 
ıuğu ı;ahilini de ~('r.mişl<'r. fakat 
bu hücumların her ikisirıdc de da
hilde faıda ilC'rlcmeye muvaffak 0 • 

lamamrşlardır. Bu mıntakada hi,.. 
bir hasar ve ölii \"(' y::ıralı yoktur ... 

Bııglin bC"i dli"man• tnyyar<'si 
tahrip cdilmifıtir. B~~ lrı;iliıı: nvcı 
L~yvarcsi kayı ptır. Faknt bıınlann 
hütiin J•ilollırı lmı1.ulrıuşı ıır. Pi
lotların yalnız bir ta11rsi rarnlıdır. 

Sivastopolda pasif 
korunma tecrübeleri 
lıloskor·a. J 1 f A.A.) - Hoytcr 

Ajansı bildiriyor: 
Si\·a topol'da ha,·a taarruzla:-ına 

karşı pa if m üdafaa talimleri dün 
nihayet bulmuştur. Bu tecrübeler 
üç gün c:ümlü~tür. 
~ningradda ve başka yerlerde 

yapılan diğer tccrfıbelcr e·nasında 
a';1kadar hükumet m::ıkanıları hn. 
kiki h:wa hücumların·da intizar e. 
dilecek \'aziyctlcri ihdas.1 gayret 
clmi~lC'rdir. 

Şerburg'un 
bonıbardımanı 

Londra, 11 (A.A .) - Aınt 
rallık dairesinin tebliği: 
Per~cmbeyi cumaya bağlayan 

gece, İngiliz donanmasrnri. men -
mıp ağır ve hafif ırnv\·etlcr, dü§ 
man i~gali altında bulunan Şer 
burb limanını bombnrdım::.n cL 
mişleı tlir. 

Daha evvel, bir tayyare keşi'i 
c.snasmda burad:ı bir dUşman 
gemileri tecemmüU olduğu bil· 
dirilm!şti. 

Bombardıman büyük mikyas. 
ta. gerek keşif faaliyeti ile, ge· 
rek harekat esnammla. bahriye_ 
ye yardım eden İngiliz hava 
kuvvetlerinin mükemmel i~hir· 
!iği sayesinde muvaffakıyetle 
tetc\TÜÇ etmir-tir. 

Salvoların hedefler üzcrin<lc 
tesirli surette patladığı görül. 
müştür. 

Bu salrnlar neticesinde sok 
büyük yangwlar çıkmıştır. Bu 
yangınlar, gemilerimiz döner· 
l:en G5 kilo:nctredcn de görül _ 

mü~tür. 
Ge:nileriıniz, gerek hedefe 

yaklaşırken, gctek hedefi bom -
bardıman ederken düı:>maıım hiç 
bir muka,·cmcti ile kar~ılaşma. 
mışlardır. Bombardıman mevzi· 
]erinden dönerken, esas kuvvet. 
]erimiz, düş.man lmr:ı batar· 
yalarmm ateşi altrnda gelmiş. 
!erdir. 

Fakat hic,bir hasar olmamış, 
ve hiç kims-e yaralanmamış ve 
ölmcmiı:;tir. Şcı•burgda düı:ma· 
nın hafif kuvvetleri bulundu;;u o 

bilinmesine rağmen, düşman, 
bahri mahiyette hiçbir muka _ 
n~mct g-östermemiştir. 

Amerikada 
Romen alacakları 

bloke edildi 
YaŞington, 11 ( A . A.) - B. 

General dö Gol 
Kameronda nasıl 

karşılandı 

I~uZ\·eıt, nomen alacakl3rını da K amerun, 11 (A.A.) - Evve
bloka etmek suretile Alm rnya lisi gün Co.-nmandant Ducat top. 
'""Ya Sovyet R usya t :ı rafın<lan çekcrinden incre~~ Kam:runda lrn. 
i~gal edilmiş memlek etin alacak" 1 raya ~ı :rnn General Dö ~-;oı, halkı~ 
larr Ü7,erine konula n blokajı, ~ezahurat ı ara~ıncJa S:!lam re~mı 
lloman yaya <la teqmil ct~iş ı!a eden yerli kıt~rnt ve umumi \'a. 
b ı , t d 'l.. 

1 
lı Lcclerc tarafından kar ılanmış. 

.u tınma .< a ır . .ı arı resmı ma 1 tır. • 
fıllerde bu ~metle bloke c<lilmiş Sclftm resmini ifa eden kıt:latı 
olan Romen matbuatı 25 milyon teftis ettikten sonra Gen"ml Dö 
Fterlin olarak tahmin edilmek· Gol, ... co~kun tezahürat yapan kc ıf 
tedir. halk kulle~i ara:,ında. d >:ı:mınış 

90kaktan gc~crck \'~h kon~lYın:ı 
gitmiştir. Romanya bize 

petrol verecek 
( Ba§ tarafı 1 incüle) 

ni.ı!tanada icap e<lcn kontrol vazo· 
lıındu~u takdirde, öğrenil<liğinc gö
rı'. P.omanya, Yunaııi.slanın normal 
ilı1.!yııçlarını karşılama \'I kabul e
c"l~tir· Bu suretli'. yuk&rıdn bildi
rilen kontroliin h:ız;rlannıasına kn
d'\r Yunanistana y:ıpılan petrol 
ihracatında ancak ufak bir inkıta 
olacaktır· 
Romanyanın Türkiyeye petrol 

ihraca.tını nıcnedeceği hakkınrlaki 
hai.ıere, Bükreşte inanılmamakta -
dır. Bükreşteki roomi mahfillerde 
3öyı ... n<liğine göre, nomnnya, son 
kliı~ng anlaşma~ı muC'ibince, on ilci 
bin ton pamuk mu~:ıbilin<le Tiirki
yeye petrol vermeyi taahhüt et
miştir ve bu anlaşma tatbik oluna
caktır. 

Galip Efganinin 
karısı 

t:mumi vc'.li Ledcrc, hür Fran a 
Şefi c;cneral Dö Go;'c hoş geldıniz 
d.ediktcn sonra şu sözleri soylcmi,_ 
lır: 

Burada yfüek.,,iz insan yol~tur. 
Kamerun her türlli ihlima!c kn~r 
hazır bulunmaktadır. 

General Dö Gol kentlisine şu 
sözlerle cevap vermiştir: 

Kamerun, birkaç mü lcmlcke. 
niıı takip ettiği ve daha takip cdı. 
kcck olan mi.ikemmcl bir misal o'
mu~tur. Burada Hitlerin •'ka\ı;an1" 
ic:imli kitabından. aldığım bir elim. 
leyi size te~-.rar edeceğim: "B"r 
ıtftllct mağlup olabilir. Fakat bu 
millet Ye bunu idare~'<ic:ıler mai;lu. 
biyeti kabul cdcc~k o1urlar-.:ı, o 
zaman cbcdi,·cn mahvolmu~ olur. 
Halbuki bir· avuç insan cl~hı bu 
maiflıbiyeti kabul etmhece~~ olur. 
sa. o znman bütiin ümit kap11arı 
a~ık kalmış olur." 

Kame:-un milletin \'C bu harbin 
t::ırihinde yer tutacaktır. 

·Dün üç yangın old u 

Dün sabah s:ıat ondn Kazlı -
çeşmede Altıparmak deri fab-

Y cmc:ıli tüccar (;a!ip Efgani Pt'- ı rikasının avlusund~ bir ktılübe" 
rapJla· otelinde yanında i:~ ~ lek. rle yağ kaynatılırken kazanda_ 
sil alı kadınla birkaç .~Y . ot~r~1u~ 1ıd yağl:ır parlamır;;, derhal ıt· 
'e be :;para Ycrmdıgı ıd·lıao:.ıylc faiyeve haber vcrilmişt:r . 
sck~zi~ci . asliye ceza mahkemesine ltf~iye kısa bir zaman son_ 
rerılm.ı~tı.~ . ra yetişerek kulübeyi yıkmak 

Galıp Efganı bu m:ıhkeme<~e surctile yan;ını söndürmü.1:1tür 
bera:ı.t kazanını). Pcrapala • otclı. · _ · 

Jlükre , ll (A·A·) - Röyter: nin ~ahihi Misbah bu sefer de Ga. Bundan. baş!m l\u:ıltoprakta 
nlgiltcrcnin Hükreıs e>lçiiiği, bu- lip Efgani'nin bir tanc"i karısı 01_ iiç numaralı e\"in t:ıraçasmd.:ı 

giin bütiin İngilizlere derhal Ro- cluğunu iddia ettiği ;\ !e!.:sikalı An. n~f:ı it kaynatrlrrken asfalt pcı r· 

Ron1anyanaki 
İngilizler 

manyayı terkctmeleri hnklunda tn.- ı · f · f d · na. AngeloYe Françc,;ka aleyhine amı~,. ıt aıyc tarn m an son. 
limat vermiştir. a;;liye altıncı ceza mahkemesinde düriilmüştür. 

Xe,~·ork, ıı (A· \ ·) - t.> .• :R.~ 6ır ck>landıncılı'C>daav ~. açmı~tı. , aat 16,3ı> de de Topka ıda 
Londradan öğrcnildiğin~h ::gör.e, ~~a.kcıncrc.,Aiin ba§la .Takkeci mahallesinde' Cami so· 

lngiliz hükumC'ti, lngilteredeki bü- mı~ ve ~uçlu kadınlarda~; ı·:ra1 nç~~- kağında iiç katlı Takuhmin 0 _ 

tü.n .Romen alac=ı.klarını bloke et- ka ılc ,\ nna ~rgııra çekı,mış.erdır. turdug~u evde tist kr..tt:ı. m n .ıl 
rnıştır. Maznun1ar. hıç bır ı:eydcn haber -1 a g 

Ilükr<'~, 11 ( \·A·) - l:.öyter: !eri olmadığını, · (;alip fügani"ninı dan sıçrayan lm·ılcımdan n.n· 
Geçen hnfln müfrit demir mu- I otel kirac;ını verdiğini zann"ttikle. ~m <:ılanış, ev tnm~11"n yan. 

hafızlar tarafından kaldırılan ve rini ileri sürmü5lcrdir. Neticeclcl nrn;tır. 
b'lith..ra polise verilen Astra 110- mahkeme. kadın!arm c~ki bir mah. 1tfaiyenin gayreti Myesiıvle 
mana petrol P.irketi memurlarından kumiyctkri olup olmadığının t ah. 1 yangın civardaki tahln. cvl,..rc 
lngiliz tebaası B· .MHlcr, §İmdi .ıın- kiki için muhakemeyi ha~ka lıir • sirayet etmemi!':tir 
botaj suçu ile dh·anı harbe tevdi güne bıra!rnw:t ır. ~ "' · 
C'dilmck üzere askeri makıı.mlnr:ı ' Ol----

tc>s!im cdilmişt ir. p,. Miller, bıı su
retle, askeri hrıpisancde, aynı suç
tan muhakeme edilmelerini bckli
ycn diğer beş tngilizin yanına 
gitmiştir· 

Öğrenıldiğine göre. Millerin fa
aliyeti hakkındaki ilk 1ıolL<> ro po
ru, MillC'rin s:ıbolaj yapmamış ol
duğu neticesine varmaktadır. Fa
kat polis müdürü. Milleri serbest 
birakmak \'C hudut haricine çtkar
mak mesuliyetini üıı:erinc alama
mı.!)tır. Bunun iizerinedir ki Miller, 
ao;keri malmmntn tevdi cdilmlııtir· 

IJü::rcş, 11 ( ,1.A.) - r:.ö··t~r: 
ı\lman kıtaatı hugün Bra-:·ıv"da 

beklenilmektedir. ,\iman l'ka
0

llin·ti 
bun'arr J,ar5ılamak için hazırİan. 
makta. llitlcr ~~ııçliği te~1dlatı a. 
zalarnıa gama haçlı bayrnklar da. 
~rtılmaktaclır. Tam~l\·ar"cia Ye Tu. 

. na limanlanndan Orso\'ada da bu. 
gün .\iman kıtaatmın gelmesi b~k
lcnmektcdir: 

Homen hüklımcti \"i} ana ha
1
:em 

kararının 7 nci madde-.ine dayana. 
rak peı;cmbc akşamı l\ ıacar hü. 
kumcti ııe1..dinde tc~ebbii atta hu. 
lunmuşturl Ho:nen hükumeti 1\la. 
caristana tcrkedi!en Tran~ih·nnya 
arnzisinde Hornc:ı halkınn yapılan 
me1.alim hakkın:la hakem kararı 
talep ctme!.;tc'lrr. 

Bu talen. Almanya l:lrafındarı 
Tr::rnsilvaı~yaııın i-ı~alinc !',cb"p o. 
lahilcccfd hakkıııdri mütclea!:ır~ı 
yol açmaktmlrr. 

1\1uğlada zeytin 
mahsulü bol 

J\fofjla, 11 (A.A.) - Vilaye· 
timi1.de bn sene zeytin Ya.7.İyeti 
qok iyi \'e g-eçcn scnr.yc ni~Jet 
13 bir misli fazl~dır. Bu yıl 3 
milyon kilo ya~ istihsal edile _ 
cr.ği umulmaktadır. 

Tiitünlcrimiz de gerek kalite 
gerek rekolte itiba rilc f c,•kalô: 
dc<lir. 

---o--

Türkiye bisiklet 
muka vemet 
birincilikleri 

ı 

1 

J:ıq·sa, 1 L (...1.A.) - Bursa 
.\ludanya arasında iki defa gi. ı 
dip gelme olarak J 04 kilometre 
mesafede Türki:ııc bisiklet rnu· 
kavcmct birincÜildcri icra e_ 
dilmiştir. Netice ı:mdur: 

1 - Anka;·adıın Mehmet. 3 
saat 10 dakika 30 ~nniye, 

2 - F.skişchirden Ali 3 saat 
20 daki~;:a. 

:1 - Eskişelıirc1cn 0Rman. 
4 - Dursaclan Hikmet. 
J(oşucular büyük bir halk 

kütlesi tar:ıfındnn şiddetle alin~ 
" lannuşlarclır. 1 

1 

Mr.nlmin ı-11 ftwlı.=n nimi •. ~ 
lllitiin ılünJa 11lnrmnl11 rrnın bU;ı iıı( 

hlll\'atfl\klyf't lerle. 1:Uı.t~rdlkkrl 

bir Jllm 

Sinemanın 

en ~zcl 2 

Aşığı 

Uıra!ından 

ynrntılnn 

BUYUK AŞK 
ırnu"-ı1c1' 1'1hhıuıı 

Ünümüzdeki Salı 
akşamı 

Sümer Sinemasında 

'.l'cl.: 428:i l 

Gftla Suarcıı! olarak giiskrllecc-lrtlr 

1 .n:ırtıcr l C\'nıl den nlınablllr. _ .. - ··-
' .. , . ~ . , . ' , 

~ llıı.ı;liıı r;i lrnm •J,. J,uhlmhn i l ı-, do~a clo~·a ı:ill nıck htl~«~nlr.r Sl ncmarılık 

E z o R L·A'"'"'"T'A .. Y"Y"A RE c i 
, ..... , ... , . . . . .. ' :.. 

Şahese rle r $ahff.serinde 
TOR K Ç E SÖZ L O Fransızca Orijinal 

Nüshası Nüshası 

i P E K' te M E L E K' te 
J '-: •' :, ,· •r.,...: '.r' ." 1" 

r,iirm"Jldlrlrr. Çflnkli hıı h!r kahkah:ı kuır.ı;ııııı, ne,.e ıncnb!.ıoır. 
lfil M•BCCllUI Bug-iiıı 63:\ I I l'P,•:?.30 ıla f40n11lM1ı rnntıncl4'r l'a rılır. S . . . ... ., ' . .. . .. .. - 1 mm 

• 
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Çardak alf mda yaoıanan koca 
aı slan birdenbire ortaya atıldı 

Eğlenceli yazılar __ ! 
BEYKOZ KÖYLERiNDE Bift 

GEZi~~ TINiN HiKAYESI 
~~-~.::;; =~-~=J 

ÇATAL 'IJ.:P&l'E 

-30- d 
Sabahleyin havayı alt Jçlnde bul

uk· Rutubet dahi ziyade idi; bu
nunla beraber çayımızı içtikten 
eonra _Yola çıkmadan geri kalına.. 
dık i zıra. bugün yolumuz uzunca. 
idi· A1ttanıa hanemize e.vd~ et

l!lait, ortada uzun bir heykeıl 
gibi, hareketsiz dururken, Ser. 
vet Bey, yer abibinin yanma 
Y&ldattı: 

- Kuzum Nedim Bey! Ben 
aenı ealddenberi ta.nnım.. Sen 
nammıu bir adamam! Doğruyu 
86)rlemekten çekinmezafn ! AI· 
l&b•tkma, bana. hakikati aöy. 
le: Bu Salt denilen pehlivan, 
keııdlılndeırı daha kuvvetlt ve 
alır görUnen Sanyerliyl ııaml 
oldu d& yendi? Ben, birinci gU· 
l'eılte yenllen Alit pehlivanı 
tıuumıyorum. Batıl adnu bile 
tluymadım ama, bu Sanyerli lz. 
zetın ild kere güreşini gördüm. 
l>eklla uğraştırıcı, ,.c eoluk aı· 
nı&dan hamleler yapıcı bir peh. 
livandl. Kara Saide nasıl yenil 
difiııe '8fJYOt'Um doğrusu. 

Nedim Bey ciddi bir tavırla 
cevap verdi: 

- A beyim, kuvvetin enda· 
-i olur mu? Kuvvetli kim ise 
nıeydanda o belli olur. Saidi 
seUnıaiz, r.ayıf görüyorsunuz a. 
nıa.. 

Servet Bey, yer sahibinin sö· 
allnü ketıti: 

- Bir liusevinin dc-diği gibi, 
elleri UZUndur mu diyeceksin? 

Nedim Bey güldü: 
- Evet. Uzun kollu pehli. 

\•an, haam:nı, her zaman değil· 
se bile, çok defa yenebilir. U • 
ZUn kolun güreşteki rolünü in· 
klr mı ediyorsunuz a paşam? 

- İyi ama, asma ka.bağı gi. 
bt uzun koldan ne ~tkar? Hele 
'ba" İzzetin eişkin pazılarma bf r 

k. Bu adam kolay kolav ye· 
Dilir mı hiç? Sen ne d~rsen 
de. Benim aklın'ı almıyor vesse. 
llnı. 

Nedim Bey man3.lr bir gll.l11r 
le -Servet Beyin on1uzunu olqa. 
dı: 

- Uzat.ma~ın, pa.{aCJğım! 
B:z de onların sayesinde, sizle 
rin s..ıyeni?.dc bce on kuruş ka. 
Zl.nacağız. 

Servet Bey, yer sal.ibine fa.z 
la bircr~y söylemedi. karısının 
\'e ÇOCU:klanmn yanma oturdu: 

- lşin i<::-ı.iizü anlaşıldı, !:O" 
cul-l:ır! Bugiin seyrettiğimiz 
maç, gUre;ı; de~!. güreşçikmiş.: 

• il: $ 

Meydana ı:ı!mıo.!t ı!ıra!ı Yu. 
sur <ı gelmifıt i. 

Varda!< altında yağlnnan ko· 
C'a :-r..,lan, birden <'rtaya atılıp: 

"- Bu kada·1 da re.zalcttir. 
~·ı rek yenilen bir pehlivanda 
~.aysiyet \'e ~rcf yok demek. 

r .. , 

D"ye bağırmak istiyordu. Ka· 
ta Sa "dın - yalnu \'e danışık. 
1ı da olsa - bu muvaffakıyeti· 
ne n'JS•l tahammUJ edile-bilirdi? 

Heyircilcr ar:uıında YU8ufU 
lanı,·a~lar çoktu. 

- Acabn Yusuf kiminle gü. 
r"~ceK?! 

Uerakile sa bırs1zl:ınnnlarni 
•a ''Pı çoğalıyordu. 

·'edim E"y: 

1
• - ~imJi l.°u'"u'" peh!ivania 
:.ara Sait giireşccc'.t. 

Da;!i. Bunu zaten iskele ba· 
ınıfa e-k n1en ilun etmişlerdi. 
ı"usut bir us!nn heybetile 

tılC'ltdıına ı:ıktı. 

d• ,!ki pehlivanı yenmenin ver. 
~ gunırla ortada dol~n.n Sa· 

idin om ""',nrı b'rd ' . • y - ı enı ırc - u. 
IUfu görünce - çöküvermişti. 

Cstilste iki güreş sevretınek· 
len usanan bazı mUsterller: 

- Bar:ka bir eğlence yok mu 
Yahu burada? Mütemadiyen gü tt, mi seyredeceğiz? 
• D"ye söyleniyordu. Yer sahibi 
N~m Bey. aynğa kalktı ve 
Yil s.!·k sesle müstcri?crc hfta. 

n 1 frırdı: 
.. - Ac-..ıe etmeyiniz. En bü 

~ uk, en heyecanlı güre~ şimc.ıi ı 
olacak. Belki içinizde tanmır. ı 
Yanlar da 'ardır: l\.leydana er 
ka11 • gilreş<;:i, meşhur ~~ut 
ı>&hlıvandrr. Onun gil~.Jni ee.y. 
rttmek itin kU k uktar bi 

le sabınnslamyordu. 
Yusuf her zaman.ki tenzu:!a 

yavaşça bqmı a.llayarak, ı.ı. 
diaini §iddetle alkışlayanları 89 

limladıktan sonra, eliııi Saldo 
uzattı: 

- Merha.ba .• Kara ottan! 
- Merhaba .. 
Saidin seai pek yavq ve can· 

malı. 
Saf din f çlnde garip bir etıpbe 

vardı: Ya bu adam benden hı. 
tfkam almağa kalkışma .. ?! 

Bu eUphe içinde bunalıp ka·. 
lan Saidin fazla dilşUnmeğe vak 
ti var mıydı ya! 

Yusuf pehli\•an derhı!l, neee. 
li bir sesle: 

- Hoyyy ..• 
Diye mmldanarak SaldJn en· 

sesine yapışmıgtı. 
Sait bfrdenbiı-e aendeledJ .• Fa 

kat, Yusuf A.deta herkeee his. 
eettirire~ne p.kalar yapıyor 

ve gillüyordu. 

Yusufun mak.sadr, blru fazla 
ca yonılmUI olan bu eski hu • 
mmı kıromnak ve ~ hız 
vermekti. Bunu acyirciler de 
anlamJ!tl. Hatta mU~terilerden 
birinin: 

- A_man! Toyyorenbdms bir 
flYlm" dil§tfl. 

~· 
12.10.940 Cumartesi 

1.00: Program ve memleket •aat 
ayan, 8.03: Xttzlk: Hafif proSJ"&Dır 

(Pl.) 8.1&: Ajam haberleri, 8.30: KU. 
atk: Hafit progTamm ckT&ml (Pl.) 

8.00/9.00: Ev kadmı - Yemek llateat, 
11.30: Program ve memleket ııaat a· 
J&n, 13.33: MUZik: .Muhtelit ıarkılar. 
(Pi.) 13.00: .Ajan haberleri, 14.0S: 
Mtızik, 1U:5/1UO: KonU§m& (lata· 
tlaUk umum ml1dl>rl1 Bay CelAl Ay. 

._r taratmdan). ıs.oo: Program ve 
memleket aaat ayan, 18.0S: l4UUk: 
Radyo c:&& orkeat.ruı, 18.40: KUZik: 
19.00: KonUfma '(Blbllyocratya) 19.1:5 
MUzlk: Halk ttlrklllerl0 19.30: Kemle· 
ket eaat ayan ve AjaıUI haberleri 
19.45: Kll&ik: Fam heyeU, 20.15: 
Radyo l'Uetelli, 20.45: Jdllzlk: lıluh· 
telif prkılar, 21.1~: Konuşma (GU. 
11nn meaeleleri), 21.30: !IUzilc: Radyo 
alon orkeatruı. 22.30: Memleket aa· 

- aaraon! Çabuk bcıt1a bW 
ok.!ijen maki.sti gönderi" de f11 
bifteği keş$in! 

• Cıımıute ·ı Pazv - 12 l. T e~ 131. T eı. 
~ 
~ tu Ramuın 11 Namaa 
4 .... hı1.tl 61 rıı~ı ısı 

·~ 
\ •-•ı &\.ı.Aııı \ .uwU ICsaal 

••Daefla e.oe u.n t.OI lJ.11 
dotafll 
OJlııı ı.ı.oı l.JG u.eo UT 
lklDdl 15.te 9.ll 16.01 1.11 

Ak.-m 17.U U.00 ıus UM 
Yat.91 19.06 ı.ıo 19.K 1M 
Jmaak .... 10.M ·~ı 11.11 

at ayan, Ajans haberleri: 22.!50: Ko
rıu~ma (Ecnebi dillerde - Yalım Ja. 
aa dalga poatulle), 22.SO: lılQzlk: 

Cazbnnd (Pi.) (Saat 28.10 a kadar 
yalnız uzun dalga po.taslle), 23.25/ 
23.30: Yarınki program ve kap&DJ§. 

mek lhmıdı. 
Bire Y1nnl kalar:a.t kllyd~ çık· 

tık. 

Yol Yok•ıı }'Ub.n gidiyor; mut
t.uıl çrkacağız. Çrlta çıka Ç a t a 1 
t e P e nin mrtını bulacağız. 

Bir eaatten ziyade çalştıktan 
sonra ım-ta va.eıl olduk· 

Sia kaybolmuttu; ylibeldikça 
manzara hoılqıyordu· 

llk tepeden atfolunan emar-i u. 
eeaı U.S za.lıme tlmi.ıi unutturd U· 

EŞEK METD.Ufl 

TJne çlkıroruz. Etklyanm ma· 
hali-! teli.kileri olıı.n E ı e k 
Dl e Y d a n ı na geldik· 
Arlt&dqlanıı biri bu mahalde ne

ee bfgtlnahm kanlan dö.kUldUftlnü 
anlauyordu. 

Hak!katen erb&.i ıerr için bun· 
dan ınuva.rııc meydan bulunamaz: 
~~a hAkinı bir tepe kl hangi 
l40lol olunıa olsun daha bir saat
~yoldan gelen giden seçilebilir· 

a olarak her ta.rafıı doğru ka· 
palı d~reler ve açık r.rtfar gidi
yor. Cıvarda içtima etmek pek ko
lay olduğu gibi dağılıp kaybolmak 
dahi kolaydır. 

Burada bir karakolun, bir bek· 
lem.enin IUzumu derklr S.e de on· 
l&rdan ~r yoktur. - Haydi, adamalalh kap11111 

ber 
Diye bağırmasından da anlaşı 

Jıyordu kf, mUprller araemda. 
gi}re§ten anlayanlar da va.rdr. 

Ramazan f ıkrafa,ı: NlllA l.'E'l' INKL~AM NOKTASI··· 

Nihayet nokta.t lnkma.ına v~ıl 
olduk. 

Mabeyin kltlpleriııden Serwıt 
Bey gtlrefi dikkatle takip edL 
yordu. 

Mübarek ramuan günü Dağ elındiye k"adar çıktıfmıız 
dallardan mürt.en oldufu gibi 
mamara dahi nilıbet.sis derece ce· 
nlttlr· Nereye babcağmı iman 18• 
1myor. lbtida geldiğimiz tarafa 
d<SnUyoruz: 

Servet Bey o gUn Yakacıkta· 
ki güreşlere fena halde !çeric. 
mişti. Yanındaki dostlanndan 
birine: 

Yalancı \'lızlll biri Rama:an g11ıı0 kllraUye çıkmı§. Ne aöyJeatn? Dk 
aktma ,elen ennr- ve tUtUıı içmenin aleyhinde bulunmak olmuı! Fakat bü.. 
ll1n en hararetli yerinde kolunu kaldınrken enfiye kutusu ne tUtUıı tabakan: 
dftfmesin ml? Kurnaz va.ız tsUflnl bozmamı~ ve ıı!SzUnU fByle bltirml~: ! Solda boyuna I r v a d e r e e i, 

P o l o n e z köyleri. L l 1 A. ç i f l· 
ı i ğ i, H n .s e y 1 n ı i, K ı· 
1 ı o 1 ı ve K a r & d e n t s <lir· 

- !~te mUbarck Ramazan gUnO., ben de bu lk\ muz\r ve gtlnab ncımeyt i 
hUIUrunuzda atıyorum.. ~ 

---------

.-K_a_çu_ .. k_H_i_k_ay_e_= __ I 
Ak~ üstleri. uat bet altı .Warma dofnı. bir put.ahane

dEJ aıcak bir çay, yahut blr tabak dolusu dondurma Te kU~ blr 
iki pasta yrmek daima 1~1 olur. Şundan dolay-ı kf, e.kpm yeme
ğı.ne bir huırlı:k yaptığına gibi, uframayı itJyat edindiğiniz paı. 
talı:ı.ne birinci 11mıfaa ıdze hizmet gören beyaz proatelalı mat
mnzellerle hafif tertip ahbaplık da etm:ı olur11unuz. Bunun ne 
faydaları var? Demeyin! Bir çok faydaları yardır ki deıhal gör
mcsrniz bile, bir tomurcuktan koca bir gill çıkar gibi kt-ndiru 
y:ı..-a11 yavaş belli eder. 

B!lrun paııtahanelerim!ale bu çe~it çalıp.nlarda.'l ekaeriai 

r.u!I \'e Polonyalıdrr· Onla.mı D.Ud gelip yerleştiklerini burada 
aolat;ı.cak dcğillın· Yirmi sene e\"\'el Rus hicretinde açlık ve ö
llim tehlikesini atlatarak bbe kadar geldikleri vakit, yapacak 
en i)1 i3 olmak Uzere bunu buldular- Bir de unutuyordum: PlAj 
moJa&ını kat ettiler ve eroin kullanına:"t öğrettiler· Pastnhane· 
lerde:..d tetldlatlarr da o kadar mükemmel oldu ki aradan :1rnc. 
iM geçtiği halda bu te§killtm içine. meseli ne \bir Alm:ın karlmı:. 

n~ da bir Fransız ,.e İngiliz matmazeli giremedi· S:uık! pasta· 
hane servisinde yalnız Beyaz Rus l;admları He \'aııt0va d1lber· 
Jerl mütrha...~ısmr!J gibi nereye gide~niz or.lara rııstgelirslniz! 

tcte Vanda da anlatmak i.st.ediğ'm p:l.Stah&nclordt>, ak~ıı.m 
U"tleri, gllmüş k:ıplı bir SttTisle 11ır.ak <:ayımı getirirken sPlô.m
h.!''ıJnn bu lmdmlardan biriydi. Ktt"k yaşında kadardı· Uzun 
boylu ,.e san~mdı· Tıpkı yeni tutulmuş bir balık gibi hareket 
edıyordu· Yahut biltün \'Ucudunu kaplayan derisinin altında bin· 
terce kUçilk b:!lrk ,.af.dı. Onlar, gözltriniz1n oltnsm:ı hiç durma. 
dan birer birer \'Urtt\'or; sonra lıepai birden loplr.nnrak, Varı· 
de~ı tnl'.'ydans getlrdfk!eri vak.it, afuıızın birdenbire dolu oldu

~nu ı;örilyord11nu•! Ama, b!ltUn bunları l;ir tarafa brr:ıkıılmı· 
ÇUnkU ben, kadm \·endadan daha z!yade, kc-ndi.,in'n bile bHme
dlğl bir \"and:ı.dan lıaluıctmek istiyorum: 

Ara stra V&Jıda ile kônU§urdum. Fakat !tiruetlen kcınu· 
rıurduk: Petrogradın merdi,·en b:ı.şrnd'\. yorulduğu vnkit. tı.rll ~rrn. 
ya get'rdiği çayın cP~nis'nl yoklamak. YallUt ııignr tab!Mmdnkl 
kü!U temi::lcmel< için b:ma doğru g"lir: Dı:.nzig mesel slnl eo. 

r:ırdı: 

- Ne derııiniz? Almanlar biz Polonyalılarla harp edecek· 

ter mi? 
''niı Potonyalılar !··" halbuki bir Polo11.ralıdan çok b!r 11<· 

ra:ıyalı idi· Bilyiik Harpte Ukranyar.ın l\Tzıl::ı.rn gc-çnıektcn .. e 
.hlarn~nı Sim"gl:nın barplerllo Polonyaya f.önm"sini tercih cdi· 
yordu. G:ıllba bU•1.ik bab3.'t llaklld bir Polonj·aJı ol3eakt1: 

- J{mllsr fena adamlar? diyordu. Ye, bir çiftlikte. mUfre
ıe harpleri eırumrla. Kızıl sU\ıırilcrin bir gece Ukranyadaki ev. 

lerini bs"tığmı hatırlayarak: 
- Ah, diyordu; koc&m ! Sonra eşyalal'tmız ! Çiftlikte ~Uz· 

Ierce hay\'an '"ardı. Babamtıı Yacar:standa avladığı hayvan. 
lar ... Ama heJ'!Iİ bizimdi· Kızıl!ar bir scc• ic:"r!ııtnde onlan bi-

O ece servisi 
Kenan Haliiıi 

tirdiler. Demek ki eimdl de ATmanlara k&r11 Wl'Uf&C&ltz ! 
Bununla berabtt onu teütn ediyor; ve mutlaka. bir fJ<'Y s~y

leml§ olmak 4çin: 
- Zannetmem, diyordum· Çilnkn Almanlar, Fransa ve tn. 

giltereden c;ok So\·yet ,Rusyadan çekinirler. Polonya, fkMl!nin 

&ramnda bir tampon devlet vulfesint görüyor. Bir dakika bu 
tampon devletin yıkılarak Sovyet ve Alman huduttannm bi~le~· 
tiğinl düıUnllnUa! Zannetmem: sannetmem? .. 

BlltUn tahminlerimin bUlfma, Sovyet - Alman paktını 
miltca.lclp ba§lıyan harbin bethıcl gijntl idi. Bir cvlUl gUnU idi· 
AkıJamdı· Yanda e.cele acele geldi: • 

- Sizi dışarıda bckllyeccğc .! dedi. Haberler fena!··· • 
Polonya lıarbinin ba§la~ı gtlndcnbcri Vandayı UçtlncU de· 

fa görUyordum· Saç tu,•aletinl de!i§Unıti~tl: 
....:.. Onlarla uğraşamıyorum; diyordu. Sabahları ıalatmavı 

tercih ederek fam ortnsmdan aytnyordu. t~in ti\lrası meraklt 
idi ki, banlar Vandaya daha ı;ok yaqıyordu; ve ~1lzü, ennki bir 
kalp gibi fdi. Bir halmumu adamm g6f;sl!nden c,:ıkanlmt'§ beyaz
la mnt arasında bir kalp! 

Vanda için kırk yaşmda domiştlın! Ama, bu kadar fazla 
göstcıın:?Zdi Vanda ! Yahut dalın faıla bile gösterirdi· Fa.kat o
nun yaş ilerlemes'nde, herhangi bir kndrnlık hnrnkcti için size 
daha çok l:Sğrctcceği §eyler olduğu:ıu dtı..nnur. ,. d k 

~.. , an nnın rr. 
kında değil, bıı va.,ı birdenbire geçerek dah.., f 1 1m • • ... az a o :ısını ıs· 
tctdiniz! Nnsıl düşOnUrse1li%, ~UgUnUn,. işte! .. 

O gun ftcn•is saati biter bltmez, Vanda,, drşarrda bekle-
dim! Snat on birdi· Gece idi· Yakası sunsık.ı 1 1 k bi • :apn ı oyu r 
gamsele \"ardı: ,.e lacivert bir bere yüztınu k b ki d . a u arın an so-
yulmuş bır meyva kadar açık gösteriyordu tik d f 1 _,. k . · c :ı. o arl.U\ o· 
luma glrdı: 

- Bize gidelim: dedi: ah, konuşmak . t; . • 1 
d 

. . 1s ·) orum. ?'\ası 
\'ıırşovn.ra ka ar ılerlcyebılec~k mi Almanlar?. ' 

Sonra Merreal Simlgliden bahaetti · on 1 , . 
1 _ . • un , .. AJ. blr nskcr 

oldugumı söyledı: 

- Kızıllarla dövUten odur; dedi. V@ k 1 . . . . o onel B~..ı: ı~~n de 
Avnıpanın "en ıyi harıciye n~~ırı" di.rordu. 

Ben de Jı:endi!'Jne f ngiliz ve Fransız . 
. . . gazetelermde okudu. 

;;.um 1ıan1 ha' adısle.rinı verdim. Polon~·ad h . 
~ J a angar ve vol tcrtı· 
batında C\'\·clce ç:ılıflmış olan Alzcıuııardan b h . • 

• . • a setUm. Bunların, 
,·olları ve malzeme depolıı.nnı ıyı bıldikte.,.; .. i h"k,.· Un . h 
J k ır r k •04

• • u ume 13 a
yn.tında Alman ~ ~ ıyc me arşı b!r teftik göz.etmemekle 11e 
kadar bata ettığını an!attım. Buna bir tUrlU ln • . R' 

K 
, 

1 
B ,_, anmı)or, ne ıç 

Slıniglinin ne de o.onc eA in bundan h b da l kl e. er r o a11a arını 

ıılSylUyordu· Fal:ct, ne olursa olsun hC!T !ley 'bir emrinkldi· Al-
manlar hududa 4o fırh ile girınitJlerdi. Varl'IO\ a açlık tehlikesi· 

ne düı;mU,tU· <Yana hlteeek) 

Önde S l rap l n & r, Av c ı 
Jr O r U• 

Sağda. Y e l aı: e n t e p e, A· 
r ı z a l ı m e y d a u, D in d e· 
r e-

Strlm bu tarafına döııaeniz: 
Sağda V akı f koru, Su 1-

t a n d a ğ 1, K a r l ı t c p e. 
Önde E 1 m a J r, A l e m d a· 

~ ı, uzakta Ç:unlrca.· 
Solda Kayışdağt·-
Hfımlı ucu 'bucıı.~"1 bulunmaz btr 

tablonun önündesiniz· 
İN.MEl'.E UAŞI.~DIK 

Ça.taltcpclcri solda bırüaralt in
meye başladık. Yollr.r pek fena. Ö· 
kili arabası ~imdi ge~bilir; !Wn 
nn EahmcUc!'lc geçiyor? Or.u sahi· 
binden ııormnlı· KıŞtn ge,mek mu
haldir· Ezcilmle çamurda gaı1cola· 
bilir· 

Dilı: bir yoku~u yan:rı saat ~ 
dnr iniyoruz; ~onra tckrnr ı:ılcıyo-
nız. 

Nihsyet M n n o 1 K l h r a• 
nrn mcr'ası denilen ikinci srrtı bu• 
luyonu. Buranm da manzar:ıeı pe!k 
lltlftir. Ç a t a ı d a ğ m yama• 
cmda A r l f b e y ç i ! t l i ğ f, 
daha bC'rido K i n c o o ğ l u afı· 
lı... Bahusus bu ağıl pek hOljtur. 

Sola doğru dağlar ufalarak O\"&· 
ya iniyor. 

Uzakta b:.ı tara! çiftliklerinin en 
mükemmeli bulunan S u 1 t a • 
b e y l i ğ i belli oluyor; Bahriye 
Nazırının uhdenlnde imlı· Sahip 
olmak bahtiynrlığnıda bulwıdufa 
kadar gelip eğlenmek hwm.sunda 
bahtiyar değilmiş. 
ALEMD..\GU~IN l'EŞlL S&l\ALI ... 

Lakin bunlardan ziyade öıM;tld 
ma.ru:ara biri cnlib oluyor; çtlnkll 
mahaIJ.i m:ı.ksudumw: olan Alem• 
dağı i!fte bin )ıllı!t y~il aakalmJ 
82.lhyarak bizi dn\'et edip dJrUYOI'• 

Korunun methaline 119kulmq 
E r m e n l k ö y U niln klliseıd. 
sair ebnlyeden tefenild edh-or. Bu 
.kadar kırlan do~trk; 

0

hiç bir 
ca.mH §elifi bu kadar teferrUd e
dcbilccclı: dcreceee vA.si ve ~iirteft 
bulamadık. 

Nihayet Ermeni kö}ilne gtr. 
dJk. lçinl tenezztlh için gelmJ§ fat· 
1r su takımlarile dolmuş bulduk. 

Za•en dura.c:ı.k değildik. 

KORUNUN 1Ç.U."Dg... 

İ§te azıımct ve mclıabcti hU.U. 
ve let.afcline kıı.tnu., bulunan Jı:o~· 
ra dahil oJd:.ık. 

Eflake aer çelanı,, olan de\olel' 
libas itibarile ancak yer;;U taç il• 
iktifa e~lerdf. Kamet.ıeriııin ._ 
tikamet ve tena!UbllnU muhafaza 
için yanlarına doğru dal budak· ..... 
lıvermişlcr; hatta ck!erlya olduğu 
gibi oyakla.rn, eteklere saplarak 
nrz-1 hulus cd n ve mlldaheneleri 
sayesinde hayat damarlarına ka.· 
dar h<>rtumlnrmt soknuys. çalıfan 
s:ırmnsıklar, clfrclcr, böğilrt.lenlel" 
misilli dfunen-pü3larm temasını bi
le tecvir erlem mislerdi:-· Pek ilıa.
bet etmi lerdir; zira o aa)ede boy 
ve boslnrmın t ma a:ılle hayran 
olabiliriz· 

Kom;D~\ fü\1'110LMAK 

Alcmdnğı korusunda ka)bolma.k 
Jilnrdısr ı;ok i itllm~tir; sahte bir 
kibarlık fı!;a ıı zannederdim; timdi 
tn.sdı.ıt et.mey mecbur oldum: 

Korunun altı temiz olduğu için 
her taraf yoldan fark olunmuyor· 
Hakikaten yollar da ı:.z değildir· 
~aşrrmak pc.k koln} ; bunun içiıı 
T a § d c 1 e n c giderken yolu 
lrae etmı-k üzere aşı boya ile ağac
lara icrn edilen i_aretlcıi pek becl 
gördfilt. 

lla'tik göz cihat i crb:ı.:ıyı kolay
ca bulabilir: Zira :ığaçlann yalnız 
bir tarafı yosunludur. Şimal t:ıra· 
fı olacağı e 3ikardrr. 
T A Ş D E J, }~ N p 1 N A R 1 

T a !! d e l c n pmarmın onun· 
dchl kah\•cyc gelince tenczzühçti
lerden yalnız il:I Ermeni)d bulduk; 
!ilkin çok ge<;mcden kndm, erkek 
olmak Uzcre bir rok Ermeniler, 
Rumlar, hatta mUsltıman kadrnlım 
gelip sC'tlere yerl~tilcr. 

Biz i e m ,-akün en alasını tut
muı;tuk· 

(Arkası "nr) 

s p o r - - - - -
Boksörleri davet 

htanbul Bolıis AJalllıı-s- : 
Ankara Boksurlerlle k&tl1la1mak 

üzere yapılan ııeçmeler• sıtııt.k edca 
biltiln boksörlerln tartılmak Uzcre 
12/10/940 Cumart .. ı ,.unu aut 13 
ten u. e kadar mııre merkezine gd· 
melen rica oıunur. 
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·---------....---------ı 
Sinema ve tiyatrolar 

Şelıfr Tiyatı-osu 
Bu Akşam 

Dram kısmınd!ı. 
OTEU.0 

Bu akı::ım Komedi ktsmmda 

YALI rşAGI 
l"i Blrı.ncıtc;ırl.n S:ılı gUnU ak§nmı 

Şehir Tlyn.tro:ıu Komedi kısmında 

De ~kıl.r MuWlB SabahntUnlD ild 
bU:; ilk c"cr1: 1 - Kerem A!Jı - mı· 
3 Ulı .,:uk mns:ılr, 2 - Efen:a A~!u. 
1\11111 operet ( 4) ı•crde. ı 

Ra5it Rıza Tiyatrosu 1 
11 Blrln"lte'.;rln Cuma. gtınU altşaııu 

'Csküdar Hale mncmasmdıı.~ 
"SCitTl."K,. 

Vodvll (~) rcrde 

Beyoğlu Halk Sineması 
ı _ Uç Ah'onp çnvuşıar Harbe ı;t 

dl:;or, 2 _ r.ı hltOmlar Kalesi, 3 _ 

Hl L 

( KAYIP~./'H ' --. o .ul ar GUnc:tnJen 8 inci ııınıftıı.n 
nldı"'.:'nn tnsoiknamemt .zayi ctUm. Ye· 
nutnı çıkaracağrındnn eskisinin hUk· 
mU ;>oktur. 

Jl'nhrcddln Erdem (61 

o(33783) 

• • • 

Vakıt, neşriyatmdan : 

Seçme 
H·kayeler 

Dördüncü Kitab 

Ha;ıra defterı 
adiyle neşredildi 

Bu IWabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu' -
.un lılkA;)elcrl rnnlır. 

128 sa;falık bu kitabın kıy. 
meti 10 kunıştur. 

Toptan yaş sebze 
ve meyva fiyatları 

11/10/9'10 cuma. ı;Unn lstanbul b:ı 
lcdJye:ıl merkez hlUlndo toptan satı
lan orta derecede yaı .ıneyv&. ve sebze 
!lyııtlıı.n: 

cı:-rsı 

Bamya 
Domı:ıtcıı kır 

Domateıı smk 
SnkızknbaJ?7 

Soğan 

Koru;) 

12 
2.50 

5 
3 E o:;J encsinde TUrkdn vı:ıpurundan 

nldığtm ııman cUzdanunı zayi ettim. 
Ycnlsinl nlacağmıdıuı esldslDln bUk

ınU yoktur. 

Faaulye çalı 
Fıı.rulye ııyııcltıı.dm 

Fuulye yeşil 

5 
5 
tı 

n::ııı----------- :u.ıu m.RAlHYm.Enı 

Tllrldbı vnpurundıı. qçı Slileyımın 
of;lu Belmr Dilek (33787) 

htanbul .t\~ye 6 mcı Hnktık M.:l.b.· 
kcmcslnden : 

007/2438 
lıtanbul .ABllyo 6 mcı hukuk ha.· 

kimliğinden Unkapanmda Yavuz Si
nan :nınıı:ıııcslnde ŞaY.şırcı sokak l/S 
Abdibcy npartıman Sn.re tnrafmda.n 
ltocl!Jlt iknmctgt1hı meçhul :Musa cley· 
hl.ne açılan bo~ma dAvasmm icra 
lalmn.n muhnkemesl sonunda: Taraf· 
hr arasındaki cv1lllğin bo§&DID.ağa 
ç •• ilmcs!ne ve mnsarıtı mulıakeme
nın mUdd l.aleyhe tahmmne temyizi 
kabil olmak üzero ittihaz olunan htlk· 
mOn mUddelıı.lcıyhln ikıunetga.bmm 

nm,:hul bulunması luı.scDlle nam sure· 
tınl.n mo.hkcmo dlvanh:ıne.'!f.ne taılkml' 
\'C keyflyctı.n on bc!1 gOn mOddcUo 
gıızcto lle uo.nma karar vcrlldlğl.nden 
mumıı.Ucyh Muım.nm on be, gUn zar
fında mczki)r hUkmU umılen temyiz 
ct.mcdl:t takdlrde ka.tlyet kesbetm!f 
.ısnyılıı.cağı tebllğ yeri.ne geçmek Uz:e· 
ro llA.n olwıur. (83780) 

BORSA , 
- Ankaral 1-10-940 -
1--ÇEKLER--ı 

ı sı.orna 

100 Dobu 
100 Frcı. 

100 Uret 
100 lavf1)re Fr'O. 
100 l"lorln 
ıoo na~ 
100 BeJp 
100 DnsJıml 
100 !Ava 
100 Çek Kronu 
100 Pes:eta 
100 Zlotı 

100 J.>en;IS 
100 ~ 
100 Dlnıu 

ıoo ren 
J 00 lsveç Kront 
100 Rnble . 

Ş,U 

ın.ıo 

23.6871S 

0.9971S 
l.G=5 

u.oo 

2G.5S21S 
0.6%3 
3.1750 

81.1875 
31.0050 

- Esham ve T ahvilAt -; 
:ıı:rgnııl ıo~s 
Sn·as - Erzurum \'I. 20.21 

• Aruı.dotn Dem ryoln 
1 \'O JL ~l.n 38.-

Aruıdoiu Dı:mlryoln 
JIL peşin 88.-

Fasulye barbunye I;ırnu:ı:ı 

DUoor dolmnltk 
BUbcr f!lvri 

Ispanak 
Le.hana 

Pırasa 

Semizotu 

Patlıcan bal 
PaUıcan ort& 

P&Uıcan ufak 
PaUıcan bostan 

Amlakabağı 

Hıyar 

Uaydanos 

Dereotu 
Havuç 

P8llcc.r 
Turp lınmm 

TUrp bayır 
'üzüm çaVUf 

'Oztım ~"&pmcak 

'Ozüm mtl§ltüle ı 

'OzUm rauk1 
'üzüm balbal 

'üzüm alynlı 
Elma Am.a.ııya 

Elma l.ııcl>olu 
Armut yabani 

Ceviz lmbulclu 
A-yva 

Nar 
Kestıı.ne 

:Muz yerli 
Taze incir 

8 
8 

5 
6 

:; 
5 

4 

7 

' 2.50 

1.25 
5 

9 
3 

-.50 

-.7~ 

3.50 

2.50 
ı 

2.M 
30 

12 
H 

ı5 
11 

12 
25 

10 
9 

10 
tı 

10 
8 

.(5 

10 
Limon ccncbl 420·504-578 7::iO 

Kıı.rpus Alılca ba~ 14 
Kıırpuz Alaca o~ ıo 

Karpuz Alaca Ufak • 
Kavun Kırkağaı; ba§ 12 

Kavun ltırltnğnç orta C 
Kavun ~{Jrkağaç u!alt 2 

KaWD H.ıı.snnbey 'ha§ 1:5 
Kavun llnsruıbcy orto. 8 
Kavun Has:uıbcy Ufak ' 

Emniyet Sandığı Mü~ 
dürlüğiindeıı : 
Cağn.loğlu Emnlyet Sandıp knr:;ısı 

Hasa.npıı.,a mcdrcseıı!nde Bayan Ay~e 
K.:ınadoğlu ::?.8.939 tarllılnde sandığı· 
nm:n bıraktığı para lç!.n verilen 48443 
numarnlı Bonoyu z:ı.yl ctUtfnl söylc
m.11'tlr. Yenısl \0crlleceğinden esk!slnl.n 
hUkmU olmadığı UAn olunur. 

(33i7t) 

irahk kat ve o a ar 
1 Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkalade naıaretli, 

ha,·adar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kiralık 
odalar ela vardır. 

Vakıt G" ·ctcsi ldarehancşinc müra:aat. 

----------------------------__._----ı 
~.~~~·~ ~~ ~~:m.112~~~3?1f.i~·~ 

~ V A T matbaası 1 

Kitap klsıntnl 
tanzim edip 

ljeniden 
açmıştır 

me~mua, g~zete basar. 
nam:na dizP.i inleri alır. 

T. iş an kası ı adet 2000 Ura. ... zcıoo.-ıtra 

• • 1000 • - 8000.- • 
" • rıOt> • - 8000.- • 

1940 Küçüll Cari 

Hesap/en 

ikramiye Planı - .,, 

,~ . 
10 .. 
nı • 
zıo • 

~. - sooo-. 
100 • - 4000.- • 
ro • - ıı1:ıo.- • 
2:-. • - ıı~o.-. 

Keşidclcr: 1 Şubat, 1 Ml\. 
)'11, 1 Ağuıtos, 1 lkincitcşrin 

· tarihlerinde yapılır 
c'• +MV•i 

Başvekalet Devlet ~etco,·oloji lşleı·i Uınum 

Müdürlüğünden: 
ı - Ortamelttep mezunlnn ne lise mezunlarından kendl gruplan :ua. 

ıımda. yapılncalt mUsab;Lka. ile memur nlm:ı.caltlır. 
, 2 - Tnllp olanlt>.r mezun o1dul~la.rı mektep ve mczunlyct tnrlhl, lltl adet 
ve:ılkalık lmZalı !oloğraflıırmı isUdalarlle birlikte An1tnra. po:ıta ltutusu 4.01 
adre5'lo umum mOdUrlUğümUze ı;öndermc1erl. 

3 - Müsabaka ~c-k!l ve ocralU ayrıc:ı. kendllcrlne ya:ı.ı 110 b!1dlr1lccc-t;ı 
clhcUc istlda.lnrm'l nc;ılc ııdrcs1crlnl yıı:ı:mıılıı.rı ıu:ı:unm llt\n olumır. (fl::il(I) 

Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katında ve makıne 
yerleri istirenlcrin Va.kıt Matbaası ld:ırc memurtur,runa müracaat 
etmeleri. 

•QHSA • *''ii#M* &W:ZM,. 

) 

~~~~~~. ·-

i OSMANL .BANKAS! 

ı 
J 

'TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi '1863 
Sta:iıı~n ·,,,. Tiirkiw Cümlıurireri ile mürı.,kı·ı mukautler..ımrsı 

2292 Numaralı 101611933 tarifıfi karıurıf.ı t01stiılt ~dılmıstır 
/ 1~1611933 t.JTıh/ı 2'135 Num.:m1/ı i7ei)ml OlızrteJ 

ı Serm:ıye~ı: t0.000.000 ınclllz Lrrns• 

~' .thtıJ:ıt okçe:;t: • 1.250.000 lnglllz Lll:~~ 
,r 1. \ 

i 

/.~t. Qrkiycnin baslıca $chirlerin1h, 

~ PARIS. MARSILW\ w NIS'do 
LONORA w MANÇESTER'do 

• MISIR. ı<Umıs. VUNANISTAN. IRAN. IRAK. flllSTTN 
~il .ıc MAVERAVJ ERDÜN°do 

, ~ Mcrtıez ~ Şubeleri 

~ VUOOSlAWA. RUMANVA. VUNANISTAN. SURiYE. l08NAN 

a.: 
9! FilyafJcri ve bQIQn -Oü~y:?d:ı A~ta ve t.ıiuhabirtcrJ O~r4ır 

Her nc.vi t3:ınka Muarnclclcrl \'3PV 

t1es.ıtn car. ve mcv<'ual hcs.:ıpbn lı!i~ad1 

T1cari krcd~cr ve vt'slıMı kr<'dılcr kü~dı 
Turluyc ve Ecncbı rncmleke:kr üzcrı.no k~ldc ccncdat ı!.konıosıı 
Bors.:ı cmırlen. 
Esham ve tah\.U.iı. a'nn 'l.'C cmta<> Ozcnnc avam.' 
~ncdaı ıalı.sllMı C;: sairt'. 

~:ıhıbt: ASIM u:::, 
Omum neı;riyatı id:lic eden: 

Basıı<lığı \TT: v Al\ I T M rıt 1Jaas1 
Uef ik A.1ımt>t <;<'vl'n~i' • 

-YENi UDRA 
~,,,~~A(,0'$'~ı~S»ı2?'.Zı~ ~, ........ ..,, 
~ _ On nılp renlı: •• hepsi d• fil 

H n•ın orluındakJ dolikleD ~ ~ 
.s;ı Parllio scıa moduı. Kutıı.' 

~ - gerebllirdalı.' ;: -:-r 

1
, Enelce mDmkün ·oldu~ 178..~Qt.ııl'l-.;..;:+ 

lıl1&YY11r odilerniycn daha 
bıfif dıhı ince bir poıira: 

(havalandırılmıt) : dır . f;t~w,;i~~tf 
Yeni • .,. nefia lıoku adet& 

~ f'r•ıısanın Midi heule.rla• 
~ deki çlçelderi l:oklamıı 

binini bulacak11011. 

~ Bütün ırüo aabll dımn 
~ ~ünld •• Krema kCipGı:ii" 

ile kan:\ınlmı,tır. 

G!iıel •• finimal " 

rüzı:ir '"' yaımur• 
dan ·wr1a teılerrıo• " 
den kattiycn mÜle• 

0

.t\r olmn. 

lf!!.. Büyük modelde 

Satın almazdane~alı 
HAKiKi RENGINl 

~ yeol ye cnlp kutu. , 

'• \.. -:f 
~~1.&'.ZZ71.zt.t1h~ZW.ZZ1lı'l'tW&'ff$J7l7artZ~lffi 

, GOREBILIRSINfz 
Kuhıııaıı orıasını1alı:I cıeıı•tea balııftll. 

ı hisarlar um~m 
müdOrlüğtlnden: 

Olnst 
Parşömen klğıdı 

MUhUr lrurşun 

~nırtan 

600 top 
1000 Kg. 

Ekslltmcnln oakll 
Pıı.zarlık 

• 

1 _ şartname ve nUmune!erl muclblnce yuluırda cııu ve mlktarlan :ra
zı1ı 2 kalem malzeme pıı:ı:.ıırlıkln s.:ıtm almıı.c:ıktır. 

2 - pazarltlc 24/X/940 Fcroembe günU hlz:ı.larmda. yazılı saatlerde Ka· 
bat.aşta Lcvc.zmı ve MUbayant Alım ltomlsyonunda yapılacaktır. 

3 - ş:ırtn::ıme ,.e numuneler nözO geçen §Ubeden panu:ız nlmablllr. 
( - 1steltllicrln pn.z:ı.rlılc 1ç1n tııyin oıuna.n ı;ün ..-e ı::ıntıerde te1'Jlf ede· 

celderl flnt U:ı:crlnden % 7,5 güvenme paraıarne birlikte me:ı:kOr komisyon& 
mUracıuıtlnrı. ı{D643) 

Ar.kara Jandarma Satınalma Komis21onundan: 

l\Ifüfan 
1a ooo mıo 

6 000 " 
1,500 
5,000 
1,800 
2,000 
3,000 
1,5.00 
5,000 

55 
5,000 

10,000 
1:-i,000 

• 'i,000 
1,200 
1,600 
l,000 
ı,c:ıo 

,, 

" 
" .. .. 
" .. 
" 
" .. 
.. 

01nıd 

Bulgur 
Pirinç 
Un 
Sadeyaetı 

Zcytınyağt 

Zeytin ta.nesi 
Sabun 
Bcynz poyntr 
Toz şel:cr 
Ç.ay 
Tuz 
Fasulye 
Pntctcs 
J{uru soğan 
J{uru uzum 
:Mcrcımclc 

Nobut 
şehriye 

TnhmL'l 
bedeli lllt t.emlna:tı 

J.Jm 
1950 
ıs o o 

225 
7000 
1170 

700 
1200 

{)00 
1000 

830 
350 

2300 
1050 

490 
300 
360 
1~0 

.(80 

!2G55 

Lira Knnı:t 

146 ::!5 
135 00 
16 88 

525 00 
87 75 
:;2 00 
{10 00 
G7 :m 

142 50 
2cı 75 
26 25 

172 50 
78 75 
86 75 
22 fiO 
27 00 
11 25 
:ıs oo 

JG99 18 

thale gillı ve saaU 

H/10/9-iO 
Pıızıırtesl sııaı us 

ı - Yulmrdo. mlktan, cinsi, tnhmin bedeli, 11lt tcml.natile ihal~ gun ve 
ııa'ltl yaDlı (18) tcş1t yiyecek malzeme,!! Ank'-rıı. J. Genel I\:omutanlık bl· 
naıı:ndald jandarmo. sııtmnımıı ıcomlsyonuncn ltap:ı.lı zarf ek3Utmc,,ue aatm 

aıınacalttır. 
2 - Bu on sekiz kalem y1yccc-k matzcmesl.nln hepsinin birden b!r ıstek· 

Uyo ihalcsı caiz olduğu S'fbl "bulgur, p!rlnç ,.e unun,. blr, eado :rıığm 1::1r, 
zeyln yağı \'C zeytin tancsl, ııabun ''C beyaz peynir blr, toz ~cltcr, ç:ıy ve 
tuzun hlr, !nsulyc, patates, l:unı soğıı.n, kuru U..-üm, mercimek, nohut ve 
tıebrlycnln c!o ayrıc:ı. bir ~ckllye caizdir. 

3 - !!490 e:ıyılı kııı:unun istek ve r;::ırtla.rmı havi tsteklllerln ilk teminatı 
muhtevi kopalı vırf tcldlf mclrtuplnrının ihale gUnU saat on dörclı kadar 

komlsyonumu:ı.a vcnnclerl. 
4 - şartnamesi parasız o14mk lcomlsyondr.n nlmablllr. {6028) <D099) 

eeı 
nı 

diyesi~ 
arı 1 ---

IsbınbUlun muhtelif ıscmtlcrln!le Kok klSmUrO satmak tlzerc DııJml En· 
cnmence kabul cclllt'n bayilerin inim vo nılrcslerl a~nğıyıı. dercedllml:ıUr: 

:Mustafa Atasnyan 

Sabri Akm 
Hnm Haydı:u 

Osman 
lbrahlm Tornmru; 

Ablt GQra.n 

Sallm r:.cız 

ô:ncr Başltnl 
SUlc-ymnn l!<ızl 
ııu yin Şl'nt;ııl~ 

ts:na.ll Ayar 

iBt-yoğlu, Kaımnpıı.§a Hıı.vuz Kapıcı 

S. No. 38-40. 

Emln!lnO, Tekirdağ islteleırt 
EmlnönU, Beyazıt Yenlı;crller C. 
N. 130. 
Eml.nönU Ahırkııpı 
Kadıköy, Kızıltcprak Bn~dat eaddcl!l 

ı~o. 121 
Fııtlh, Şclız:ıdeba11ı AtatOrk C&ddesı 

Es!ııf ııokak No. 5 
ACal::ı.r, Hcybclind:ı. .Ayyıldtz C. N. 109 
Dalnrktiy 
B"şlktaıı, Dlklllls~ Emirb:ın C. N. lGS 
U:ıkUdru' Beylerbeyi .Abdull!llıağa C. 
No. 3G 
'üskUdar, Kısıklı Dulgurlu c. N. 5 

• 
Keyfiyet alt.lmd-ır bnyllcrln ve tı:ı.yın h:ılkımızm ltUl;lma. nrz ve ilin 

olunur. (9773) 


