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Başmuharriri: 

Ahmet Emin Y A L M A N 
\'ATANE\1 - Cap.loğlu, Molla Fenari S. 32 
Telefon: UIS6 -Telgraf VATA.~ tst. 

11 rn 
ı 

Bugün 4 üncü say/ amızda 

Kadın sayfası 

HAZiRAN 1941 
ÇARŞAMBA SiYASi SABAH GAZETESi 

Mi/li Şef 
Ankaraga 
avdet etti 

b ~~ara, 1 O (Telefonla) -
"'f!ıaıciirnhur Milli Şef İnönü 
~ lkazalanndan Hayma
~"Ve Polatlı civanncla yap· 
";:r1 tefkik gezintiainclen eV• 

..........._ ebniflerdir. 
"i 

~~=============== 
Suriye 

hareketinde 
• 
ıyi inkişaflar 

~iye hareketi neticesinde 
Ur. F.,-ansa hareketi yep
~· bir ısafhaya girmiştir. 

e Coı artık Fransa Rami· 

"a konuşuyor. 

Asker ailelerine 
yapılacak yardım 
Belediye resim ve tarifelerine 

zam yapılıyor 
• 

ıBded.iyeyi aLakacla.r ed~ .işler pa'bileceklerini Falerir etütler 
üzerinde Dahiliye Vekalcıt.ile te· hazırla.makıtaıdıır .. r. Bu etütlerin 
mas eıtımdk iç.in Ankaraya gitmiş hazırlanan kanun proJe,,ı iç.in 
bulunan Vali ve Belediye Reis.ı f.ayda.lı olacağı muhaildı:aktır. 
doktor Lıitfj Kırdltr dün sabah Bugünkü vaziyete nazaran mü .. 
-.-.IL.r;~;.,e ..ı."nmii~ .. tür. 
""" .......... g(,> - kellefierle, yardmı görecekler a-

Va\i Ankarıaıda, asker aileleri. nsmda haeıl ol.an adet Jiark.lan-
1\C yaıpıLacak ya.rd·ım me9elelerı ' nm her belediyenin umumi mcc· 
üzerinde temaslarda bulunmU§- l& vas~tasile mahal1i .imkan ve 
tur. 

Öğrendiğimize 
Mill~ Meclisine, 

vaziyetlere .göre telafi edebilme· 
~re Büyük si Dahiliye Vekal~ine gönderi
belediye!erin lecek etütle.-.in etıaslannı teşkil 

etmektedir. 
'kendi ~açla.rmı ınazan dikkate 

,_ ,_ .ı.. 1_ .ı · . 'f , lstanbu.l Bcle<Liyes.i lbu hus\1$ta-
arara~. 'De c:ıulye resıırn ve tarı e- k " t"d"" 00 A lc.a •• d 
leri iller.inde yapacakları zaml.a- ı 1

. ~ u u n ° raya gon er-
nn niSbet:Ierini tay.in elme'k haJc:. ~ r. 
kının umumi mecli!slere veri'hnesi lstanbul Belcıdiyesinin asker 
husınrunda bir ilcan.un layihası ailelerine yardım .iç.İn vesaiti nak
tewii edileccıktir. ıliye, elektrik, havagazi, tanzifat 

ve tenvirat, müştail ımaddc.ler, 
Muhtelif ıbclcdiyeler kcnd'i va. 1 f k te e on, ontrat harçları g.ibj ver. 

z.İyetlerfoj gözönünde tutarak ne. gi tazammun eden hususlar üze. 
kır üzednde ne miktar zam 'ya- rine zam yapması muhtemeldir. 

'f~: Ahme"ı: Emin YALMAN 

\f ichy feryat halindedir. Bir 
iti( taraftan Almanları mcm
~ etmek için bağınyo-r, bir =========================· 

tıara tan da yarınki Fransız im- ço·· RÇIL H ı· T L E R 
'it tor.luğ:unun bütünlüğüne 
~ endışeierin tesiri altındadır. 

~ ransa için tabii gidiş birse- Girit harekatı Amerikadan 
~ı;relki mağlfıbiyetten sonra 

~ ~u~~~:~;:~~iarn!:~ hakkında ümidi kesti 
b;ı~rdı Akdeniz harbi büs
bllı. başka bir şekil alır, har
~ Uınumi seyri değişirdi. 
~ıı~ halkının yaşayış şart
~lt bakımından da bugünden 
~arklı bir vaziyet hasıl o-1-
tal ~: O zaman Pariste bir La
'ltttı. hukuıneti kurulur ve işgal 
~aki Fransayı, hiç olmazsa 
lda n açığa, Almanya namına 
'e ederdi. Fransanın şeref ve 

& ~u da çiğnenmezdi. 
~ it Yola gitmek fırsatı bir 
t~ kaçırılınca, Vichy'de Ma
~ Petain'in reisliği altında 
~~li. an bir Fransa için bir tek 
~11 :uş yolu vardı: Mütareke
~ rt elle sarılmak ve iki mu
~ ~rafta da emniyet uyan
~~ ağa ve her ikisinden saygı 
~ : et_ıneğe çalışmak ... Mare
~ 1etaın bir müddet bu yolu, 
~ 1 tnaz gibi görünen bir 
dtıatıla tuttu ve bu gidişin fay-

l'lnı g"ro·· ~ o u. 
tihi llkat Laval ve Amiral Darlan 
>at l~zguncular nihayet ihti
~ "lareşalin imanını sarstı
Sqlive ınukavemetini kırdılar. 
tô Y~e Alman tayyarelerine 
~~l'ilen müsaadeler ve kolay
~l', Reşit Ali hükumetine 
~tl ~ed':ki Fransız kuvvetleri
~hızat göndermesi, Alman 
~l'\ıi hlarmın> Suriyeye akını 
tiUzı u rnuvazeneyi bozdu. İn
~, e:r bu defa da gafil avla
ta lı. k ve iş işten geçtikten son
~1ar.ekcte geçecek yerde ha
"~ b:l'i <:esaretle karşılamağa 
llıe.ğ ır takım riskleri göze al-

V·a karar verdiler· 
~hy hükumetinin hak ba
~llıae dan kopardığı kıyamet 
~ltt-j Yi ikna edemez. lngilizler 
s;eye doğrudan doğruya bir 
~~ı....llleydanı gözile bakmağa 
'-ııu11t'durlar. Bu meydan düş
~ tarafının eline geçmek is
~ aurnı göstermiş olduğuna gö
~ k davranarak burasını iş
\i~tlb.ek İngilizlerin hakkı, 

Vazifesidir. 
~anu: s.. 5, sn. ' te) ı+ı 

Avam kamarasında 
tenkitlere 

cevap verdi 

Amerikanın eski 
Belç:ka elçisi 

İntıbaını anlatıyor 
Ncvyork, 10 (AA) -Ame. 

rikanın Belç.ikad•aki eski büyiıİ< 
efçjsj B. Cudahy Amenkaya dön
müştür. B. Cudahy Atmanyayı 

)

1 ter'kctm.eden evvel gazetec, sıfa
Hıe H. H.ıtıer ıtarafındaın. kabul 
e<lı;ıtUflir. B. Hiilier'.ıın kendJainı 
~yri d!ostane -hır vazıyetle ka
bul eı:. • ..ğ1ne işaret eden B. Cu-
dahy d.ı.yor ki: 

c- Bende hasıl o~an intıbaa 
göre, B. Hider Amerikalı oldu
ğum iç.in beni sevmemiştir. Al
manıar ve B. HitıLer Amerikanın 
Ya!kında harbe gireceğini zanne· 

Winaton Çörçil diyorler.:> 

Londra, 1 O (AA.) - Bugün Sabık . b~~ elçi. ~ey ana tına 
Avam kamarasında müzakerele- . şun.arı da ılive etrnıotır: 
re amele parti.sinden Lee Smitihin ! c- Şayet harp birincite§rin_ 
beyana:tile ıba§lamnıştır. Sm.i.th ide~ evvel aa'keri bir ne~eye 
bugün yapılacak müzakeratta I ~glla.nm~zsa c30 sene haı'bı> ne 
herhangi !b.iT km ve garaz eserine i donece~br.~. .. . 
te6adüf ederse pek mütehayyir B. Hitle! ıı_ı B. Cuclany uzcrın
oiacağını kayıelct'tikıten sonra de- ~ bıraktıgı mtfuaa nazaran B. 
m.iŞt:ir ki: rütler sulh yapmak veya sulh 

«- Girklin tahliyeai. dütmana rnıüza~~re~et"ine gir~ arzuaun· 
f,ge denizinde · ve Çana4tkaleye da değ.i.kliy __ • --o----
karfl fevk.a!a'de büyük b.ir hare·! s . 
~~a*;=i<>~:r~~~:::~ ovyet teshhat 
zer fırkalarının Sid~ya ve Akıde- K • • 
niz tariık.lle iaşe, mühimmat ve omıserı 
takviye al'ınalanna mani olacak 
surette lngiüz fifosu tara·hnıdan ı d • ıd • 
yapılacak narekeıtılerj de tahıdide az e ı ı 
uiratmıŞtır. Efkıarı umumiye me
ıeYa neden Giridteki T aıyyare mey 
danlannın büy.i.ifü~om~ ve tah
lci:m edilmemiş ol<lu.ğunu ve müt
tefilded:n orada bulund1uklan y.e. 
dl ~ zarfında neden yeni ıta~a
re mey,danlaN yapıbnam'§ oldu· 
ğunu eormakıtaıdır. Bundan hafka 
İngili:z tanrare kuvvetlerinicı ~
k.ilmeısile Mıeırdan oraya tayya
relerle yardım eıdiklıeğe batla.n
ma.&ı arasmıda 48 saatlik bayati 
bir vakit ziyaı olm ... ur. HaN>uki 
20 hln Girridiye sif.ah tevzi eıdilee 
idi 'buniarım dütrnan ihücum~ 

(Devamı Sa. 6, su. ı de) L=J 

Moeloova. 1 O (A.A.) - D. 
N.B. : Resmi bir .ka~a:kitan öğ
renildiğine yöre Silıilh E.ndüetriaı 
Haic K.omiaeri Vannidtov .iki şe. 
ne aüreın. ibıir faalliyeııten aonra va_ 
zifesin.den azled'Hmift.ir. Buna se
bep tJde e~ netıicelerin kafi 
göT~ olmasıdır. 

Moak.ova, 1 O (A.A.) - Yük. 
sdt Sovyet ımedisl r~t divanı 
tarafmıelan· nCfTediten bir karar· 
na.ime .ile B. Diriıltrıi U9tinov T eı
lblıt IGomaserl.iği.ne tmy.in edJl. 
~. 

Beraat ettik 
C~ H. P. Meclis 
Grupu toplandı 
Ankara, 10 (A.A.) - C. H. P. 

meclis grupu bugün 10/6/Ml salı 
&11nll saat 15 de reis vekili Trabllon 
mebusu Hasan Saka'nm reiallğinde 
toplandı: 

"akikate tahammül edemiyenlerin 
aleyhimize açtığı dava lehimize bitti 
~tıltara, 1 O (Telefonla) -
., tı. saat 1 1 de ü9iincü aeliye 
'lıitıı&+.cknıcsi, re.as Seıdedın rj. 

Ilı~ altln;da to.planar.a.k gazete. 
~ •ah p ve neşriyat müdürü 

() ~t E.tnin Yalman, Sta.d sahi.. 
~ ~;:ıan Münir ve yazdığı ya· 
:%

1 
rı dolayı Kemal Onan a· 

~ ı.l ~c Bede.n Ted>iycm Umum 
1.ırl· w 1 ~ -.ı C {) Ugij mensup arınua.n e. 

(~, ;-:ıÇer, Kemal Gökdağ ve 
"ttt A~ş tarafından açılan ha· 

d.avaatna. bakılı. Her .iki J4i. 

uda da haareti tazaıwnun eden 
bir nokta olup olırnaıdrğı baklan· 
da ebl.ihibre <>laraık seç.ilen Nu
rulıt&h Atıa, Nuretıtin Artam, Möa .. 
yÖ Lüheyt t.a.rafmdan mah«eme· 
ye verilen raporlar okundu. Nu· 
rollab Ata.. Lüheyt ve Nureı:.t.in 
Artamdan bazı ~ktalaııda ayrıl. 
mıt olduğunu bildir.m.i.t ve ımah'ke 
meye jmzası altında ayn bir r.a
poı verm~tir. TefCTTUat çıkanla
cak o.Jj.ırn ,ger~k NuruWah At-a, 

(De.-amı aa. 5, sn. • •> ~ı 

Ruzrıamede Antalya mebusu Tilr
kAn öre tarafından MllU mDdafaa ve 
Maadf Vekilliklerine tevcih edilmlt 
müşterek bir sual takriri mevcut idi. 

Celse açılınca söz alarak kürsüye 
gelen takrir sahibi maksat ve mUta
lD.alarını tafsilen izah etmiş ve onu 
mUteakıp Milll Mtidafaa ve Maarif 
Vekilleri de bu hUBUSta llzımgelen 

izahat ve beyanatta bulunmuşlardır. 
Bu mevzua dair kanaat ve fikirlerini 
dermeyan eden bazı hatipler de din
lendikten sonra ruznamede ba.şka 

madde olmadığından saat 16 da cel
.!J85.1e niha.,et verllmittir. 

'iNÖNÜ'YE' 
'IUSSOLIN/N/N 

HiTABI 
ltalya, Türkiyeye kar§ı 
1928 de başlanan anla
yış ve işbirliği siyasetini 

takip azmindedir. 
~ 10 (A.A.) - «Stefarıl 

büdlrlyou 
B. M~lnl'nln bugün Miyle

dlğl nutukta Türkiye hakkında
ki fıkranın metal aynen par: 

«Tilrklye'ye gellnre, ,1mc1lye 
kadal' bütün İngiliz davetlerini 
reddetm~tlr. Relsi<'Urnhur İnö

nli, İngtltereye herhang-1 bir ııu
retıe güvenen bütün rnllletıerl 

feci bir Akıbetin beklemekte ol-

B. Muuolini 

cFakat, bu fırsattan 18tlfade 
ederek Rel5i<'llmhur tnönU'ye şu
nu söylemek lııterlm ki İtalya, 

TUrkJ,ye'ye k&rJı, 1928 de baş
lanan ,..e blzJnı il;'ln dalma ba
ki olan anlayış ve l~lrllkl Hlya
ııetlııl takip etmek aunlndedlr.ıt 

\._or:&:._W~& -=-:~llmıı!m~ 

Amer· (ay .. 
Me)·dan mı 

o .. u or ? 

1914 te bir geminin 
batması harp 

vesilesi olmuştu 
Va§ington, 1 O (AA.) 

4900 tonilatolu'k c:Robin Moor> 
vapurunun Amerikay.a 'SC}'a'hat 
ederken bir A~man dcnizaltıeı ta. 
rafından torpillenmi§ olma11, A
merika bahriyesine mensup ıbir 
zatın beyanatına göre, vahim bir 
hadise te§lkil etmektedir. Bu hi
diae., bundan evvel bir Amerika 
harp gemisinin de karıfllllf oldu. 
ğu ve bir Alman deniza1tıeının 
belki de batmış olmasile netice
lenen h:a,d\seye inzimaım etımekte_ 
dir. Binaenaleyh bütün bunlar 
vahlm §artlar ihdas etmi§lerdir. 

Bu zat demiştir ki: 
«- Normal .bir ticaret yıolu 

Ü2crinde a~ikAr bir Almer.ikan ge
mieinin torpiHcnmui Amertkaya 
meydan okumakttır. Şimdiye ka· 
dar bu gCm.iden 1 1 kiti kurtanl
mı§ftır. Aralarında 3 kadın ve ·bir 
çocuk olan 35 dcişi lcayaptır. 

• Rob)n Moor adlı hir Ameri· 
(Devamı Sa. 6, Sil 1 ele) •r 

... 

Almanlarm ele geçirmek iatedild eri F ransaz donanmasından hir CÜ .df<am 

SDBİYI BABBİ ,-ALMANYA 
İsken deriye 
boşaltılıyor 

Surdaki Fransız Fransaya 
askeri kıt'a· arı S U 1 h 
teslim oldular 

Müttefikler 
Berut ve Şam 
kapıiarıpda 

Teklif etti 

Almanya Fransa 
imparatorluğunu 

garanti edacek 

200 bin kişi 
Kahireye geldi 

Hava hücumunda 
547 kişi öldü 

Londlra, 10 (AA) - Reuter 
a.i-ansının Sur"<la. imparatorluk 
kuvvederi yanmda.ki hususi mu- ı 

1 

Darlan vaziyeti 
!.za.h etti 

Kahıre, 10 (A.A.) - Mısır bqve
kill dUn lskenderiyeden Kahireye 
dönm~ ve geçen ça.r,amba gecesı 
Alman ha\•a akrnı esnasmda H7 'Ve 
geçen cumarteai geceei yapılan akın 
esnasmda da takriben 400 kifinin öl· 
dUğUnU bildirmiştir. habinnden: 

Sur' da F ra.nsız .kuvvetlerine 
meMup küÇ°ük müfrezeler pazar j 
a.kfa.mı Avuatralya kıta,a.rı tara· ı 
fından 12 saat müddetie hırpa· 
iandı~lan sonra teıs .• m o.anuş.ar
d ;. 1. ı . ..z :..l..\.c .. e,. Cezayırıi, 
fas.ı, Tunw.ıı1.ı., L' tı.ı~n,ı ve ı; ran. 
ş.z..ar.:.ın • _..e:..~tr..ı;.ı. Fransız 
lı.unc:ı.eo.: il .Jc-e. k '}"Ün.de Jlır.. 
"ıu~lıa!ya.ı i . . n • .ı.lıczc.erıe mu
~arc.bcd;n .n .... na e.~m~ıet1dir .. DL 1 
ger yc.g..ıne mu ... avernet esen o· 
larag ~~ ..ıeıc........u: ~e) ı tpneem ı 
köY,i.ınde ıb:r ) o~;.ı tahr:p etmek 
o!mug.u~ Bu da J...aL-.e:; i ancak az 
bir zaıman için durciunı~uştur. 

Bu sahil mın'takasm<.i.a j,leri yü
rüyüş kara.dan pazar sabahı er· 
ken başlamı:jlır. Başlıca taarruz 
,rmalde ·ı aıj.lıa istıkametinde Ya 
pı-lnu~ır. Saat 6 da başlamış ve 
SuT 16,}() da işgal edilmiştir. 
Takv:yeler gelmekte devam et
rnif ve bu mıntakada vaziyet ta
marnik de alınmıştır. Buraya ka
da.r zayiatıımız fevı.kaliıde hafif· 
tir. 

Almanlann hareketine dair 
hiç bir emare yok 

Kahire, 1 O (AA) - Kahire· 
ye gelen haberiere göre İn,gi.liz, 
Nir Franeıız, Avuet.r.a\yalı ve Hmt 
ti mıotörlü kıtalar cenubi Suriye
de ileri hareketlerine de'V'lml et· 
mekltediriıer. Bu kıtalarm Lltani 
ırmağını ge9ffii§ olmaları çok 
memnWliyet verici bir hareket 
g:ibi tela.kki eıclı1mekltedir. 

Der'a ve Kuneyttıra"ıdan geçen 
yıoll.a.rın jÜi de Şamda birleı
mekıtedir. Her ilci ,ehir de Suri· 
yenin .m~ merkezi olan Şama 
70 kil<>rrifı't're ımeşafededir. 

Dünkü td>liğde imni geçen 
Şeyhımielkin Der' a .ile Kuneytra •
rasınıda yarı yıol<lachr. Sur ıeıhr.i 
Beyruıta 50 kilometre meeafe<le
dir. Lltani Jrmağı 15 k.iometre 
daha~. 

Almanhwnı. nwhlemel herhao. 
,..,,_: a.. a, se. a •> ı-ı 

Amiral Daı·ian 

Nevyork, 10 (A.A.) - Nevyork 
Tlmes gazetesinin İsviçre muhabiri 
işgal altındaki Fransa.da bulunan 
Alman makamlarının Vichy hUkQ
metine derhal sulh akt'edilmesl hu· 

(bevant1 Sa. 6, Sll Z de) -/-

Kral Faruk lskenderiyeden gelen 
muhacirlere te\'Zİ edllmek üzere Ka
hire istasyonuna mühim miktarda 
yiyecek göndernmesinl emretmift.ir. 
Kral ailesine mensup diğer Azadan 
bir çoğu da ayni aureUe hareket ey
leml.ştlr. 

Kahlrede el .konulan mekt.epien 
takriben 200.000 .ki.fi yerlefUrilmiftir. 

tskendı!rlye, 10 IA.A.) - Hava 
bombardımanlarından sonra halk ls
kendertye'den o kadar çabu'k uzak
laşmak istiyor ki kadınlar ve hatta. 
bebek1er bile vagonlar Uzertnde se
yahat etmektedir. Garın bUtUn met
halleri asker tarafından tutulmwp 
olup kapılar ancak muayyen aaat
leTde açılmakta.dır. Hıncahınç dolu 
trenler hareket ettikçe, müteakip 
trenlere binecek olanlar tarafından 
şlddeUe al~lanmakt.adır. Pazar gU
nU trenle 40 bin ki•I .,ehri ter'ketmlt
tir. Demiryo11an idaresi erklnından 
bir zat önUmUzdeki iki gün içinde iki 
Uç misli fazla insanın lskenderiyeden 
ayrıtacaAmı söylemiftir. 

Fransanın Ankara 
Elçisi Öldü 

........ - .. '-. 
Ruhan demokrasiye bağh olan Sefir 

vazifesini güçlükle yapabiliyordu 
Ankara, 1 O (Telefonla) - ederek meınklk~e ••)"IJ 

Fnll9&nın Ankar.a h'üy.ük elçi~ bz.aıınutt.ı. 
B. Henıry

0

ıye Ankara Nümuoe B. He.rey, va:ı:i.fe baya.tımn 
haetancıııinde ımühim bir aınıeÜyalt büwük bU kMmNH Amer.ikada ge. 
yapılmıjtn. Büyük elçi 'bu ame• çirmit, ruhan demokrasi davuı
liyat neticeıainde maaleşef kurtu- na bağlı bir •insan okluğundan 
laımamış ve bugün yattığı haeta· iiızerine aldığı vaziieyıi güçlükle 
nede hayata gözlerini lkapamıt- y.a.pabil,i)ııondu. 
br. ~eket.inin haliae ait ~n· 

Vatan- Franaaının Ankara 1 ~de. beraber. reami &Katı il~ 
b.. ··k el · · B. H · · vicdanı kana.Hı araaındaki :i\ti-

uyu ~1 emy aıın genç liııfın aablaaMni k«nircüiine üpbe 
denecek ıbir ya§ıta ve.fan memJ,e. ~tUT. 1 

ket.imli:ııdc t~ "!'f&ndıra.cektx. Aİlıelıine ve Fir&neanuı AnkaH 
B. Henıry çok çetin ve ımüıkül bir sefe.r.eti ~dine ~rlerimİ\i 
vazifeyi azamj dir~tle .idaTe bildir.İliz. 

1 Harp vazigeti 
Suriyede İngiliz - Hür 

Fransız planı 
...----YAZAN: ( ...... ...... ] 

Sariye ceplııeai kumendam Ge. 
ba'lll Vilaon Libya ve Habefi-
tanda la.Jlendaiı taarTaz plimna 
bemıer Wr plin tatbik ediyor. Ba 
plinan eaua. cereyan eden bare
kita söre cenuptan Suriyeye 

lewık ve ,...U.. Irak ........... 
iiw indea ....... cloira Pnit bir 
laıptma ~ Suriyeniıı -
atle ..- temin ebıııeldir. C......,..., Filiatin ve Erdiia ... 
dutlMlndan a-le""' taama W. 

:Smisrede DMittettk onlulara leelim -.ı Fw yefti ukederi · 111üteacWit kollar~ cepheden iler --···= Sa. .... . ı .. ,, 



Z' 

Avrupada 
20 Senem 

Nasıl Geçti 
Bu sene bizim saadet senemiz 
hamdolsun vatanımız kurtuldu 

Yazan: Rebia 'levllk IAIJOBÇU 
Telif ve tercüme ha'kkı tamamilc m•'hfuzdur 

-66-
Uzun blr kış çalışmalula geçti. 

Bu iş:ere l\ttdam Kunenin evl çok 
dar geliyordu. Dikişleri blrkaı: Rus 
ailesine tahsıe etmek mecburlyetlnde 
kalıyordum. 

Yu lptldalnrında bir gUn bana 
bır misafir gcldl. Bu, Kadı Zade ze, 
ki Bey l mlnde bil" TUrklU: 

- Sızı lşltıyordum, tanışmak için 
geldim, dedi. çaıışkanlığımdan vesa· 
reden uzun uzun llltfaUarda bulun· 

du. 
- Şımdl Berline sefirimiz Kema

leddin Sami Paşanın refıkası geldi. 
Yakında buradaki Türk tabasma bir 
çay z:lyafetl verecek. Siz de davet e· 
dlleceksıniz. Dedı. 

Ve tekrar konuşmalarımız arasın· 
da: 

- Hanımefendi, ben yakında 1!1· 
tanzula gtdlyorwn. Benim burada bir 
evim vardır. Kendi oturduğ\im daire
Yi moblcll olarak kiraya vereceğim, 

isterseniz size vereyim. İçinde hlz· 
metçi de var diye illtve etti. 

Blrkaç gUn sonra iki Yüz lira ay
lıkla Ztkl Beyin evini kiralamış

tım. BU' hafta sonra aa sefaretteKl 
çayda. yeni sefire ıle tanıştım. 

Başlı başunıı. ev sahibi otacağmla 
pek seviniyordum. Yeni eve ta~ındık 
tan birkaç gün sonra kışlık model· 
(er için Paı ise hareket ettim. 

Para meselesinde sıkıntım kalma
mlfU. OnUmUzdekl mevsim için Rus· 
lardan almaca'k birkaç bin mark 
daha vardı. 

Ley'l bana Parlsten yazmıştı. 

Arncasile yengesi lstanbuldan gelmiş 
hep beraber birkaç hafta Fransa 
eahllleri~ cDauvıUo e gıtmlşler. 

J'arlae gelince benim de muUak bir
kaç gece oraya gelmemde Israr edl· 
yordu. 

Leyla ile cDavUlc> de buluşmak 

pek aevlnçtl oldu. Leyllnın amcası 
(M) P• eski Generallerden mUte· 
kail bir askerdi. Vaktile tahslllnln 
bfrJtaç 11ene~lni Fl'ansız harbiye mek 
tebl olan c:Sen Slr> de geçirmişti. 

O vakitten 'beri Franaaya seyahat et 
memiştı: 

..... Ah evlldun diyordu. G nçllğl
mln birkaç senesini geçirdiğim "1 
Fransayı 6lmeden evvel bir kere d&.· 
ha görmek istedim. Bu sene blzlm 
ıııaadct senemiz tıamdolsun vatanı

nm: kurtul®. Artık yUzUmUzlin akl· 
ıe geubllirtz. Çok ihtiyarladım ama 
bu defa aa ellrnd n geleni yapmak
ta geri kalmadım. İki oğlum da. Ga 
ıinln yanında çarpıft.Jlar. 

Ley1l b ne. mektuplarında sizden 
bah11cderdl. Yabancı memleketlerde 
milletinden iyi bir arkadaı:ı edinmek. 
bir parça da. vatanın bLr kö,esl.J\de 
y•mak demektir. 

- Evet, Paşa hazretleri, Leyla. ne 
tanıştııtmdanberl kendimi buralarda 
eskisi gibi yabaneı saymıyorum. Fa· 
kat LeylA. gibi bir arkadaş da her 
gtın bulunmaz. 

- Zavallı çocuk, dedi. EvUllkten 
mesut olamadı. İşte fimdi bUtün var 
lığını klt.a.plara ve tahsile veh'll. Ben 
de bundan memnunum. Bir genç ka· 
dın mutlak 'kendfsfnl bir işe vermeli. 
Siz de maşallah pek müteşebbis mlı; 
siniz Leyllı. 'bana. çok ~)·ler yazdı 

&lzın için ... 
- Teşekklir ederim, dedim. Leyll 

Sorbonu bitirirse y'lne beraber olu· 
:rus. Bu ikimiz için de iyidir. Lcy11l
uı da eğlendirir, meşgul eder. 

- Evet, biz de memnun oluruz, 
kıznn. MalOm ya gençlerin dll.Şma.

nı çoktur, 1 iZiere s6yllyecek çok 
gıe;v bulurlar. 

Dauvllle<leld bırkaç (;Un unutul
mu derecede neşeli olmuştu. (M) 
Paşa yetmlı; beş yaşına ratmen dinı: 
genç bir asker gibi her yerde bize 
1'efa'kat ediyordu. At koşularına bi.
ydıyor, bazı kere de gazınôde. talihi· 
ni oyun masa.sım'la tccrUbc etmek
ten geri kalmıyordu. 

Doktor Fikri, Paris~n gelmiş, bir 
pazar gUnUnU at koıpularında bizim• 
le geçirmişti. Ben Parıse d!lnUnce i
çimde çoktanberl lahasSUl'llnU duy· 
duğum bir gllzel köpek almak sevda
sına dUştUm. MuUak Bcr11ne benim· 
le beraber bir evUit gotllrnıek lstl· 
yordum. 

ötedenberl atlarla k!lpek1erc bayı· 
lırım. Sevgili bir köpeğin yalnızlığı
mı d~duracağına cmındiın. 

Her ışıme iyi bir arkadaş sadaka· 
tfle kOf;IM Doktor F'tkri~: 

_ P'ikri Bey. dedim. GUzcl bir 
cÇaV> köpeği almak istiyorum. Size 
rtoa edeı1m bana cins köpek aa.tan 
blrkao matua adresi butUr tnuau· 

kUn olmadı. Nlhayel bir mağazanın 
ClclAletlle Londradan getirtilen kata
loglar ve resimler Uzerlnc resminde 
harlkulcute gUzel glll'Unen sekiz ay
lık cÇav çanı denilen bir Çin köpe
ği mağazanın kefaletıle Londraya ıs. 
marlandı. 

Ben hcnUz yUzUnU görme<liğ'im bu 
gUzel yavrunun sevincinden uykula
rım kaçıyordu. Nihayet bir sabah o
tele telefon ettiler, köpeğin ıeldlflnl 
mUjdeledller. 

Ben, mağazada karşıma çıkardık· 
ları bu tUyleıinln içine başı gömut
mUş arslan yavruııunun benim ola· 
cağına bir ıürlU ınanamıyordum: 

- Aman yarabbi, bu dUnya gUze-
11 benim mı şimdi? Diyerek, onun 
tıpkı bir erkek arslan kafası gıbi 

toparlak kafasını opmeğe çalışıyor
dum. Aman onun ne zeki ne şeytan 
gözleri vardı! 

Fıkrl Bey merak ederek arslan 
yavnısunu görmeğe geldi. Yavrunun 
ismini Didon koyduk. Sebebi de ~: 
Fikri Bey, kendi lne verdiğimiz bir 
10.kabın köpeğin adı olmasında israr 
etmiş ve demifti ki: 

- Ben o kadar aramasaydnn böy
le gUzel köpek alamlldınız, hiç ol
mazsa benim lakabımı ona koyun. 

Doktor Fikri, Fransızların Iıl.kırdı 

arasında sık sık tekrar ettikleri 
c:Dit done> sözUnU stk sık kullanma· 
yı ftlyat ettnfştı. Ley1A kendisini a· 
lay olsun diye hazan cMUsyü Didon> 
diye çağırıyordu. 

O gUn Fikri Beyle beraber rnağa· 
zalardan Didonun fırçalarını, tasma. 
larını aldık. O akfam Beı:11ne hare· 
ket ettım. Şlmdl yenl ev, yenl ha
yat, yeni ı., baflıyacaktı. 

Fakat Berllne geldiğimin ertesi 
gUnU Didon fena bir tıastalıfa tutul~ 
du. Bir ya.,,ını geçmeden k6pek1erin 
elaıerlslnl bu halllalık 6ldUı'Uyormuf. 
Zavallı yavrucuk kucatımda taksi 
ne köpek doktoru anyorcluk. Fllkat 
nlliayet tavsiye ile golllrdUğilmtlz b•r 
bUyUk k5pek hastahanesine dok•"r 
Didonu kabul etmedi. 

..... Ben bu cins bit köpek hiç gör .. 
medlm. Dedi. Tedavisinin meırullyeU. 
nl Uzeı'lme alamam. Slal de ona pek 
bağlı gl5rUyoı-um. 

( Arkuı Yal') 

Göz göre göre ihtikar 
!Fiyat Murakabe bürosu me· 

murlarının dünkü kontrollarında, 
E.m · nönünde kuru kahveci Hü .. 
eeyini nohuttan yaptbnış kahveyj 
mahlut kahve diy~ 180 kuruıa 
satarken y*alanm'§tır. Suçlu bu. 
gün Adliyeye verilecektir. 

iıçilerin çalışma müddeti 
dlı:ı.tl$a.1 Vekaleti, iş .kanununun 

35 inci maddea.ine .istinat ederek 
işçilerin c;ahsma mtiddetlerini tes
bit eden yeni bir nizamname ha
zırlamıttrr. Diğer aliıkalı V cka· 
!etlerin de fikd•leri alınmatk sure. 
tile tekemmül emrikce.k olan bu 
nizamname yakında Devlet Şura. 
aına eönderil~kllr. Nizamna
mede bılhaea ç.ocuk: ve .kadın if. 
çilerin çalıfJlla müddetleri ve üc_ 
re't!Jer.i hakıkında lbir ç.ok hüküm· 
ler 'bulunmaktadır. 

o 

Yalancı ıahit tevkif edildi 
lkinci ağm:.cza ~ahkc:mesinde 

bakılmakta olan lbir mesken ma. 
suniyc.ti ve hakaret dava ı esna
sında Rıza ,ismİndc ibir şahit dün 
muhakeme sırasuııda evvelki ifa
dmine aykırı şeıMde.tte bulundu. 
iundan yalan yere ;ehadet euçile 
tevkif ediimiftir. 

Bir amele vapurla mavuna 

arasında ezildi 
Tahmil ıtah>liye amelesinden 

Mansur oğlu Ali O~man dün va. 
purdan mal çıkartirlaıiten, va• 
pul'la mavunıt_ara&ında kalarak 
ezilm' tir. 

1uhtelif yerlerinden yarala
nan Ali Ownan Bey:oğlu hastane. 
sine lcaldırılmı,.tır. 

Müddeiumumiliğe davet 
kttanlNI MtiddelumumlllğiMh>n: 
A!!llye altıncı ceza mahkemesi kA· 

Uplerlnden YegAne Tuksavuıun 4 gUn 
:sarfında vazlfeııl ba.şına dönmediği 

takdirde mUstefl addolunacafı llln 
nus? olunur. 

1 

Erteai ıtınU cina köpek aramak * ilatanbula geldifl anlaşılan Ça· 
me.f(Ullyeti etblselerbı önUne geç- nakkale c. M. U. Muavinl Reşat TU· 
mfftl. Koca Pariste ıstedllim gibi rel'ln acele memuriyctlmlzc mUra· 
glzel bir •Çan ~pet; bulma'k mum -caatı. 
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Bina vergileri 
Yapılacak zam 

hakkında bir tamim 
Bina vergıainc yapılan zam 

hakkında Bclediyoden alakalı 
dairelere bir tamım gönderılmlı. 
tir. Bu ta:m.ımdc, mc•kcnlcrde hı. 
na vergisinin altıda bıri, diğer bı. 
nalarda li9te biri nu4bctinde ay
rıca müdafaa vergw alınacağı 
bildırllmektedir. Bu nis'bet, buh
ran vergisinin tamamile aynidir'. 
Tarh usulleri ibuhran vergisinde
ki kanuna göredir. Bina ve buh
ran vergisinden muaf tutulan bi
nalar bundan da ietif ade edecek. 
lerdfr: TahsH edilen munzam ver 
giler lbiha vergisi yatırılırken ban. 
kalarca ve Malsand~klarınca Ha
une hesabına ka}"dedilecdctir. 

Bu vergilerin tahsil olunduktan 
bir ay onra Hazineye yatırılmış 
bulunması meeburidir. Buna ri
ayet etmiyenlcrden vergi yüzde 
on zamla tahsil olunacaktır. Ta
hakkuk muamelesi bu ayın sonu. 
na kadar bitirilecek ve tem.muz 
iptida.ından it haren t•hsilata 
ba !anacaktır. --Tutfanda Karpuz 

Antalya ve Adanadan şehri
mize dün mcV'simin ilk karpuz 
mahsulleri gelmiştir. Hakkı Ekin 
ve Mustafa Akanın Antalyadan 
Meyva Hal.inde 24 numarada ko. 
misyoncu Ali Akalına gönderdi
ği 2 7 adet Yenidünya karpuzu o
tuzar ıkuru~a ve Adanada hacı 
Hasan Yılmaz tarafından 72 nu
marada komisyoncu Hüseyin Av 
ni ibirliğfoc gönderilen 180 adet 
ayni cins karpuzlar da 40 ar ku
ruştan satılm•3lır. 

"\'----0--0----

0 telciler de zam istiyorlar 
Otelciler Belediyeye müracaat 

ederek otel fiyatlannı bir miktar 
arttırmak istediklerini eöyleıniş
ler, buna sebep olara'k da bayat 
pahalılığını jJeri 6fümüılerdir. 
Otelcilerin istedikleri um yüzde 
20 d.ir. 

Bu zam talebi Belediyece tet
kik olunacakıtır. 

Niıadır ve kalay geldi 
Dün şelmmize Mersin yollle 

Portsa.itten külliyetli miktarda it
halat eşyası gehnişt:ir. Bu c~ya a
rasında beş t'on nışadırla kalay 
dıa vardır. 

Dünkü ihracat 
Son günlerde Almanya, Ro

manya ve lsveçe yapılan deri ih· 
racatı ~rtmakıtadır. Dün bu üç 
memlekete 132 bin liraltk mal 
ihraç edilımiştir. Bundan lba§ka 
lsvj.çreye de bir mik'tar iç fındık 
gönderilmiştir. 
~ 

Otu kurutup çay diye 
satmış 

Eminönünde çaycı Mihal oğlu 
Sahla, dün dailardan toplattığı 
Ayıüzümü otu ile karıştırdığı 
çayları cAdem çayı> adile ve bi. 
rincj nevi çay olduğu iddıasile 
sataı'ken Mürakabc memurları ta 
rafından yakalanmı,tır. Suçlu bu. 
aün Adliyeye verilecektir. 

Altın 27 ,5 lira 
Altın fiyatları yükıeimcktecUr. 

Dun Rctadiye altını 27,5, kü~çe 
altının gramı 34 1 kuru~tan satıl
m~ır. 

1-ltR 
Eğlence yerleri tarifeleri ı 

Meşrubat, tabldot ve alkollu içki 
fiyatlarına zam yapılacak 

Eğlence yerlerı iarifeled Bele.' kollü iç.k!nin artL-5ı n.i!'beti kadar. 
dıye lktısat müdürltığü tuafın
dan hazırlanıp Belediye Daimi 
encümen-ine veri~.ni;tir. 

Y enıden ihazırlanan tarHe ile 
cski'&İ arasında esaslı bir fark ol· 
maımakla beraber son günlerde 
artan bazı maddeler nazarı itiba. 
ra alınarak ufak hır değı:.ikli.k 
yapılmıştlf. 

içkili yerlerin tarifeleri biraz 
yükseltHmi tir. Bu da son günler. 
de alkollü içkilere yapılan zam· 
dan ıleri gelmektedir. Artı~ al· 

dır. 
Bundan ba~ka şeker fiyatları· 

nın da ar:tımaeı nazarı itLbara alı
narak meşrubat fiyatlarına yüz 
para zam yapılması kararlaştırıl
mıştır. GLda mactdelerindeki yük. 
seliş de tablodt fiyatlarına 25 
kuru ilave edilmesini mucip kıl
mıştır. 

Yakında daimi encümenden 
çıkacak olan ıbu yeni tuife der• 
hal tatbikat saha~ına konulacak
tır. 

Devlet demiryollarında 

Perakende eşya na k 1 i yatında yeni 
kolaylıklar tatbikata giriyor 

Öğrenild1iine göre Devlet De. 
mlry.oHarı Umum Müdürlüğü a
na ha.t i9tuyonlarile Avrupa hat
tı iataııyıonları arasında bazı ıart
larla perakende hamulelere tat· 
bik edilmekte olan tebligat mua. 
!Jlelelerinde değişiklikler yapa
cak ve ha1k iç.in yeni kolaylıklar 
i\!Östermeğe başlayaca.kıır. 

Yeni fCKikle tam vagon kabul 
hamuleeile Haydarpa~a veya Sir
keciye gelen maddelerle Haydar. 
paşa veya Sirkcci<!e tahmil edi
len tam vagon nıua.meleaine tabi 
hamuleler de Haydarpaşadan 
Sirkeciye veya Avrupa haltınm 
herhangi bir İ&t'8eyonuna veya 
bilmukabil Sirkeciden Haydarpa. 

şaya veya herhangi bir ana hat 
istasyonuna nakillerde tatbik o
lunacaktır. 

Yalnız tam vagon hamulesi 
iç.in ihdas olunan bu kolaylık an. 
cak HaYıciarpaşa 'le Sirkeci ara
sında duba vaziyeti müsaat ol
mak §&rtile tatbik olunacaktır. 
Katarlarla kabul olunmıyan ve 
kabulü bazı şartıla.ra t1bi olan eş
ya i~e nU'kut, esham, cıva gibj 
kıymetli e~a ve ~anlı hayvanlar 
için lbu tam vagon hamul~ne 
tatbik olunacak müıaıvat ta.tbik 
ol~nmıyacaktır. 

Yeni ~eklin tatbikma önümüz. 
de'.ki pazartesi günü ıabahından 
itibaren ba,lanacaktır. 

Karısı Mükerremi kasap 
bıçağile öldüren Fazıl 

Sairifilmenan olduğunu gündüz de uyurken 
dolaştığım iddia ed.yor 

Fatihte A,&.dtde cacitleeinde 1 talebini teddelımlıtlr. 
karl!ı Mükertemi kasap bıçağile Bu karar üzerine Müddeiumu
yar.alayarak öldüren Fazılın mu- mi mUtalaasınr söylemiş ve lkatı
hakemesine dün ba§lanmı~tır. lın suçunun gerek kendi ifadesi-

Mahkemeyc hadlse ve vak'a- le, gerekse ~ahitılerin ifadcsile 
nın cereyanına şah't olan 29 şa- sabit olduğundan kendisinin Türk 
hit getirilmİ§ ve din'lerır.11i§tir. ceza kanununun 449 uncu mad-

Muhakeme esnaaında katilin desinı: göre cezalandırı~ırnasını, 
vekili ınückkilinin Sairifihne- ancak hadised'e ağır tahrık ve 
na.m olduğunu ve tgcce olduğu gi.. haHflet.me sebepleri bulunduğun. 
bi gündüzleri de uyuduğu zaman dan 51 inci ye 31 ve 33 üncü 
dola tığını ve karısını böyle bir maddelere tevfikan karar veril
hal esnasında öldürdüğünü iddia mesini .istern~tir. 
etmiştir. Avukattan ne diyeceği o$orul-

Mahkeme avukatın bu fikrini duğu zaman, vekil müdafaasını 
nazarı itibara .aJa.rak katil Fazılı hazırlamak için :zıaman iatemİ§ ve 
Adliye do'ktoruna aevketmi~tir. muhakeme bu sebepten 19 ha

Celse raporun gelmesine inti.. ziran p~rş~m~e iÜnÜ aaat 14 e 
zaren tatil ed.ı1miş ve katil mua- talik edılmıştır. 
yeneye &cvkcdiımişt.ir. 

Celse yeniden açıldığı zaman 
Adliye doktoru Enver Karanın 
ra,poru okunmuJ ve bu rapordan 
ıuçlunun cezai ehliyetini tama• 
men ve kısmen azaltacak herhan
gi bir hastalığa müptela olmadı
iı ve mü,..ahede altına alınma11 
lüzumu buluıynadığı anlaııılmı~. 
tar. Suçlu vekili bu rapora da .iti· 
raz etmiş ve bu raporun mütehas
sıs bir kimee tarafından verilme. 
diğinj eöy9em~ de ımah'keme 
Fazılın müşahede altına alınması 

Azgın beygir bir adamı 
yaraladı 

Samalyada oturan çöpçü Ali 
dayı dün çöp arabaıile gi<lerkcn, 
beygiri huyısuzluğa ba§lamı~tır. 

Bu esnıada ahn yanında bulu
nan Ali dayıya beygirin fırlat'tığı 
çifteler isabet ederek muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralan
masına eobep olmu~llr. Ali dayı 
Beyoğlu B,eled\.re hHtaneeinc 
kaldırılmıştır, 

-1/"_ - ... 

GlJNDfEN 
e 

&10~ 
imar faaliyeti 
Belediye yeniden 
caddeler açıyor 

Belediye yeniden bazı cadde
ler yııpmağa karar vermi~tir. Ye. 
niden yapılacak caddeler arasın. 
da Azapkapı, Samanyolu, Baha
riye, Kaıınilpaşa, Şehitkubilay, 
~ray,-arecifehmi, Tavukçufethi, 
Bozkurt, Ocaklı sokakları vardır. 

Bu yollar evvela şose olarak 
inşa ec;!_ilecek ve müteakıben as· 

faltlanacaktır. 

ilk okul muallimlerine sicil 
cüzdanı 

Maarif Vekaleti, ilk okul mu
allimler.ine birer eieil cüzdanı 1 

vermeii muvafık görmüştür. Bu 
cüzdanlar, öğretmenlere maliyet 
fiyatı üzerinden veulecek ve her 
öğretmenin mesleğe girdiği ta-
r :hten cüzdanı aldığı güne kadar 
bulundukları vazifeleri ihtiva 
edecek, gör.dükleri takdır, taltif 
ve cezalar smuile kayıtlı bulu
nacaktır. Bu cüzdanlara bir ııöz 
a.tmakla. sahibi olan anualtl.11in 
mesleki vaziyetini, kıdemini. bü
tün tercümeih~lini anlamak müm 
kün olacaktır. 

K'by enstitüleri 1,5 milyon 
~ocuk okutabilecek 

Maarif Vekaletince köy erı~i· 
tüsü ıhaline 1fetirilcn 4 köy öğret
men okulu ile yen.iden tesis edi
len diğer 1 o en~tiıtüde eeçen ders 
yLlında 6 bin köy çocuğu oku
muıştur. Maarjf Vekaleti \:ıu ısene 
yeniden köy era1tıhüleru açmak
toan sarfınazar etmiştir. Fakat 
mevcut talebe kadro una bu yıl 
da ayrıca 3 bin çocuk ilılve edile
cektir. 

Köy enstıtülcri bu ders yıh ile 
beraber üç ıene sonra 3 17in me
am verecektir. Bu euretle on se• 
ne sıonra 30 bin ıköy öğretmeni 
yetiıccek ve bunlar asgari bir he. 
sapla 1 milyon 500 bin köy ço· 
ouiuna okuma Unkanl-arını temin 
edeceklerdn. 

Hatay çiftçilerinin borçları 
Httay çıiftçUerinin eski Ziraat 

Bankaeile Tunus Bankasına ait 
altın borçları-meselesi !halledil
me!k u~credir. Öğren:diiimize gö. 
re, Maliye Vekaletince bu husus. 
ta hazırlanan ıkanun Büyük l\fü· 
Jet Mecli i Mal4·e encümeninde 
müzakere edilmektedir. 

Kanun encümenden çıktıktan 
sonra heyeti umumiyeye eev~o
lunarak kanuniyet kcsbedecektir. 
Bu kanunun borçlu çiftçiler lehi. 
ne çok mühim ve büyük fa}:da
Jarı ih'tiva eUiğj alakadarlar tara. 

·fıooan söylcnHmcktedir. 
Kanunun bazı maddelerine 

göre Franeız altını Üzerine olan 
borçlar her Fransız altına muka
bil beo Tüıik lirası ile, Suriye li
rası üzerine olan borçlar da res· 
mi kur üzerinden ödenecek ve 
geçmiş faizler hesap ediımi.yccek. 
tir. Borçlar on beş &encllk muay. 
yen taksitlere bağlanacaktır. llk 
tak.it bu ıenenin tctrinie-vveÜn. 
den başlamak ~zere Türk para
ıma tahvil ~lecek oları. borçlar 
yüz.de üç ııib.i 90k az bir faizle on 
be, eencde ödenecektir. 

• 
Bir kiyaset eserı 

• ..ref 

A merikada amelesı •· 
iJı•• yapan tayyare fabr 

sının B. Ruzvelt'in emrile ar::. 
tarafından ifgali sırasında ~,eıı 
cilere karıı ıözyafı döktU 
gu kullamlmıf. .., 

. d"' yal1•" Amcrtka ordusu, ~ jı1de 
bugünkü §U garip hali ıçiljİİI' 
az çok fena bir vaziyete d ;;iı• 
aonradan kendisi gözyafl ~ 
mektense, bugünden gre~ 
zararsız bir gözyaıı dökt.. • 
kiyasetini göstermiş deınelıt'· 

En müessir csare 
b. tel-L ondradan gelen .~ 

graf: «Suriy~de .Y1 ot' 
maddeleri sıkıntısı şımdıd~e 
tadan kalkmış gibidir» de ~ 
dir. Bu haber tahakkuk ~ıı· 
olarak Fransa müstcmle.~de b". 
de ve hatta Fransada fUYı'd.iıı' 
lacak oluna müttefikler p'" 
dünyanın en kuvvetli • P'C,ııı 
gandası yerine geçecektır.« ol 
boğazdan gelir» sözü nıet~"' ısa· 
duiu kadar en kestirme bıt 

1
,. 

kikattir. Müttefikler, fran•1~. 
n kendi <lavalan lehine ıc ,. 
landınnak» için en mUcssit ç 
reyi bulmuş sayılabilirler. 

1 
Acaba faydası olur rnLJ· 

el· M ürakabe komisyon~~ 
)erinde naftalin iJd"' 

nanlann mevcutlarını bild 

lerini kararlaştırmıı. _. 
Bende naftalin yok, bU'r-" 

için beyanname venniy~c:e ~ 
Fakat naftalinim olmadıg• ~ 
dir ki evimde güve pek ıtı' 
Acaba güve için bir beyarııt~ 

-ıı· venem bir faydası olur ••· 

Lüzumlu bir cemiyet 
..}41~ 

S on umanlarda o 11"' 
ve yaralama hidlt• ~ 

ni takip ediyorum: fil_.,~ 
sevdiği kızı dokuz ret 1 
yaralamış; falan, aşJu11d~ 
dırdığı karısını yirmi ye bıl I' 
bıçakl!,Yarak öldürmü§; ~ 
dam, üstüne titrediği nlt ,:P 
nın göğsüne tabancasınlJI ~ 
kurıununu bopltmıf; fU ~~ 
canından kıskandığı me .. 
kafasına baltayı indirıfliff 
saire... ~ 

Bu canavarca eevgiJer ~ 
aında «sevilmek iste111i)'et' jıW 
dınlar cemiyeti» kurac.k ,1 
kimsenin mühim rniktard•. i' 
kaydedeceğine bahıedebilit 

KÖR JC.40I 

TAKVİ1'1 

Ç'ARŞAMBA: . 51 
AY: 6 - GON': 162 - Jlı:ıır· j!f 
RUMi: 1357 - IA'l'I : • 15 
IÔORI: 1360 - Cenıa:tiele'-cl· j 

VAKİT ZE\' ALİ ~zt.r< 

GÜNEŞ: 
ÖGLE. 
lk!NOİ: 
AKŞAM : 

YATSI: 
İMSAK~ 

5,28 
13,13 
17,14 
20.40 

-.....-: 
5,A! 

'5' 
s.s' 
ı~oO 
~o' 

22,41 11,jl 
3,09 _/ 

- O halde ne diye bana bıuaJarı öyletl· 
yonıunuz! 

- Sbl tevkil etmete l'el'a serbest bırak· 
naap ııözlerliıhl dinledikten ııonra karar 
verecqlm. GWü nereden buJdunm ! YEŞiL GOL 

kısı kwtanrız. / 
- Kabul ederim. :Fakat ur. ortıüd 

ıtın kün olduğunu ıla byllyerekslnlz. ~ 
- Ne dcmdk J tool~ıılzl antamaıtıtı1·~ 

bir A9 b,;lemedlnı ki ortaklanm ol ııll· f1_ 
bu tartda muam~Je cden;(',nlz hiç J1fl' ,ı'
yapmanı. Eğer beni haJ18ettlrnılY('i( t 'I 

- Ya... Jo'akat bu eözlerl 11öylemez11em ! 
- Söylentenlıı: !)Ok iyi edenılnlz MI ltt Oet-

dnd. Bu gül hakkında bütün blldlkleriniı.i 
eöyleylrilz. Benden bir şey aaklamayınır;. 

- Her kadının kendi hayatın• alt bir şey 
ler saklamağa hakkı \'ardır, sır wmıam ... 

- ~ı bırakınıır; benclen çok fula 'ey 
ukJaclnın. Artık klfl .. Eter bana ltıtedlj'lm 
•lbl cevaplıı.r "emıeuenü aW te,·klf etımeğo 
m«ibur kalac&Jun. 

- Peki madernld çare yok. Söyllye7lm. 
v.ınız bir dakika dllş\lnmeme mlUaade edl· 
nlz. 

- Pek AIA.. Fakat <lof ru eyltyecekııl· 

nlz. 
- E\·et dof ru f!iylenıefe dtkkat ed~e· 

tim. Bolden'ln C&r0n lmnlnde bir doııtu ol· 
dutıınu blllyor muydun11& '! 

PollB mlklUrU bir an içinde bu ltımln ken· 
dhtlne Ruon tarafından Boda ile e,·ıenecek 
olan edamın lımd olarak 86yletıdiflnl hatır
ladı. J<~akat hiç ııez.dhmeden: 

- Bu ~lm bana yabancı «elmlyor, ek-dl. 
- Her halde ı,ıtmış olacallımız. Eter 

Bolden'ln e\'lne Kldecek olııl'llalllS duvarda 
Caron ,.e Rodanın yatlı boya nıelmlerlnl 

bulursunuz. Bu ,WU bana Oaron verdi. Ba
na inanı) or ımUl'lunuz. 'f Oaron Camayka a
dasıııd~ ;)'Ctll}mtı,. çoW zengln, melet bir 
zencidir. Tanı böyle zehirli ,uııerle utraşa· 
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<'ak tipte bir adamdır. 
8lr WUllam dlif:UndU: Roda. Bolden n Ca· 

ron bu üç ,..ıııa aruıncla berJıald& blr ıeç· 
mı, \'ardı. 

o aralık ttııefon çaldı. Telefon eden Ra· 
eon'd11 l'üktek ..ıe kona,tuğu için Slat.)& 
bıı ıözlerl aynlle ı,tttl: 

- Aradıtmnz Pll9 kızı apartmanda bıı
Jama.dım. Galiba Mt.ter Brlrll ile beraber 
çıkmllJ. 

- Fakat Bali on• &'klip e\'•n alama&dı. 
O kadar nklt olm&dı ki-

- Ha71r o uman sttmemı,, dalla evvel 
ayni otomobUle polis müdtirliiğUnUn kapıııı
na ıeımı,ıer. onra )ine beraben·e 1ıtml1· 
ler. 

- Peki wtzcle Uvklf müuıkkel"flfil vardır. 
Adauıu tevkif ediniz. 

lntya hayretle baktı. lr Wllllam, gene 
kızın tıhlerınln ancak yarıeını ltlıtlğl lıal· 

de bUtUn me .. leyl anlanuş oldutunu hiMet
tt. Zaten kaduılano böyle kanfık ilflerl der· 
hal sezerek m&n& çlk&rdıkl&nm l>Wyordu. 
Slntya sordu: 

- Roda k~ mır 
- E'et. 

- Bohiell't ölfinnliftür diye kw t&vklt 
mi eclecek&lnls : 

- EYet ... 
- 8tae hlllher \tteylm: Kıır bir iki u.ate 

kadar )ILkalanıa.Aaaız bir dü• t>Blam&r.61· 

- ~illf 
- Çünkü ~er yanılmryorııanı Caronu 

ltuJ ınaj'a sttmif tir. 
- Bu zeaıtn Ca.maykalınm elliuho OR\I 

ala.naz mıyıs, unned'-"onMuu11 f 
- AlırMnrz tebü, anıma ne haHe ! .• 
- ?ie demek 18üyorınaaaz t 
- ısı~ Cuo11'un e~Jne gidinceye kadar 

Ruda ötrnüıt otMutır. 
- Caron nereae OtarUJOr! 
- Uzakta .• Lew• ch·annda. .• 
- (LewM marı) dedlflnlz aaha ,..tttlr. 

Nete1Jlndef Siz yolu biliyor muaunuf 
- Blllyonam, fakat. bu kadar pollıi laafl· 

yeal durarken bu 1ıı1 ıı.na düpnes ki •• 
- Dedlttml Y8V"HHDP: .. ıetıklf ed~ 

nm. 
- Peki.. O halde ı.izlnle bir puarlık ya· 

pacatım: Bflil eter tevkif ettinnezı;enız ben 
de pter, Sodayı bulvWll vaktinde yett,il', 

ılll~J dür namusunuz Uıerlne t;IS:ı; ,crırsetl J&"" 
Oaron'un evine ırtstlirUrütiı, fQ.kat 
hay~ bulw·a«ınııza dair Uz ,crenıeıııt"~. 

- Haydl acele (!(lelim. Söz ,erlJ" ,; 
t "' • l'anunı:t.a iıç adam alacağız. YalıU ~il 

o Uç adamla gldinlz.. Ben imla~ ıııı aı ,-tıt' 
:rnn llbe ıt..at edeceklerdir bo.}le enıl' 
c.-eğim. 
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:PtRAR 1ı1ıl1 
Rfllf poli miidllrlintın yanıml n ~~,1ıl': 

a:ıu•R möthlf bir korku lçlnde Jdl. J( 11rd"' 
rıı*l111 hep Slr wnııam•ın .u e;ozli ~ıııll) 
«Ba km 1oevkH edlnh!ıı> ,O-

l etlfl • 
J,'akaf. bu korkuya. ra;fmen u~ ) Jl!i Jı' 

liiıtt taralıDl da gdnnÜlOI' (leğlldi. J?O tıfl1I' 
ll~leri şimdi Roda'yı t-6\kl( l<'ln ~ 1'1~ 
na giclt)'orlantı. Halhukl ayni dali"': tıt" 
bir t.ıksl i!:hMleı mtidiirlUğUn kapısı11 " 
Hl ordu. -" 

RaU etomobili .. yanuıa gelince f01~ 
men bir adres söyledi ve bindi. soaa. de'11 aıl1 
l>tlt• bareket ettiğini görünce ıtel~ .~ 

- Durıun .. nl!;ln hareket etti~ ,BC1l e ,I' 
i:ı: J't'llncey kada~ burada kahrını. dl) 
v~. 



'!arJ> ~~~eti ''A'd/tge 0

'5i.oridorları~da~' 
"' a Dimgata pirince giderken 

>'C}• c ' 

evdeki bulgurdan oldu 
Suçlu tevkif 

şaşkın 

nedir diye şaşkın 
soruyordu 

Canım Türkçeyi öldürüyoruz 
işte size Türkçe diye sunulan bir cümle: "lzmir 

enternasyonal fuarının eşantiyon ekspozisiyonu,, 
lu~ çevirgen, kavuşak veaaire 

H.vaların birdenbire t11nma· 
aı Adliye koridorlarını hamam 
halvet.ine çevumeie b.tJadı. Ar
hk hWın huzuruna çıkan mu· 
nunlar yalnız itleclikleu euçları 
heeabına deıııl ayni zamanda SÜ· 
netuı de adalebne mar~ kalıyor. 
ı .... 

htl.arın orurcluiu yerde ayakta. 
durdu. 

Bir miHetin aağlığını antamak 
.tel'9eniz, o millet.in aan11ıt ve e· 
aebiyatına b&kınız. Zira bir mil· 
letin na.bzını Ye>klıamak iç.in aan· 
at ve edebiyaıt en iyi ölçüdür. 
F ert?er ıibi mı-lıletler ele kendile· 

YAZAN: 

illla BOBO 
sihi ... 

Dil inkılabını, uzun münakaşa. 
)ardan .onra doirY bir d\ifÜnce 
iJe U111ena bnaW. Fakat zama. 
nın geçen k.-mnı ne&ada.r fena 
kull.a:n<lık ve türkçemize nekadar 
ç.ok zarar verdik? Bunu gözümün 
öniitıe ge.tırince tiıylerim ürper.t
:yıor. ln.anm, bu zararın büyüklü. 
iQnu rörünce ck.e yerimizde 
A)"98yC•k ta bu kadar geri git· 
meeeyıdik> <Üyecei'i celiyor. Eiea
bet kelimelik 'bir cümlede dört 
keli.me Fransaaıca oluraa, o cümle. 
ye. de o cümleyi yazana da Türk 
demek jçin inaanın muhakkak ka 
çık olmaeı• lazımchr. 

Dün Adl.\ye kıoridorunda do· 
latırke.n birdenbire 0nüme çıkan 
fİfman bır adam, çıplek alnında 
pul pul parbyuı ter taneler.ini ar
..ıda.m olmut menıdilile .ilmeie 
çall§t)'Ordu. Mırhtekirlerin Allah 
sı'b.i korktuk-lan ıkinıci ..liye' cez, 
mahıkemeei önünde dolaıtıiım 
eörünce ken.diainin katakulliü it· 
lerle iü,iii okiuiunu hiaaettim. 
Heie iki kalın katı arasından aizı 
na dıoiru inen .irice burnunun da 
terlediiini görünce mubtekir tipl. 
nin .ideal bir nümuneeile kar11lc11. 
mtt olcluiumu anladım. l zeri.,. 
de her oabayijit vatand&11n siYe
~eceii derçcede pahalı bir el· 
b.iıae ve ~aiında da ona nıuadil 
bir çih a.ya&kabı Yardı. O yalnız 
d~r ~e terliyordu. 

Aizmdan bir 16f almanın im· 
k-..Zlıiı karı-uıda muhakeme· 
ain.i beklemekıten batka çare kal
mam&,tı. 

Çü~ü bu eib.i. muht4irlere bir 
aual eordun mu, yandın, arkasın. 
dan bin reyu ıelir. Çünkü malum 
ya bunlar cezaya raz!(iH'lar. fakat 
kime duymamak ta!'tile, onlar 
İçin ihıtiıür. ıayr.i. mef1U karların 
bir çefİdidır. içlerinde bir gaıete. 
c.iıre hıwadiıa yuımnan diye para 
ver-ecek kadar ılci,e penler 
P,tur. 

Hikim elile .i§aret eUi: 
- Otur, diye. 
O ür-"k gözlerile hakime ba· 

karak .İçini çekıti. Hele idd.ıana· 
me oıkunur.ken ııözlerinden mi.ite. 
madi bu it.iru okunuyor, bazan 
lafa kazlflD&k ~oıwa da hikim 
tarafından •mturulu,,.ordu. 

. * Celee eona ermifti. Muhtekir 
ha1$ıad& bazı izahatin alınmaaı 
i.cin ve auç C80Ull'ııd. o\llunan ııı
IUtlerin celbi için muhakeme ıdi
ier bir güne bırakıldı. Ancak .u
çun ehemmiyetine binaen muhite. 
bın tevkif.ıne karar verildı. itte 
o .-ıada tifman göbeği üzerine 
elleriN ık•vUflUrmtJI olan ihtikar 
aıuçlu..: 

- Tevkif ne de.melk? Dedi. 
Oinleyidler ar.a-aında bir ati· 

!ütme olıdu. fmltı ~ı. H&kun 
,Ozliıfünüa üzerinden bakarak 
malikane aUo.nu önünde beliren 
P.Olia memuruna itaıet etti. 

Muhtekir hila anlamamazbk
tan ıelitvor~\L 

- Te-vkif ne demek. 
NJ\ayet b&Qn;n -.brı tüken· 

di. 
- Hadi bakahm. dedi. OJ,arı 

çık tevkifi öireeı.irain. 
Kalıa.b11ıhk bir dinleyici kütleıi 

aruand.a.n g~ken muhtekir bi
li anlmna:mııt lfi>i ve kendine na. 
mmlu bir aıeHım aü.U vererek: 

- Ben meihs>u. ıau olaca.iım 
diıvıoıxlu. Orada bulunu yaıbca 
bir ad.aı .Werek: 

- E 8aziıwb dedi Yalnız 

rinde olan iyi teYleri •nat ve e- 1 pılclı "Ye hata yapıkyıor; bir gaze
debıyatu bırakırlar. Sanat ve e· tede okudujum fU cümleye balu. 
debiyat, ötWııe k&rfl mücadele n~: 
!Çın İM&nın buhnut okluiu va· «~mir En.tem~ fuaruun 
sıtal•nn en yük.eiı ve eıı ıilze· e,ant,Oııon ~unda..:. 
ÜCÜı. Rica ederim .öyleyiıUz: Bu 

Bu ad»eple dile büyük bir e· ~e (İmıir) den bafka bir 
hemm.i.yet vermek liamıiır. Dil Tür\kıçe keltme var mı; diJin.i ae· 
ohn.yınca mifüıyet de olamaz. ven bir Tü*. TiH'kçen.in böyle 
F a:kat dilimize ~k olduiu e· ıülünç ve matlk.a.ra eclilmeaine 
h~ınUyeti ver.i,ıor moyuz? Su dayanabilir mi? O kadu mı ya? 
bahsi tazelemeğe lüzum trör· Bu -.yn.l ZMnanıda müıbit bir fa
diim: Dil .i.nkıliı4:tı •alannda, ciadtr da. Ve bunv yapanlar ya· 
memleket.imi2ıde bu.luıwtn Rum. zık k.i örnek olmak ımevkiinde 
Yahudi ve Ermeni va.teıııdetları- bulunan bilai meneuplarııdır. 
mızın Tü&;e CorH.lflD&lvtn• .İe· Bakın. ataI.rllDIZl Arap ve A· 
ti)'ll>rcluk. Bunun .çin parel'amız cem kelıimeletine f_. iltifat et
ta leli: cVatead11ı1 Türkçe kıo- m.İf}er dıi.Ye çe~dik. durdvk, 
n114-.>. ölçüaüz çığırtkanlıklar yaptık. 

Fakat ne ya.nk k.i bu emel ar· Fakat kendi yaptakları:paaın far· 
k-..nıcla titizükık k---rken ken· kında mıya~ )'abancı k'1'imeleri 

-..- almakta o.Ja.rdan chııha •tın ııt· 
&rna Tiirkçe JdonutmanMia bat tak ve kat y~yam derken i[Öz 
Mııd&. Y -.i kelimeler u,ııdurabm ç~rdlk.. 
diye canım ve aüzelim Tüdtçe• Yabancı kelimeler Türkçe ke· 
miz.in ahengini berıbat ettik, Bu limelerin arasında derhal aıntır. 

Zir111 öz Türkçe olan kel.i.melerde 
yeni kelimeler, bir inci gerd&nlı- ebedıi bW abenk kanu,au vardır 
iının dıiıziır.i araeana kıonmuı ka· ki hu .üntiıyazı diğer liaanlarda 
ba bıoncuJdar gibi Sll'Iİanıdl, sit- bulmak. kabil dejjklir. 
ti. K, G. v-e Ç harfler.ile &J\enai Öz Türkçe bir kelimenin ilk 
hoMuk yeni 1'elimeJer uy.durul- heceei ince .iee kelimenin diier 
du. Bu yenilikleri y..,ealar, Türk IMceler.i. de incedir, kahn ise di· 
çemizin künhüae valuf ohayan ierleri de kal ... ır. ince ve kalın 
ve mu.timden, dil ihentPnıden hecelewlen mürekıkep öz bir Türk 
zerre kadar anl.nıyan Jcimeeler- çe keüme )"Oktur; yeni uydwulan 
d.ir. TüNç.e keıimeler ~e bu ahenk 

Faka.t bundan daha fenası ya· kammuna bailı ka!mıtlaııdrr: U-

Size yukandaık.i cümleye ben· 
zer binlerce nıdaal bulabilirim. 
Bu .iti ihmal eden bazı gazetelerin 
aütunlarında bol bol r..Uadığın .. 
zade eminim. 

Hülİııla: o.man oiullannın za. 
manında atalarımızın tutulduiu 
haatalığa b.iz de tutulduk; onlar 
Arap ve Acem kelımelerile çöp· 
lendıler biz de Avrupalı keli· 
melerle QÖıplenmek yolunu tut· 
tuk; beli U.tüne bela çıkardık. 

Zamana bıırak.mak bu mu) 
Görüliiyıor ki bu hHtabk bade ol 
dukça zamanın yani dil:imizin bil. 
&i muhitlerinde, matbuat alemin. 
de milli bir emniyete ti:bi tutul
maeı l&zNndır. Hu& .. aelitı aü· 
zel kelime uyduramaz ve yaban
cı dıllerden kelime alıp dilimize 
ıeçiremez. Bu bir cinayettir, hem 
de miliet.in 'hayatına brt1 b.iır c.i· 
nayett.i.r. 

Mahkeme huzuruna gelıcliılderi 
zaman daima auçlu olmadıklan· 
nı .iddia edeııler. Ye yahut b.ir yan 
lıtlık bulunduğunda ierar ederek 
edaieti kandıımaia uiratırl.r. 

paralar altıo mahfaza.ya girmez =====ı=ıı:====:;;ı:=::zı;=ııı:ıı===:m:ı========ıı=ı=::1::11:=-:= Gençler ~ yazamıyorlar di
ye )&flılar bol bol hücuım eıdhıor
lar; iMaC.Zlık bu U.ar olur. On. 
lara Türkçe konuımuını ve yaz· 
maaını öpettiler mH Hani Tü.-k 
c;.ocUıklar)IUI\ Türkıçe arMner ki· 
talbı ~ Çoculıilarımızuı be,lannı 

ikj kat beli,. ..On Dider dep 
miyiı? 

buı buı da aclemlvı deliie ko· 
yarlar. Muhtekirin biilbüti.in ar· 
tan ıteri art1k çeneıtinden aıaiı 
damWnıaia bqlamqıtı. 

- Bet kurut fazla kar ettik 
di!Y-e iaı1an ttMUi edilir mi~ D.i.· 
.)'!Ordu. 

Mahkeme aalenunuo önünde 
d~an bl-..I• ~en biri9i 
ıpuhtekıire .....,la bakarak: 

Serbest Kürsü : 

Anadoluyu lıiçbir 
kuvvet aşamaz 

Geçende bir al'kac:latım muh
tdürlerin en çok kor'ktukları te· 
yin teWüf edömek olduiunu aöy. 
lemifti. H.UU.ten tevkif edüll.ik
leri :u.nan o kadar mazlum bir 
hM al.,.,rlar ki. imanın on&.ran 
muumiıvetine .inanacajı ıeiiyıor. 

Şi!man .dam, aalond.an .içeri 
airerken b.i.. e.fa ciMa. ca. cav• 
lak alnw meacllile elkli ve auç-

- Babahk. dedi. dünya ifte 
böyledir. İMan Oiınyata .pirince "31 

~rkea .,,.. ~~· lıJviÇre gazetesinin makalesinecevap 

Gençlik daima bjr .imkan. b.ir 
oluttur. Bunı.m iç.indir ki Avru· 
pala timal me,mleketier.inde otu· 
nıa lllifltdıra ••GDClı*1 a-• 
titrerler, zira o miUeder ohlp bit-

Muhtemel petrol sıkıntılarına 
karşı stok yapılıyor 

(~VT~ ile <?rt•tark •! .. m· I . Yukarıda hahıett.iğim .satırları, 
da klöpru) batlıg• alıtında hır ee• hır ecnebi aalon muharmi keneli 
nebi muharririn Joumal de Ge. zayıf kafuınm il'hamile yazıııbilir. 
neve isim{i gazetede yazdığı ya- Fakat bir Tüıtc muhan.iri bunları 
zımn t~iimeaini (Ciimhur.i.yet) m'üna.kqus nae1l newreıder) 
ıazeteeıinin 8 '4ıaziran 941 pazar Bu muharririn cmp.verler di· 
~....la okuc:l-.n. yan 91.an An.dol~ gezip ıör• 

m.İ!llen deg.ıl, ola<:~ ve gele
cekten hotlanırlar. F ranaacla 
harpten 90nre: cY.intü Ye.tamın 
üzerine tükürmek jllter~• cüm 
!Hini yazaa muharrirler u.ed.i. 
F ranaanın iıık.ibet.iRd e onlaftn da 
bijyük. günahiarı v•ıclu. 

Ankara, 1 O (Telefonla) -
Ş~e bulunan Petcol ONlıi 
Birlii1 reiıli altkadarlarla temaa
Wına devam etmellatedir. Öiren. 
d,iiıimjae .,öre muhtemel ..luatı-

çıi(ıtıç.i mallarını koruma hakkın· 
dak.i kaMm ~bua Muhtelit en· 
dimendıe tetık.ik edilmit ve tba.zı 
~~de tadiliıt yapılarak 
MecJtia 1JlllMDf heyetine aevkedil. 
mittir. Uıı.rifıa bugünlerde ruz
nameye aJınacaktrr. 

~~lenin .on •tırlarmd.• fÖY meeini. aoma ı.v.q. pzeteainde. 
le dau<hyıor: cBalkanlard.lu har. ki d\itiincelcrin n.ekadar yanlıt 
be 'Varıncaya kadar Türkler mern o)ciuğunu ayni 9ÜtUDlarda yuma. 

Dikkat edelim: Canmı Türkçe. 
mizi her gün O.az öklüriiyol'UZ. 
O.il inkdi.bı bize mübMek Ata
IDl9dan kalm11 ..N Dir ga)"eıdjr. 

Emanete h~et ol:ıaK. 

leketler.i.nıden y~ orclul•ın amı .iete.rim. 
cec;em.iyecqine kani .idiler. Fa. 
kat Balkanlardaık.i harpten aonra 

Milli imMt ahihi 
bir Türk 

.... .... ilk-el ......... IWDUI'• 

tara lfa t•h•• 

ve Yucıoelevya ite Yunan.ietanın 
yenibneai.nde11 «mra ne düşün

melldiı'ler? .• TürJtiye için çok 
'kuvved.i olan Alman ordu.una 
karıtt muzafferane bir mukave· 
met çıoC mü,k.üidür.> 

ıu..aoRAN 
ıe. mektupta h•••nlil• ..... 
~ a. E .. Awlola aJ1n. ----------• .....,...... ........ ~ zı·raat Vekı·ıı· 
ft - ........ QDi .-. Çlk-

Ankara. 10 (Telefonla) -
~etin iaıe .iıl•Wıı tanzim, 
idare Ye mürakme.ile mükellef 
olmak üzere kurulan iate tetlüla
tancla ~ memur1-ın ücre~ 
J.erile upwmi ımuraffanmn kartı
hiı olmak üere milli koorunma 

kanunu talı•atından verilen pa# 
Nı 31 ımayıı 9.f I arilı:inde bitmiş 
olduiund.an 9.f 2 ma.U )')landa bü. 
tün memurlara tablü edilmek 
üzeıre hükUmeııt• yeni taheiaat 
-~tir. 

Bu muhanir t.ar.ihi teıı\ik eder. 
ae aQrÜr ki baçh aeferlCT.i.ndeabe. 
r.i. mukaddes Anadoluyu harple 
iııltili etmek .iıalteyen her ordu, ıü
net görmüı kar ytğınları gjbi eri. 
mittir. Biz muft!riplibe hiç bir 
milletle mu'kayeee edileımeyiz. 
Huıdutla.nmızı hiç k.imeeNn &fil• 
may.caiına wanmuz vardır. 
Tüı'lderin mukacWe. topraklarını 
hiç ibir zırhlı ordu~ 

...... Gece,................... Ed· d · 
• 1au cibi ,..-.. .. Mcmcla .. ıme e 
...... ........... Y8lllllllk imlrA. 
m ,..... Z.teD haVlldit ..... 
......... hu ıiM mlillıliüınn q. 
Den ....... Da.i, aonradan ...... 
dia .......... cevap ....... 
WitİiQ dünya pzetea.inde Ml.t 
olmattw. Sis, kendi 1a ... .. 
a iN YUlllm üatinde d .... w 
cHiç 1ııir ~ brp,_. etil· 
me,ia IMı,ııicla bir 'nP"k•le ile 
JUaplencaınillYeNİk.) 

Kezbanm kcMllmUllU nıde berUll ona 
b&fka ttırlU anı.tb: Gllslde Hanım teeuU· 
rtlnG gi&liyemedi, Nlglr Hamm içinin bUtün 
zehrini d&tll, Vlvet de kin ve laakançhlmı 
diledili gibi açıfa vurdu. 

l'&kat b0t11n bunlar Fblleye Kabanın 
rttme1inln hakiki tebeblnl ötretemecU. Bun· 
da kimaenin ıbllmedltl bir •ır vardı. Nitekim 
genç kız giderken yucbfı mektupta bunu 
itiraf edl)l'Ol'*1: 

- •.-Cuma aft bir mm .eytiyem.Slm 
abla!, 

Zavallı yavrucuk! Acaba yalnm Feride 
a61'1~ bu mlllüm eöller ne idi? Ni· 
Cin lı6tUn clalpdan staıt ltalmMı icap eden 
be 811'n, hattA gtlrdOIU bu çirldn hakaret 
Wıuına bile, ll'erltten bqltaama tf9a etme
mlfll? Kqbanın hayatını altUlt eden bu 
muamma ne kti acaba T 

Se.Jtkt d&ıQftl. ilk ::vorıunluk dnlert 
geçtikten BOnra nıtıe bu meaeleyi inceden 
inceye dtlfQmnete b&flamıftı. KQbanı es 
evlA.dı gibi 9"d1ti için ona ait ber 99yle )'1.

kmdan allkadar ölmuı tabii teli. Hatta. bir 
ara ona. Kaatamonuya yumak lıatedi, fakat 
yamrıadı. KUbaıun orada oidutu mubakkalc 
defildi. Bu riTanUn ev balkı tarafından et 
c1o1twı atızıannı kapamak için uyduruldu· 
tunu 1trenmiftl. Kiıue ODUD, kUQUk bir çan 
ta ile eYden ayn1dıJatu aonra nweye ııttl• 
j1nl bilmiyordu. Eauen Kutamonuda ola& 

bile adreai m&IOm delüdl. Nereye )'alabillr· 
di" 

Bul pceler, yatmap çaktılı Y&klt. bQl 
ihtiyar arka kaplJI açarak K-.aın oduı· 

na ~yor. renç kmn dolaplanm, çekmece
lerini k&rqıtırayor, ba muammNlln halline 
yanyalıilecek bir ip ucu arıyordu. Hayır, ııe 
ltir parça kltat. ne fllpbe uyandırabilecek 
herhanct yabancı bir py ... Od• Kezbanm 
elblMlerı ve kitf.plaı1le dalu ldi. .Kuıcatu 

alellcele lidft• bQnları bile ıotUrememlf" 

tL B&inl.-, L.u nuıl ve niçin kovmUflardı? 
l'bHe 1ıu IUali kendi kendine ICll'Utt• ae
yabate Glktıtın&. o f eWrıeUi dakikalarda K....._ )'aalDd& bulUnup onu madafaa .s. 
medltlne yanıyordu. 

Hiç fUp1Mım yollıtu. Fer'ltle aralarında bir 
mUnuebet obntdılma emindi. 

8ir aJqarn bq afnnndan mmtariptl. Uy
ku tutturamadı, :vatatından kalkıp bir u
phin aldı. Bu hareketi birdenbire hayalinde 
Kalıenı oanlafldn'dı, bir bqka peeyt, Vl· 
vetln nlfanlandıfı ıeceyt Wırladı, ıenç ki· 
lan h.yecank leldni lfltlYor unuttı: 

- Onu aevnıemek için ne yapayım abla? 
Sen ıbana bir yal pter, Mil bana yardJm 
et! 

Bu 8611er kul&fında çınlannıptı. llqmJ 
t~far ypbfa gömdlltll aman o &11.-ma 
ait t.ı.nata birer birer Rhntnm 19Girm1te, 

K..,,.nın IÖ9lerinln llaklld mAnlelnı arattır· 
mata bqladı. 

Acaba llMIDlk. unutmak latedili adam 
ll'erit mi111t! .Acüt. J'erit de K.-..ru sevi
~ mU')'du? 

Bu ııon ihtimal ftl8m1n 1uv"8lnd& yaıl 
bir Ufuk ao• .. llMf. tJıti1ıtr' ıc..u kendlıtt· 
ne: 

- O bakle Vlvet ne elecak? Diye aordu. 
Blrbtrl ~ beıJnine llGcum eden 

bu llUUler ne feci idi! Bir anıy. tçt fOphe 
ile doldu. S6yahatten Mldetindeıı ileri Kez
ban aleylıinde ifk'Uli Mlalm1an tıatırladı. 
Yoka& Kelb&n llakikaten Vivetin nif&Jlhaı

nr eltnden atmak mı lstemiftl? Bu llltimal 
o kadar acı kil ki 1"Ulletn kalbi heyecanla 
çarpmata 'bqladı. Dud&klanndan bili lhU· 
yar fU .e11.- döldHdtl: 

- Ne yaptm KeRu T Bunu nuı1 JllP
tın yavrum? 

Bu ctımıeıert bir mınlb balinde 9ÖJ1emifti, 
Gtya Pft9 kıs yanında tlmf sftıt onun oe
ft1ımı lflti1Ul'Qlll tandı: 

- Abla; benden t>6yle bir alc•kbfı Bmtt 
ed• ml8ln ! Oleoetimi btJMm ytne elmıek· 
lerini J9dilim ldmMl ... kartı lıu nanJdldQ. 
;u J&lllD&m. Bal bu bdaı' mı ~ 

8Ull abla? G&ıl--., ::plslme bak! 
- Hakkın ..... ocıcutwa. Hn bunu yap

awı. u,se 1* flllıbesıll dQftOltm içla 
det beni. .. 

Bu mullanel lmlbawn l'lıılHeye blral Btl
k6net. V-iıpti. Yıwq JıaV&f heyecanı du· 

ruldu ve il6cln te8lr9e ·~ llrteet ea
bah, gödnQ açv açma. ...-ıı,tn -.,..m 
içine ftrip )'Wlefen bil" bnr da omanıa • 
raber UJ'&Ddr. 

- Ba ..... .,....,....... lllMmn 

oldutun lc&nl• bulundutwa avauı Kelıba· 
ıun ,..., ve nammua Vunlaa leke,i m•t· 
laka t.ttll~ aı,te bir b•le 1 lı 
t.mlr ..... lıllfl•W borotm". 

o l'tndeR .,..... n.o. Karw 1IMktllın 
ve 78kmclwı .. kadlır edebüeoek _. Nle 
d&M ~ a*kldlr cım.a-. on• hükD'da 
8Ö1IWn lltimlwl dlılla dlldEatle dial••te 
i>qQdl. Hattt. tıu ........ o .......... 
lhlmal ettlll ~ milatkteria yam. bile 
çıktı. Oltlann JDÔM'enlerine iflirak etti. 

Bir PUM" ctıntt Suadiyedekl köfkQa 111il
Çt9inde mtlatlrler Ç&ıJ icQıorlılr, srup1v ita· 
Unde ~11f\1YorlardJ. FasJte elimi• bialdli ta 
ı.ttıe b&r maaaya yakilqtıtı saman Kes
bandan babıleclllmekte <*hıtuna lştttl. 0-0 
bir im Vtvete eortl)Wdu: 

- Kuaum, Kaııı.ndan bir haber vıar mr? 
Bu auale, Vivetin yerine Nilot• cevap 
~: . 

- Ne baber olacak? Kl)'lne gltmiftjr. 
ömrünün aonuna klıdar burada kalacak de
tudi Jllr! 

1 SiY ASf iCMAL 1 
Amerikada ilk 
silah patladı 

Yazan: M. H. ZAL 

A ... ik .. n ...._ ... 

haber plmİftİr: Bir A· 
m•Ü torpİtola, Atlantilde lair 
AJm.n deniulbw ilk torpili 
atnu,tır. Haber, H...ıd Trilliın 
&mi ciddi bir AınerlEa ....... 
ainde pktıjma &ÖN tloina ol
daianclan fÜphe eb•·ie ...... 
)'oldur. Demek ki A....-. • 
Alm.nya ........... ilk aililt pll. 
.......... Aımli!. M tıal'pilıa ... 
............ a.li_' __ 
)..ti alhncla ........ .... ... 
muaaldaıelwL 

RmveM, .......... 
bim bir ....-ip ., at ı A,. ........ ~ ........ . 
aelimede İnlilia •hilleriıle .r. 
...... Amerika .. ,.,. .. 

·----~ ........ Mlantik ~ bir ...... 
rika twpitm=alaa ablm ill 
torpilin manuıı, .... .. • •• 
nilaayet tMbika pıpwiji 99 ... 
çiliac:e ele ....... --.. ,.... 
)undadır. 

~A&n'iı:......_ 
reb .... fili ........ 'a ı' .... 
tndt-.... Ortıır:kta •ı•lılııi 
aü ele .-... ,.. S...,_ ıillili 
için harekele PÇIDl8i ..m •• 
-.nda oh ....... B dw srb
nlacak aetice ele, tlemakralİılİıl 
mutlaka m..,_ lııir .__... 
h .. iki w ceplaıcle •ıkele 
l'eçll'lif .. lef ılılılıl ........ 
o1mwc1 ... a. tekdirde Atlnatik 
........... ele.~ ... ....... ele,...,... lııir ....... 
sirecek ve AL-n 1 rsı .... 
fecltıkirlıılmrl GirİM9 ,...... 
lva ulw ~ lıı &•ıla 
bir fili &eaift olem ar': ' ; • 

H....a ..... .-., ...... 
tincılai ıidi -- .. an lai
llia tıeeiri ... •• • 1 ... 
...... -+rllır. Giııit ... ..... 
bqırı .......... - ..... . -·· ... , .. ,... .... 
iine IKM ı' .,._ .. 11•~ 
riniapla ....... .. 

1914 .._. .... , A•ı ! 
müd·hsle.i, a thll'Clt -
.._ IMnl:ı•liL 'lla.is l°iM ... .. ,. ............. ..,. 
_,., Almı., ı ı ...,. . ı ............ 

,. .......... lııir ,._. ........ 
..... ••at• lllu ı b W.. •••li 
b torpitoA lııir Aı... .. • i 1 
baa üzerine aaldrirjma ,,. A-_ 
m--. hikiınwli ....... önL 
ne seçmek .._. a.-i Wr la)'• 
)iare f11lrin- el ...,_. ,.. 
aibirNm-at1ri- ..... 
~içillde~......_ .... 
~·~· ııue _... ... _ • 
-~-!!99- .... ......... ca... dir. 
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o KA D 1 N ve EV o 
Adalet 

Gördük/erim - işittiklerim: 
isteyen kız 

- Eski bir masal -

Bir anne, nikahsız çift, 
bir de çocuk 

TELEFONDA 

Yirmi senedir bitmiyen cadae - Göksuda alemi ah -
Şaire xhanıma dair bir hatıra- Göksu alemi ve gençlik 

~lti.t PERiN 1 Yazan: 
başlamış olan gögstınll Bilyilk meydanda. ateşler yanımş, ka.barma.ğe. 

bütün kasa.ha halkı orada. toplanmış- sarsan hıçkınklarmı tuttu: 
tı. O gün kimse benzerine .tesa.dilf e- - Sizin kanunlarınız, dcdl· }dad· 
dflmlycn bu dava.ya baknın.k isteme- de it;ın yapılmış. HaJbukı sız her ~ 
diğinden bir tUrJU hAkim bulunama- binlerce Wa.nı mllnevi bir oıunıe ı . 
mış ve nihayet güne9 ba.tıya. doğru tüı1lyorsunuz. Hani kanun1arııııJ · 
son adımlarını atarken ihtiyarlardan Cemiyetin bu clnayeUerlni önliYeeeıc 

r------Yazan:-----..... 
I_ .. _ .. u_a_zz_e_z_T_ab_sı_n_ı_E_B_K_A_N_D_l 
cÇoGUk E.sir,geml! kurumu~ n· 

da ıdare-ye art iş}erle memulken 
kaup. fakir bir bayanın beni gör. 
mek istediğ.mi öyledi. iki odakıka 
eonra. uyanık tavııh. e ki, fakat 
tem.iz kıyafetli bir kadın, bana 
derdıni anla,tıyordu: 

- B2 Ka'Vala muhac.irkrin· 
deniz. Üç çocuk ana.&ıynn. Bü
yıik kızım on dör.t ya.,'llna gelin
ce, yüzü gözü açılır, sokaklara 
dıi er diye korktuk, onu kendi 
memleketlmUZ olan bir adamla 
evlendırdJt. B.ir senedir ıpekala 
geçinip gidiy.orlarıdı. Şimidi da
madımı askere akhlar. Kızım ha. 
mıledir. Kendisine yardım etınc
nızi r.ıca ed.iyı0rum. 

On dört :y nda bir kızın ka
nunen evlenemiyeceğini bildiğim 
ıc;..ın bu eözıtere haıyret cıtıtim. Sor. 
dum: 

- B"r yanlışlık olmasın) O 
yaşta hu ·ız n "kah olamaz. 

Kadının yüzü ha.fıfçe kız<H"dı: 

- Hakkın var, nık&hh cl.eğjl
dir. 

- Nuıl? Nikah etmeden kı· 
zını kendı elinle bir erkeğe mı 
verdın? 

- Bir .iştir oklu iıjte.. Kabaha. 
tin büyüğü kaşna.na.mda... d<en. 
dı mcmkketl miz olan namuslu 
bır adamı bir .daha nereden bu
luruzh diye tntıturdu. Biz. de ya
şının küçük olıcluğunu bildiğimiz 
.ı.çln nıkith memurluğuna müra
caat etmeden onu g-elin ettik. 
.ŞımcL hatamızı a.nİzy:oruz; çı.inkü 
dama.dun aıak.er.e ıgiclinoe hüku
met kızıma maaş ~tı, 
ha buki nikal»ız obna~ıı i§i bozu. 
)Of. 

Yaptığı hareketin fenalığını 
tamamtte takdir ~emeden bunu 
o d'uğu gıbi kabul eden bu anay.a 
oaşmaktan ken<hnü alamıyor· 
dum: 

- Bayan. dedim. Sen kızmı 
nikab&ız ı0luak bir adama ver· 

din. Y ~ yarın atik-erden dönü~e 
damadın karısını ve çocuğunu 

kabul etanez&c ne yapacaksın? 
Yüzü b:ir.den:bire karıştı, gözle. 

rinıdcn endişe geçti: 
- Böyie yapar mı dersin? 
Sonra derin bır tevek.külle o

muz si ti: 
- İyi 9PCuktur, helal süt em-

m..iştir, bunu yapmaz jnşallah ... 
- Yaparea.? 
Hafifçe öfkelendi: 
-Adam sen de, dedi. O va

kit kızımı ba$'.'a biri.sine ve'l'irim. 
fakek kıtlığına mı gekük) 

- Ya çocuk? 
Bu defa ha.kiki bir hiddetle 

yüzüme ıba:ktı : 
- Çocuğu sokağa atacak de. 

ğfüm :ya, ba_ğrıma basar:, büyiıtii
rüm qınım ... 

& felsefe kaışmmda verecek 
ce-w1p bula.maml§tlm: 

- Şimdi sen baına aöyle, kızı
ma yandım edecek mi.ainiz? Yok. 
6a ba~ımın çaresine bakayım mı? 

Karşımdaki orta yaşh kadının, 
cahilliğine ve aca.ip ahlak naza
rzycaine rağmen 90k sevimli ve 
azimli bir hali vardı. Elimde ol
mayarak gü}üm,şedjm. 

- Kızın henüz beş aylık, do
ğum zaananı yaklasmca 8C'I\ bu
raya tekrar gd, dedim. 

- O zaman ne yapacak-sın? 
. - Sana kundak ıtabmı vere· 
ı:~.iz. 

~achnın yüzü güldü: 

- Al\ah devlete, millete ze· 
val vermesin, gör.dün mü her 
dcr:dın çaresi bulunurmuş. 

Diyerek odadan dışarı çıktı. 
O gittilcten eonra uzun uzun 

dÜ§Ü'nidüm. Kim'hilır. bu kadın 
ıgi>i kaç ana ve onun 'kızı g.i:Oi. 
görg.i.ieüzlüğim ve cehaletin kur
banı kaç eWilt vardır! 

F aka.t en 90k acıdığım kim e, 
dıoğaeak çıoc.ukt.ır. O zavallının 
nuihi ıbeldc.i de sokaklMa a.tıl.mak, 
aç ve sefil kahnakm. Ne yazık 1 

- Allo, Leylacığmı, beni aradınız - Amma. pek tuhaf. Sokakları "~erken gülümse,rerek b~ie ha- biri hAkimlfğl kabul ebnlşt.L mile:yyidelerinlz nerede? Bana ptelı· 
m• iz bu tıabah? ölçmek nasıl hatinnıza gffdl? fit bir Mlliim 'ertr. Bana. vakayı an. İhtiyar Mkim, geniş meydanı dol- ği haykıran şu insan kıtıesinl ned:. 

- Kuz.um neredesiniz'? Uç ıcere _ Sednclmden, ,.e nlha) et bir Jatan edip. bu ümit edilmez lltlfa- duran hallan arasından heyecan ıçer- 1 ınahkQm edemiyorsunuz? çnnk11 
telefon ettim. hep cyok» dediler. gün Boğaun bir' t·ennete revrileet',- tın kendisine olduğuna inanmak sinde yürüdü. Glineşin son ı.şıklarlle ze vücut ıazun. şUnkU size yef'fleJ 

- Bu ııabahı erkenden bir seya- ğhlfl l.nandığrmd&n ... Fakat bu ee- istemiş, arkadaşına: «Gördün mU selAmla.şan meşalelenn arasındaki !Aznn, çllnldl siu para J.lı.zrm; k~~ 
hate ~kJll1't.R11. \1nçten beş ııene sonra ha kJı: 'ir· birader'?» demiş. «(X) haruının U- kilrsUye oturdu. larmııı bUtün bunlara tnhiSar ~ 

- Ne seyahati? 1stanhulita de- kec·l 15ia6yonwlıdıııj Ueııden inıliğim Ufa.tına mazhar oldnm.» Bu eıöz Bu sırada, yer yer yırtık bir clbi- yor. Hani ruh, nerede?... tşte 
ğll mlslnlz.? \'akit güç hal ile bir taksi bulundu. Ü2lerinO arkada.ş.I: cÇ.oouk IDY51Hl? senın içerisinde mevzun \1lcudilnil kcndı kendimize öllirken bU yetııldl 

- Hayır, diin akşwnıdaotıeri Bo· Fakat: şoföre: His&ra, der demez: btnuter» demllj. <X> hanun bldm .sa.kla.mağa çalı.şan, ender tesadüf c- yonnu~ gibi almlanmızda. birfill' 

ğaz~lndeyim. - Ben oraya gktemem, abla, de· kırk yıllık aile dQstudur. Seianıı dilen bir güzellikte genç bir kız Ur- damga taşıyoruz; piç da.mgasl .. • JIİ~ 
- Aman, iz. Boğazlçlııe git.meği dl. Yol yok. hana '\erdi.» kek admıLe.rl& kllrt;Uyo doğru 11erledi. reye gıtsek peşimizden geltyot JI ıııı 

bir eyaho.t mi sayıyorsunuz? - Çocuğwn, dedim, on ı;ek:lz; t'aka.t edlıı, arkad~mm btl ı;aa- Genç kızla. cemiyetin davasına ışte yatta biraz muveJ'fak olsak, blJ~ 
- Hayır güzelim, Boğaza gitme- .metrelik yol tekrar mı kapandı? h damga ile kirlcti;')oıiar. KarŞJill 

dedi .,._, .. _ b1 .. _ _,_1 detinl kıskıınanık, mutlak (X) a- böyle bir hava içersinde başlandL cevap ver-ı"enler, •. .n""m.ııze: 
il bir 5e,J."ahat llal"lnı~orum. ben hu - Hayrr. · ..,....,.. "''""'' · nmun bir tebessümUnU olsun ka· HAkım elındc tuttuğu kktrtları """u.7 .,.._ ..... 
Abab bir _..,..hate .. 1Jctı&tmı tdzo Gli!; hal ile gönlunii ettik arnma. - Pıç, dfye haykırıyorlar. ....r 

~ ... - ,.. ., zanmak için, §ehre gider gitmez, göZden geçirdlkleıı sonra genç kıza ıcıur 
M>~iedlm. Ge- yollar dalla. bttm&- Bebek me7Arldda.rını &'~erken ara~ 1 dcdı kı··. Pip ... Piç. .• Kulaklarnn $ı .,. ..ıı " ·~· ıŞ&irenln en son ı;lir kltabmı a mış. .ı.&11' 
df"'"I ftoin n..r.aza ...ıtmek te bir ıoe- hada blıı de hlrblrlınlze gireceğiz; Bu sesi her yeni duyuyorum· ..11· 

" ~ .......,,. ., bir hatta zarfında: baştan aşakr f':l,• - Ey şcytanlarm ruhunu ta.-:ııyan Üll,. ... 
-.-aııat sa.yıbr -.'L.. zannettim. Şofôr ffı bir taraftan •·-" benını davama 'bakamazsınız, Ç "" "' berlemtş. Ertesi canıa. 3ine ar.._.a. genç kadın! .. Sen nesın ki koca bir 

- Hangi yolla.r? ~ine: .şlle Gök uya gitmi,ler. Tam <X) cemiyeti dava. edıyorsun, onu ınnh· Ben bir piç.... t.ı1' 
_ Cannn, Bebek"- ll'--r arac'"· - Vallahi, abla, MıVaba girmek Genç kız dağınık ~iarı 1f1 ,.. 

Ki "'° ....,.., hanım yanlanndan geçt""rken «her- ktlm ettırm.eğe çalışıyorsun?.. ın\1• 
daki Yollar. Tam 'irml .... -~"r her i!:fn eni götiıruyonun. Yollarda clbisesinın örtemediği çıplak o .. ,, ....,,..,... !ediği !jilrlerl sö3 lemlyo ~ıunış. Genç kız; Urkek ve hafü bır sesle ~" 
gelişte o yolların yapıldığına şahit ~k skıntı ~t>ltmişsln de... Y~ - Bari bekledlği 5elfı.mıı nall ola- cevııp verdi: !arına düşmüş ol.dug,ı Jıalde 111 a· 
oldum. I•akat bittiğini daha görme- buralarda!\ araba. geçmez.> dryor- bilmlı; mJ? - Ey adaletin timsali muhterem ler arasından yürtkiil. Et.rafta. tpplnÇ 
dlm. du. - Koca ibir kitap ,liri battan hflkim. ben blr insanım ve kendimi nan halkta bir kayna.şm.a. oldU· ~· 

Vakit '""aldt annem bana mek· 
tupJanoda şöyle yazardı: cBlzbn 
arka yollb bu ıs.ene sekiz metre 
~rh~·or.» Bir kaç sene sonra )1.oe: 
«Bizim arka yollar on lkJ metre 
açılıyor.» Dört beş sene m"\elki 
son haberlerde arka yollann on t;e
klz metni oJoıeağmı, ve yakında 
otohil Jer de işllyeceğlnl müjdeli· 
yordu. 

Le)lıkığmı, ben size bu 5Bbah kadınlar çocukla.nnın yüzlerini • 
yollardan değil, seyahatten bahse- başa ezber okuyan bir genç edibe koca bı.r cemiyete karşı haklı gör- tliler . .bıtiyarlar genç kızın ~ 

karşı ( X) hanım da göderinin tat- dllğüm ıçin adalet istiyorum. Evet, ı __ ..ıcııı 
diyordum dan nefretle tiikün:tfiler. kı ?F'. 

_ 110".gl ....._8.__t. ... Anıa•---·~a h tf'he5tıümilnü, ne. de gUzel ~ının cemiyet berri öldUrmUyor, bcn1 ken-
...... ~-,, ·~ ...,....._ bü bU ü kl t f delılumh: -"'~ 

- Bu aabah kalktrğm1 vakit de- bir küçtik selbnını esirger mi a.r- dinden s t n uza aş ırmıyor, a.- - Hadi naz, ~. kız. gel ı""';',... 
tık! Leyl!ıcı-.... hu gernı•· -ylerl kat ismımin ardına, yUzilmUn tA. or- nd"""'nı "' nb:I ve Boga" ~o iki ııahlller:lnl övle ,,..... 'T r lrm dediler G.....,. kız ite ı:" .... 

" ta.sına. 1.'llrdu&o• damga tıenı mine\1 ' ' ~ .. ,, ' lJ•r '--rlkulA.de bir uiiu~lllk i•·lnde gör- blz uzun uzun kon~uyoruz ama, ".. terine alma""" k rk ..... bu ınsaıt 
na. .. - "' bir ölUme .,.ötn,.;.,.,or. <t..+- ben 'bunun ı;m 0 "'" pa· 
dlbn kl saatlerce hayran hayran hUiyor mUSllnuz; gençler bunları ., ... "3 ~""" yaşlı gözlerile 'baktt. OnlarıTI -p ,.. 
dü1tinnıekte11 kendimi alamadnn. sevmiyorlar. içın cemiyetten dava edıyorum. bileccğt şeylerden ürkerek çıpl31' 

_ A k&rde.cıfm, gazete oku.yanlar Hı\kım meşaleleri'n arasındaki kür yaklannın ..,1~ k--"'"" k.rtıaP· , Bahçelerden hannnell '\"fl gül koku- ., "' .. ...., """""....,. ,.,., 
lan tıpkı eski uunanlardakl gibi ,yalnız gençler mi'! Biraz; da orta sUsilnde rahat etmiyorm~ gibi kı- Saba.hin alacaı ltaranltğmda l< rııt· 

Ben o ynllann &n<'ftk bir bu~ nefesimizi doJdırru.~ordu. ya.'}lılarm gönlünü a.lnuılı. Boğazın pırdandı ve: ı...va b +,,......:ı oturt»~ 
- Kısaca buna neden lüzuııı. c..n. .,..., nazır rr ""l"""o _..ae(I metrelik mınanında doğmuştwn. _ Yani hl leri, eski hayal dolu mebtaı, ülemlerlni Oöksu piyasa.la- o- nlda.nıyordu. Oradan şehrin e"'' bf.f' 

On ı;ek}z metre)1 işltirl<'e, tıe\·ln- de\irlere doğru çeldyorda. DekU nnm hatıralanm unuta<'ak kadar ı1lyorsun? Onu anlat, dedi. yavaş yavaş kollanıe sa~ tıit' 
clmdeıı şa.,ımn.,nm dn. ~u on sekiz mı! yv,lılıırın heı, ı ölmedi ya. Genç kız artık ılk Urkekliğinl ka.y- lıyan alevlere bakıyordu. ikide 

1 
• 

metrelik Htsarıar bulvarının geniş- _Hem ne kadar-· Boguın 0 , ııa:r, - E\•ct, faka~ gençlere bakılırsa betmışti. de sevinçten parla.ımş olari ıtı.tıli 
ll.ıı.ı.. hl ,.,..__ akıl rd" -•· I""~ d rl d böyle •"'yler g ......... T. - Onu anıo.+ ... orum, adaieUtı bm-"''"e r &J"""" e ııım.,.., ~ ... ,e mehtap Alemlerini, tkl üç rlfte spor 8 '. n ° '1" ~ ...... ~ ._3 terini semaya. kaldırıyor: ,. 
bir ısahah erkenden Şanr:elizeye çık- kayıklardaki ya.,ınakldann Göksu mlş. salı muhterem hAkim, _ Ben yaptım, büyük ~ 
.. _ Ad .. ~_ ... " arak l' k b d ......, A..Mf lnsanlan Dedt ve devam etti: ""'• nn • .,,........e say on tıe- plylMialannı... !'ıi'lhayet, haydi ço. - 0 u 0 e.• u "~"'· • dün dalet istiyordum, diyordu. ıar· 
.klz metreyi bulduğum zaman bir de culdar, ctedhn. cGldellm Göksuya gentllklerinln giil.el saatlerin! ha· - Ben hep1nız gıbi gözle.rımt - Tan yerımn kızılhğı aıevterlt\_,.ı,ı· 
baktım J<i hNıliz ca&kmln ken&nn• bir ilemi A.b ~.·Jlyellm!» tsrla.ınaktım hithlr şey menedemez. yaya. açarken kolum, baca.klanın, mu:ıJ -..~ k., ... .,....,... d ~ 

her -yı·m tamamdı. A"'1adı"""m za- 16...... -~·'b• an a., dayun. Mamafih S&#'a sola bakarak Fakat bu küçük geztntl bana ta- Blllrshılz; ki ben gençlikte ahlan T- e. "' dan feryatlar ~meğe ,,,r.Ç 

genl1llğl tahmine çalışıyordorn. Fa. rlht bir M!yahat oldu. Ora.daı neler her yen! adımı az görecek kadar man gozlerimden sizinkiler gıbi göz GUneşin ve alcvle.t"tn kızıllıtıbflll'•;e. 
k t dde 1 iti rtnl k t 1 harls bl i tlkbal taraftar"-~ Fa ""11ıarı geliyordu. GWdUğUm zaman a ca n rf g~ e on ro neler gördüm "e okudum. r 5 ._....... • ,,...... kızın yftztlne vurmuş. onun e • 
eden poll~ rahat hıralmındı ld. Be- Geçenlenle Ankarada bir edibi- kat hu. henlm mazinin güzel hatı- yanaklarımda gamzeler beliriyordu. yaz tenmi bakırl8'brm~· jJd ._r 
ni Parlse ilk defa gelen bir dalgın mlz gençliğindeki Göksu piyasaları- ralanna sadık kalmama mAııl ola- Beni de sizin cemiyetlnızın ıçinde dağınık saçlarını brer1ten, ]IİÇ ,r' 
hırifıt zannetti. Yannna yaklaştı. nı anla.hrken 0 zamanın salrt'>lerln- maz. Kardeşim. a.z kaldı unutacak. yn11ryan bir kadın emzirdi. Fakat feY y&prnamJf gı'bt dııdaJ<lal'f .f'lid" 
Nezaketle hfr de eelft.m verdi: den {X) haımmıı dair b!r h~ye tnn. tz bir konu~a yapa<"&lmu!}- l.lk çığlıkle:rım &na.mm bodnım ka- smda. eski bır türkl1 mmldaıtır'°t,J 

- Parfste, dedi. Sokakm orta.- Mll1edl. mız, diye fşltttm. Doğru mu! tındaki hızme~ odasını doldurdu- İkide birde şarkıyı kesiyor. ~-· 

KadlonDarr nöçülfil 
güzel olmak ister er? 

sında durmak ;)"M&ktır. _ (X) hannn, annelerlrnldn en - Elet önümüzdeki pazarted ğu giln bana: bir yüzle a.li?\•ler içinde yana.ıı P" 

O soylerkcn zihnim lu\IA on ee- m'gfll do!ltu, " nkltkl edlplcrlml· gün il, Eminönü Halke' inde saat on - Sus, piç, dediler. ba.ya. bakıyor: J,ıl. 
kiz metrenin genl,l'ğlnl talanlnle zin hayallerinde uç.an k1eııı1 bir peri yedi otuzda. Bugün k~rsma adalet i9temek ....., Adalet istJyorum, diye -81 
.mcşguMi.ı. Adamaığız Miı.lerlnl 8D"' idi. - l\lm-zuunuz neye dair? lçın çıldığı:rumUhterem hfl~:1:.~e yordu. •• t'Jll' 
lanınıdnn zannedereli eUerlle a.,atı- Edfblmiz Gökııu hikayt":&lnl şöy- - Hayat yan~ında kalb birliği- bana: eşey ann ruhumı .....,,..,,.mn Güzel kız ipek gibi orrı~,.ııı· 
dan gelen arabalan g&stere.rek: le anlat ... · Bir cuma günü iki - O bıılde ben, kalbimi şimdiden kız.> diye hitap edıyor. sarkan. l'l"ft'ann.ı x_,.n.,n .. n t&JI'"" .JC 

•• f Benim ne kusunım var ki cem"'et - n ""'6 ......... - .ıııdl - Sonra hu arabalar izi çlfner, arkad~ iki çitte bir kiki kendileri blrl~tirlyorunı. PazartCfSlye 5 ze •3 ladıktan sonra; oturduğU "JI>'" -~ 
Erkeği bend etmek için 

kadın ne yapmalıdır ? 
1 

olilrswıliz, dedL kullanarak Goksu_va. pcya«aya. git- geleceğim. her gün beni mMevt be.skısı altın- kayadan kalktı, a.yaklarmnı #~ 
PoUtıe tefjekkli.ti ederek oradan mff:ll'..r. Bir aralık <X> hanun Uri - T~ekktir ede.rtm. Şimdilik Al- daı eziyor?. Benim ne eksiğim var ki basarak 5aı'hı1e doğru ilerledi. sır~ 

uzaklaşhm ama, 0 glin ak.~ıa ka- çitte kayığında. ,.e yaşmaklı oldu- Jaltaısmn.rladık Le~ lfırığnn! insanlar benden ka{:ıyorlar? .. Ben bodur ağaçtan yaprak kopardl-1' ~ 
dar kendime güldüm. ğu lla.lde~ iki arkadaşın onünden Rebia T. BAŞOKÇU başka.larmm mrtmdan geçınen tu- on adım onları ağzına. göttırerf~ 

Kendıni güzel gö5temıek .iste· 
'miyen hır tek kadın var mıdır 
acaba? Kadınlar ıuç.in güzel ol
mak .isterler? Hoşa gitmek, beğe_ 
ıuımei' ve bılhassao erkeklerin ho. 
"una gıtmck, güze• o mak isteme. 
lermin en mühim ec.beplerinden 
b rmı teş'kil eder. Güzell:iddedl.e 
tanınan, diınyanın h.er tarafında 
bmleree, milyonlarca genci, tC$· 
h r eden yıldalardan bazılarının 
tavs.1yelermi din'l.iyelim. Ba ·m 
'-'aroıe Lom'bard neler diyor: 

~E.ı;vela erkeldefi Y~;~an 
tetkik edersek bınrun, d..iierme 
benumedığıni goriıriız. Birinin 
ho§una gxicn bir ııey diğetin.de 
,,o nutsuzluk yaratır. t::ğer birinın 
bosuna gitmek jstıyıoraanız, onu 
ıyıce tanımağa nelerle alakada1 
o duğunu k~fetımeğe çal~ınız. O 
nun a.ı.ikadar o•duğu mevzularla 
a de yakından me§gul oluyor gj 
bı göruminirz. Fakat ıhiç °llir za· 
man onun h~a gitmek içın 
alı"tığınm kendisine hissettirme. 

yınız. ilk adımı onun atmasmı 
be.le ey ruz. Ona mümkun oliduğu 
Kadar değ !li.k görünmeğe çalışı
nız: Hep ayni k.araktCTİ muhafa
za edersenız. çabuk bıkar.Mesela 
bır gün ne.kadar ıSakıin. uslu akıllı 
1t1enız ertesı gün o kadar !hırçın, 
b.iraz da koket o~z. Fakat hiç 
bır zaman somurtgan olmayınız. 
Kem:lıniz n*li olduğunuz gibi 
etrafınıza da n~enizi airayet et
tırinız. E.r eğe her zaman cesaret 
aşılamağı bilıniz. O. siz.in yanınız. 
da her zaman manevi bir kuvvet 
bulacağınd:ın enun olmaladır. O
nu lhımay~ ve teselli ederken bi
le daima kendisinin ıaızden dah 
kuvvetlı okluğunu IUesettirmeğe 
çalı~ını:ı:. Sır erkek ne kadar za· 
~ıf ve aciz olursa ol.un hiç bir 
ıaman kadından .daha zayıf oldu 
gunu kabul etmez. Ona. bakım ol. 
duğımu hissetımek kadar biç bir 
şey hoşuna gitmez. 

V.ivıen Leıgh diyor ki: 
Sevi mek .istıyen her genç .kız 

erkeği ker..d.inden yükısek görme. 
ği bılmel.ı.dır. Her cihetten ondan 
daha yijksck bulunsa ve kati.yet
~ buna inan.sa lb.ile yine, erkeğe 
Mikim.İıYetıni hissettırme licilr. 

feylilerden da.ha. mı fğrencım, 'ben bembeyaz di"'eri ile ısırarak yi1 _, ... 
Erkek mücadele etmesn.i se- fkabil zd""" ı · h v.... V' ·~il' namus n e ge le.• çın er .. -- Kumsala. geldiği zaman ba.Şlnı • _..~ 

ver.. Kolay gaubıyetlen:len ıho~- 1 1 9 d b• k de hürmet gören düşkün ruhlu ka· tJtl'~ .. 
!anmaz. Ne olursa o}sun, hiç bir SEBZE lJtf EYV A ı B O R S A yaşın a ır ÇOCU dmla.rda.n daha mı namussuzum. ben ~:~~~ ~:~t:ı;.;:ıı :ı:.~, 
zaman, tamamıle onun malı oldu • 1 kardeşini öldürdü ne suç işledını ki cemiyet ben! ma- Uzakta ufku kızıla. boy~ r"' 
ğunuzu hissctt.irmeyuUz. fODfan -#jaflarl ıo BAZİRA-.~ 9U nevi bir cezaya mahkQme etmiştir?. baktı: d 

Erkeeri erkekler maceradan / ı Evvelki gün Eyüpte oturan Sızin kanunlarınız su9 iŞleyene ceza _ Adaleti 'bulmata gidiyorıııı' 
ho !anır. Hem de tehlik.el.i mace. Kapanış Mebmodin bir ya_şın.daki oğlu Is- verirken, siz mağdur olana ceza ve- ye nurıll'ta.ndı. -ıtııl' 
ralar.dan ~lanır. Sevginizi bol Orta İyj ı Sterlin 5,24. mail odada ıotururken lkardeşı rlyorsunuz? Yırtık elbiselerini çıkarmca ~· 
bol harca.mayınız. Erkek sevgiru. Kuru§ Kuruı Dolar 132, dokuz ya._'llnda Ömer tahancayı Etrafımda. perva.ne gıhi dönen de- ~n kızıllığı beY82l vücudünll ıJ ~ 
zi kaz.anmak ve muhafaza etmek Sa.ka.kalbağı 2,25 2,50 İsviçre Frc. 30,70 kar~rnnağa b8.§lam>§tır. Bu es- llkanlılar, h!reli gl5zlenınin gtl21H- !adı. Suya. doğru yllrlldü. J)ellf ~ıı' 
iç.in daima mücadele et.sin... F a.auiya çah 1 O 1 1 Drahmi -,- nada patlayan tabanc.adaaıı çıkan tme ı\şık dolaşzyorlar. AlM-- Hiç bi- lYU d12J kapaklarına geunce ~ , 

Bugün ona ya-kınlık ıgö«erne Fasul.;-a ay§Ckadm 18 22 Peçeta 12,9375 bir kurJUn .tlıırnail.in karnından. gi. rl bemmle evlemneğe yanaşmıyor. yumuk cllerflc tuzlu sudan bit~ 
niz. yann biraz çekingen duru- > 'Y~ı:ıil 14.50 15 Yen 31,1375 rip arka ta.rafından ç.ıkmı§tır. Ço. Ey adaletin timsali muhterem hfı.- aldı. Onunla gUzd göğsilnll ve ~.ıe) 
nuz. Bir türlü sevilip aevümedi· 17 İSV"" Kronu 30,7~5 cuk aldıit yara.dan ıdol~ ölmüş. kim! Sen her gün yilztime pıçliğiml rmı 0,.1du. Berrak sııyun içeJ'Slcııı'1"" t 
.... '- · .ı Domates kn 15 ....... t -•- bakı .._ gme ~anı ormaeın... 5 tür. vuran şu cem yt::1.A:I sor a ıın. .,..,... ~tl ~arına ve bilyllk ııeın ıı'• 

İçlerinde sev.imli, sakin kadın.. Be.ıkla 4 4 &Mm 'M ~ Cesedi muıeyene eden A<Hiye nfrn lrusunım nedir?- rinden kaçan minnacık balrkl•~e 
ları t.crcih .edenler de vardır. Ka- Semizotu 3•5o 5 ~ "&. dokıtoru Enver Karan ıddnine HA.klm beyaZ saçlarnıı titrek el- tı. Ytlribnesine devam etti. su • ,.p 
dının kendilerine .kaTŞı ana §efr lçanak 4•5o l I 1933 Türk borcu I 19 50 ruhsat ver.rnittiT. !erile taradıktan sonra dUfündü: ve yıwarlak omuZ!annı oJ<~ ,. 
katı göetermee.ini, •raaına gÖre T az.e ya.praik. 1 O 1918 lsUkrazı dahil! 21 50 - Senin, sUtU bozuk bir babadan bafladığ'ı anda. genç kız ynıll1I e#' 
ona aokulup bütün dertler.ini an- Biber ıdobnahk ıs 30 1933 İkramıyeli Ergani 19 40 gelişin, senin de kötü bir insa.n ola- ıevler içinde yanan kasabaY• ç 
la.tttklan zaman kendilerini te- » eiıvri 38 40 1934 Srvas - Erzurum 19 80 1 b• b" 1 • • cağına. delA.let ediyor. Bu, cemiyetin di. .,.11· 

ı 3 ı 4 ~ip kip tr ır ennı ,. ... 
e}lj etmesini .isterler. Şu hakle Patates taze ı Anadolu Demiryolu Tahvili (3 80 3 3 aenelerdenberi kurmuş olduğu ah- _ Ha ... Ha .... Ha. •.. diye bit ili dl 
kadınlann biraz da pelkolıog ol- Pancar 1,75 2 Demiryolu MUmeesll Senet 44 oo yaraladılar Wt prensiplet'inin en doğru !bir neti· kaha attıktan sonra, siz de gel 
mastı !Bzımıdıır. Eı..Keğıin karak.teri- Patlıcan tanesi 28 30 T. C. Merkez Bankası lH 00 cesjdjr. Onun için insanlar senin gt- ye bağırdı. ~ 
ne göte hareket ellmck i9in evve. KUTu eoğan 3, 75 4 T. İş Bankası müessis hi860 119 00 Eivvelki gece, saat 1 O buçukta blleri ayırt «meğe yarıya.n bir Slfat Kendin! sa.beh rüzgtrının o rı" 
la ~e onu tanımak lizımdır. Sarımısak 15 16 T. ~Bankası (Name. muhar.) 10 50 Üe"k'üdarda.. Tütün İTihiısannda bulmUf}lar ve si:ze «piç> diyorlar, de- ğt berrak suya bıraktı, ytıznıe~ 
Meharetle hazdtet etmeairu bilen Enginar adet 4 6 Oe.m.anlı Bankası 27 50 çah§An f eıbat Bawın'la T ek.irdağ dl. ladL Denizin şeffaflığı jçınde ( 
he.r kadın mes'ut olur. Hıyar 3 4 .şirketi Ha.yrfye 26 00 işkclesinıde oturan Hiiseyjn oğlu Gen9 kız iri h1 yaş t&nfıierıle do- vilcudüniln yumuşak h&reketıeti JC"' 

P.aulette Gıodıdard CÜy.or ki: !ıı'lJK11'r Hamdi sarhoş olmU§J.ardır. ıu gödetinl semaya kaldırdı.. Parlak zQktlyordu. Son bir defa dah• 
Sugün o kaı:lar çok güzel ka· Meyva Tttrk Alt.mı (~) '27 oo yıldızlar ara.smıda. gerlhni;ı< bir ke- be.ya doğru yllzllnU gevlrince: Y 

dın var ki hir enkeğin .ev:gisıini Er~ kumtzı 14 17 Türk Altmı (Hamtt) 25 60 İki uka;daı ea.ıboşhk esnasın. maru andıran a.ya ba.ktI: - Adaleti bulmağa. gidi~~ 
kazanabihnek .i.ç.i.n güzellikten 8 tıO Tfirk Altını kUçilk {Hamit) 25 50 da lkav~ya Uttu§mU§lar ve her - Ey aemalann gece penm, dedi. nizi. qacağmı, cemiyetinizı ~· 
b~a meziyetlere de sahlp ol· r:..ı.. ::li 75 Türk .Altını küçük (Aziz) 24 50 ikŞi de birl>irW diiıYdilkten aon- Sen bana IJ&htt. oL Benım mehtaplı edeceğim. dıye 'bağırdı. ~ 
mak lazımıdır. Bence eıevimliük ~· .1- 70 Kalm ~ birlik 115 00 ra m.uhlıelif yerler.inden ~alan- gecderde sa.na ba.banuıı kusurlarını Genç kızın tıeSUle suyun · _.11,ıif. 
kadar bo§a giden §ıCY Yoktur. > ıfr~nk 32.50 35 > ,, (Hamit) 118 oo e.tfettirmfln için ne kadar gok a#l&· tında bal.Ik avına. çıkan ıns:r ... tıil" 

Ve yine bence her kadın iıJ.. :1) aja(; 45 > > (R.efat) 121 50 ~larıclır.. dığJrnı ~lat. Benim ziyanla aydınla.- bet &eekıri ~. o hiç WM ~ 
terse sevimli ol.aibilir. Her erke- Kiraz t 8 25 24. ayar aıtm gramı 3 '° KaV8acıla!- lt~avi ed.ilıınİ§ ve na.n dertizler kadar durgun, dağiar den, bir peri lazı gtbı yüzıdil··· ttd'P 
ğin cesaretini, ümidini kaybetti- y.ı...... J.8 25 Mecldl)se 75 biWlaıe yakalanm~rdır. kader sarp, birblrlerine ka.wlJa.· Gilncf yllkselip de dentz ıcıP~ 
ği zamanlar vaMtt. Btt kederıı ....,...- mıyan )'lidıUa.r kadar çüekeş ol- mata bqlad?ğı zaman o Jıil! ~ 
anlarında ona (Yenldcn kuvvet, Kayısı .30 

45.ıııııı ..... •••••••••••••••••••••••~ duğlımu söyle: yordu. Nihayet tuzlu su _,ııır 
yeniden lle§'e verc'b.i.tccek kadın Zer.dali 14 16 r S lh M • d HA~ )'UzünU ekşiterek: ~- Dalgalar kaba.rdıkçB ıı.tı• 
derhal ~atie.ini kazanır. Er- Şeftali 55 60 Kartal u ıahkemesın en : ' - onun .şa.hitliği para. etmez, de- re hUcum ettiler. Buna. ~~ ıc•' 
keğe yorgunluğunu . unutıturan, Muz yet'li 45 60 di. son kalan kuvvetUe, cesaretiJl ııtıtl' 
tıükunet "YC neşe getll"Cn kadın Kablo ça.vuşu Mehmet ~leri Zehra ve Hayrfyenin .şayi.an mu- Genç ktı ümltmz bir hareUt1e betmeden tuzlu suyun !Çinde . ..-ı tJll" 

tasaınt oldukları Kartalda Usküdar caddesinde klin alt kmınında tıaU ... ...., her zaman sevilir. .colla.rmı semaya. kaldırdı: yordu. Nihayet yU.züntin &ÇlBf'" 
Erkek kadının her zaman ne· İtıtanbel Hdncl Ulas memurluğun- .16,5 metro avlu bir taşlığı ha.vi ve üst kısmmda iki oda bir SOfa bir _ Ey bl1yUk Allahım, dedi. &.ıı1 denbıre sertle.,cıtı. ÖtilhnÜŞ s 

11 
d 

da • hela. ve bir mutfak bulunan gayri menkulUn izalE!i şuyuu znnnmda bu •-~-nı da bi -..ıı..rı tınd öntln .J şeli ve mes'ut olmasını, ken<li&i n. ıe.ksız yere damgakyan .. ..,.. a- n r ""6 ....... mr an . yK 
M,... 1 Meh cd E 1 -•t Mtılmasına karar verilmlf olduğundan 10 temmuz 941 tarihine mU· ·· 1 k' de öb.. .,_,,,__ ... -. K 11 tmak ıstedı• ile aynı zev.klcri. aynı fikirleri wlls ıacı m vr me .... ma soy e • ben ur .. ........-m ...... o armt oyna rfJ\cı 

paylasmaaını iater. Ama o kadın Edeş Koşu atının 11/6/ 941 çarşamba ıeadif perşembe günü 5a&t 15 de arttınnası yapılarak arttırma bedel. ribi namuslu bir insanun, dedi. rnadL Bacakları şuurunun erıtbır ô" 
l d •·1L....:. Ne .1.- M günU Edirnekapı hancinde At pa.za- Juyınetı muhammınenin "Ô 75 .şüıi bulduğu takdirde ihalesi icra olu- Hikim hiddeUendi: t:aa.t ebnedller. Yalnız o son 

güze cgtıırnı.'-... ç-r.. a- n""",... ve aksi takdirde en son arttıranın taalı'.lılldU baki kalmak . ıffl dem'kı o, onda a.radığı her şeyi rmda satılacağı illn edilmişti. Atın -Dt>~ - E,y şeytanın iutfuna uğramış ta: bl" .. 
buluyoor, ışelclinin ıgüzclliğinı Maltepede olması hasebile lstanbula prtile 15 gün sonra yani 25 temmuz 941 cuma gi\nU saat 15 de katı abis nıhlu kız, dedı. Sentn a.ğzma _ Adalet istiyorum. diYe 11~ 
görmez hile ..• Onun irin hiç k.im- nakli mUşkUl görilldllğünden satışın ihaleleri yapılacağı ve talip olanların kıymeti muhammenesi olan Jlu Tanı"Inm lsmt yaraşmaz. Senin dı. İnsanların. oturduğtı sııJıl ~ 

r--• "'~skildar n°ıo:.ıar...,'"ndaki At paza 3 bin Uranın rl 7.ıS nisbe.trnde pey ak<•e<ırıe ve şartnam~ini görmelı bakmıyoruz Ad ıet us k ı iri bır da""'ll bU ··..J senın güzel bulmadığı bıtr ka· u L>G6 uu.y• • ·/() avana. • a nam • opup ge en •b .ıc-t,S:':ı 

d d h l k rında açık arttırma suretile 2ö/ 6/ 941 isteyenler tarihi fIAndıuı itlbareıı Kartal sulh mahkemec;i ~katlpli· 1 insanlar içindir. 'VticudU lrucakladL Qcnç klZ •n• (111' 
ın an os anan er eğe ~~a- ı r• .. 

malı ... Mi.thak.kalk 
0 

kadında ara. cuma giinü csa.a.t 11 de satılacağı lda-
1 

ğinc muracaat etmeleri illn olunur. Genç lm!J gözleri dolu dolu olarak suların mavımtrak yeşillik e 'fiıtJ' 

dığını bulın~ur. re kararilo illn olunur. (5509) --·••••••••••••••••••••~ • d.kımc baktı. lkldc bfrde yenı yeni ru inmeğe başladı. MJtat F 
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~ 
~ ~U•rnıner Paşa torunu ilk o· 
rr.ı.ı h ınuall.imlerinden Bayan Se
fi a at Tezcan la tüccardan Bay 

Ur • t D kiib • ı . • S.., ı aşın og u urteg-men 

ı Y Celal DikJba .. Üaküdarda ev-en . 1 ,.. -tnit erdir. 

't '1t Eski Şehremaneti medı.aj 
kıı'-ından rahmetli Bay Saidin 
tii 1 B~an Meveddet Nurlu ıle 
fi Ccardan Bumacızade Hasan 
~i oğlu d.iş hekimi Bay N:yazj 
ıtı' I \ın~r Kadıköyündc evlen· 

., trdir. 

~ 
\'e ~etli Cevat Paşa torunu 

1111 'llleGtli ya:dbay Mümtaz Okçu. 
le il kııı.ı Nec.müruıİN Okçu .ile ç;:rrn yüzba,.ı Muhi.tltin Eler 
..., lıoada n.ipnlanm,.laPClır. 

OU:.NU:.K: 

T en.yiz mah'kemeai dki reia· 
]erinden rahmetli Bay Ali F eh· 
minın kızı Muammer Turan Ka
labay ö mü", Sahrayıcc<iit mezar. 
lığında ba.basının )"1nma gömül
mül\'tür. * Gümrük meclisi emekli a
zalarından rahmetli Bay lsınailin 
eşj Bayan Ferhunde Sam ölmü§. 
Karacaah.met kabristanına go. 
mülmuftür. * Konya orta okulu türkçe 
öğretmeni Bay Mehmet Eımin öl. 
m~ Konyada aile kabristanına 

gömiılmüıtür. * Yemen etrafından rahmetli 
Şerif Mehmet Pap mahdumu Şe
rif Mehmet Gürel FethLyede ve
fa-t etmifl:ir. 

~örçilin Avam Ka- Almanya, Fransaya 
marasında beyanatı sulh mu teklif etti? 
~ ( .... ı llldıle) ( ] 

t~rıı ıniıkernmelen unukaveımet 
tc~ran.de şü.Phe yoktu. 

d Lce Smitıh sözlerine §U sUf'et:ie 
c "anı e trn.ift.ir : 

Q '- Cirme baınnaa ııelenin 
) "YUlc Britanya &dalarına. kar§I 
t::ıla~ak heı'hanai b.ir taarrmun 
~ ~rur etmesine inlkin yoktur. 
~llinaf1h ~unu da kaydetmemiz 
il)\ cde;r ki, G.Wit had9esi Al
v rWar»ı cenubi lrlaDd'ada kuv· 
l etle teeliSÜ& e<lcb.ilecekierini is. 
"lt et ..... :...: e ~·~r.J> 
~ llndan sonra söz alan eski 
~biye Nazın Mister HoTe Be· 
~ a ilk ti<l<letli tenkltlere baş· 
Ilı ~ hatip olmu~ ve hükumetı 
~~ ?e Hı:timalleri t.aımamile. ölç: 
... ll\it ve lazım ıgc\.cn tedbı.rlcn 
·•ı1ıc •• · h ."1.. 
llı1t ... ır i:r suret:to itı.aıaz etme· 

\' 0hneıkla itham e~1r. 
~ Uz kadar !azla Hurrıcanc avcı 
~llremızın orada bulunması dliş
'ın Yunanistan Uzerındekı tahnk-

liııu kmnağa pek lı.1A. kAfi ıele
tııı tdı. Cırld'teki tayyer meydanla
~ Ilı .tnlldıı.taumı temin edecek usul'tlils ednmemlştft-. Kara ve deniz 
~ ndanta.rmuz Glrltte lbımgelen 
4i ~ •alahlyetleri haiz idiselcr ken· 
' tkeitlerine mUhim surette yar
'-~'decek ve kolayl~acak suret
'uı 1rltklar )'apmamıs Olmaları ka
~ ili detlld!r. Tayyare me>'danlan· 

1~ -.e tamirinde Almanlar, bl· 
~to~lne nazaran daha seri bir usul 
ı~ Ut etmektedırler. Bu netıceyl bi· 
"ır ele elde edebilmemiz iç n ciddi 
~ '1t.1.f:. 'leşkUA.tlandn ılmış bır tay
t~ koıuna. ihtiyaç vardu-. Sevkul· 

bakımından ıııe dUşmanm ne 
kat le, ne menabi sevlyesfie baş'ba
~Yemıyonız. Bunu itiraf etme· 

ı.:uncıan sonra. gelen hatipler mu
\ Ve dUşUnceli nutuklar soylemlş-

1' "e hUkClmete evvelden hazırlan· 
ıq hır hUcum plAnı lle hareket et:· 

ıtr11tti Zehabını katlyen vermemiş-
lr. 

~·6kn Chw-chill nutultları bit
~ &onra ayağa kalkmış ve ~Z· 
~ e demıştiı· ki~ 

111 lb..ıkeremizin ne şeklınden, ne 
~lıbt.Viyatından, ne \1e tenkitlerin· 
'tıı ltırnaenın şiktyet edemı:receğini 

l\eıııyorum. • , 
'11ııt!aıtsı Çok derin olmak Uzere bu
tıll lfitUtlmlz tenkitler, lhUkOn1e
lfıt~'1nız kabul ettiği dejil fakat iyi 
~ lci ettıtt ten'kıtler zUreslnden· 
tı ·: .. kat mUzakerenin wkua. geldi· 
~ta, hUkQmetln emnlyeUne bır 
~ •n Okuma. hissi vermek için he. 

&rırru, bulunuyordu. Memleket 
\iıt faydalar bakımından. bu, cldd1 

ı. !\azalara yol açmakt.a.du'. Gaze· 
ile, Vahim bir endişe ve galeyan 

'l'ııı Ut olduğu ve tam bir hesap 
ıq. a i tcndığlnl brtdlron bir çok, 
"ıı. ll-.r vardır. Bınnetıce, vaziyeti, 
~ le\·dı edllmış menfaatler dola· 't Clttdi bir ıtarzda mUIA.haza. et

. tnecbıırıyetlnde bUlunulmakta· 

,tttr A.va.m ka.mo.ra 1, bu tehllkelı 
lttıı, 'rnUcadelenlrr muhtelif eat
ltı hakkında izahat ıstemeğl lldet 

~t Ve bir hareketin kaybedıldlğl 
~itikada ve yahut. cephenin bir 

Ilı, rn her yarılıtında. kendlsın• 
ın-.ırunat verilmesıni lıterse, bu 
hat4, olacaktır. Evvela, yalnız 

"ıı 1' olan harekU hakkında. değil, 
lt aynı zamanda. umumi vuıyet 

~1\1 &tI\ idaremizin ve başkuman· 
~ıtırı. lakll:iettlği fikirler vetiresi 
l ll\da dUşmana. kıymetli malQ· 
ırŞa etmeden, hiçbir tam izahat 

~:n~ Taklbettlğlmlz haltı ha· 
~~haktı göstermek isterken, bir 
't '- • dlkka t.slzllkle. dU.mana ba· 
tı. '-lı ip uçlan veı ebllecek bir şey 

-.; helllesı tehlikesi daima me\·cuttur. 
ht lkı zahiren masum olmaıkla be-
0.~ dUŞrnanın hakkında ,uphe bu· 
~ bir feydir ve bu alD'etle dllf" 

tı. .. bizim hAdiseleri nazarı dikka· 
"ııı...., larzunuı hakkında sarih ve 
~1blr fikir edinmesine lmkAn ve
~ l''. 
~törlük hUkQmeUerl, böJ1e 'bir 
~bl altında değıldırler ve 'kartı· 

1diklert her muvattakryetııtllllti 

<Bat• 1 btctde -/
surıla. katl bır teklifte bulundukla
rı/ıı yazmaktadır. 

Teklif edilen sulh muahedesine go. 
re, yapılaca.k tavizler tayin \'e geri 
kalan Fransız imparatorluğunun bü· 
tUnlliğü GaranU edilecektir. Fransa 
donanmasını ve ailAhlı kuvvetlerini 
lngiltereyt Suriyeden çıkarmak için 
kullanmayı kabul eylıyecektır. 

Bu maksatla, Fransadan mU.Sade· 
re edılmiş olan bUtUn harp malze
mesi ve bilhassa av tayyareleri ve 
topları icabında. Fransaya iade olu
naoaktII'. 

:ı:svlçre mahfilleı inin zannına ıö
re, Amiral Darlan bu akşam radyo
da Fransızlara yapacağı hıtabede bu 
.Alman teklifıne temas edecektir. 

Darlanın nutku 
Vk:hy, 10 (A.A.) - Ofl: 
Başvekil muavini Amiral Darlan, 

saab 21 de radyo ile n~edllen bir 
nutuk söylcml~r. 

Amiral Darlan bu nutkunda ez
cUm1e şunları eayıemlştlr: 
Fransayı kurtannııık için hayatını 

Fransaya. vakfetnılş olan şefimize 

ne kadar minnettar d!Bak a.zdır. 
Fransa, henUz kurtarılmrş değil

dir .. Aklın mUnaka.şalarm ve bUk!ı· 
inete karşı acı tenk!tleıin zamanı 
gefmemfşUr. Bu&ün, dıalplln \'e bir• 
llk zamanıdır. 

:Muvaffak olması için, Mareşal 

Pctaln hUkQmetınc, <:esaret, azim ve 
sebat, nefiıı feragati ve mllletın mU· 
zahereti lA.znndır. Eğer millet bı,ınu 
anlamak istemezse ölecektir. 
Fransız hükClrnetlnin Uç v&&lfcsl 

vardır: 

ı - Fransıs milletinin bugUnkU 
vaziyetini iyileştirmek, 

2 - Bir mağlQbun yapabileceği 
nlsbette ımHıu hazD"larnak, 

3 - Yeni A'Vrupada Fıansanın Is· 
tlklAlinl hazırlamak. 

Şunu hatırlamanız iyi olur ki, mU
tareke sulll değıldır. MUtareke Al· 
manya. '\'C biztm tarananmı~a11 iın· 
zalanmış bir vesika olduğundan eğet 
bunu tadil etn1ek istiyorsak, Alman
ya Jle mUzakcre etmemiz 19.zımdır. 
Şımdıden ve muhasemat.ııı nihaye

tini beklemeden, hUltCırnetin vazife· 
si, şerefli bir sulhun 'tesisine mUsaıt 
bir ha\a yaratacak t.arzda. hareket. 
etmektir. Eğer böyle bir hava ya· 
ra.t.ılmazaa, Fransa. için fclAkeUl bir 
sulht.cn korkacağım. 

Yeni Avrupa, mazlalnln, medeniye. 
tinin ve kUltUrUnUn Avrupa manzu· 
meııinde ~kendfelne ifgal hakkını ver
difl mcvkıe konmut Fran11asız ya· 
famıyacaktır. 

izah etmek ve anlatmak ihtiyaçları 
yoktur. Btı muazzam ve yahut tat
rafUru~ despoUarın hllAfına olarak, 
ben yalnız :tahtın ve parlAmentonun 
hlzınetkArıynn ve dalma Avam ka
marasının e-mrlne Amadeyim. Fakat 
Avam kamarlL!lı ve memleket benim 
üzerime çok bUytlk 'bir meeullyet 
vermiştir ve A va.m kamaruı ve 
memleket.. böyle vazifeler tevdt et
tlklcrt bir hAdlmln hasımlarımız 

karşısında mahzurlu bir vazlyf!tte 
buluıvnasmı arzu eıtmlyeceklerdir. 

Hltt~r'ln, hlr kaç. halta bekllyerek, 
belki e885li bemllertmlzlf\ geml k&ft. 
lelea1 aervMerlne datJlnw, bulundu
tu biı' zamanda, Blsmarck, diker bir 
45 blq tonilatoluk gemi olan Trlpltz 
il~ çıkabllmest 'fi bize muharebe n
rebllnıal ihtimal. \&rken. Bl8marek'ı 
ıdçin fellltetl.f bf~ Mlfere yolladıtıru 
anıa,tmak l!:ln Rantaıa 1ebnl91 oldu. 
tunu hllml3 orum. Afrika imparator. 
Jufunun ert biiJ Uk kUil'llının nlf;ln 
1.aptedftmlş olduğu 'e niçin 200 bin
del\ fazla a!lk4'rlnln elimize eelr dllf· 
tUJU 8ebfıplerl hakkında B. MuMO· 
Unlnln ikna cdecetı bir beyanattan 
da maınmattar değilim. 

B. Ohurchill'in ezciimle Cirit
le, Irakta ve Sur.iyede bütün as
keri harekata ıt>emas eden çok 
uzun beyanatını m'üteakıp, Avam 
kamarası reye miiracaat etmeden 
dağılmı(ltır. 

3 lngHiz harp 
Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

gemisinin daha 
kaybol.duğu 
ilan edildi 

Bereketli 
yağmurlar 

Kuraklık tehlikesi 
kalmamıştır 

Hindistantndaki 1 r 
Japon ticaret 

JHollanda ' IRoosevelt bir 
beyanname İtalyanlar 

Fransayı 
Jurnal ediyor 

Londra, 10 (A.A.) - Bahriye ne
zaret! neşre\tiğı teb1ığde Girit hare
kAtı esnasırı<lıı. dlğ"cr Uç Brltanya gc. 
misinin daha kaybolduğunu bildir· 
mlşttr. Bunlar dafl tayyare kruvazö
rU Calcutta, Herveard ve lmperlal 
torpıcio muhripleridir. Bu suretle GI· 
rlt harekıı.tı esnasında 4 kruvazörle 
6 t.orpito muhribi kaybedilmiş de· 
mektir. 17 bin kişi salimen Glrldl 
tnh1ıye etmiştir. 

Hess meselesi 
tekrar görüşüldü 

Londra, 10 (A.A.) - Bugün A
vam kamaraamda Rudolf Hess me
selesi tekrar mevzuu bahaedllml,Ur. 
J.'akat B. Churohilt bu hususta cevap 
vermekten imtina. etmlftir. 

Hes9'1n bflhassa sulh teklifleri ge
tirip getirmediğine dair sorulan U· 

zun bır suale B. Churchtll şu cevabı 
verm~lr: 

Anka.ra, 10 (Telefonla) -
Memleketin muhtelif yerlerhuten 
gelen haberler, Aoac.loluda fa3da· 
h J•ğmurlanl\ Jnğmağa baıjladı
fını \'e muhtemel bir kuraklık 
tdalikcslnln ortadan kalktığını 

blldlnnekteı\fr. Bu sllfet.le bu se
ne de mamıdıatın nomıal olacağı 
buradaki Ziraat nıehafW tarafın
dan söylerunektedlr. 

.Kaetamonu, 18 (A.A.) - lkl 
buçuk &J danbert d~-am eden ku
raklıktan sonra. dün yağmur 

~ atm&i'• b~,twr. Bu ilk 
yağmur kuraklık tehllket;lnl ta· 
mamen bertanl etmektedir. 

Çankırı, 10 (A.A.) - Y&tmtrr· 
tıuz A'eçe-n u-ıun bir <levredt-n !>On
ra dün yatma.ta ltaljohyan ya,t
mur ı:utçllerin ~ li-diml r\iktl\r· 
mü,ıur. 

\, 

cBu şahıs hakkında şlmdl yapacak 
f>Eoyanatrm yoktur. Fakat İngiliz hU
kfkmetl Hess'in Büyük Britanyaya 
uçuşuna dair bittabi Biı'leşık Ameri· 
ka hUkQmeUne malQmat vermiştir. 

Suriye 
Suriye harbi hareketinde 

(Befl 1 lacide) /-/ 

si bir hateketlcr.i hakkında h~ç bir iyi İnkişaflar 
emare yoktur. 
Framız kıtalan müttefikler (B&t}ı ı incide) ı+ı 

tarafına nu geçtil«? Almanlar ve Vichy Fransız-
Kahire, 1 o (A.A.) - Reu· ları diyorlar ki: c:Suriyede Al

ter: Cayrire~mi olarak öğrenildı. man yoktu. İstila tahriksiz, 
ğine 1göre Fransız kıtalan mütte· haksız ve sebepsiz surette ya
fik .ordular tarafına geçmi~tir. pılmıştır.> 
Lübnanlı kıtalar da yerlerine Suriycde ne kadar Alman bu. 
dönmüşlerdir. lunduğu sonradan belli olacak-

Suriyede F,t1anaız müdafaası? tır. Malum olan bir §ey varsa 
Beyrut, 1 o (A.A.) _ Fran· Almanların buraya hakim ol

eız hava filoları yaptıkları cÜretlj mak için her hazırlık ve tc-şeb
lbir uçu,tan aonra. ş.mali Afrıka- 'büsü yapmakta olmalarıydı. ln-
d'an Suriycye gelmı~lerdir. giltere, harekete geçmek için 

Sultan Elatrq müttefiklerle Alman istilasının olup bitmesi-
1.eraber ni mi bekliyecekti? İngilizlerin 

Kudüs, 1 o (A.A.) - Suriye bir defacık da ilk teşebbüs ro
hududundan gelen haberlere gö. lünü oynamaları <;ok görülme
rc Dürzüler, müetef ık .kuvvetle- melidir. 
rini en hararetli bir tanda. ıkar§ı· Dikkate layık olan taraf, Su
larnaktadırlar. Mübtefüderin da- riye hareketi vesilesile hUr 
vasına taraftar olanlar aTasında Fransız ruhunun birdenbire 
lSuitan fJlatraı da i:nıhırımakta.chr. kuvvetlenme&idir. Suriyede Al
Sultan Elarraı Fnneızlara kartı man iggalini önlemek için ya
yıaıpı~an l 92b ieyanı ba.ıtırıldık· pılan milşterek İngiliz • Fran
tan eonra Anirnana ittica etmifli. sız hareketini, General lDö 

Suriyede ıf ranaız aubay ve Gol), Fransanm yeniden harbe 
kıtaları dövütınek istemiyorlar! atılması ııeklindc gösteriyor. 

Kudus, ıo lA.A.) - MUhim mll<· Yani şimdiye kadar Dö Gol 
tarda Fransız subayları hür Fransız hareketi, tali, hatta. nazari bir 
ve imparatorluk l<uvveUerlne iltihak hareket mahiyetinde iken Ge
ctmlşler, diğer bir çokları da dövllş· 
mekten vazgeçmişlerdir. neral Dö Gol, şimdi Fransa na-

Bir aözcUnlln ıtşa ettiğine göre mma söz söylUyor ve Vichy 
pazaı· iilnU öğleden ısonra ileri ha- Fransasmın varlığını ilk fırsat
reketi 60 kilometre derinliğini bul- ta reddetmek yolunda bir hare
muştur. Dağınık mukavemet mer- ket için zemini hazırlıyor. 
kezlerlne tesadüf edilmektedir. 1ng1· Vichy, tehlikeyi görmUşttir. 
liıo zaytau çok udn'. Lakırdt tufanına nihayet ver

A:ftıerika Hariciye Nazırı Fransız memeklc beraber Suriye hare-
elçiaini kabul etti keti vesilesile fil~n husumet 

vaşıngton, ıo CA.A.) - Fransız ilanına kalkışmamıştır. 
bUyUk elçlsı B. Haye ile B. Cordell Daha garibi, Almanya, Suri· 
Hull arasında. dUn yapılan müllkat· ye hareketini iki eski müttefik 
tan sonra hariciye nezaretinden öğ· arasında halledilecek bir aile 
renfldi$'ine göre. Amerika hUkQmetl meselesi diye tavsif etmiş· Ade
Fransız • Alman ifblrllglni tenkit ta bir nevi bitarafltk illmnda 
tarzının değlştlrilmesını haklı gös-ı bulunmuştur. Akdeniz hakimi
tereeek hlı:bir açık: sebep bulama- yeti için şiddetli bir mücadele 
mıştır. 1nglllzlerın Surlyeyc girmesi- devam edip giderken, Almanla
ne gelince, iyl maUmıat alan mahfil· 
lerde !taret. edıldlğine ıore, ırakta rm böyle bir tavır takınmaları-
1ngllizlere karşı hava. hareketi ya- nın bir tek manası olabilir ki 
parken Fransızlar suriye'nln Alman. o da muvaffakıyetli bir şekilde 
ıe.r tarafından US olarak kullanılma· müdahale için hazırlıklı olma
sına mUmanaat etmemişler ve Surt- maları ve Fransız kuvvetlerile 
yeyi Almanlara. karşı müdafaa ede· birleşerek hür Fransızlara ve 
mcmlşlerdır. Bu mahfillere göre lngiliziere karşı müşterek bir 
lo"ransıziarın lnglllilere karşı ala- cephe kurmak bakımından ze
cakları vaziyet bu bakımdan mUta- mini müsait bulmamalarıdır. 
ıta. edilme~ lt.zımdlı'. Öyle görünüyor ki demokra-

Suriyede bir çok Abnan si tarafı Irak'tan sonra Suriye-
aeyyahlan varmıtl de de az kUlf et mukabilinde ha-

vaşington, 10 (A.A.) - Vaşing- kimiyet kurmak ve vaziyeti 
ton Post gazetesi, diyor ki: kendi lehine olarak ıslah etmek 

vıcııy hükümetinln .Almanyaya yolunu tutmuştur. 
taal b.r tarzda yardım etmek kar&- Ah:net Em:n YALMAN 
rı üzerine mUttetlkler Surlyeye gir-
mekte tamamile haklıdır. En cUreUı 
tedbirlerin en iyi teabırıer oldufu 
lia~ında Nelson'un tavsiyesi tatbik 
edilmek lAzımgellrse ~le o .şimdi t&t. 
blk edllmll}tll'. lran'a ve Hlndi8tan'a 
giden yol Surtyeden geçer. Binaena
leyh BüyUk Brltanya için yapılacak 
bir şey vardı: Vaktinde hareket edip 
bu yolu kesmek. 

Surlyede Alman kara krtalarının 
bulunduğU hakkındaki habttlerl Vi· 
chy'nln teksibl belki doğrudur, fa
kat samımı değildir. ÇUnkU Surlyc
de bir çok Alman cturı.tıcrb bulun
maktadır. 

Fransızlar Filistin • Beyrut 

yolunu tahrip ettiler 
Nevyork, ıo (A.A.) - Assocıated 

P.reeı'ln Vichy'den blldirdlf!ne göre 
Beyrut'u müdafaa için Fransız kuv
vetleri ~ahll boyunca uzanan ve Da
kar'dan geçen Filistin - Beyrut yo
'unu tahrip etmişlerdir. 

Müttefik kuvvetler Şama 
yaklqıyor 

Kahi.re, 10 (A.A.) -Reuter: 
.A*eri mahfillere göre, İngiliz 
.ileri unsurları. Şama 25 kilom-el· 
re mesafede bulunmaktadır. 

Londra.:, 1 O (A.A.) - Reu· 
ıter: 

Son malUrrıat İngiliz kıtalarıntn 
Şama dıoğru ilerlemiıt olduklarını 
göster.mdkle beraber, .İ.Yi haber 
alan Londra mahfilleri, Şamm İf· 
gal edilımiıt olduğu hakkında bu 
akşam teyit atmamış bulundukla. 
ııru bilk:i.iırmh:ıterdir. 

-0--

Japon imparatoru Prens Konoye 
ile görÜ§tÜ ! 

Tokyo, 10 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

lmpa.rat-or, Başvekil Prens Ko. 
noye yı kabul ederek kendi.aile 
V8ZI\ <'I hıık ınd 

.. .. . ... 
ronıqmu,.lur. 

heyeti geri 
çağnlıyor 

Japonya Amerika ve 
lngiltereye karşı 
harbe mi girecek 
Tıokyo, 1 O (A.A.) - Domei 

aj anal' bitd.iriyor: 
Har.ic.iye Nezaretinde, Harici

ye Nazırı B. Matsuoka'nın .iştira
kile yapılan ve bir kaç aıe.at sÜ· 
ren toplantıdan sonra Holanda 
Hin&stanındaki Japon t.ic:aret 
heycıtinin geri çağırılması yakHl· 
la§'nıştır. B. Matsu.oka, ,gerek Ho 
landa H.indiStam meecleainde ge. 
rek diğer bü.tün me.elel'crde Ja. 
ponyanın az.imli !bir ha~ı hareket 
ittmaz ebnes.i lazım gelicltğini be
yan etmİ§tir. 

Tokıyo, 1 O (A.A.) - O.N.B.: 
Japon hükumetinin, HolMlda 
Hindistanı hakkındaki müstak
bel durumuna dair bir karar ver
mesi bddlendiği 'bir CYTada Japon 
gazeteleri Batavıya'nın aldığı va. 
Z::rete hücum ot.mokte ve Japon 
heyetinin geri çağırıLmaaını iste
mcbedir. Gazetele'l"<ien bir çoğu 
Amerika ve İngihereye serzeniş
te buiunmaktıa ve Japon heye.tin.i 
bu iki memlekete kar~ı lazım ge· 
len tedbirılcri alımağa davet et
mektcodir. 

Kokumin Şlmbun diyor ki: 
Japon tekliflerinin Holanda 

Hindis:tanı tarafından ıred.dedll
mes.i ikıtısadi müzaıkerelerin ke· 
silmesinden fazi'a bir ;:ıey ifade 
eder. Son hareke-t Japon aiyase· 
tine karşı bir ıt~ititir ve garbi 
Paaiflkte üStünfüğü elde etme'k 
için Ja12,onya ile lngiıiz • Arneri· 
ken grupu arasında -harbin baıla. 
dığı demektir. 

Gazete mi.ıza'kerderin derhal 

kesi1mcs.ini aynj zamanda da A· 
mer~a ite lngiftereye bir cevap 
te~k.il edecek maıhlyette müessir 

ted'b.!rter ahnmasınt istemektedir. 

Mareşal Peten 
Franko'ya bir 

mesaj gönderdi 
Vichy, 10 (A.A.) - O.N.B.: 

İyi malumat aJan mahfillerden 
ö~renildiğine göre pazll'r günü İ!. 
panyaya har~ket eden kardina1 
Gerlier Generat Franco'ya Mare
~al Petain'in hususi bir mesajını 
götürmektedir. 

Bir &taç gün Vichy' de kalan 
kardinal Gerlicr hususi bi.: vaı.i· 
fe almak üzere Marc.~al Petain ve 
Amiral Dar}an :i:le gör'ü~mü~tür. 

36 elçiliiin 2000 auaı 
Vifi'ye geliyor 

Paris, 1 O (AA.) - Par~tc 
bulunmakta <>lan 36 elçiliğin 
2000 azaaı bugün Parbten hare
ket ederek V.i~'ye gidecektir. 

Par.is, 1 O (A.A.) - Siyui 
mÜıme;ı!Sillerin hareketi üzerine 
konsolosların Pari9le Otalmasına 
müsaade edılmistıir. 

Konso1otlar 'kendilerini Alman 
makaıınları nezdinde temsil et• 
mek üzere ittifakla Macar kon· 
solosu B. Binde.r'· seçmifler<lir. 

Franaada ıyeni bir Devlet Nazarı 
Pariı, 10 (A.A.) - Reinnen bildi· 

rlldlğine göre B. Benolt Mechin dev
let nazırllğına. tayin o1unmu.şfur. Bu 
sıfatla da kabine toplantılarına işti· 
r&k edecek ve bUhusa Almanya ile 
yapılmakta olan müıoakerelere mUle· 
alllk mesele\erle meşgul olacaktır. 

B. Mechln şimdiye ~adar Amiral 
Darlaıı'ın mesai arkad8'ı olarak Al· 
manya ile son yapılan mUzakerelere 
lştirAk etmiştiT. 

Fran.az Faaınclan bir k111m 
bpanyaya mı terk olunuyor? 
Londra, 10 (A.A.) - Daily Teleg

raph gazetesi yazıyor: 
lapanyo~ Fuı fevkal&de komiseri 

General .Argu, hllkOmetil• lıti9are
lerde bulunmak Uzare Madrid'e rel· 
mı., ur. 

HükQmetlle yapacağı kon~alar. 
da heı'halde Fransız Fasından bir 
kwnmm lspanyaya. terki meselesi de 
g~ecektir. 

Yeni Hırvat Hariciye Nazın 
Zağreb, 10 (A.A.) - D.N.B. 

bibcfüiyor: 
Hırva.t devlet re.isi Paveliç Hır. 

vat Hariciye Naizırlrğına doktor 
Lorlkoviç'i ayin etm~t.ir. 

Doktor Loııkoviç ayni kabine. 
de Devlet nazırh~ı yapıyordu. 

Papa Macar Harbi;re Namrile 
cörüttü! 

VaUkan, 10 (A.A.} - Papa, Ma-
caristan harbiye nazırı General 

nnrtha'vr l.:<ıhul etmiştir. 

Suriye haricinde 
Vişi F ransası 

hareket etmiyor 
cSurlyenin hUr Fransızlar ve İngi

lizler tarafından istiltsı te~bbUsU 

bütün dünyanın dikkatini \'e alAka5ı:
nı bu memleket. Uzcrlne, yani Surl· 
yeye çekmiştir. 

C'MUtte!lk kU\'Vetlerln şiddetli bir 
mukavemeUo karşılaşmakta. olduklA. 
rıne. datr Vidıy'nln ikide bir temi· 
nat \'ermelerinin sebebini, İtalyan 
radyolarından anlamak kabildir. İtal· 
yan radyoları, iki gUndenberi yap
tıkları nefl'iyatta, Surlyede Vichy'ye 
sadık Frall6nJlann, hUr Fransızlara 
hiç mukaveml't etınedıklerlnt bildiri. 
yor. Adeta Vichy'yl Almanlara jur
nal e'dıyor. Demek ist.lyor ki <lft.e, 
ışblı''tıği yapmak isteôlğlnız adamlar 
bunlardır.> 

cAtmanyanın, Suriye vaziyetine 
karşı nasıl bir hattı hareket takip 
edeoceğl de belli değildır. Almanlar, 
belki de bunun çıkar bir yol olma
dığını anlıyorlar. Almanya, başara
mıyacağı bir işe gfnnekten daima 
kaçınmıştır. Belki de vaziyetin inki
şafını bcklfyorlar. Eğer İngilizler, 

Suriye meselesini az bir zamanda 
tasfiye etmlye ımuva.ffak olurlarsa 
Almanlar bunu, blr Fransız. • lngl· 
liz meselesi addedecekler, karışmıya
caklar. Şayet muvaffalo olamazlarsa 
o zaman mUdahale edece'klerdlr. 

«Vlch)' hUktlmetinln İngiltereye bir 
protesto notası vcrdltf malQmdur. 
VIC'hy, Suriye haricinde lnglltereye 
kar~ı harekete geçecek değfldlr. Al· 
mantar, Vloby'nln lnglltereye harp 
l!An edeceğini Umlt ettiler. Fa.kat 
Amerl'ka. Vichy Uzerınde nafiz ol· 
muştur. Bu, Vichy'nln, iaşe baknnın
dan Amerlkaya. muhtac olmasından 
değil, tfı Amerika isttklallne kadar 
uzanan bir doetluktan lleıi gelmek
tedir Amerikalılar, 1914. de harbe, 
lngiltereden zlyado Fransızlar için 
iştirak etmişti, . 

AcSurtye meseleııl de Vichy'yf kendi 
taraflarına çek~k i8tiyen Almanya 
ile Amerika. arasında mUcadeleye 
sebep olmuştur. Pransa harbe girme
diğinden Amerıka ~azanmış demek· 
tll'.> 

- Radyo Gazete81 -

Hırvatiatanın kömür medenlerini 
Alınanlar mı iıletecek? 

Zağre:b, 1 O (ıA.ıA.) - Stcfanj 
ajansın.dan: 

Hırvati11tanda devlete ait ma· 
denlerin kömür eatı§ına müteal
lik olar.ık 1 O :nisan 1941 tuihin
den evvel ab:kdihniş olan bütün 
kunt.'ratlann FeShcclilmi§ olduğu 
bir kararname ile ilan cdi1miıtir. 

Beraat ettik 
(Ba.tı l incide) C••l 

gerek Lüheytt ve Nurettin Arta
nım mÜ!ııteroken verdikleri ra· 
porlar biT noktada birleşiyorlar
dı: 

Her .iki yazrda da hakaret 
)"oktur. 

neşretti 

Grev yapan 
fabrika derhal 

faaliyete geçecek 
Vaşington, 10 (A.A.) - North 

Amerlcan Aviation kumpanyası ta:P
yare fabnkasmın asker tal'afmdan. 
işgaline aıt emrin imzasını mUteakıp 
B. Roosevelt bfr beyanat neşretml.f
tır. 

Bu beyanatta czcUmle şöyle denil
mektedir: 

<Fabrtkanm tekrar açılmasuu te
mine karar vermiş bulunuyorum. 
ı.•abrikanın derhal faaliyete seçme9i 
lAzımdır. İşçi mUmessillm ne ya~ 
lan bir anlaşma mucıblnce tavassut 
görU.ymeleri devam etliği mtkkletçe 
imala.ta devam olunacaktı. Amele ba 
anla.şmaya ria.~ etJnıyerek bir hal 
çaresi bulmak için müzakereler ce-

~ 
rcyan etttgi sırada faaliyetini tatft 
ctmlştlr. Bu Yazıyct Bırlef}ık Devlet.. 
lerın müdafaasına ciddi surette za. 
rar vermiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple ve Ol"dunun b&.tkuman· 
danı sıaftile fabrikanın tekrar 1'e 
baştamasma karar ıverdim.> 

B. Roosevelt nomıal bir tandıa i
malAta tekrar başlanmcrya kadar 
fabrikanın ordu emrinde çalıştınl. 

masmı emrettiğini ıtasrl2ı etmekte ve 
şunları D4ve eylemektedir: 

Tayyare imalAtmtle. çalışan erkek 
ve kadınlar memleketin mftdafaa11tn· 
da çok mühim bir rol oynıyan zaru
ri bır vazrte gdrüyorlar demektir. 

Ruzvelt'in l»eyamıtı iyi brp1aadı 
Nevyork, 10 (A.A.) - cReuter> 
NO!'th Amerikan tayyare fa'brika

Binın ltgalı için relsicüınhur tarafın
dan orduya verilen emri matbuat ıyi 
k~rl~tır. 

Gazeteler lbu tayyare fabrikasmda. 
ki grevi komünist faallyetıne atfet· 
~kte ve lbu vesne ile komünist 1aa
llyctlerfni tenkit eylt'mektedtr. 

Amerikada harp ha.zırlağı 
Vaşington, 10 (A.A.) - Askeri 

kayıUarm gözden geçirllmesı için bir 
emirname nefredllmı.,tlr. Bu emlrna. 
medcn maksat va.ktUe tecil edilenle
rin halen ayni vaztfele-rde bWWlup 
bu!unmachfını 1udamfikt.ır. 

Almanya Amerikaya 
meydan mı okuyor ? 

(Başı 1 i•cide) */* 
kan gemi9inin ibaıtırılması, Ame· 
rika .ile Almanya arasında ihtilaf 
terol edecek gibi görii1Y111eldtedir. 

Bu gemi, Cenubi Amerikaya 
eşya götürüyıordu. içerisinde A· 
merikalı :yokufar da '\"8Tdı. 

A:morikalılann 1914 harbine 
i!ltirak ebnclenne sebep bir gemi 
ba:tınKııası idi. Amerikanın bu 
sefer de, denizlerin ıSerbcatiaj' 
üzeTmoe ıararla durup .durmaya
cağı merakla bektenmektedir. 

- Radyı0 Gazetesi -

Amecika Sur:iyenin itcalini 
haklı buluyor 

Londra, 1 O (A.A.) - Tiınea 

hafmakaleşind e di}"Or ki: 
lngiliz ve hür Fransız kuvvet

lerinin Suriy.edcki lıareketleri A -

Bunun üzerine söz alan Müd- merikaıda har.aTetli lbir swette a.
dei ve'kili Nejat Sat müek'killcri- kışla.nmakıta ve Amerika-da lngi
nin teşhır suretile hakarete uğra. tiz ve Fransızlar için duyulan 
dıldarmı ve ehhbibre Taporları· sempati bu teşel:>büs dıolayısile a. 
nın daha vazıh bulunması laum zaDrnış buılunmamaktacl'ır. Buna 
geldiğini ileri '8ÜrmÜ§ ve ezcümle mukabil Petain ve iş aııkadaıları 
dem.iştir ki: hak-kanda beslenen ihünnıct hisieri 

- Bu ya:alar tenkit mahiye- hemen hcm~n tamamile itayıboı
tinde olsa dahi- tenkit bugün dev- muştur. 
!et çerçevesi ve matbuat kanunile Vaşing~on, Suriye ıfıanetinin, 
çok tahdit edllm~r. B_öyle ol- 1 F1ransız mO tem~ek'C imıpautor· 
duğu halde büyük mtıınuriyet1er. luğunun san yerlerinde tekerri.ır 
de bulunan müokkillerimin böy- etımeeine mani o1mak üzere ya
le ulW>rta tenkit edilmeleri onla- pılacak bir t.aızyiktn mÜe86İr&ıfa: 
n efkarı umum.iye ınazannda çıok bileceği ba'lcıkındaki ümitı~ 
fena 'bir vaüyete düşüreceğinden henüz tamamile ~rketmiı deiıl
hakarete uğradıkları kanaatinde dir. Dakardaki vaziyetjn ç.ok ya. 
bul"unuyor ve bu yazıyı yazanlar. ktridan gözönünde bulunduruı
la basanl'ann tecziyesini istiyo- duğunda ~pbe yoktur. 

rum. Vifi Ssiyede müttefiklerin 
Bunun üzerine mütalaası iııte- muvaffakiyetlerini yalanbyor 

nilen Müddeiumumi ayağa kaLk. ..1... ı O (AA D N 
ehi d 

Vi-....,., .. ) - .. 8.: 
mıı ve ih.i.bre raporun a söy- Viohy'nin aekeri mahfiherinde 
lenildiği gibi yazılarda ha'kareta. bugün beyan edildiğine göre ln· 
miz hiç bir cihetin bulunmadığı- gilız propagandasının verdiği na. 
na Afaı'et ederek auçhı sanılanla- berler hilafına olarak Suriy.ede 
rm bcraetiıni isteımiıtir. ve Lübnandaki Fransız müdafaa 

Saat 12,30 a gelmiş olduğun- hattı tehlikede değildir ve butün 
dan hilkim saat 15 te muhake- taarruzlara mukaveımet etm.İşt.ir. 
meye devam c<iileceğini bilıdir- Yine ayni mahfHlerde Aiknan 
rniş ve saat 15 te mahkemeye ıri. paraşütçülerinin Suriyeye gel~iğj 
ren gazeteciler hiıicimin fU idil haıkkında'ki 'Yalan haberler de tek 
kararını dinlemiflerd.ir: "Zip c,dilm~edır. 

- Yazılannda hakaretaml:z Bundan ba~a. Suriycde Fran. 
hiç 'bir cihet görülemodijinden aız muhar.ipler.i ara.aanda bir çok 
ve bu yazıfar nihayet bir tetkik firarların olduğu ve ibir çok aa· 
mahiyetinde olduğundan suçlu kerlerin İngilizler tarafına geçtig 
sanılanların hepsinin bcraetine ha:k'kındak i h~berler de doğ u 

., rı r veril ın · .. t:r 



Krem 

Briyan· 
tin 

Pudra 

Kolonya 

Losyon 

Lavanta 
Sürme 

Altık 

Ruj 

Esans 

Sabun 

Şam
puan 

Dan tos 

Bahar 
çiçefti 

Gltler 

Skandal 
LHROR 
çiçeği 

Şipr 

Arpej 

Frtliver 

Origan 

Leylak ........ 
Suvar
ditaari 
Fujer 

TilrJdyede ıtnyat aluısmda bütün miistabzeratmda. olduğu gibi en çok mumff~ olan, Avrupa ve 
Amerika ıtnyatııe bo)j ölı;üşen markıwn, göğsümüzü kabarta<-:ık mnhJyettedlr. Avrupa , .. e Amerika sergt
Jerindo dalma blıiACIUğl ı;e en bUlük mükafatı ihraz eden, Kar ve Acı BadM'1 krtmlerlle Limon Çiıı;eğl, 

Ha.~an '1.C 'll!!irin kolonyalannı, '.Fujer, Şlpr losyonlan, ArıJCJ, Frül\:er !ii\u.ntalarınr, Yağlt ı;·e YalRZ Bri
yantlnlf'.rlni \e çil losyonlarını, ııabunlanaı, Ruj \e allıklarını ısrarla 1 teyhtlz. .. \·e HASAN Markasma 
dikkat ediniz. 

T. iŞ BDBAll 
..._Tnn 14" ,.." 

R Jll:m RE: 4. Şubat. 2 KaJ11, 
1 ~ 3 l.kinciteşrin 

tartitıt ıinclırı yeplbr. 

:t9ı+f lı et"'" ıle.R 
1 aıöet 21'88 l.lırabk = 3000.- L. 
3 > 1880 > =3080.- > 
2 > ?IO > =llOO.- > 

• > - > =20G8.- > 
8 > 208 > =JOee.- > 

at; > lı80 > =3609.- > 
88 > 50 > =M>OO.- > 

390 > 39 > =8008.- > 

... ti. ... 
TABANTI 
s·mo W'l'Mmı>• 

"9el ş1ı1ıı•ııamm1 a... Na. ı 
'l'eL 481118 

!? delll IS e kadar 

Eınut\YetH kapt<'.ı. hekç.I, ~ 
anşaDlara: 

41 yaşındayım. KapiCıhk, gece 
bekçiliği, mllteahhıt işlerinde işba

şılrk gibi vazifelerde uzun tecrllbe
lerim var. Bccerikll, çalışkan, emin 
bir adam olduğum hakkında iyi şe

lıadetler gUstcrcbilirım. EYllyım. bir 
küçUk çocuğum var. :Memleketin her 
yerine giderim. 

Bu vasıflarda adam anyanlarm 

(Vatan) matbaasında. (emniyetli ka

pıcı) adresine mUracaatleıi. 

---·DOKTOB ÇIPRUT 
Olldi,e " ZiibreriJe Mti~ 
.... BeyoA"lu Yeril Hallac' Pa
san ~nda Poeta •3katı 
kÖŞef!lnde Meymeaet apartmam 

.. ___ Tel: fSS6S ---· 

Abone tlcreu 
~dnılıı• illl: 

&iMiik ..... ..... .a.lıll 

1611 - .. .... 
eano 1 lııetlen: 

llmela . .,.. . .,.. Aılıll 

2"100 1'18 800 ... 7**-ı 

Gazeteye göndcr:Ueın 8\'J"Sk dettedll-
sin edilmesin iade edilmez. 

latanbul Belediye!i llanlan 
Kepi hedefi 1ık ieminat 

627-tı50 

33t7,85 

722,11 KaraköyQ Beyoğluna bağlıyan YUksekk.aldı
rnn yolunun granıt basamak, moeayik kal
dırım 't'eSaire inşaatı. 

t'l0,59 Florya Kttçükçekmooc yoluDun % 20 Bltllm
lU kntra.n kaplama. işi. 

251,07 UmU11ll bahçeler için yaptırılacak kanapeler. 

Ketif bedeUeıi !ile Ok temlnnt mlktaıiarı yukarıda ya.zılı: t.ı,ler ayrı 

~ ~ eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Mua
rnel{i.tı müdütlliğU kaleminde görülebilir. İhale 26/ 6/941 t>Eqembe günU 
.saa.t 14: de Daiınt EncUmende yapılacaktır. Ta.liplenn Uk teminat mak
buz veya. mektuplan, ihale tarihınden sekiz gün evvel (Florya., Çekme
ıee yolu için V\11\ycl Nafuı. ve diğer işler ıçln Belediye Pen İ9Jeri mU
d'1ırlütüne> meracaatıa alacakları fenni ehliyet vıe 941 yıima ait Tica
ıret: Oda6I vesi.1ffıılatile ihale gilnti muayyen saatte Daim! Encümende 
bulumnaian. f-«90) 

BELEN 
Belediyesinden Bütün 

Vatandaşlara 
1800 Metre Yüksekliğinde BELEN 

Yaylasına Davetlisiniz 
~·da Belen bckıdiyesindı$ yu~lan lıJtlbn yudeın ...,.. 
~ ~ Mdık. Memnun~yetıe Df!l}lleıdi,yoraz. Betma. 4nlaDI tu.
rlmıin kıymıetlnl &akdlr eden, bauu Wımin için-...~ 1'k 
Jcanhnmbr. Naldye ve ~·e ndidtiril O!lman, 1-11, entıııo'a 

,keyftğu ..,büs ve alii1caıdaA dolatı tıebrjk edıeıris. 

~şudut-: 

TIJR'ITAŞ: 

Ba.flıyan yaz mevsimiie gün geçtikçe sıcaklar artaoalttrr. Bu
lunduğun iklime göre yayIA aramak iht'iyacını duya.caluım. Bunu ön
.ıemek fçkı Hatayrn emsaJsiz, şlrin yaylAla.nndu Belen $ofukoluk, 
A.tık )'layWanna gel. Ha.tayın, dört mevsimi sineeindıe toplıyan 

.mllstesna bir iklimi vıı.r. Doniz seviyesinden 1800 metreye kadar 
ytlkselcrek her cins çam ormanlarının taUı kokuları ar88blda tabia
tın mtıstesna btr dekoru içlnoo ıstcdiğiniz iklimi seçebillnıirılz. Bu 
il.c; yayla. elektrık ve şehirler arası telefonu, tazyikli memba suyu, 
bUtön meöent vasıtalıı.ı-ı ve isttrahat imkAnlar:mı cAmidir. Trenden 
iner inmez vma.ıt hazır. Y.urdun lbu ı;ıirln kÖfelert ııblleri bekle. 
ımektedir. Asfalt şoseden dağ yamaçlarını bir kuş gibi geçerken 
duyac&ğtn zevki bir daha unutnuyacaksm. Soğukoiukt&ki turizm, 
.çamlar. Yeni dtel bOUln ha:zırlıklarmı bitirmiş, yemek ve yatak 
üeret1ednde mUmkUn olan tenzı1Atı yapm:Jf misatirlerini beldiyar. 
Belenin Ha.tay, A1ia.ğa, ve Yeni Otelleri kendi evinden farkımı bir 
Jst.irahat yuvası olarak bulacağını unutma. YeryU.zünde nadiren te
sadl.lf edeceğin emsalsiz bir iklim ve tabii manzaralarile dUJ\Yanm 
C8lilett denmiye !Ayık )'Urdun bu köşeleri varken btlttın varlık ve 
Jıuırlıklarlle sizleri beklerken sıcaktan bunaltıdan fikAyet ve üzW
tlilete me}'dan kalır mı? 

Sahtoi. ve Neşriyat MUdürU: AHMET EMİN YALMAN 
Ba:ııldrğı Yer: VATAN MATBAASI 

v A 't AN ---------------------------

rr;acru 

~~~amtE& 

S A N i N Diş Macunu ile 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 
defa dişlerinizi 

fırçalaymız 

y emdderin kıruıhlan, sal~ 
ifraz ettiği mikroplar, dı,arcl': 
alınan muzır mevat ka~. 
diyler ve dif etleri eğer .miit0 ...

diyen tem.izletvnezae bozu~; 
.çürümeye mabkUmdur. Ç tıs· 
dİfler, mide ve hersek ibti.li ~ 

IE:::=::!::!:i:::=ı!inndan zatün-ieye kadar her 
hastalığa yol açabilir 

KOMP~(Ml:LE~l 
!erci~:~izi ~ldatmıyacak ~n doğru hakikat . Satış ilinı 
ışaretıdır. Kulfet ve emek ı~t."!ı ıecen tavuk Istanbul Dördrincu 1.cra Memurluğundan: 
SUYU ile mamul bir k 0 m P fi m e' muh!aç Ali, F~tma. ve Makbule -····- tarafından Vakıf Paralar ldareSi~ 

w k • . h • d den 23214 ikraz numaraslle borç alman paraya mukabil birinci deteC • 
oldugunuz alorıyı ve uzuru temın e er· de ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı sa~~ 

8 .. ..k 8 kk 1· M v 1 d V d karar verilen ve tamamına elhlivuku! tarafmdan (395) lira 09 ~. uyu a a ıye agaza arın a ar ır. kıynı<:t takdir edilmiş olan Balatta Hocaall mahall$nin Demirci~ 
gmda. eski 11 yeni 23 kapı No. Jı sağı Hüseyin veresesi hanesi solu /.~ 

, kadın Jıanesl arkası bahçcı önU· yol ile çevrilı kagir evill evsaf w ~ 
TirldJ8 Cl•llarlyetl ham w;ağıda yazılıdır: 

Taj 31 No. lı gayrimenkul tamamen ft8cap kAgir ~ oiıop arita.sınd' 

Z i r a a i B a n k a s ı bir ~::nı:: :~ z:~~~opca~ ve ooaıı <*Mı mutlak 1*'ha»i .. ~, 
bel!dtr. 

~ tariıi.: 1888. - Serına.yesi: 100,000,000 'l'Crk liras 
Şube ve ajana adedi: 265. 

Zirai ve ticari her ne'ri banka muameleleri. 
Pa.ra biriktirenlere 28,000 Uı-- 'Cramiye veriyor. 

Zlr&At Bankaaında kumbaralı ve ihbarsız t&sa.rru! hesaplarında 
en az 60 lirası buluna.nlara ııenede 4 defa. çekilecek kur'a lle &f&tı
dald pli.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet l,OOO 11.ralık i,OOO Ura 100 adet 5t llrabk 5,000 Un 
' > 600 ıt %,toe • 
,. %60> ı.otl• 

.. 
.. > 111 ıt fı,llt • 160 • • 

DlKKAT: Hesaplarmdald paralar bir sene içinde 50 llrada.ıı.,.. 
'1 cte.pıiyenlere ikramiye çıktJtı takdirde % 20 tulaalle veM*:ektlr, 

Kur'alar ıeneıde t defa, 11 mart, 11 b&ziran. 11 eylQl,, 
11 BirincikAnunda çekilecektir. 

Devlet Demiryollan İlini an 

Memur ahnacak 
ı - Devlet demiryollart istasyonı.. sınıfında istihdam edilmek Uzere 

müsabaka ne orta mektep mezunlarından hareket memurı. nam
zedi almaoaktır. 

2 - Mllsabakada kazananlara 60 lira Ucret verilecektir. 
3 - M:Qsabakn imtlharu 16.6.941 tarihinde saat 14 te Haydarpaşa. An· 

kara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, lzmir, Sırkecl 

ve Erzurum işletme merkezlerinde ve Sıvns, Esk1'ehir cer atelye
lerinde yapılacaktır. Müracaatlar bu işletme ve atelyc mUdUr-

lUkleri ve istasyon şefliklerınce kabul olunur. 
' - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır: 

1 - Türk olmak, 
2 - Ecnebi blı· kimse ile evll olmamak, 

3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemi' olmak. c30 ya.ş dahli· 
4 - Askerliğini yapmış veya askerliğini yapmasına en az bir sene 
zaman kalmış olmak, 

6 - :Müsabakada muvaffak olanlarm billUıare idare doktorları tara· 
tından yapılacak muayenede sıhhi durumları demlryol işlerinde 

vazl!e görm!ye elverişli bulunmak, 
6 - Müracaat istldalarma bnğlnnaca.k vesikalar şunlardır: 

NUfuıı cUzdnnı, diploma veya tasdikname, askerlik vesiknsı, polis
ten t:asdlklı iyi huy klığıdı, çiçek aşısı kAğıdı, evli olanların ev
lenme cüzdanı, 6 adet vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha fazla malQme.t almak istiyenlerin işletme mUdürlillderL"le 
veya istasyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler . 

a - 1stidala.r en son 14.6.941 günU saat 12 ye kadar kabul olunur • 
2849 - 4063) 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
Miidürlüğünden: 

MUessesemlzin dram, komedi, çocuk kısrmlarmda terruıll ettirmek 1 
Uzere piyes vermek arzu eden muharrir ve mUterclmlerin eserlerini 
nihayet 1 KD.nunuevvel 911 tarllilnc kadar Tepeb:ışmda Şehir tiyat
rosu kUlUphnne memurluğuna göndermeleri lt'ızımdır. 

BlrlDcl kat: Bir sofa üzerine iJlıi odadcr. BiAamn C8Ni .,. ~ 
.teri kırt:k ve haraptır. • 

Sahası: Tama.mı 47,5 metre nturabbaı ohlp bundan 3fi metı"' tJ" 
ra.bbaı bina mlttebakisi aralıktır. ..JJIJ 
Y~aı hudut, eVll&f ve me8allası yaall g~tln _....... 

~ık arttınnaya koıunuştur. • 
l - l.şbu gayrimenkulün arttırma. şartnameel 16/6/1941 ~ 

den itibaren 941/ 209 No. ile İ5t. Dördlincü lcra dairesinin nıUll~aıı 
.rıumnrasmda herkesin gt>rebllmesl 1çin a.çııctır. la.nda yazılı oıanl.,..-. 
tazın. mnltlınat almak istlyenler, işbu şartnameye ve 9U/209 dOS°P 

11 

aıaraalıle mem'UrlyeUmlze rnUracaat ebnelldi.r. 11 

2 --, Arttırmaya iştirıut için yukarıda yazılı kıymetin yüzde~ 
nisbctinde pey. ak-çesi veya mmı bir bankanın teminat mek.tubU 
edilecektir. (Madcle 12{) 

3 - lpotek sahıbi alacakiılarla. diğer alA.kadarlarm rve irUfaJC:;. 
kı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haldanıu, hususile faiz ve #' 
rafa. dair olan iddinlarmı işbu il~n tarilhi.nden itibaren on beş gtın r 
de evrakı m1l6bltelerile bitlikte memuriyetimlze bildirmeleri ıcaP edlr 
Aksi halde ha.klan ta.pu sicill He sabit olmadıkça sa.tılJ bedelinin pi 
la.şmasından hariç kalırlar. • 

4' - Gösterilen günde arttırmaya Jştira.k edenler arttırma ~ 
mesini okuml.lfl ve lüzumlu mal6matı almı~ ve bunları tamamen 1' 

etmiş ad ve itibar olunurlar. 1' 
5 - Gayrimenkul l/7/1941 tarihinde salt gUnU saat Hı den 1• rJf 

kadar tat. DördUncU icra memurluğunda Uç defa bağ'lrıldlktaJl So )'li' 
en ~ok ~ana. !ihale edilir. Ancak arttırma. bedeli muhammen ı:ıt ı 
.metin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteyenin ala.cağına rUC ı.ıt 
olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayrtmeni<ul ,rt· 
temin edilmiş alacaklarmm rn«mmından fazlaya. çıkmazsa en ~ e41: 
tıranın taa.hhUd~ bald kalmak üzere arttırma 10 gttn daha terndıt ı,t 
ierekı 11/7/ 1941 tarihinde cuma gUnU saat H den 16 ya kadar~ 
ıDördUncU icra rnemurtuğn odasında, arttmnaı bedeli satış .,teY~-. 

alncağ"ına. rUtham ol.an dlğer alacakltların bu gayrimenkul ile ~
edilmiş alacakları mccmuundan fazlaya çıkmak .şart.ile, en çok art ~ 
üıale edilir. Böyle bir bedel elde edrtmezse ihale y.apUmaz. ve si 
talebi düşer. eıt· 

6 - Gayrimen'kul ltendiSine iluWe olunan kimse derhal veya <t W 
len. rntihlet içinde parayı vermezse lılıale karan tesh<>lunarak kendi:ıı 
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetml.ş <>lduğtı bed 1)4• 
almağa. razı ohrrsa. ona, rzı dtmaa veya bulunmazsa. hemen 7 gtııı ısı ,tf' 
detle arttırmaya. çıkarılıp en çolQ arttzrana ihale edilir. tki nıaıe ,., 
&ndaki !ark ve geçen gilnler için yüzde 5 den ıheaap olunacak f~ıeı· 
diğer zararlar ayrıca. hlikrne hacet kalmaksızın rnemuriyeUmizce 
dan tahsil olwıur. (Madde 133) tı•I" 

7 - Alıcı arttırma. bedeli haricinde olarak yalnız tapu terBI et1"t' 
.cını, yirmi senelik vakd: taviz bedelini ve ihale karar pu.Uarını " 
ğe mecburdur. ~ 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellAliye restl'1~ ,; 
mUtevelUt belediye rUsumu ve müterakim va.kıt lcaree1 aıreıy& si 
mayrp arttırma. bed<'linden tenzil olunur. ıp' 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte lst. Dördtınci1 ,ıt' 
memurluğu odasında. işbu flAn ve gösteıilen arttırma şarbıameSi d 
sinde satıla.catı i!An olunur. (44sı> , 
Gerçekleşen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

·ı• 
Bu sıralarda pek tabii of.arak hep günün meseleler~,. 

meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkında 
ar~ra olsun zihin yormak, kendimizi hazırlamak ıaıırı1·~ 
Bu maksm: için Ahmet Emin Yalman'ın (CerçekıeşB. 
Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilir

5
': 

niz. Bo kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarına dol<~. 
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ölü usuller ve 1<.a 

9 
delerin yarattıg-ı sun'i kag-ıt alemi arasındaki fark• iyıc 

"s· canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerini i 0 

teri yor. 

(Gerçekleşen Rüya) yı her vatandaş okumalıdır· • 
Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar 

da da bulunur. 


