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....___ ______ , 
Almanların 

bize yeni 
teminatı 

Alrnanıarfa iyi geçinmenin 
~.harp harici kalabilmenin 
~li yotu, böyle teminatı ;:l. karştlamakla beraber 

1. t!kt.e durmM<tan ve bir
•iıtnızi muhafazadan '4Ş
lllaınaktar. BUnt.1 yap
~akla Almanlarla iyi ge
çinme imkanlarına da bek
Çilik etmiı oluruz· 

'ttzan: AhmM: Emin YALMAN 

de~olu Ajansının Berlin
~ ~ir muhabirden abp neşret
itli bır telgrafın üzerinde ehem
~t~le durmağa değer. Bu mu
~ Anadolu Ajansı kendi na., 
-- Berline göndermemi§tir, I 

illi bir mümeSBil diye de ta~ 
~or. Bununla beraber mu~ 

·-.r Almany d t hsil görmüı; 
~ 'lurk re dlr ki ~ 
~ ciddiyetle ve if adelennde
'6lçü ve vekarla git gide ken
~ bir itimat mevkii hazırla-

11'. ' 

~bir, dünkü gazetemizde 
~ ınUhim bir telgrafını, ali-
4'iı ~man makamlarından al'° 88.li.hiyetle yazdığını söylü
tı r. Bu sözUnUn hakikate aykı-
~ınasına ihtimal tasavwr e
"ıı lklez, çünkü sıkı bir sa.nsö-

SUzgecinden geçmiştir. 

Mareıal Peten 

Peten namına 

Hutzinger'in 

Suriyelilere 
bir mesajı 

Peten Leahy'yi 
kabul etti 

Veygand 
Cezaire, Lavel 
Parise döndü ~elKtafta, Türk Alman mü

~tlerine dair okuduğumuz Vi,i, ı 3 (A.A.) _ Harbiye 
llt •§imdiye kadar Almanya- Nazın General Hutzinıger, Me
if. ,l'estni ağızdan duyduğumuz re,al Peten namına, Suriye ve 
~lere aykın değildir, esas Lübnan ahal.iaine bir mesaj gön
~ndan onlardan fazla bir dernüştir: 
~ı da yoktur. Bununla bera- c:Sahte bahaneler vesile .it'ti
'a tanı bu Sirada kat't ve şü- haz edilmek suretile Fıanaanm, 
lıı .. ~tı teminat şeklinde Türk ;refahını idame dlmek .istediği 
~. a hitaben tekrar e(Pme- lıopraklar üzerine haksız bir har-
.-:-"Ul Y bin fecaati çökm~ür. 

SURIYEDE 

Şamda 
harp 
kızıştı 

Müttefikler Beyrutu 
bombaladılar 

A:manlar 
Suriyeye yardım 

etmiyorlar 
Kahire, 1 3 (A.A.) - Reuter 

ajamunuı öğrend.iğine ıaöre müt
t-efikler Şamı ıbuituvve .İ.fgat el· 
mi§ler dıemdr:t.ir. Kan döıküi.me
sine mlini olmak. için müzakere
kr cereyan etmektedir. Bu da 
m.üı!tef.iildedn ~re gi.rmesini ge
catirmoktedir. 

'* Kahire, 13 (A.A.J - Alkeri 
aöz.:ü, eon Kahhe ıtehliğindeki 
haberler hak>kmde ıapğıdaki taf
silatı vermiştir: 

Sahil 'boyunca ilerieren İmpa. 
r&tıorluk kuvvetleri, Saydanın he. 
men cenubunda MardUf8°ya var
IDl;lardır. Merjayum edHll1Uftır. 
Mütt'eflk .kuvvetıleı Burkez"e var
ını,Iıar ve burada yollardakj tah
ribat acbd>ıle ıdurrnutlardır. Ha
rekat, Şa.mın 16 kiiometre cenu· 
bunda Kisve"de devam etmekte
dir. KuneyıtTamn öteainde. bir 

(Devllmı: S.. 5, Stt. 8 da) -

IRAKTA 
Son hajiselere 
sebep olanlar 

tecziye edilecek 

• St. James sara11nda 

mühim bir toplantı 

Ç6rçll 
bağırdı 

lnönü, Millet Meclisinde 

Ve dedi ki: 

Meclis, Muhittin Birgen'i 
mebusluktan çıkardı 

Avrupanın 
tanzimi 

Alman elile 
olmıyacakhr 

HITLER 
Ne sulh, 

ne de huzur 
görecektir 

Hitler arkasında palas
pare uşağı Mussolini ve 
soytarslıklar yapan Dar
lan olduğu halde yeni 
Avrupa nizamını kurmak 

cüretinde bulunuyor. 

Ankara. 13 (Telefonla) - Ctim
bıarrebdnılz bucttn öğleden sonra 
Büyük MI.ilet Mecll8lnl ~rtf ede
rek mesai odalarında 1'lr milddet 
lllefl&"ul olnuılJılar, ondan 11Gnra A· 
nadolu kHlbüne gibnlşlerdlr. Cüm
•rrelıılmlz llOkaktan geı.oerlerken 

halk tarafmdaıı flddede alluşlan· 
...,._rdır. 

Ankara, IS (A.A.) - B. M. Mec-
1111 bqttn Refet Oaıutezln baf
kaalığında toplannuıttır. 

Cellıealn ~ müt-ıap 

Mardtn meıbU!IU Mullittln BlrgMin 
Od ayı mötecaviz bir zamandan-

K l. BORIS 
Mussolini 
mülakah 

Kiri!, Slovakya 
Kralı mı olacak? 

Alman askerleri 
Bulgaryadan 

ayrılıyor 
Roma, 13 (A.A.) - Resml ıblr 

kaynaktan haber verildiğine göre, 
Bulgar Kralı Bori8, Venedik sarayın
da MU880Unl ile görtıı,mu,tUr. 

Kral Boris'in k.defi prena Kiril 
Slovakya Kralı mı olacak? 

Bern, 13 (A.A.) - Gazelle de 

~h'iıı Berlin ınuhabirine ıöre. Al
_....,. IJ't ~-
tmertnde, Kral Borialn ıkarde9I prens 
Klrilin Sk>vakya kralı olacağı ısrar· 
la söylenmektedir. 

Bulgar mahfıllerl, bu haberi ne tek 
zij, ne de teyit ediyorlar. 

Alman lata1an Bulpri.tandan 
aynlıyor 

Berlin, 13 (A.A.) - Deutsche All· 
gemelne Zeıtung gazetesi Bulgaristan 

Hitler'e tiddetle ..Wıran Ç~ dan ayrılmakta olan Alman krtaıa-

Londra, 13 (A.A.) - BafvekU Çör
çll, dUn Saint - James aaraymdakl 
müttefikler konferansını, a~ğıdaki 

nutukla açmıttır: 
c.Nullere karf1 yapılan harbin 22 

inci ayında dtıı,man ateşinin tesirin· 
den m88\ln kalmamış bulunan bu es
ki Saint James urayında, arazilerJ 
18tilA edilen Avrupanm m~ ve 
meşrutl hükllmetlerinin yükııek he
deflerinı ve azlmlerini illn ve bUtUn 
dünyadaki hUr insanlann, hUr mll
letlerin ümitlerine cesaret vermek i· 
çln toplanJ111' bulunuyoruz. Burada, 

(De.um s.. a. 8ö. ı de) X/X 

rmın 'Sofyadan hareketi hakkında u
zun tafaillt vennektedir, 

beri meclls mesai81ne iştirak eyle
mediği \ 'e ba müddet zarfında me
zuniyet hıtu-J etmediği gibi bir 
g6na mazeret te ııerdeylememl't 

bulundufundan Teşkllı\tı Esasiye 
Kanununun 28 inci maddesi hük
müne nazaran mebU81uktan sakit 
olması :lazım cddttt hakkındald 

rlyuet dlvaaı tezkerelöi okunmw;

tur. 

Tezkerenin olnmmaıımı takiben 

makamı riymetten de\'anuın.lığt 

meclis azaiarı11111 da naz.an dJkka

tlnt celbetntlş olan Muhlttill Bir-

İnıiltere Krah 6 IRCI Jorj 

lngillz Kralı 

JORJ'dan 
El~• Kralı 

JORJ'a 
ltalyanlara "Ge~emiyecek

siniz11 diyen Metaksas ve 
Korizisi unutmuyoruz 

Londra, 13 (A.A.) - bgiliz 
Kralı 6 ınc:ı Jorj, Elıenle1' Kralına 
af&iıdaici meeajı gön.der~: 

cGiridin zayaı .Wn için ve 
Elen milleti .i.çiın acı biır darbe oL 
mutıtur. Bu, biz~ .İç.İn elle öyle
dir. EJ.eminize iftir&k ediyoruz. 
Fakat, a)'Wlİ zamanda ümJtlerinize 
de ittraık ~uz. 

Heııgiin İntgilter~e gelmek 
te olan haberler, Yunanhtt«n fa
ciııunn.ın !kahraman rniHctinizin 
maneıv.iyamı bozanadığıını 

gen hakkında rl)a.tıet dhanınm 

yapmıt olduğu tetJdkle.r sonunda 
keyfiyeti, heyeti umumi) eye an.ey
lediği bltdlrttmlıf \e ıezkere reye 
konularak ittifakla taınip e<lllmlf
tlr. 

Me«-1111, bundan AOora dlıılplla ~ 
miri tarafından 'erllmlıf olan Juu 
hapis cezalarHe mallkemeler &.ra
fından wırilea kı8& bapl!I cezalan
run mahJyetlaln tayJalne mütedair 
mazbata okunarak kabul eclllmlt
tır. 

Medh; pazari{'.tıl günü toplana

caktır. 

AMERiKA 
Kat'i karar 
arifesinde 

Robin Moor içın 
rapor hazırlanıyor 

Rooseveltin katibi 
pazartesi gününü 
bekliyeliın, diyor 

V .. ngton. 13 (A.A.) - Hariciye 
Müstetan 'Velles, gazeteciler konfe-
ransmda atır bir eda ile deıniftlr ki: 

Pemambouc'daki Bi.rlepik Amen
ka devleti koneok>eRıtun<fan gelen 
Dk raporda Robln Moor vapunmun 
reddedilmez bir tarllda Alman den 
a!tl8l tarafından batınkruf olduğu b il 
d irilmektedir. 
~ ... ,.,. ~ kwtan 

lan 11. kifinln ifadestne hW'Wlen a 
porun bır hulfi.sasını yapmtf ve aöımle.. 
rine .ayıe ~ etrniıptır. 

Roblın Moor vapuru 21 m&J18l& •
at 6 da 6 derece 10 dakika anı ,.._ 
maH 'Ye 25 derece 40 dakika tuıtı ıar
blde b&trılmı.şt.ır. Denizaltının kap
tanı Robln Moor'un bir Amertluua 
va.puru olduğunu pek All blll)'WClu. 

Gemiden 25 kişi kayıptır. 

Diğer taraftan Rooeeveıt'in ~ 
si kAtibl Early de artık sözünü eısit-

tin ve bu teminatın ciddiye- Mütccavizterle ımiidafiller ara-
iti e bir takım askeri ve mantı- sın:daki işitflırneımit- nilıbet'aizliie 
l\ deliller de gösterilmesinin rağmen Frane~ kltaları, m\it.tev. 

drak Başvekili Cemil Madfa. bir ============ tıeırmdc.tec:lir. 

Yunaıüstanın göst-erdiği misal_ 
dıeo ku.vıvet aw.lt ve muharebe
den 90nra donanmanızdan kalan 
harp ıemüer.ini. yeni Yunan hava 
ıkuvvederinin nüveaini ve yeni 
Yunan ordusunun 'ka<kolarını ya. 
nlmlZlda görmelt1e iftihar duya
rak mücadektre devam e;decei.iz. 

.._:~nıiyetini inki.r etmek (De,·amı Sa. a, stt 1 ele) */• 
"'U.kiin olamaz. ============ 

beyanname neşretmi.f ve son !hA.diee

leri çıkaranlar hakkında yakında ta· 
kfbat yapılacağım ve tecziye edile

den.\lınanlar diyorlar ki: «Siz
~ geçit istiyeceğimize dair 
b..~lan haberler yalandır. Ya 
'zı bozmak veya bizi plan
~ zı üşa etmeye mecbur et
.... ~ içın uydurulmuştur. Suri
b.Y~ reçmek istersek Türk top
~rında geçit aramağa ihti
)t) •ınız yoktur. Adalar ve Girit 
h 1u.~ize kafidir. Zaten tek hat
~Urk şimendiferleri büyük 
~ ~: ve seri askeri har~ketle
lb. lkıusait bir şebeke teşkıl ede-
~ eı.: J'~k istiklal.ine say~. g~: 
tt.~nıızi ve gosterecegımızı 
-~a tekrar ettik. Hareketle
~· ~zlerimize daima uygun 
-~r.> 

~&öyle dostça sözlere haşin 
~kaba mukabelelerde bulun
')'kn, Türk terbiye ve vekann~ 
~ bir şeydir. Bilhassa kı 

lklleketimizde Alınan mille
e karşı düşmanlığa benzer 

)e .hır his yoktur. !Biz yalnız 
lb. ili nizam denilen si~teme 
~llhalifiz, çünkü bunun tahak
~ın ~slarına dayandığına, mil 
~erin lstiklalini ve dünyanın 
~ lliyet ve istikrarını tehdit et

Bir Alman 
kruvazörü 
torpillendi 
Loı,.Jra, 1,3 (A.A.) - R~ 

men bildirildiğine göre, Norveç 
sahilled açıklaırmda tayyueden 
atalan bir torpill Adhnan cep zırh_ 
1181na iaa.bet ~tir. Büahare cep 
zııitlısmıp Norveç.le Manıd~f açı«.. 
larında harek.etısiz bir halıde dur· 
duğu ve IOl'lradan çok u:ahnıı 
bir )"Olla çekikliği görülmü,tür. 

ceklerini bildinniştlr.> 
(Radyo auete.I) 

Mısır hükumeti 
ltalyan mekteplerine 

El koydu 
<Bugün :Muıır btlkllmeti, Kalıirede 

ve diğer .,ııtrlerde !bulunan İtalyan 
mekteplerine el koymw,, İllkendercye. 
den gelen mWtecileri buraya yerief
tlnniftir. Bu mekteplerin saymıı 50 
kadardn".> 

(Radyo Gatetesl) 

FR4NSA ELÇiSiNiN 
CENAZE TÖRENi 
Merasimde Meclis reısı, Başvekil. 
Hariciye vekili, hazır bulundular 

Aakara, 11 (AA.) - FramlZ 
Büyük Elçlsl M • .Julen Henry'nkı 
cenaze merulml bqtln saat 10,SO 
da yapılm .. tır. Müteveffanın ta
butu meraelmclen biraz önce ön
de bir 11üvarl ve bir polt. mttrre
'TA!l51 olduğu halde bir ceaue ara
ba8lle Hariciye Veklletlne seti-

rllmJıttlr. Ba cellf MUMDda mü
tevelfamn reftkuı ile Franlnz 
Büyük ElçWğt. bütün konllplo
matlk ve Fn.mız kolonllll oto
moblllerle cenazeyi takip eyte
ım*te idiler. 

Fransız BtlyUk Elçisinin taba
(Denmı Sa. 6, 8L 2 de) / // 

rı ne kaniiz. Hattfı. fütuhat yol
ı:da cok dolaşmış, çok tec
~ görmüş, bu maceraların 

elini cok ağır surette öde
~-ir mili t sıfatile şuna da ·-..vanu a. li, il. 1 ele) x x , _____________________ ,,,, 

Tass Ajansı 

Alman 
S.ovyet 
Münasebatında 

değişilıllk 

yoktur, diyor 

Japonya ile 
Holanda Hindis
tanı anlaşamadı 

~va. 13 (A.A.) -Taaa 
ajaneı lbikliriyor: 1 anon he11eti 29 

Jl18iliz bül'..ük elç.iai B. Cftp- J 
1 

r :7 

p8.in ı..on&rııwya muvaaa1.ıın<1an Haziranda Japonga
evveı olduğu Jibi muvaealatını 
mıüteabp da Jngi)jz gazetelıerile ya avdet edecek 
diğer ecnebi gazeteler A11n&n&'a 
ile Soıvıyeder Birliği araeınıda ya· 
kında lbir harp çııkacaiına dıür 
pyialar yaymağa batlamışlardır. 

Binaenaleyh Tuıe ajaneı aşa
ğıdaki hueuaları beyana mÜAı'a· 
at eder: 

1 - Almanya SovyetRer Bir· 
fiğine yeni hiç bir talepte bulun· 
mamış ve daha geniş yeni hiç bir 
anla§ID& tele.lif etmemt,tir. Bun.a 
binaeon bu hususta hiç bir miiza· 
kere bahis mevzuu olamaz. 

2 - Sovıyetler Birliğinin ekle 
ettiği maliima.ta göre Almanya 
da, Sovyet • Alqıan adeırn.il'eca
vüz palgtının hükıüıml~rine Sov
yder Birliği kadar sarsıiltnaz bir 
,ekilıde aa.dık 'bulunmaktadır. Baı 

(U..-: Sa. a. 81. 1 de) 111 

Tcılqyıo, 13 (A.A.) - _; 
Yıoahizavva'nın telefonla verdiii 
ve Ohimbun gaızeteeinde netrcıd.i. 
len bir cnülibtta eöyl'endiğine 
göre Japonya ile Hodanda Hin
c:liaıtanı arMıında :herhangi hir uz
ıa.maya art.ıc .irnikin blm~ 
tır. Buna aebep Holanda Hinclie. 
tanının hattı hareketinde ıarar ~ 
me8İ ve cevaıbına nihai biı- m«hi· 
yet veıımiş ollmuıdır. 

Bu ter.it dahilinde 8. Yoehi-
zavva huek.etinden evvel Holan. 
da Hindiatanı mümeesitlertie tek
rar görütırnekıte 'biç bir fayda sör
memebedır. Japon murahhas he. 
yel'i re.t.i 29 haziranda müfarekat 
niyebnd*1-. 

Size ~ ınilletıinize kaJ'fı ebe
diyen miınnetkara. Bu minnet hia
lerSni.z a.raemda, haiıyanl&ra, ege 

çemiyecekainab diyen Metak
-. bu büyük ukıer ve devlet a. 
damtnı wı daha k.uıdiretli diğer bar 
düiımena. ~ub ~en bMe/j 
Korywi8 i 'nut4rıu1,)ııoıruız .•• > 

gemeğe mahal olmadığını beyan et
m~ ~ demifUr ki: 

Tana raporun puartesl sünll Cel· 
rneai bekleniyor, fakat bir hatta ha· 
reket ittihaz etmeğe karar verllnüfıo 
se raporun allkadariar tarafından 

tetk ki muhtemeldir ve bu takdirde 
keyf1~t gecikebilir. 

HARP VAZIYET/ 

Üç mühim haberin 
aske:ri kıymeti 

Yazan: lbee• 808&N 



-- - 2 

pada 
~© Seıneırn 

Belki. .. 
Nasıl Geçti 
Fakat bir şartla 

affın: kazanırsın 

[Yazan: Rebia \evlik BAŞOKÇU 
Telif ve tercüme hakkı tama mile mahfuzdur 

-59-
- .Ne yazık Alf, dedim. Siz sahih

ten kocaman bir çocuksunuz. Fakat 
işte böyle hem kendı snadetınızl hem 
de karınızın iıayatını aıtilst edecek 
zararlı bir çocuk .. 

- EHt, bıli)'<>rum, dedL Bütün. ka
bahat bende. Ben şimdiye kadar yal. 
nız hislerlle hareket etmiş bir ada
mım. Babamın bıraktıl!ı ehemmiyet
i! bir sen eti annem ikinci defa evle
n p te ıYeni kocasına 'bir banka. aç
tırmak ıçln vermese idi, ışimdı haya
tım böyle olmıyacaktı. Bu, hesaplı, 

kitaplı, orta hallı hayata tahammül 
cdemıyorum. 

Bunda da hakSlZSlnlZ, dedım. Sl
V.ln hayatınız orta hallı bir alle gibi 
geçmıyor. Bugilnc kadar her istedı
ğ nızı yapabıliyordunuz. Bundan son, 
ra tabii bır mUddet sıkıntı çekccek-

lnlz. Te.şekklir edin ki başınızda si
zlo ıdare eden akıllı efkntli "e dlln
yanm en iyi kadmlarmdanı blrlsi 
\ar. 

- Evet, dedi. Karım, t>Şi bulun
maz bir kadındır. Buna. rağmen ben 
de dünyanın en talihsiz bir adamı
yım. Çtinkü karmı beni hıç anlamaz.' 
O, şımal halkına mahsus s;ıkln bir 
ömrUn dümdll2ı yollarını oğrcnmlş 
kandan, kemikten, ve hırstan doğıın 
ınsanlnrm hayatta. ne fırtms.lar ko
psk'acaklarmr tasavvur edemez. Kcn 
dl gorgü ve dUştlncelcrı dışında !ka
lan hlç bır şeyf anlıyama.z, şimdi be
nim kabahatlerimi ona anlatırsam 
beni cemiyet *;in kaybolmuş efil 
bır mıdıldk gibl görecek, ve benıden 
utanacaktır. 

- ~IkJ ... Fakat bir ş&rUa or.un 
a!fm:.a kazanırsın. 

- Nasıl bir .şartla? 
-ı Bir daha. kat.iyen oyu11> oyna-

mam :Jc rtile. ona her şeyf saml
mıyetle itiraf eder af dileırSin. Bır 

daha d& oyun oynamamak için ye
min edersin. Şimdi doğru ~·e git. 
Ben de yarın Yordisin bUtünı keder
lennf gidermiye çalışırım. 
ı Mllsaado edcrı;en biraz daha O· 

turmak istiyorum. Bürodan çıkar

ken Yöt'dıse telefon ettim. Yemeğe 

gelmlyecegiml söyledim, O da bu 
akşam, yemekte Götiiıglerde_, 

hassas ınce bir çoc!JK, öyle b!ıı ço
cuk ki ona sÖZ sôylemek, -0nun men
dll!ne el dokunmak 'bile yasaktır. 

- AJ!, dc-<:!Lm. SiZin bu kadar ro
mantik olduğunuzu bilmlyordwn. O
nunla nasil tanışmıştınız? 

- BüyU'kadada dedi. BugUn gibi 
hatırımdadır 1916 senesmln ağusto
sunda bir Pazar günü BilyUkadada 
oturan ıbır Türk bahriye zablU arka
daşımı görmek ıçin kotramla. adaya 
gittim. Bir gün evvel arkadaşımla 
karıarlaştırmıştık. Yemekten sonra 
denizde bir kotra gez nt!sf yapacak
tık. 1 

Türk ıı:ı'kadnşmıın tepede geniş 
tarastı güzel bi'ı: evi vardı. Tarastıı 
beyaz tcm1z bh sofra hazırlanmış
tı. 

Aı'kadaşımın ze·vce13l zarif ve na
zik bir kadındı. Amerikan Kollejde 
tahsıl etm(şti. Ne vakit onlara git
sem beni eski bir arkad~ gtbı sa
mimiyetle kabul edel'di. 

O gUn sofrada kendi ~Uçük hem
şiresinden mti.dfl ince uzun boylu· bc
yat!ar giyinmiş çok genç 'bir hanım 
vardı. Bilyükadada allesile oturuyor 
mu~ 

Ben amrlimde bu kadar ant bl'r 
kuvvet karşısında sarsıldığımı ha
trrlanuyorum. Bıraz sonra kotrada 
bu genç kadın için dünyayı, '1ayatı, 
her şeyi pııııçalıyacak, 'kıracak ka
dar bır çılgır1lık hissediyordum. 

Beyazlar ona ne !kadar yakışmıştı. 
Başına sardığı beyaz muslln(fen çı
kan kumral saçları kestane rengi 
gözlcrlle ben onu çok: eskiden tanı
mı.ştnn. 

Daha bahrıya meft<tcblni bıtirdı· 
(;'ım zamanlardan, açık denızlerde 
gozlerım bir noktaya dikl'lm!ş hep 
onu görürdüm. Daha t1ç gUır evvel 
Karadeni7.de Rus sahiilerine torpıto
larrmla golflrdUtüm mayineri yer· 
Je.,'ftinrken, gozlerim karşıdan gele· 
cek düşmana hazır olmak için bek
lerken dü.ştlncelerim yine onun ctra· 
t'mı sarmıştı. 

.......... ~_E_r_ı_ı_r-_R_..;j~~_;l:.:...J-_~.:..:a=-=e=-r..:....R..:..l~'~E::..~-R_t~t-:1 
Hayvanlar 1 

Zehirlenerek 
öldürülüyormuş 

Basın Birliği kongresi 
Himayei HaY''\'anat cemiyeti, 

Belediyeye müracaatla hayvanla
rın usulsüz olarak öldürü düğünü 
bildirmiş ve ibu harekıeti şiddetle 1 
prote to etmiştir. 

Dünkü intihabat gene gürültü 
ile neticelendi 

Cemiyetin edıği şey, 'hay· ' 
vanların zehirlenmeden öldürül
meleri veya <:em.İyet ım.:crkezine 
teslim edilmeleridir. 

Cemizet, bundan başka Üskü. 
dar ıkaymakamlığına da müraca
at ederek eon zamanla~da Kan
dilli ımınta'kasında kudurmuş ol
duğ_u farzedilen bir köpekten do. 
layı dvar rhayıvanların tamamen 
öldüriı'düğünü ileri sürerek sika-
yet etmiştir. -

---0--

T oprak mahsulleri 
ofisi buğday satın 

alıyor 
Müs.tahsil elinde bulunan huğ. 

daylara hükumetçe el konulma
ya karar ver.iJım.csi ç.ok iyi neti
celer vermi~tir. 

Toprak Mahsulleri Oifsi, ıka
ramame çıkmazdan evvel günde 
ancak 3 'tıon buğday satın alabil
diği 'haide ~mıdj bu ycıkıin 3 bin 
tolla c:;d..ımı;tır. 

--o--
Belediye memurları 

tekaüt kanunu 
Belediye ımemurlannın tekaüt 

haıkkına malik olmalan için bir 
kanun hazırlanmaktadır. Bu ka· 
nuna göre, belediye memurları 
maaş ve ikred~erinıden ?o 5 nis
b'ctind e hir para 'crecek~rdir. 

Kanundan ücretli: anemurlar 

da ietifade edecek!e:rdir. Yalnız, 

muvMi!kat .memurlar 'hariç bıra

kılmıştır. 

Kadıköyünde bir 
ev yandı 

Dün sabah Kadıköyünde Kur. 
hağalıdcredc.ıbir yangın ohnu§ ve 
baklka.l Bayrama ait iki katlı ah· 
şap bir ev yanmı"tır. 

Yangın yerine va:k:tinde yeti

şen itfaiye ateşin diğer evlere sj-

Dünkü toplantıda hazır bulunanlar 

Basn Bırllğı r.zaları dUn ikinci de-ı seriyet kazanmışlar ,.e bu iııtıhap 
fa olarak saat lkıde Emınönü halk- bitmiştir. 

e~indc toplnnmşlardır. Toplantıda 3 - Ankarada toplanacak umumi 
Vali ve Belediye Reisi Doktar Ltitfi kongreye gönderilecek delegelerin in 
Kn·dar -da. bulunmuştur. tihabından Selflmi İzzet Sedes, Bur-

Toplantr münakaşalı geçmiş ve nl- han Felek, Vfllfı Nureddin ekseriyet 
hayet yapılan Intlhab:ı.tta şu netice- kazanmışlar<lır. Diğer dört delegenin 
ier alınmıştır: yeniden intihabı lllzımdır. 

1 - !do.re heyeti için yapılan intı- 4 - İdare heyeti için dört asli ve 
hapta yalnız Hakkı Tarık us ekse- beş yedek aza, umumı kongre de!Pge. 

llğ't için kazananlara ilfı.veten dort riyet nisabından fazla rey almıştır. 
liSU ve mzumu kadar yedek aza ın-

İdare heyetinin diğer dört azası için tıhap etmek ve ruznamedcki dığcr 
yeniden seçim yapılacaktır. maddeleri konuşmak üzere kongre bu 

2 - Haysıyet divanı aslı azalık- gün eaat on beşte Eminönü halkevi 
ları için Refik Ahmet SevcngH, Enis binası salonunda toplantısına 'de\'am 
Tahsin Til ve Ömer Rıza Doğrul ek- edecektir. 

Bu yaz yeniden 
yapılacak yollar 

Berediye birçok yollan asfalta çeviriyor, 
Bazı yollar şose olarak inşa edilecek 

Betedi;ye şdhrin muhtıelif yer· ı ayrıca anc'snet duvarları da yapı
lerindc'ki ım'uhim J<'<>lların 'bu ynz lacnktır. 
zarfında es! ta çcvd meııınc ka- .fieş.ıkta Dolmabah e ile 
rar vermiştir. Bu arada lbazı Maçka.> ı birle~tiren (Yoruldum) 
ehe;ır. ıniyetli yollar .da ~ose ola- caddes.i, yine lBeşiktaşta ıbü~k 
ra1. ınsa edilecektir. Türk .şairi Nedimin ismini taşıyan 

Deri fiatları 
Azami fiat 
konacak 

Son günlerde deri fiyatlarının 
sebepsiz yere 80 kuruştan 1 30 
kuruşa çıkışı alakada.r makamla· 
rın nazarı d kkatini ceibetm· tir. 

Bu artı~ halk ayakkabılarının 
matiyc.t fiyatlarınaı dıı te!\İr ede
ceğınden Fiyat Müra.kabe büro
sunun pazartesi ~ünokü .toplantı
sında bu mesele ıhakkında konu. 
~ulacaktır. Bu ıtopfantıya deri 
tiiccarları da çağırıla.rak fikirleri 
alındıktan eonra deri fiyatlarına 
azami fiyat ıko~acaktır. 

Yeni afyon mahsulü 
Toprak Ma!hsulled Ofisi 1 5 

hazirandan ıitıbarcn !)'eni mahsuı 
afyon atımına .ba ıyacaktır. Bu 
seneki aıfyon fiyatları 19 39 sene. 
sİi]_dekine nazaran bir ımisli arttı. 
rılmıştır. MüstahsJllcrin daima şi. 
kayetleıini mudp olan avans te-
diyesi u ulü de bu yıl ınüstahsii 
lehine olarak değ:~tfr.ııımişttr. 

Tuz fiyatları 
Kilosuna bfr kuruf mA.idafaa 

vergisi zammedile~ tuz fiyatları 
yen.iden tcebit ednmiştir. Bade· 
ma iri tuz •toptan 7, perakende 
yedi buçuk, ince ıtuz «>ptan 8 ve 
perakende sekiz lbuçuk .kuruşa sa. 
tılacaktır. 

ltalyaya zeytinyağı ihraç 
edeceğiz 

Bir İtalyan firması, memlekt:
timizden zıeytinyağı alma-it ve 
karşılık ıolarak pamuk .ipiı-ği sat
mak üzere bazı müessesderimizle 
temaslarda obul'u!1ma ·tadır. Öğ
rendiğimize göre, ~aslar bir 
anla~ma \il.e nihayetlennüş ve ço
rap fabri:katörleain.ilen 'bazıları 
·rrcaret Vel"l11et;~ mıüracaatla bu 
husu-ta ımil9aade Uemişlerd'ir. 

Rakılar bozuk mu? 
Şehrimizdeki rakı lmalathane. 

!erinde ~aptırılan teft~ler netice. 
sinde, cin~led ·gün geçıt.ikçe art
makta olan rakıların umumi sıh
hatte olan Alakaları baJkrmından 
tctkrke muhtaç bul.undukları an
laşılmıŞtır. Belediye hekimllerine 
gönderilen bi-r tawmdc mıntak _ 
larında'ki rakı imalathanelerinde 
yapılan ıakıların her c"ınsinden 
nümun.eler alınarak Belediye ıtah. 
i,(1anes.ine gönderilmesiı jslenil-

Tif - 6 • 941 - -

Otomobi !erimiz 
ve sinir harbi 
T ek ve çift numaralı tak· 

silerin münavebe ile ça. 
lışması usulünün kaldınla~ğı 
veya hususi otomobillerin jş ; 
mesine müsaade edileceği ha 
kında ikide birde şayialar ~· 
yor, bu rivayetler bir iki ~ 
sonra tekzip ediliyor. Bu h,' 1 

otomobiller hakkındaki ınaliıtJl 
tahdidattanberi hiç değilse :!.: 
da iki defa tekerrür ediyor. vı· 
1 l 1 'plerı e an aıı ıyor ki bazı m~ bil 
11oförlcre ve hususi otoın<> • 
sahiplerine karıı devamlı bir ,,. 
nir harbi tatbik etmektedirler• 

Çocuk aklı 
- Baba, İngilizler musikİfİ 

çok seviyorlar galiba! '1 

- Neden anladın yavrul11' :ı· 
- Gazete ~azıyor: franl' 

1ar İngilizlere yeni bir nota "er. 
di, diyor. 

Siyah maddeler 
Belediye kimyahanes~ 

. de mayıs ayı iç~e rn 0• telıf gıda maddeleri tahlıl ~ 
miı. Bu tahlillerden sonra be ~ 
diye Sıhhat İtlerine verilen r: 
pora göre matluba muvafık çıh• 

ka. 
mayan maddelerin baımda .,. 
ve ile çikolata gelmektedir: ;eti 
safa muvafık ç.ıkmayış nıs jJco• 
kahvede yüzde kırk bq, ç l.J• 
]atada İse yüzde kırktır. «~~ ·ıı 
nık ııuda avlanmak» tab~r 
ifade ettiği gibi, demek olu:rıe 
ki, kara renkli maddelere r 
kanıtırmak daha kolay oluY0 

' 

Laftan kundura 
B İr havadis: 111 

«660 kurU§ fiyat k0u,,e 
halk tipi ayakkabıların iınB;,ıc•· 
henüz başlanmamıştır. J.la 'fi• 
darların müracaatı üzerine dııt'' 
carct Odası, bu tip kurı eıı 
üzerinde tetkikatta bulun~ 0-
malzemc fiyatlnnnı da gdı ,,. 
nünde tutmuıtur. O zama(.;r. 
beri kundura malzemesi 'ğ'ıl'" 
hissolunacak derecede arttı ıııı 
dan Fiy t Mürakabe koınisY;aı. 
halk tipi kundura fiyatına bıll 
de 15 zam yapılmasını kil 
etnıi§lir.» dıJI'' 

Demek ki halk tipi kut! ıJı• 
fiyatı 660 dan 760 kuruta ' 
tı. it' 

Bu aqam ben oo saydığım bem 
nlıyacak bir arka.dafıma lbtitün 

dertlerimi eoylemeye geldmı. Fa.kat 
daha b!tirmtıdrm. Buna ibazan ınsa
nm .ne büytlk bır ihtiyacı var bHır 

mlsm?. Kendi memleketimde kendi· 
mı ekseriya yapyalnız görüyorum. 
Buradaki• ölçü tlzerine yaşıyanJ ma
kklell fnsanlar beni anlıyamazlar. 

Bu kestane gözlil beyazlı 'kadın, 

en genç yaşmıclanberi 'kalbimde ve 
düşUncelmmdc yaşıyan ideali kadı

na bir saniyede isim ve can vermiş· 
U. ıayetine me)'1:lıın vermed'en eö~-

Hürrjyet abidcsındcn Kağıtfıa- ana cadde ve lhlarmura .giden 
neye ~den yol :)(atranlı .şose ya- Nüı..hetiye cnddesi §Ose ve kaldı· 
Eılncak.tır. Yalova dta.sahasından rım '<llara;k ıyeniden foşa edilecek. 
Mıllet çift.llğine giden ryoil .da kat. tir. 

mi§!tir. Tahlil n~cesi.nde uygun
suz ev~afta tbulundu'klan anlası
lan rakrların am.Hleri !hakkında 
k· nuni takibat yapılacaktır. 

Bu tip kundura yapı1ıtı~5~ ,i 
ortaya atılalı aşağı yukarı ılci c• 
oluyor. O zaman yapıl~~~,rı 
iki ay içinde malzeme fıyıı ,ırı 
tabiatile arttı ve yüzde 15 ı 

Odl.ıtrla konuşmaltı da istemem. E
ğer 'nitkfyecfe kaJsaydmı çok bahti
yar olacaktun. Geç~ sene orada iyi 
bır 1\' te tt!klif ettiler. Fakat Yördis 
uzakı memleketleri istemiyor. Sebe
bi' de aı~ ark Norveçe &idemlyeceği 
için ... 

Alfred Kagerah'm sesine bir sil
k~ gclmtşti. Oturduğu koltuğun 

yaıitnd& yattm Didonun koca. başını 
uzun uzu~ okıJadrktaro sonra. tıpkı 

gtzli bir sır söyler gibi SC6indc belli 
bh' heyecanla: 

- Geçen harpte lstanbulda geçir
d ğlm seneler hayatımm en. unutul
maz zamanları oldu benmı .... 

Ben orada. bir genç lkadm SC\'IDIŞ
t!m. Mek~ten çıktığmıdanberf gön· 
llimde v~ h18lcrlmde yqattığım lka
dmr bulduğuma ve ihayatrmı onunla 
kuracağrma .inandığım dakika, bü
tün ümitlerim bfır hayal oldu. O, 
m~mldketinfn o za.manki 'kanunlar.ı
na itaatsizttgl vatanından ıa!lesindcn 
kaçmış brr kadın olmayı İkabul ct
medı. Bunun için ona glicenmedfm 
sevgime bir de hayt'a.nlık ıkatıidı. 

Ruhumda ona. karşı duyduğum say
gıyı hiç ikmtseye hattA Ybrdıse kar
şı bılc duyrrın.dım. Benı ısevdiğlnl bi
liyordu. o <rkekl~ n&t yaparak 
gönUl eğlendiren kadınlardan değil
dı. Omın sevgisine de sözüne de ina.
nabfli'rdım. 

Daha i!k tanıştı:ğım ,gUnU, !hayat
ta beni anlıyaeak Jcıadını bulduğu

mu anladun. Da.ha o de.kllka. onunla. 
cMenmeğe karnı' vermiştim. Rebia, 
bana. inanabtlirsin bugün eğer. 0-
nun l.a. evleımeydim, hayatım 'ba.mba.ş 
ka bfr şekil alacaktı. Ruhlarfle an
laşan iki insanın 'blr'bl'rl.erine .k&rlı 
yarataca'kları saadetin dereccliint 
hiç tasavvur ettın m!? Fakat o ben .. 
den daha. metin çıktı. Ben nişarıbmt 
terketUm. O memleketi te.r'ketımedl. 
Benhn 111Jkrm Piyer L1>tinln EyipSul
tan maceraJ.ıınna bcn'Zemcz. Orada 
lki senclfk mUtem!Uii bfr JSln'ap, bir 
bir'ine zfoctr gibi geçmlış btr seri ha
linde çtlgınlıkla'ra ve yüzlerce sayfa 
kalp şfkAyetı.erile ddlu sevgflfye gön 
derilmiş mektuplar, hepsi, hepsi lbu 
kadar ... SonTa bUtUn !bunlardan ka
'lan, 'l?U!leıklel"dcn daha tcmlıs, ctiı~il

mez olr !kadın elmruıı. da!ıa do~usu 

0 gUn kot.rada <lUmen idare eder- dürmü Üf'. 
ken hep dUşllnUyor'dum. Arkadaşım 
yüzbaşı Ahmrtlc zevce: f: 

- Mll.5yü Kagerah nedır bu: dal
gınlığınız? sızı hi9 böyle durgun 
gör'memlştrk. Diyorlardı. 

Heybelide Çam limanında demir 
attık. Kamaramdan misafirlerime 1 
b!r şişe şampanya çıkardım. Evvel
ce hazırlattığıım yemışlerle beraber 
ikrama ha.zırlanırken beyazlı Hanım 
bana yardım etti. 

Ben onun şampanya kadehini eli· 
ne verirken bir IJ<cre daha götlerınin 
ıçlne bakablldlm fa.kat o, gözlerini 
derhal yere lndinntş, yüzü hafifse 
pen bcleşmfşti. 

Geç vaktt Büyükadaya dönerken 
onlan gelecek pazara kotra.da bir 
akşam yemeğine davet ettim. Eğer 
kabul etmet:ıeydJ. Bir çocuk gib1 ağ
lıyacaktım. Fakat o reddctmedı. 

Memnuniyetle gereceğini vadetti. 
O gece geç vakit, suların ccryanı 

yavaş ya,•aş kotrayı 1stinycye doğ
ru kaydırıyordu, ben güvertede uzan 
mı.ş her vakltki gibi yıldızlara bakar 
ken beyazlı bfr 'buluttan rki yakıcı 
ateş dllşUyorı beynimi ve ko.lbhnf ya. 
kıyordu. / 

* Bu uzun haftayı oou görmeden 
geçirmeye ~mkAn yoktu. Her giln 
Büyilkadaya vapuı'ıa gfdlyoıdum 
kotra.mı sabahtan gonderlyordum. 
Büyük caddede baştan a.şa~ı birkaç 
kero, ona rastgclln<:eye kadar gidıp 
geliyordllm. Hiç bir zaman ya!nız 

değildi. Fakat onurı yanından bir 
saniye geçmek saadeti bendeki bU
tlln gUnliD' yor.gunlUklarını unutturu 
yordu. Onu iblr ker gô?'dükten ve 
beni gbı'dliğüne emin okluktan 6on
ra tekrar kotraş'a. atta.yıp lstınycye 
yoHanryoı'dum. 

Olga. vapurundaki arkadaşlarım 

bentnı çılgınca. harekelımden ştiphc

lenmlflerdı. <Sen bugUrrlerde nJı.lıını 
oynatacaksın.> diyorlardL 

O pazBl' a.'kşamki yemeği hiç b{r 

zaman unutmıyacağım. Parlak blT 
mehtap vaı·dı. Yemekleri ellcrımizde 
tuttuğumuz tabaklal'da. yedikten 
flOnra, A!!metle karısı glivcrtenln 
ucuna gitmiş uzanmışlardı. Ahme· 
din baldızı da. nııpı.nlı ınr getlrrnlştf. 
Ben iki nlljalllınm saadetini kıska
narak bakarken bir taraftan da lkot 
ranın di.bnenim idar.e etme'k isti-
yen 'beyazlı arlta.da.şıma. dümenl na· 
sıı döndureccğini öğretiyordum. 

( Arbsı var) 

ranlı şose olaark inşa edilecekti.r. Kınalıada Rmtnn caddesi he-

,-Soruyorlar ? Kasımpasa ile Hasköy nahiye. ton ve Ü t ıkısmı ıkatdınm olarak 
leri arasında ~ersane arkasından yapılacaktır. 

Altın fiyatı düşüyor zaruri oldu. •bİ 
Peki, geçen sefer olduğu ~,. 

«YİM imalata henüz ba§la~ ;ıi 
mıp olursa ve aradan b;daıı· 
ay daha geçerse, «o zarnB d' 
beri yine malzeme fiyatlarıl1 ..• 
hissoJunur bir artı§ görülürse' 

Şirlı:etı Hayriye tarafından b=' 
ha.ftadanberi tatbik edilmekte 
bulunan yaz tarifesl, bu yıl biz 
t1 kUdarlılan )fno tatmin ede

ml~ecek kadar lhmalkfır bir ı.lb
nlyetıc tnn:l.lnı edJlmlşUr. 

geçen ehemmiyetLi yol hem ge- Belediye diğer ıtaraftan yapıl· 
nişlctiJecek ve hem .de §O eye ması aazım c:>Jan yolların listesini 
çevrilecektir. Yolun lkenarlarına de hazırlamaktadır. 

Altın fiyatları dün bir miktar 
inmişt!r' Reşadiye el:tını 26,60 
Lira, kük;e ahının gramı 336 ıku
rı.ı.ştan satılmı'Ştır. 

Bu yaz bira bol TAKVİM Ne olacak? giİ( 
Ne olacağını kestirmek jı• 

değil: Şairin sevgilisinin aY~, 
na giydirdiği «buseden pa~, 
gibi, biz de «laftan kund 
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Kış tarifesinden farkı, gllndUz 

seferlerinden ltiıumlu olanlanıun 
kaldınlıp akşamlara bir kaç tıe
fer llih·e olunnl86mdan ibaret 
kalmıştır. Bu l1izdcn, hah '\e 
eün<lllz postalarındaki yolcular, 
\ "apurlarda &ardalya gibi istife 
girmek~ l\"e IJura.m buram ter 
dökmektedir. 

Yaz mevsiminin gir.m esi üzeri_ 
ne memleketin ib"r çok yerlerin
den Jnhisar?ar idaresine bira ta
lepleri ıgelmektedir. 

Anadolunun anuhteüf yerleri
ne tıevklyatın durması birasızlık
tan ziyade sandıksızhktandı. in· 
hisarlar üdaresi kafi mlkitarda çİ· 
vı tedarik edemediğinden sandık 
imalatı durmuştu. Öğrendiğimize 
göre idare bundan böy~e çivi te
min etltiğinden gerek A)tkara ve 
gerekse Bomonti fabrikasında 
ambalaj an.clıkla.rı ihazırJamağa 

başramıııtır. Bir kaç gün zarfında 
memleketjn her köşesine bol bol 

bira seV.kedilece~tfr. Nakliyat 

hususunıcla bütün !tedbirler alın· 
mıştır. Bu yaz için bir bira sıkın

lı~ıı mevzuubahis değildir. 

Al:': 6 - GVN: 16:S - Hmr: 40 
RU)Iİ: 1857 • HAZİRAN: l 
HİCRİ: 1360- Cemauelevel: 18 
VAKİT ZE\' ALİ EZA...,.İ 

giyeceğiz. 

KÖR K.4~ 

Dünkü ihracatımız 

Şirket t)5küdarlıla.ra ll\·ey ev
i t muamelesi yapmaktan hfılA 
vazgcrlDJl ~k mı acaba: 

Bu adanı hakikati gi7Jiyordu. Çuııku bu 
adam haklka.ten deli idi .. MIMiwn 'hl'r kadı· 
na bir ciJWı.vet .}'üklilecek kn.da.r 'l.it-da.nsıı: 

'l.e al~a.k bir ada.ma benzcmlyorclu. H iç lip· 
he ~rnk kJ dell olduğu ~in yn.ptığınııı rarkın
da de lldt. 

Raif ı;ülı.iınetlnl muhafaza etınt'k lc;ln ıll!j· 

lerJnl ıkılordu. Etnıfıııa dikkatle balulor, 
ne yap:u·ağını bir türllı kestiremiyordu. 

Sofrada dort zeııd hizmet ecli~ordu. Raif 
bu dört ~ağın lanıncla RO<la.n poll«ln tıı.

klp ettiğlnclcn bah f'tmek ll't~ml,yordu. Bu 
gizli düşlin<"fflinl ('ar~n anlamış ola.<'8k ki: 

- UşaJdıı.nm a~ır ve dlblzdlr, MıU. Söy
ledlklerlrJd ne anJarlar, ne de isiteblllrler. 

Roda hiç konuşmuyor, onunde duran )e

meklere de el llr.müyordu. Raif bir şey !IOy
loollş olmak lc;bı Carrona ordu: 

- Biraz enel bur'adan gldeceğlnlz.den 

bahsettin.iz bu seyaihat !,:ok uzun ~lirerek 

mi? 

- {'.ok. 

- • ·e kııdar ı.a.man ! 
- Ebediyete kadar. 
- lemJeketl mi terkedfyonıunuz. ': 

- Her ltvi ter~edl.)onım. Bu akşanı öl-
meğe karar \Crdlnı. J"ekat kendi elimle ken
dbnl öhlıu-nıtye<>ciinı. Bu ohnn kaderin ka
natla.rlle bana kadar elccektır. Değil mi 

- E\'l't ... 
- Blrkaı; gün en·csı e\inize ıelmlştim, 

l\lbtcr Brlrli knnnızlıı görllştüm. Siz yok
tunuz.. Boldrn'ln ôliunlinU Roda'da1ı bile-

Geçen sene butlİn memlekette 

8 ımilyıon 200 bin litre ıbira istih

lak edilmiştir. İdare Anıkara ve 
İstanb~l ;,ira fabrikalarının istih. 
salatını 1 O mil~on litreye göre 
ayar e~mıiŞtir. İhtiyaç faczlalaşırsa 
.iStihsalat daha da arıt1ırılacaktır. 

GONEŞ: 

öCLE: 
1Kl~D1: 

AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

5,28 
13,14. 
17,15 
20,42 
22,H 

3.08 

YEŞiL GOL 
Yazan: Roy \Vikerı - 40 - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

ccklerinl "e ondan şüııhe edeceklerini kcn
d ine ısöyledlm. Kur'luluş ~reierlnl de an
Jattm1. İstemedi. 

- .Rodayı hiç hlr ,,ey kurtararnaı:. Anrak 
katilin yaulı ttimfl onun 11U16un1 olduğwıu 
ortaya koyabilir. 

- Hakkrruı: '1.1lr, bwıu yaı.m.a.tı ben ka.
buJ ettlm. }'akat mul<a.hillnde Rodadan bir 
~y i tedlm, kıı.bul etmedi. Ben ne yapayım! 
Şimdi benim de saatim geldi. Blraı: "onra da 
öleceğhn. 

- Demek ki Bolden'I öldürdüğünUzli ltl
rat ediyor unuz. 

- Azizim !\11 ter Brlrll, boyle lılr -:ey söy
lemcdlm. lttra.f etmeğl teklif ettim. :\luka
bllinde de bir şey l!tte<llm. Bu ıııı.,arlığa Ro

dıı m.ıı olmadı. Pahalr huldu. ... ·e yapa:nm 1' 
Roda. titriyordu. Yl\zi.inde korku \C hc.)ecaıı 

esc.rlcrl 'arılı: 

- 1 tc<liğini.zi )3Jlalll~ılıın. };'a.knt. 8İ.t.: 

merhamet ediniz. Bana. a.cryımz, lşlemecUğlnı 
bir ıı.uç ~n beni nedı n mlllıkfun et inler? 
Halbuki ~iz IUl6ıl olsa ulecek iniz, ôlınek l<>
tlyon>unu7 ne olur itiraf ediniz. Ölı~enJz 
bile belki de bu clı~yeti fşlcmeğe hakkınıL 

olduğunu ispat edeblllrabılz. 
Sonra. yalvannata ~: 
- Jnez'ln haf:ırı trın. .. Onu çok ı;everdim, 

o da beni ııe,·erdl.. Haya.tına. l&tcmlyere.k 
dim karrytığım anlamlı} n beni attetmlş· 
ti. İnez'ln ruhu Jçln merhamet edinJ:ı:. 

- 1nez, tnez. .. 
Oarron .)eriıulen kalknu,, gözleri dönmit~ 

&\·az anu halkınyordu. 
- lnftZ .. tnez. Bcnlm cüzel gllllbn. Tatlı 

gülüm. Parlak yddnnn. 

Bal! adama bakıyordu: Kendinden &'~
mlştl. Bu manzara karşı ında. Roda. sapsarı 
olmuştu. Fenalık geçiriyordu. 

nuıı, bir bardak i'J U7.aHı. Genç kız bil' 
l' uılı.nı içtikten .,..,-;rı• kcmllııe geldi, Ralf, 
ya;aş r-esle sordu: 

- :?\e yapainn9 

- Belki de herifi itiraf etmlye mecbur e-
debiliriz. Tabanca yanmn.da nu! 

- Evet. 
- Yakında lfıı.un olacak.. Delldlr. Şlındl 

azgın bir hale geldJ. Belki de o;;lze hücum e
der. 

t'arron hiç ses çıkarnuyordu. Biraz sonra 

8,41 
4,32 
8,33 

12,00 
2.03 
ô,26 

.. I' 
Dün IMaca'ri tana yerfıstıg•·ı.:e 

viçreye jç fındık, RomanyaYB '"/ş 
ç.iboynuzu, ltalya, ALman~ : 11• 
koyun .eler' i, Amer.ikayn ıt~t t 
Macarbtana ıkit'l"e olmak uıeıs-
368, 183 4iralrk 1hracat ya.pılıtl 
tır. 

teknu- Öl lenmiJ c ba.~ladı. 1 akat ){~ 
gelmiş glbl bir hali '\ardı. Adeta aJdıl 
sesle dedi ki: O 

- fflC'L benim kıznmh, l\llster ;]lrirJl•ilfl" 
kadar güzeldi kJ, ondan güzel bir ı.ndın d ıf 
ya~ a gclnıemlştır. Şliphc mi edlyorsııı:ıtl 
Geliniz, bakınız. ı1 

Sot:mılan kalktı 'e kcıınyn doğru )ii,.U 
Roda haykırdı: 

- llayır, tınyır ... 
RaJf, soğuk bir 1a\'lrla cm;ap ,er(li: ~ 
- Vakttmlz yok, Mister Cnrron, soa.d el' 

karunm ma wn oldu mnu i bat etmek ,e~,. 
nayetlnlz.1 itiraf etmek l temi.) or unuz. tı ıı: 
da ya~ lşlmlz klllnıa.dı. Belki de pD 
IJlzl anyor, gitmeliyiz. 

Roda ya,aşcn fısılıladı: 

- Yumuşntacnğz galiba... C't' 
Kız titriyordu, fo.knt bir taraftan d:ı. 

ron'un D!,;tığl kapıya doğru ytıriiyorl rd•· 
- Arkasından gidelim ml? 
- Yegane ümidimiz onu &ö)lctnıe1't1J'· .ıı;ı 
Roda, muvakkat kocasının elini ~ 11, 

tutmuş, onunla beraber ylırÜlOrdu. c:ır:;J'' 
kapıyı a!;hktan onra mil1!lre meroh ı-Jll .,ııı
llnde dar bir nıcrdh enden Inml~ e ıııı" ~!' 
A~ıı- bir demir knın açtı. Karanlı!• ,c ı;o c-

'·r,ple Ç bir mahzene girdiler. Carron blr <•Ilı. p 
ıP1 

'l.irdl. Etraf aydmlım<lı. l\lalızcnln orta.'> ıırtl'' 
beyaz ıkadlfe perdelerle örtUlii bir l er ' t' 

Puın-Ieri alhn zincirler tuttll ordu. JJtl pC 

dt'leri a~tı. onra dedi ki: ) 
(Arkası var 
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YAZAN: 

ihsan BORAN 
Oç .. h. h b . L ,. ~u ım a erın asllerı 

~ 
lıın.d (Ba.'51 1 incide) 

F ugu bir zamana tesadüf etti. 
llİı raıısız filosunun ıarki Akde· 

Adliye Koridorlarında: 

Kadın değil, 
dişi k aplan 

Kadın · 11 Saadetimi öyle bedavaya mı 
bırakacağım ,, diyor 

Hakim bcr ıki 'taırafın ısrarı 
üzerine, mü'tcreddit lbir ıhal ıtakı
nıuak öne doğru eğı.ım~ baı;ını 
kaljdo)rdı, ıgözlıiiğünün camları 
üzerinden, sinirden du~aklarını 
kemıren suç.lu ve ıda"·acı dci 8enç 
kadına babı. Biraz .du~ündü: 

il 

ŞU YAMAN 
Çörçil 

G. Bernard Shav 
diyor ki: 

ı ı 

' •çıhn..aa Suriyenin müdafaa· 
)'~ alikadardır. Bu arada İtal
tt1c .~~asile ifbirliii yapa· 
t"-t OlllUlz donanmasına kartı ha. 
~ L.~e. varittir. Viti FranaulDID 
~ ~~i, ıiipbaiz Almanya· 
q. :-711We ve Dartan'an kıyue. 
.ın.,_h.tı..ntıtır. Fakat Fnılrwz 
~·· ne Suriyeyi kurtara· 
' ve ne de lnpiz donan· 
rııı.....~. _ Akdenizden çabnnaia 
~ -:ı·~. olac:aktu. Almanya bu 

- Her ikiniz de, dedi, ıbu a· 
dama aaihip çrkıy:oreunuz ve bu 
yüzden dövü,mü§süntiz. 

!erile ıkarşıla:§tım. Kaç :nıak i&ted:. 
Bırakmadım. Kadının ıyanınd~ 
elinden tutunca çekip göturmek 
btedim. Fa.kat bu bdtn bana 
mini oldu. Aramızda ıkavga çı'k· 
tı. Gözler.imi açtığım zaman o· 
nun bir sıra üzerinde, benim de 
bir sıra Ü'Zerinde uzanmt§ oklu· 
iumuzu gördüm. Bjrbirim4i öle
siye döwnil§üz. Ne yapayım biı· 
k.im ibey saa.de.timi öyle bed!lva
ya m1 ll?_ırakacağmı. Elbette onu 
elimden kaçırmam. Evet bu ka
dını dövmüıüm ama ...• Eğer bu
nu yapdıyeam e~ifiımın babasız 
kalmaması iç~ yaptım. 

il il 

Çlıa f'ranaaya muuden ettiii 
~ da ıeri vermek ittiyor. 
~--__ laye, Fransayı Suriye ha· 
~ haliıtwe ve Amerika •· 
~ harbe aürüklemektir. 
~ ve Şam cenubundaki cep. 
!.:,~ l_rlijttefilderin iferi hareketi 
~de aiırlafllUfhr; Ebuke
tııtt· il Dirizor ve Halep illika· 
~ ltld~ ilerlemit olan 1nsiliz mo. 
~ bırlilderinin vardıklan mev. 
~ j:. dair henüz bir haber yok
Siı ak•t vaziyetin tamamile 
' er lehinde olduğu, Fren· 
' ırı İnaan, yiyecek, malzeme 
'lıııı.~ol ihtiyaçlannı teminden 
ı.~ bulundukları muhakkak 
~ itibarla Franaı7. mukave
' n kuvvetli ve aürekli ol· 

. beklenemez. 
41.._'-letik Amerika ıeminin bir 
~ deniaıltaaı taraflnclan ha· 
~ bildirdiii halde bu hu· 
~ .. .\lınanyaya kartı alacalı 
~ Vaziyeti ilin ebnedi. Atlan· 
~ ~ea ika kafile .nteminin 
--~ henm ~hava 
la...~ kanrvederi Ada.tik mu
(~ ablmamqtır. Acaba 
--~ daha beldiyebilir mi 1 S le,ifin • Puifilcte Japon-
~-.. muhtemel vui,.ete 
~ - d~ ohMdıiı kanaa· 
'~ ~at'i ..tice sahneei o· 
\ -~ Birletik Amerika 
L:_ "' • ....L. • ~ tıvvel h.be ı• uw yanı 
~~ Ve- deniz lcun-etlerini ma
~Ye aokmllk rnecburi,..tin· 
~· b.ıniz hakimiyetinin mu· 
~için bafb kestirme çare 
L~ ; Almanya Amerikanın 
~ tirnıeslni göze almq ~ 
~ ediyor. Buna mukabil 
~ Amerikanın cüret yerine 
li 've ihtiyatla intizar etme• 

t larİp bir ıeydV. 
~ ~t Amerikanın bundan 
~ .\lrnanyaya kartı kat'i bir 
~ .ım.sı beklenebilir. z~ 
~~i ve anai takat meaelesı 
~-ın yavq yavq belini 
~e hatlamıttar. Artık tam 

AL -ır. 
~~Ya SovyetMr Birliği hu· 
~- -.ker llıbtidatına bat· 
~ '-1 Httler'in bütün emeli 
'- · ~ Sovyet Birliii araiai· 
~ekti. Zira oradaki zirai 
~ l 1-r Almanyayı harice muh 
~ ~ ırı.dan beale:rebilecek ka· 
~ ldur; buma petrol ve ham 
~~ kaYnaklan ela ili•e edil· 
~> ~~· Fakat ahval ve vakayi 
~' lller'i ıarktan ayırdı, carba 
" uı.. çekti; Almanya ıenit· $. ~ beraber açbp ve 
~:." ~ranuı memle~etlerle ve 
~ ••yaıi ve ukerı mubafa· 
~ "Jıl.nya müfkülat içinde 
~' l'iSovyetler Birliji Alman· 
~.-ı Yecek, ham madde ~e 
~,.. '-ddelerini dirhem dir
'-tı1 ... ~triyor. Franıız aanayünin 
' ~ Abnanyanm aalan amai 
~~~i takatmı yülueltmeje 
ı'1· dir. Bu hu.vata Bay 
\ ~ bamladaiı avance'den 
~ eter k.almanuflw. Al· s::. b.rbe devam için llMi ve 
~~ takabnı yükaekmei• 
·"' ~; alman fevka· 
~birlıer de bafka ıaileler 
~~Uftur.İşpl altındaki mem 
~~e oturan milletler açtır· 
l.~~r Sovyetler Birliği hu
~· l•rbanda komünizm ve 
\ı..~~e nıüaait bölıeler ha· 
lt~•dırlar. Almanya ~ 
~ ~~· tah,idat yapıyor 1 Denı.. 
~ t"ft'tl Yılana aanlır derler. Fa-
~~~ "e cenup istikametlerin. 
~ "'"-nya naııl çakar yol bu· 
~S1ı...1!'•. tark• dotru da çı1car 
~•Yacaktır. Öyle bir t•· 
~ balincle itlerin daha çok 
"'., ~iı muhakkaktır. 

I~ teşkilibna 
~sisat verildi 
~ra, 13 (Teletonla) - ta.ve teş· 

a 1 haziran 9 ıı tarihınden l
e 1 enelik kadı o ması aflarlle 
~tımarına karfılık olmak U

O b n lıralık tahs at 'eı l· 

Eüle euç\uya işaret ederek: 
- Sen otur. dedi. 
Sonra dud'aJd'larını 'beyaz diı· 

leri arasında kemiren ve elıindeki 
küçuk mendıJinj çekişı.tren ıgenç 
kadına dönerek: 

Tehlikeyi G6rUnce 
- Anlaıt bakalım, dedi. 
Kadın evvela ibiraz keıkdedı 

ama sonra açıldı: 

Kadın Uıfını bllitdik\en ısıonra 
gözler.ini bütün_ bir 8CCeyi anne· 
s.inden uzakıta geçi.oniş olan ya.v. 
ruıuna çevirdi. Bir y"flnıda kada1 
olan küçii'k yavru yum4* eller.ile 
oynuyor. arada ısırada parmekla. 
rından birini aizına götürüyordu. 
Çocuğu iOOtü kıyafe.t:li bn /kadın 
kucağında .tutuyor ve saiına uııer. 
hametli &öz.kılle ıbailtıyordu. 

ÇORÇILIN ETEKLERiNE YAPIŞTIK 

Baılıa memleketler 
- Hi.ıtJm bey, ıde~lı. Bu ka

dın uzun zaanandanberi benim 
el'lkeğıme ıır.usatlaıt oldu. Ona 
rasg-c diği güne ıkıııdar erkeğim 
ev.ine ~dıku. Fakat .bundan bir 
kaç ay evve? gcc;eJ;e;ri geç geokne· 
ğe, pazar günlen .it çııkarmağa, 
bcru uydurma yalanlar~a atlat· 
mağa ıbatladı. 

ATA TÜRK'ÜN, HİTLER'İN, LENİN'İN 
idaresinde inkılaplar yaparken biz ugud11k 

Arttk bana ve çocuğuma lazım 
gekn eevgiyi gôstermİyor, koca· 
lr'k -uzıfelerini 1hmal edjyıordu. 

Niha'YC'l ib.ır gün if.<yan ct'tim ve 
abıaım cvıe ogeldiğ zaman koca· 
mın cep, erini 'kan_Jtırdım. Vallahi 
bay ha-kim .şimdiye ıkadar fkimsc· 
nin cebmı 'karı~ırmı~ değilim. 
Fakaıt yuvamızın yıkılmaması iç.in 
lazım geleni !)aptım. :Bir de ne 
görey'm bu ıkac!ının r~sıni. Ona 
buna ıSOrdum. En eonunda eks1k 
olmasın ıbir ıdost bana tbu kadının 
adresini verd'i . .Ka k:tım evme gi:t
tim. Kendisinden !kocamı rahat 
bırakmasını, evli o~duğunu ve Ç.O. 

cuğu ıbu.ıunduğunu, ev yrkll!.anın 
doitu oLmıyacağınt, geçici bir 
hevıa i~ biz.i bedbaht etmeme· 
ilini ırica ettim. Hk defa anlar ~ıbj 
~u. 

MC1.-nnun evime' odôndüm. Fa
kat b' .kaç giın ıgeçinoe ıkıocamın 
tekrar ei1ktı1 vazjyetıte geçeleri geç 
gelmcge b~ta<:lığını gördum. 
Am:k ıpara :be.saıbını da ıkaçımnı;, 
oleye lherıye lüzumeuz iborç yap· 
mai• lbat am.,tı. 

NJMtyet dün lbu 'ka<imın evine 
g tit.mı, c\1adtm ve yuva;m ıçin 
her şey ıgöze a}dtm. Kadın evde 
yok'tu. Nereye ıg.itt.iğıin1 sordum. 
Evın ıküçı.ik :kızı ıbana çalı~ığı ye. 
ri ıl!IÖyJedı. Hiç çcılcinmeden bar· 
dan içeri gir.elim. Salondan JÇeri 
adımımı atar ıwtımaz &:oca.mın göz. 

Haı!Um suçlu ve davacı dijer 
kadrna: 

- Bıik duydun ıne dediğini. 
dedi. een aintlal lbaıkahm. 

Gözünün iizerindr!ki moru ört
mek .İçin· aeniş ~pikasını sol gö· 
zü üzerine fod.irmit olan !kadın, 
ç:<Mt ~,kin bir ta.vırla: 

- Benim ne ~albahatim var 
re.&. bey, dedi Biz çal&§l'Dak rnec. 
buriyetindey:iz. Evli. fbekar, zen· 
g_in, ortahatli a.daml<arın. hepsi 
parayı verdiklJeri t..tc.dirnle bizim 
içjn birdir. Ben böyle hid.ıseler.i 
çok gördüm. Ne ~pahm A\qa'h 
bize bµ y.okla el;mck ıkazanrrııt:t 
yolunu göfterm~. Kab•hM: 'ben· 
de mi} Onun lldoc.uında. dedi. 
- Kadı~ın •bu eözler.ile davacı ol. 
madığı anla§ılml!h. Diğer kadrn 
da bu derin manalı sözl•eriın tesiri 
altında kalarak davasından vaz· 
geç.ti. 

Koridora çrktıjımız zaman 
kadının k1>cası olduiu anla~ılan 1 
adam, •ba.şını önüne eğerek, hiz· 
mıe,1,çİ ıktzın y~ında ilerleyen ka
n~ına. yakla!\tı. Kadın 'hiç bir ~f'Y 
otma/m.!f 1P'bi elinıdda çanteyı ona. 
~a;ak: 

:_ Eve eiQ~oruz de~U mi) 

dedi. 
Dlnley.ioiler.den b.ir.i yanındaki 

arkaci•ttna: 
- Gördün mü kadını <l'ye 

8Öylenc:ii. ~adın <ieail, di~i ~ap· 
l<m. 

Mitat PERlN 

Kaçakcıhk kanununa ek olan kanun 
layihası meclise verildi 

A*ara. 13 (Telefonla) -ı e§Yanın ahm sa.tını ve devrin. 
Kaçakçılığın .rr.~n ve taılc':hine veya ll8'11li5 edeceği qyanı.n ima. 
dair olan .kanuna eik olarak Ctim lini menetltbilecek ve yahut bu 
rük. ve Jnhisartar idareeince yeni kıabil ewanın 11aklini bir takım 
b.ir kanun llayihaeı hazırlanmış lca,nt ve ~Jlll tabi tuta.bikcek. 
ve Mecı\Jae verH~h. Bu ,kanun tir. 

[Bugün dünya sahneainin 
Oa!!aıktör rolünü oynayan Jk:ı, Ü~ 
inaanınıdan ibiri Winaton Ohur· 
chiltdir. Bu asrın en derin gö
ru171ü, en .ı.nce :ınuhaniıllerındea 
biri ıde me§hur lngiliz edibi 
Bernard Shaw' dır. Bu meşhur 
muharririn ;B. W:ın'Ston Chur· 
chiJl ha~kında bir, Jki hafta ev. 
vel yndığı aııağıdaki makalenin 
alaka .ile okunaca.iını unıyo• 
ıruz.J 

B. \V:ıtıeton Churclvill' in ne~· 
a-etıiği dcitapta: «Şu yaman Ber· 
naıd Sha.w 1 d ~e lbir yazı var• 
dır. Bı. yazı benim halk-kımda 
inaafıızca melhiıscne, pek çok 
do tluk, bir çok aevgi ile dıolu
dur. Ben .ise met!hedJ,mekten de 
hoe!anınm, B. Churehııt' den de 
ho,..lamnm. 

Yalnız yazının ibir !kusuru 
var: Bir İngµliz ırnuh&rririnin 
Şek.ap.i.t hakıkın.da yazdıgı bir 
yuıda bir lngilız münckltidınin 
ıke!!f eLtiğ& ıkuwrun aynı... Bu 
münellıtit d'yor ıki: «Şekspir 
hakkında sarfe<iılen sözler doğ. 
ru alamaz. Çünkü hı&'1ı'ır edıhın 
hıııyali maıh.Uk ıtnNn <ledl&'ltnlZ 
mohi\ıka h:ç 'henz:cmiyor. Eğer 
Şe'kspir b 'r .ins~n .ise )"apılan 
ta-svir ımuı,akaı yanlı~tır. 

8. Ohurchiffm benim iıak· 
k1mna yazdığı güzel sözlere 
inanma'k• lazım ieıirse benim de 
insandan ~·ük<seUt b.ir :mah ük ol. 
marn ıizrmdır. Ha1buki lben 'Pek 
adetıa b r insanım. Yaılnız Şcıks
pir gibi, Molicrc g~bj ben de, 
aktörler ahnede oymasın -diye 
bazı eserler yaz.dmı. Böyle eser
ler yazan muharrıı'lerin !kendile. 
ri de b·raz a'ktôr .olurlar. Beon 
de insanlar ıbeni ibeğensin diye 
farkm<ia ol,ma.dan ıbelki biraz 
ısun'i rol oyna'rım. B. Churchili 
lbu role ıkapılarak lbeni oldu
ğu.:rııdan iyi ea'nd1. Haı i.bu'k.i lben 
biç de taıv:ir ettıği :rübek adam 
de~ilim. 

Zaval1ı, hı.iyar Shaw haık
ıkında ~yJiyeceğim /bundan xba
yettir, .ım.di Churdıi re gele
lim. 

l~zhal!!lna ~re Vekiller Heyeti· V ~ller Heyeti alı.ın sa hm ve 
ne v.iıei mikyasta salahiyet veril· devr.ini 'Ya t.&ınamile ımene<:leceği 
mckıtedir. Vekiller Heyeti cojra. veya t.ahcf4 uiraıtacağı qyanın 
fi ve ttktısadi vazjıyct ve şartları n.ev"ini zamanına. göze ıteıbi.t. ve 
dolayıaile kaça'idçıttja mü .. it o· n.ın edcicekt.ir. l~ı müteakıp 
lan hudut ve ulerde sümrük karara ~D hareket etm5ien1er 
ha11tından dahile doğru elli k'lo· 15 ıgüınden 2 aya !kadar hapi. ce. 
metreyi rgeç.miyen mıntalcalar zuına ve 25 liradan 200 lir&ya 
ic;indc ve lüzumlu görülen. aha· kadar para cezuma çarptırıla· 
larda yab•ncı ve yerli bazı nevi c*larıcbr. 

Bugün tıepim~ :biliyoruz 
ki aramızdaki en mez.İ· 

yetli, en parlak adlm OhuTcMl1. 
<iir. 

Harici tehltke kıarfısında ödı.i 
anu'z ık.'Oıpunca aramı~aiki en ya.. 

Yaman Churcbill'in 

m'an adamı a:radı'k. H;ç ıtered· 
dut etmeden heplm:it lbirıden 
OıurchiU'n onünde diz çök· 
tük: «Aman, Churchitl, l>a~ımı
za ~e:ç. lb.izi kurtar.> ~ed;Jc. Se-

yaman bİr Ol\ll'UfU 

kıın :zaman::aıda ona tercih etti
ğ',:r 'z eayısız IP01 tikacılar var· 
dı. Hepsini birden kapı dJşarı 
ettik ve lkendısin aıdeta zor1uk· 
~a Baw.ekilhğe gelriıdik. 

\ / UI 
Ferit lıaatuını U<aprya 'kadar t.fYl ettık· 

ten ıııonre. mua Uzeriıfd&ki aıle bUt.t, ha.. 
demeyi çağırdıo 

- Baska bckhycn var mı? 
- Daha iki klşı var •fendim. Bir ıhtıyar 

Beyle bir Hanım. 
- p~ 111 oncc it'elen1 ıçeri al. 
1htryar adaın ooklenıe salonundaki kol· 

tukt&n ağır agır kalktı, muıryene odaaına 
doğru yth1ldU. 

B!r çeyrek snat som·a. tekrar zil çald!. 
- Hastayı ıoondcr ba.~ka bekliyen var 

mı? 
- Hayır efertdım, bu_ sonunausudur. 
Fcrıt koltuğuna oturdlJ. Kendıslnl çok 

yorgurr hl9ecc»yordu. Sabah saat se'ktzden 
ıkiyc kadar ha tahanede ufra'll"IŞ; ondan 
sonra da. muayenehaneeLne eınııştı ... Oda. 
kapııı açılınca yerlnftten kalktı. 

- Buyururtuz efendim. 
Hll'lltanuı yUzUne bı*mamı,tı. 
- Ferit Bey, arzı bfraz rahat.itli edel:Ulr 

miyim? 
Hayretle başını !kaldırdı. Geleıı FAzlle 

Hanımdı. 
- Rica ederim Hammefend'- buyurunuz. 

b1r emriniz ml var? 
FAzlle tebeMilm ederek göeterUm lkol· 

tuğa yerleşti. 
_ Tc ekktlr ederim Ferit Bey. Merak el· 

mc:,;fn, hasta değllım. Ylni ılzc şuram ıbu· 
ram dğ'rıyor, beni teda\ ı ed~lz. yahut ke· 
sip btçiıtız dcınlyeceğım, esasen bunun lçln 

" ,.iri m H sl Jarınızın gibneslnl, rahat-

TEFRiKA No. 75 

Yaıan: Muazzeı Tahsin BERKAND 
ça kcmuşabilecek vakit buhnamrzr istedfm, 

Ferit, •..uıde hatif bir endil)C ile t~krar 
sordu: 

....., Bir emrmiz mi vardı? 
- MerUkni bırakınız :Ferit Bey, do,,tça, 

akreaca tco~ım. Hatta. 'kabilse bana 
f>ır de ça)'I ramaıiayın. 

Bu tabii tavırları ve sözl.-ı altında :FAzi· 
ienın, cı. bir~ heyecanır ve erı'dişcll olduğu 
eörWUyorlhı. S6ze n:uıl ve nereden baf}ıya
.catını pek 'k.tiremlyordu. Atır atır çay· 
darmı. ._ .... ıarnn içttıer. Flzi~ bir iki da
ıklka etnfma ba'ktı, muayenehaneyi. tetkik 
·ediyor ıöründU. nihayet. ba.fka çara kalma• 
s:tıtını l'6rt1nce btr sigara. daha. yaktı ve 
ısöylemep .be41ladı: 

- Ferit. Bey4 ben seyahatte iken bul18da. 
ıbau hidiaehıc' olmuf. Geldi#lm zamanı m
iber aldım. Bu ceçen şeyler beni fcvkalAde 
ımUteesslr etti ama ben allemiztn diğer fert ... 
Aftt l'ibi hemen karar vererek hu vaziyeti 
kabul edemedim, meecleyı mcelemeğe kal· 
at"t.ıml v• blı- takım neticelere vardım. Bun· 
darı •ize aöyliyecetım. Bana bıla tereddüt 
<Ve dotı'u olaN.k cevap vcıir mısınız? Hayır. 
a;a. söze ba,şla.madan vaz geçe1ım, kalkın 

,gldeyf ın ve 'bir daha bu1 mevzua. aV'det et
mPyelim. 

Genç doktorun eıldlşea} a'rtnuşt.ı. Heyeca .. 
ınmı gizlemeğ& çalı,ıı. 

- Neden bahsedecefjn1zı bi'!ınıyoı·um lt"a· 
~le Hanım; fakat biidıgtm bir, feY ise zer· 
a:e lk:a.dar tereddttt etmeden doğru olara~ 
sıze, cevap vereceğime emin olabilırsıni"J:. 

- Buna zaten ıtimadım 'ardı. TeşekkUr 
cderınl Ferit Bey. Sfzınlc l{ezban· hakkında 
.konuttmırk tstiyOO'Um• 

- Ke21ban mı?• 
-.., Evet... Herkes onun Kastamonuya, 

hoca.ıının yanına gtttiğini, lsta.nbutıa.n ken· 
dl arzust)e ayrıldığını .zannedıyor. Sız haki· 
,kati kwettıntz ml bilmem? Zannederim 
ımMeleyr sime~ de glzlemişt.tler. Ben bunıt 
JUzum görınUyorum. Sıze her ~eyi olduğu 

.-ıbi soyliyeceğiml Kezban stze bi'r mektup 
,yazmış, bır radd~u istemiş. bu mektup Ni· 
.ırll" Hanımın... eline dURmUş• açmr.,ıar, oku· 
ımuşlar ve Kezbam sorguya. çekmişler. O 
!nkAır etmış, velhasıl fena. bir vulye.t huıl 
olmuş. ya\Tucağı evden J<ovmuşlar. 

Benfm onu ne kadar çdk sevdfğtml b'1ı· 
~orsunuz. Dörtı ~ ısene onaı emek sarfet· 

ıtım, onu ietedilltrl gibi yoğurdum, ta:m nı&
ıta.sile dürüst ve temiz bır inn.n olmanrra 
yardım ettim; Böyle ıken bugUn onun alnı
na. çu'khı bir damgaı vutdular, onu tahkrr 
ettnu. 'Ben KeZbannı böyle bir rnuamelcyc 
!l'iyıle olıma.dıjmı 'bilfydrum ama. bunu bir 
defıo, da, sizin •~ğZın1Man ışıtmek ıstiyorum, 
Sôyleyanız l>Mıa, Ke:ıb&n hilA. benınv tanı .. 
dıjlm ve ınandığım yUkaek karakterh kız, 
mıdrr?ı Ona. flnaıünakt.a. devam, ediJbi1ir mı .. 
pim? Yo1aıa a.rtı'kı ben' de onuı Nlgiır Hanım 
v11 vı1 .. et. gibı. bn: nankör, blır cntrıka~ı kız 
pla-ra'k mı goreyim 'i ı 

Birbin a.t"kasııta sorulan bu sua1ler F&rt~ 
~ !J&4ırtmanuştı. Daha K&banın ismini a.. 
ına.r anma.a 1'"ti.zile Hanrmlllo aı-alannd~ ge~ 
,;enlerF değ~löe dıı; aralarmd& sevgiyı a.n'la
ımış olduğuna kani olmllf*ıu. İnkAı- etmcğc, 
bu aaınhnl iruıanı aı~ağ& ne' llizum vaır
dı? Bil&'kfs, Kezban'& bu derece ılitfmat bea
aıyenı.ı onu h&J<ik\ yUzlleı goren bu candan 
kadına. teşeltkth' et:me'k icap ederdi. 

Ba.fııır u?<brdı mt.sattrinin gtiderinin ~ıı. 
ne bıikarak blr"&'Z sert bir aeale: 

- Kezban ınanköl\ değildir. Decff. O dUn· 
;yanrn. en teml'z, en ytık&ek lnsan?annda.n bi· 
'rldirı Onaı itimat edebıtlirsinir. Hammetılndi. 

- T~e'kkür ederim Ferit Bey. Bu ceova· 
Jbınızı bekllyor,dum.. başka tllrtü olamazdı. 

Söynyecek sözleri kjllmamı.f glbl ın.ıst.ular. 
ar•ıt tıeyecan içinde fdi. Ftzlenm. da!ıa 
lba.ırka rıeylerı ııoracattnı anlıyor, blr'az d& 
korkuyordu. ı 

(Arlrua ••) 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Ingilterede büyük 

harp şurası 
Yazan: M. H. ZAL 

n ondrada toplanan bü
~ yük harp firası sünün 

en mühim badiseaini tqkil edi· 
yor. Bu §Uraya Büyük Britanya 
dominyonlanndan bqka lnsil· 
tere ile beraber harbeden mem. 
leketlerin ve General Dö Gol'iia 
mümeaailleri de iftirak etmİfl'İr • 

Uuqma aulh11na ait nftyet• 
lene geçen bir baltadan .,.... 
bu ,W-antn verdiği kararlardaki 
ıiddet ve kat'iyet büyük bir •· 
laka ve dikkatle ka .......... ia 
layıktır: lngiltere ve müttefik • 
leri muayyen harp ıayeleri aıer.: 
çeklefİnceye kadar harbe de· 
vam edeceiderdir. s. ra1eler 
de; Almanya ile arkada,Aannın 
milletlere tahakküm etmek ve 
eair ıibi kullanmak ~
dan va:q:eçmeleti, ilerisi için tle 
böyle bir tehdidin ort.4• kalk 
ma11 ve miUetler aruanda ıörriil 
hofluğuna dayantr serbest bir 
İ§birliii kurulmasına imün ha• 
sıl olmaıtchr. 

Bu kararlar verilirken B. 
Çörçil'in aöylediği nutkun fid· 
detj di:kkatı ceıbeclecek bir te
kildedir. İngltere Batvekili, sİI· 
tem ve gayelerini çirkin ve mii. 
cadeleye Jiyık ıördüğü hasım• 
lar hakkındaki nefret ve ltmu· 
metini bundan evvelki nutukla· 
rında da pek şiddetlj kelimeler. 
le ifade etmİ§tİ. Fakat biç ba 
zaman bugünkü kadar ileri ait· 
memifti. Çörçil'in hillerine mai 
lup olduğu hatıra plemea, ln· 
gikerede ve Amerikada mn• 
cut mücadele feVkini berfaald• 
biraz daha eşelemek iatemit ve 
harbin bir dönüm noktaaa gel· 
diğini anlatmak w www~a bg. 
lunmu§tur. Hele Avwpanm ya. 
kan i&rk ufukJıan kmwmak iııti. 
datlannı l'Österdiği'" bir Ame. 
rikan gemisinin Almaftlar tara• 
fmdan batırıldıjuun resmen t ... 
bit edildiği bir ıaada 1ap1lan 
bu husumet nümayişine haaasl 
manalar vermek caizdir. 

<lt~rdhill'm mWye'tlerJ \:ıu
gun ke~fedilinzyor. 35 eene ev
vd ke~ali~ti. O zamaaa 'ka. 
dar a CT ık e. ıpkı b&ibasının 
a) ni y ta yapıhğı ıg.ibı, parl•k 
mu vaıffatkjyctler -eö«eımifti. 

Otuz lbe~ sene evvel parla· 
mentoya arza ıseç l<iıği zam•n 
ben e ıı YB!ilıarm~a bir deüka~ı 
.ıd m. Derhal deöim kı: «Bu a
damda 'buy;ük lbır kry.m~ gôn.i· 
yorum. Y ... ında ıJca'b nede mev. 
ki alacefk > 

Ndanma-dnn. Churohill az 
zamanda knb.ineye girdi ve İn· 
giltererun ıtanıdıgı Haz:ne nazır. 
ıamı.dan en an'Cı:.ıyct si '°ldu. 

Ş.lj!T.;di ıse ine lın is;...raohat ya· 
fll diye ıkaıbul et!tıgı a 'tmıı yaftllı 
on )tlllŞ atiffiasınaı ve ;ıstrahaııi ta· 
mam ı.e hak etmesıne raimerı 
cebren Başvek.: ) aptl.mıştır. 
Çünlkü ort.aııı. la lbır harp varıdır 
ı,: e eenekr.denberı ChurchiTI' e 
tere.ıh ott ğ ın.ı.z <Sa; ~ız devlet 
adamlarınd;an h ç bnin ıı B. 
Hiticr gib.ı can ı bır dovü7Ç'ii jJe 
a.şrk atacak lkabıl yette o'kluğu
na inanamı; oruz. 

Buhıan :zamaınmda lbeiene
mkJ'·cceğ-ım.iz a.damfarı ıııe d'ye 
lba.şnnıza ,µçır.ip ıduru;yo.rchAt ~ 
Çünk.ü Avam kamara81ndak.i 
pa.rti mekan~ı sızılııya 
mey~:fan vermeden ~ 6Uya, ea· 
buna doitunmadan .idare edip 
duruyorlardı. 

Sulh :za'DNlnında hepimizin 
iıtk:tüğümıiz tıe-Y. biıkümctm faz. 
la faaliyet göstererek qımıze, I ıucumuze 'karı,ma.saıdır. Bunun 
için ısuih zamaınmda kendi ha· 
!inde. :ze.rarsız adamları tercih 
eder.ı.z. Hele mütarekeden .on· 
ra faal ve ıgayrctı'.li adamlara 
!ka.-şı duyduğwnuz koricu, bir 
bMtalık tdtUni ..ıclı. Dünyayı 
ta.uyan .h8ıdılıteler.i c.lcip «len, 
oaınlı adı.rnlaırı umumi hayat.., 
muıdacnı nefyetıt.ik. 

A tatü_!k, Lenin, HWtt. 
Muuolm ·• Rıza Han 

bafka ım lletiemn gid~de ınkı. 
fiplar yaıpaırkf!n ve bum.kalıp, 
öiü gic:li,lerj ıtaafiyeye uir~r· 
kcın, !b.iz ta 1066 senesindeki ip. 
tidai, sakıin ih~atunrza <löndUlc. 
Bununla da iktifa eQn.c!dA:, 
1484, 1649 ve 1832 senelerin
de'ki .i.rticaları da 4-atnnıza 
ta'tlbik edorcBc hm.amile pıftec 
uyıkulwia dak!~. 

Etıkıi a:n·~ıer ıclevaım e<Üı.' 
i-İttİkçc ıhotnlKtuık. rahı.'ttlk. 
cAman, h..,.Iimi.zddW pembe 
aJem bo~n. tiizuımw\IZ 
üzün üle.rle icenıd.imiz.i yormaya. 
lımb .diye tJtrq~uk. B.ııbo§ 
dof&fmhın ve hizi rahatsız et
mesin diye .İfçi hı&ast ırciei ve 
sab,k .lh'tililt.i Mıütdonald'ı Ha• 
zine Nazırı '.].'a,pbk. Bir de .,.. 

(Deftmı Sa. 6, 81. 1 •> 
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topraklara. basmak mümkün ola.mı· fil tohumudur. Biçarenın ka.rm af· 
yor, yanık çayırlar kUl kokuyor, rısı vardı. Tüylerini dökUyordu. Ço-

CHARLE S BOYER, PATT PATERSON Sarı lacivertliler, sahaya en 
kuvvetli şekillerile çıkacaklar 

şmclenn SlUa.I ı kaynıyordu. Gilç cukla.r, dış çrka.rdıklan zaman na· 
halle yaklaştığım çıfU!ğin onündekı sıl muztarip olurlarsa, ku~lar da. 
k ~ak ağacının altında ot.urdum. Ha. t.Uy dôkerken t.a.ha.mmlll edilmez acı 
ı retten dilım kurumuştu, nef('sim çekerler. İşte bunull' içindır ki ye
' ıliyordu. ümit.sız bır halde tdım. mine bunları karışt.ınyorum. Sonra 
L" il.ktan bir adamın geldığini gor· da, yumurta sansı ilo ufalanmış -ek• 
füm. Yanıma çağırdım, ve: mek verlyorum. Suyuna. da bfraz 

.-n1an, dcdım İçecclt bir şey... ı <mıyan kokU> koyuyorum. Bundan 
İçeç k bır ey mı ' Şımdi yaka· ba.,ka her ı;iln nöbet şeker.ile kay-

iÇiN iDEAL KOCADIR 
AmenltBJl yıldızlarının arzu, du· 

şünme ve isteklerine dair muhakkak 
ki bır çok ~ylcr biliyorsunuz. Fakat 
htÇ dü.,<rtlndünüz mu ki, bu artistlerin 
kuaklerlerınde daim& halkın, (tAbiri 
diğerle) şişirmek nıaksadllc bUyUt
tUklen ve iyi göstermeğc çalıştıkları 

c d:ı. ıçecek en ~ Y iı.1fi. t;rradır namış .şarap içıriyorum. 

ma. maatt Uf bende bır katresi Çiftçi gülerek ilave etti: 
:ı.ıok - Evde, .şarap içmeğe muvaffak 

feyler vardır. - B r yudum su olsun razıyım... olan yaJıuz ön kuşcatız.cfır. sa.n as. 
Bunların ha.kiki arzuları nelordır? - öyle ıse buyurunuz. eve ı;tde· maJarın şarap içmeye o kadar dü~ 

Bunlaı daha Ziyade neye düşkündürhm. Orada soğuk su var... künlliğü va.rdlr ki, tasvir edemem. 
Birlikte, karıııkl çıfUlğe g1ttik. Ka 1~e, nıhayet iyi oldu. Şlmdi bır ~y> 

pıdan gırlnee taşlığın penceresinde yok. Bit-kaç damla daha. içirıp salt: 

ler? 

duran testiyi aldı. Bır ba.rda.ğa su vereceğim. 

t~ onların hususıyetıne, onlarm 
muhtelif kimseler tarafmdan uğra.

dıldan tenklUerı nazarı itibara alma. 
koydu bana uzattı Hakilaı.tcn pe~ 

uk olan bu su. hararetrmi tc ktn 
etti Ge ı bir nefes aldım. Alnımın 
ı.er.n ııerek dcdım ki: 

Arkadaş suyu içerken sana ba· 
kıvordum Pek mahzun duruyorsun. 
B na sudan başka bir ~ )kram <ı· 
oomedl~n ıcin ıse aldanıyorsun. 
ÇUnktl bu soğuk :uyu her ~e ter· 

cıh ederım. 

- Ah. sız roğımn· şını.sını bir 
ı ~ tatmış otsa.ydınız böyle soyle· 
mezdm z Fakat. maatteessüf bu ıso-
ne hıç yok. 

- Nıçın ?.-

- Nasıl anla.tayım ISIZC .. Tallhim· 
den lşte. bağ 'boWmU yaklaştığı 
ha de daha bir bardak şıra lÇllleğe 
muvaffak olamadım. Ah. Bil!X'.nu, 
Bay •. :Sari bu kadar eziyet çeknıe-
e~ dım ..• Bunca emclcler, zahmct'k?r, 

sayretler boşa. gitti. Ben. ıt>ağıma lbir 
kız i:tbı bakarım. Evet, tıpkl bır km • sıbı ..• Her ne k>tcrse esirgemem. 
Her kUUiğe ayn ayrt lhttmanı g06· 
tc.nrım. Budamak. altlarını tki defa 
kabartmak· oUarını ayıklamak ıçııı 
zım gelen i lerden ıhıç çekinmem. 

Bakınız, azızım.- iı;;t.e tızaktan ı;o
runüyor. Şu tepen'in yamacmdakı 
bağ. . Etrafı ağaçlık. Fa.kal, bütün 
bu ıhtlma.rnlara rağmen ramnş. 

solmuş. harap ... Zavallı bağcığınl! 
B r ver<'m Jıastasx manzarası göste
riyor Nıçın? Bılır rnısnuz niçin? ... 
Pek l\a&SaS <>Muğu için... Evet, be· 
nım bağım bır kız sibi ha5S33ln". En 
.Uz bir ydcn mUt.eeeıtr ohır. Nar. 
rtn yapraklan- f~k8Qt'W1m en bu.fi! 

bır darbe6ıno bıle mukavemet. ede· 
mez Ah! Filoksera.! İşte, benim za.· 
vallı ım:nnı bitiren. :ına.hveden bu.
Ondan kurtulmak içın fen adamları 
tarafından keşfedilip fa.ıdcsı söyle
nen C'Sulfat döfer> den torbalar do
lusu döktüm. BUl'iin sararmış ve ku
rumuş yapraklan topladım. • :Mık· 
rop dağılmasın dıye • yaktım. Hü· 
ııaa ne sôyledilers-O yaptım. Hepsı 
beyhude. Bir salkım Uzüm bıle ol
madı. Fakat. 'be..şkala1'ınm bağları 
bu sene fevkaM.de nnıhsul vcrdı. Mıs 
ket iızümlen altın sansı. lkmtlan 
l'Uh tkları çekmıyor. Bütün komşula. 
nn ze,•k ve sefas:ı, neşesı ba.na bır 
istihza. bır alay glbı geliyor. Bıncıkı 
Umıdım bu bağda ıdi Yapacağım şı
ralar, sırkeler ve şaraplarla. beş on 
para. kazanarak borçlarımı verecek, 
ıhtiyaçlarımı tcmın edecektrm. Tı· 
carct değil. bır kndal .şıra bile ıçme. 
ğc muvaffak olamadım. Ve işle bu 
.. c mlsa.flrlerıme sade su ikram et

mek n ecbunyetinde kaldım. 
BıçarP. adam artık susmuştu. Ba

ıııı onune eğmış, düşünüyordu. Bu 
e nada bir kuş sesi ışltudi. Öbür ta~ 
r fta bır kuı,, gagasııu yemliğe vu
uyor ve haykırıyordu Çütlık sahıbı 
ennde-ı kalktı: 

- Dur. Fifı .• Dur, gclı;vonım.. 
Dıyo yanma sokuldu. 

* Bu; son baharda 'bağlara musal-
ht olup üzUml-cri tahrip eden bir sa• 
rı aııma. idı. Gıı.gası kül renginde, 
boynu beyaz. başı V<' omuzlaı gürnU· 
ı gövde ı zeytunt v kana.tıarı ısarı 

cılan bu sevimli kuş henüz yavru i .. 

dı 

Çtftçi, kuşu cltnc alarak avucu· 
n ın ıçınde arkıı. UstU yatırdı. Karnı
nın tllylerınl ilflıyerek ~tı. dikkat
i baktı. Kuş, göz'k'rini k.apamıştı. 
Hiç ürkmüyor ve telfış gö6terıniyor· 
du Çtftçl. 

Oh! Fifı Artık bir şeyin kal· 
madı. Uzun etme! .•• Tclıhkeyi aUa.t.. 
tm Biraz daha. sabret. fl!otnı vere
~ m Sonra. Allaha ısmarladık der, 
gıdersın ... 
Dıyordu. Yerimden '.kalktnn, yan· 

larına gıttim. Bu manzara beni hay
retler ıçinde btrakm.ışt.J. Çift.ı.;l yak· 
laştJ(;UIU g'Orllnc : 

Affedersiniz Bay, dedı. Sızı yal 
ız bıraktım amma". Bu zavallı Fifi 

b nim dostumdur d ~ BakınıZ .şu
n N~ scvtmli hayvan dcğı1 mi? ••• 
Bu yavrucağıZı, i'kı ay ovvcı bir a,.. 

acın altmda. haSla. mecaısız, uçmak 
tan A<'IZ, adeta olUm h&llnde bul· 
dum. Hemen alıp bunıya getirdım. 
T davı ıne çalıştım. Bn ku.,qcağıza 
d b ğnn kadar 'baktım. Bu çapkın 
kurtuldu. Faka.t 'öteki .. 

Çiftçi, denn lbtt' tcessürl iliıve clr 
ti: 

* Çiftçi, kuşa biraz daha iiAç verdik 
ten sonra titrek bır sesle: 

- Ftf'ı... Artık ayrılacağız. 

ıyi oldun. Haydı bakalım ... 
Dıyerek pencereye doğru -ıttı. 

Kuş, çıft.çinin elinde btr lkı defa sıl· 
kindi. Sanki tereddüt edıyordu. Se
n11ı,ya, karşıdan gorünen bağlara 

baktı ve havalanıp uçtu. Bir dakika 
sonra gözden kayooldu. 

- Fakat, drotum ... Sarı asma bağ
ların ~ıdrr. Oı;ümlerf tahrip 
eder. 

Dedim. Çiftçi bu oozleri anlama.· 
mı.ş gıbl cevap verdı: 

- Eğt:r şimdi, boş duran .şu fıçı 

ra. ile dolu Olsaydı Fifinin mhhatı
no tçel"dık ... 

Bu ~yl kalpli, saf ve merhametli 
çüb-)den samimi bir muhabbetle ay· 
rı~. • 

* 

rak vakıf olunabilir. 
Bız burada onlara en yakın kim· 

tıclenn dllşUncelerıni yazacağız. Bir 
patronun düşüncelerini, hareket tar· 
mu velhasıl t>Utün 'karakterini dışar. • 
ılakı bir kimseden zıyadc ona en ya- Bu hafta kartılaşacak olan Galatasaray, fstanbul por takıf111'rı 
~Yı~ h~~ı;:1 hademe 1• h!zmctçlsi daha b undan evvelki h ey~nlı bir maçta • 

~ıll"' 
C.ha.rles Boyer'yı alalon: Yarın Fener.bahçe stadında Beşik- ı mekte vo ka:n;ıı tarafa mUteın ~ 
Beyaz; perdede 'herkesi teshtr eden taş. Fenerle, Ga1atasaray de. tsta.rı- cum fırsatını veım.ektedlr· f( ı]t• 

arttıİt hususı hayatında. tamamen bulsporla karşıla.Şacak. Bunlardan de hlk:umla.rında mile: ır ola.Jllaıu 
başkadır. Çok iyi lbır koca.dır. Karı- Fener - Beş1ktaş karşılaşması mım tadır. 
runı ihmal etmez. Onunla dalma. me.Ş· küme ,ampıyonunıı tayin noktasın· Bır :noktaya dalla tşa.rcl (.'(it: Jll 
gul olur. H yaşında genç donileblle. dan her halde senenin en mUhlm maç. Bir takmıa sıstem sokmak ~O)& 
cek bir yaştadır. Boyu sınema merak. laruıdan b.n olacaktır. selesidir. Böyle tam mılU ktırn° rJlleJ 
lılarrnın zannettıkleri gihl uzun de- Beş!ktıı.şlıle.r bugüne kadar hıç !arının ortasında. sistem değışt ! ti 
ğil, orta.dır. 1,60.,. Kilosu 65. mağlQp oimada11 ve üç beraberlik, üç doğru lbu· hareket olm:ı.dISl gtb 

Evin ldaresini karısının Uzerinc bı· fena puva.nla b şta gidiyorlar. Ga- kan ıc;in zararlı olur. t"'I 
ra.kmanuştır. Aılc bUtçesinl kendısl latasaraylıı. Fenerbahçe de Uç pU\'an Bize 'kalır38. sarı ıacrverUi1~"'1' 
ta.nziın edcr. Hattlı btltçc hususunda farkla Bcşiktaşı taldp etmektedirler. Uç bek. müdafaa ısist:emlnı b~, .. 
o kadar tltiZdlr ki, karısı Pat Pater· Siyah beyazlılar ı;:imdiye kadnr 16 blldlklcrl gibi oynamalıdırlıı.f· •# 
son'un kendisi bulunmadığı zaman, maç yapmışlar ve Galatasaray, l"l·· kim Fcncrbahçcnln kurulduC'l ad 
manto veya tayy<3rU ıc;ın para sa.rfet· nerbaJıçc ile o1m:ık üzere iki oyun- denbcrl ha.şlıca muvaffa.kIYetJ ~e(li! 
nıcslne mUsa.maha edemez. ları kalmıştır. Eğer Beşiktaşlılar ya· fnadan ziyade hticum vazıyetlıt •• u 

Aym ziyası her ta.rafı gün<tüz gı· cıcsıv Kan ınrn bllUln ihtıyaçlarını ken· ı ınkl oyundan da gnhp çık tıklan tak Gende ka.hnıyarak ilerlyı ... .JJi 

bi aydmla.tıyordu. Fifi daldan dala 1"' r eti dUşUnUr ve 'karısı içın yapılacak dırdo ~ampi)o.l1luklnn tahakkuk ede· yecelt muavin he.Uilc, muhac!JJI .. 
sıçra.yarak öttiyor, muttasıl ncı acı oıs~ ruu: ı;cri.şlcrde kendisi de ha.Zır bu- ccktlr. Fakat kaybederlerse şampi- A1ii. netice üzerındo mUesSır -.-1 o 
otilyor, durmadan ötüyor ve gücü .ııp· lunarak ke.ruııne. 'llı.zan olacak ve a. yonluk tehlikeye dUşmllş olncaltlır. ler ve muvaffakıyet ıhtiJUlt" ... 
yettiği kadar sesıni uzaklara ul~· cııdl" na yakışacak ~yleri beraberce seçer. Fcnerbahçelllcr üstilste Galatasa· fazlalaşmış oluı·. Netice y-CJ•·-_,,,s 
trrm&ya. çalışıyordu. -•atP""_-. lskamb!l oynamayı her ş<'yden çok raya mağ1ftp oldular. Bu bclkı de ya· Yannld Fencı·bahça • c;.,.... 

Biraz sonra., her taraftan birçok 6 evcr ı-~akat ôyle bır tabiatı vardır nnki maç için gerek Fenerbahçcltlc· kar~ıla.şması senenin en ç tifl 
san ruıma kuşlarmm otüşerek gel- ki, oynadığı zaman m.:ısaya hir ka· re ve gerekse ~mpiyonluktwl ümıUi !arından bıı;sı olacaktır. 
dıklerinl gordfun. Ağaç üzerinde sa- dın iltihak edecek o1ursa derhal oyun Galatasara.ylılarm Um!tlerinı knımış- Bit' parça da hakem rne ·~~~.ıı .,. 
YJb°l ıbır küme teşkil etmu,lerdl. Bir t masasını terke<lcr. tır. Halbuki, bız vazıyeti o kndıır Ü· nnde dunnuk her halde fll.Y~ 
mılddet cıvıltiaUılar, sonrıı. hep bır- ( 1 Gıda hıısusundıı. çok t.ı4Zdır. Çok mitlerl 'kıracak bir şekilde görme- li değildir Bu mühım JuırŞı1 "i>ıP 
dt'll uçtular. yemek yer, traşı berberde olmaz. Ye- mekteyız. genç ha.kemkrlnıizden Saın!.ll 

Ben orada bu kuşla.rm ntı yapa.. ~!ne ze\ ki kendi kendine l.n4I olmak Şunu da. ha.t.m:lan .;ıkarmaınaltdır soy ıdare edecektir. 
caklarını gormek istedim. Pek l"' ,.. • ~ • • ı - • • • .. •,. • • • ,,.. •- ,.,... ; C ki. 'DA"'k+a• takımı da. ""41"den M•fte B k d i ti ~ ,J• t:I...k i.: . .......... 1 rw~ -~ ~· ........ t:ı~· o.... u ara aş yen ye şen ·-A' 
etmifiın. G&-dUğtinl hali &nrUm ol· :harlcs .Boycr içm bir ltly&t halini dUşmcktcdir. Nitekim gc en ltıa!bı.. rmuz arasında. en çok gl>ZC ~r_, 
dukça unutamıyıu:ağım. Eğer ken· +( almıştır. Ankarada Maskcsporla güçlükle be· Hatta. diycbilırız ki, bugilil~ 
dım görmeyip de ba.Şkaaından işit· '> Elhıso intıhabt hususunda a'ZSJni robere kalmaları Harbiye Utıı.rş:smda yilerindendir. Esasen futbOl i'~ 
eydim mutlaka rnübal6se. zanne· Önümüzdeki ene yeniden zcv lde filmlerini seyredebileceğimiz ıüna gösterir. Elbıselerlnin rengini az farklı galibiyetleri bUnun barız bir dan yoti.şmtş olması, sağlııJll ç 

derdim. Er:rol FJyn dwcrıya :mavi \'C grldu·. Muhtelif delilidır. tert, bu ~tc muvaffak oltııp,l!l ~ 
Bu ~ımh ku~nr • çiftçınuı renkten ayak'kabı sıymıye ba.yıltr. Sa Fenorlllcrın ya.rm ha.ya. Gala. ktı.ftdlr. Maçın chemmıyctl111 ri > 

bana uzaktan gösterdiği bağlara. -------------------...,_----------, bah yataktan kalktı:ktan sonra l:çmiye ta.saray maçlarma. nazaran daha kuv nünde tutarak yanlış iharcıtctl: 
gi'derek _ yapraklann &"a..<undakı Fı·ım çevı·rı·rken b. b. l . d ı başladığı sıga.rayı geoe yatarken ter· vetll bir şekilde çıka.Cakla.rı. bırkaç nnde ccwandıra.cak oıursa 
salkımlardan gagalarıle üzllmlerl a- Jr }f erın en keder. Yorulduğu zaman keman ça· haft.adanbcri Baka.Uıkları cfolayr.ıile de mllşkWlt çekmemiş oıur· 0 
Iıyorlar ve Fifiyi .takiben yüksek !arak kcndlnl dınlcndıriT' Beğendiği oynayamıya.n oyuncuları da. araları· Fener stadmda. ılk milli 'lt(lıll ~ 
ruhlu çüt.çfnm evine kadar gidiyor· ayrılamıyan artı•stler.. parçalar cksenya Ohopln'indir. Ga· na alaca.klan .sôylcnmektedır. şılaışma.sı Galatasaray • tı;ts.ıt ııı 
}ar, kMWU1l ônünde duran ~ fıçı· yet çabuk k.tzar ve lkızdığı zaman e- Sarı lA.civerUllerin Beşiktaş karşı· ara.5Iltdıı. olacaktır. tstanvuıerftl Jf' 
va ......... rlardı llno geci.rdlği ağrr veya. hafif, kıy· 6Il1a şu kadro ile çıka.caldarı t.ahnlln milli kümenin 'ha.lad•'" ili< ıı• -fıi \ 
., .,.~v • Her filmın b rollerim yapan ikı bir t.ek şahıs olnıu. lardır. ·-v o.e• tr-" 

Bu hal g 
.... vakte kadar d-·a.m et meUl veya kıymet.siz bir ""Yl kaldı- edilebilir: da. aldıkta.rı iyı derecelerin · ~ 
"Y "'y • yıldız vardır. Bazan SEıyırcı bu ikı y- Öt 

ti K 
.. 

1 
...wıı l el l t Bunlardan başka M.kım Hardy, l'"" ka?'."'Sındakinin kafasına atmak· Cihat • Alı Rıza, Murat • ner, hızı ilo ıyi oyunlar rıkardıl ,.. 

. u,..ar e.• ..... yor ar, g 1yor ar, mu artistı bıııbırtne 'fi k uygun bulur. ... .,.. "' rlnı r •--• "-Um +A~ıy ı--'· Charlıe Cha.n gibi aılclcr, baba o- tan bir a.n olsun bıle yılmaz. Zeynel, Esat - Kttçük Fıkret. Naci, son oyunlarında bu enerj!le ·-d 
.......,,.. \u. ......, or ...,....,. Be.nıbcr çevırdiklcri filmleri ba.şka o- w-Art.ık s:af-'· soku-yordu H"''a.· bu ğµ.llar da vardır. Blll'iin ibu huylarına rağmen karısı Yaşar, Niyazı, Rebil. bettiler. Btıııa mulrobll Gallı .ut 

Y """ • ,... yun arkada..şlanle çevırdlklerino ter· G" da ""' 
m za a U

--•·•- •A ed'yordu µbcrt Gıl ile Picrrc Blanc~, Pal Patterson, Charles Boyer için Buna mukabil Beşikta.şlılar tam !ılaı• da ..4\nden .... n"e dUzell11 --~ıfr 
an r yı ~ı.u.n =yr 1 m. cih eder. Bu tercih hissedilir edilmez 

6
" b.... P--bunlann hiç birine benzemiyoılar. ideal koca. demekten çekinmez. kadrolarım muhafaza. edeceklerdir. Normal netice GalntasarnY111 

Kuşların ta.katları kesılmiştl. Füi, artık o iki artistı her filmlerinde hep Her filmde ._ __ bcr 0 ,, .... 1t"orlu.r ve ay. ·rl.n tak G libiy t "1.ın•• t'lk ___ _..a. n.-1.1ı1t • ""'"" .ı .. ., Ja.mcs Stevart. kendisini bı e 1l c T'-·"" m•~n• ~ • yetidir. ~/61' 
gorcfüğü iyıliğe şu suretle mukabele beralber gorUrllz. Bazan bu çif.t. bir nı ağrrlıkta ... Fa.kat hep değlşık rol· diın cttikieıi zaman pancıı.r gibi kı· taş le:hlne olmakla bora.bor, Fcnerbah Kemal O•, 
ettiği içln kım bilir ne kadar mesut kadınla bır erkektır. Gıngor Roger ıer yapıyorlar. MUcrim ismJndeki film za.rır söyUycceği ve söylediği !Mı .şa.· çelilerl.n galibiyeti de o kadar uzak 
ve müftclıir idı. Nihayet, gündfiz ıle Fred Af.ta.ire gibi ... Bu iki yddız de bır~I diğerinin oğlu rolünU ya- şırır. ha.f't.a,da. ild poll.s romanını dev· bir ihtimal değil<liı·. Ali Rıza milda.
olınadan bütün ku.ş!ar kiline ile uçup senelerce hep beraber oyna.m~bm:!tr. pıyordu. <.Herluingi bir kadın imnln- retmeyincc vazifesini yaptığına kani faaya. alındığı takdirde bu hat her 
ka)'boldular. Biraz 60nra çifUli;e Eslddcn ııes.:.ız sınema. zamanında da deki filmde do baba oğul rolUnde i· olmaz. halde kuvvcUi bır şekil olacaktır. Ö· 
gittim. V fıçmCT onünde ellerini aç böyle çtfUcre rasUamrdı. Vilma Ban· dıler. Onlıırın blriblrlne çok benzı· Ha.yatta yegAne kl7.dığr ~ ubah mer, zeyneı, Eset vo yukardakf hl\· 
nuş olduğu halde hayreUc bakan ky ilo Ron:ı.ld Colman :hAlA. tıatırla.ı·· yen yüzlerıne ve oyunlarına bakarak ları erkenden kaldmtnuuııdır. Buyuz. cum hattı da bugün ıçın Fencrbah· 
çift.çiye: . 1 dadır. Sc siz aıneJna zamanından bu bu benzey~n beyhude olmadığını, den uf&klartnı, hademelenni çok de· çenln '}ıkarabileceği en kuvvellı şe· 

- Haydı, ıı.rkadaf-.. Çabuk bfr I güne kadar hlla. talkı.ş toplıyan ve ha.klka.ten Gılbert Gil'ın Plcrre Elan- fa !kovmuştur. ldldlr. 

"'- s· 
Futbolcu Niyazinin ba~0 

nın cenazesi kaldırıl ~', 
Dihı ölllmünU tce Urle ııabC 

dığnniz Fenerbahçe ve milli tıı 
eski sağ a.çrğI ve spor efkAl'~ 
mtyeslnın en temiz ısporcu clB ııl1 1 
nıdxğı Niyazlnin ba.baSt. 1' ll1_~ 
1etmesı mmnurtannda.n Ali ~iP'-· 
ruıust ınua.zza.m bir sporcu ıtUt 

(!ıra. yap da Fıfinin ıhhathıc iı.e- 1 daha. uzun zaman da toplayacak a. char'm oğlu ()}du.ğunu Deri sUrenler KP..ndl.sinın lbu huyunu bilen hizmet Şimdi burada bir kaç nokta.ya i· 
hm... lan bır çi.1' t.e La.urcl - Hardy'dir. çok oldu. F'llhaJdka bu ikı artistin çiler Jamcs stevart'ı sabahlan ka.ld.ır şaret edelım: 
Dedım ve "-aka.Yl .anlatt.mı. Gözle· Laurel'ıll Hardy'siz bır :fılmini ve yüı;lcn olduğu kada.r oyunları da bl· mazlar. San lA.c.ıverU.ilcr bu 5enO lıS Ina9-

rinden yaşlar dolcUlU~·or ve buna bir 

1 

Hardy'nin Laurerırtz bir filmint "ta.· nöirine çok benzer. lkis1 de fazla a· Her tıahah erken kallunIY8. mecbur larında yeni bir sistemle oymzyorla.r. 
türlü inanmak istemiyordu. sa.vvur etme'k bile imkAnsızdtr. Art.ık sabi, hırçın, ateşli, atılgan adam ro1· o1a.n Ja.me.ıı bu yüzden çaınr ga.at a.. Ve mua.vin daim1 gende, merkez mu. 

F u.ad AMlH onlar birtb1rınin mütemmimi, Adeta lerinde mu\'affak oluyorlar. CUrUm lır. Fakat saat çalınca da ıaza,r. kal· avın do üçtlncli bek va.zıyetinde oy· 

i.ştira:kile kaldırılmıştzr. ıl 
Merhum Ali Rıza <is. l'lı) a ttl 

tam bir sporcu ıdl. Onun hS~~er ı1 
bliyUk u'\·kl spordu. Oğlunu 

Kadın güzünden cinayet 
Otomobilin içinde vurulup caddeye 

bırak• lan genç dün öldü 
Oolmabahçede Gazhane yo· ı da.şmın kend.isini berab_er ~der· 

kuırunda ıkadm yüzünden lbir oi- kt'ken otıomolbili.n içinde tabanca 
nayct o,ımuş.. bir genç :tabanca ile ile vurduktan ısonra Do1mabah· 
aı!ka~ı vur~r. çede Gaihane önüne ad!tığı anla· 

Geçen ,gece geç vak.it Gaztia· §lbJ.ustrr. 
ne ı:Ydkutundan ~eçen bir ~för i~ dün ısabah yakalan
yolun sağ tıaırafında ltnpra% Üti· ml§tu. Haı;vat.i 'Beyoğlu astane· 
tünde bir adaımın ~atmakta ve ıtinıde (edıı.v.i att.ına alınmıpa da 
inlemekte .olduğunu görmüş ve ora.da a.Idığı yaranın te.sirile öl
hemen otıomobt!de.n inerek yara. mü~r. 
hrun yanına gi'tmiştir. Adliye doktoru :Emııe.r Karan 

Yaralı 'SÜCS .nefes a!a'bileıcek bjr ceeedin defnine nilisa;t vcrm4ıtir. 
hal ile: U :!J..J • lh• ..J:• ıı_ IJ'I_ 

ınuu.u.~uınun aa e. ·naK&lll• 
- Beni ~ ic vurd~l r. da ıtahkikata devam etmektedir. 

Beni vuran lbrahimdir. ~ve . 
~ara.eı ağır olduğundan güç " al Sarr7erde bir caet balundu 
ile eöyl~eb.ildiğl hir kaç lkdıme· Dün aabah Sa.rıyerde Piyasa 
den conra .biç kon~maınt§ttr. cadde&inde den.iz .kenarında bir 

Ha:d1scden ıd~maI haberdar erıkek cesedi :bulun,mtl§tur. Yapı. 
cdlkın. po · vak'a mahalline se· lan ~kil;şt ınetioe&ndc ccaed.i:n 
lcrek tahkikata ba. am ır. Büy\ikd'ercde Pazarfba.şı cadde-

Yapılan tahkikat neticesinde sinde 89 ruıma.ralı ev.de oturan 
)l:aralının Hayati iısıniı\de !bir a- Lamboya ait olduğu an ılmı 
dam okluğu 'illl~lm~ır. Hayati ve mumaüeyhin ani bir buhran 
haataneye ·afdmlliıktan c:ıonra netıcesiırıde denize dü,.;erek öldü. 
v~ -olduğu ıifa-d~en arka· ğ;ü anl8.§ltm~.t.ır. 

ve ceza filmine varınca.ya. kadar Pi- dırır, saati duvara vurur ve böylece namaktadlT. 
en·e Blanchnr'm bütün rolleri 17imdl her gUn bir saat parçalar. BiZ 'bu sistemin fena oldu#unu id· 
GU'bert Girin çevirdiği rollerin ay· Kadmla.ra. orkide <;ıçeği göndermek dia. edecek değiliz. Ya-lnız bu Avrupa.. 
nklır. en UYklendiği ~ydir. da. kuvvetleri yekdlğerine müsııvl ta.-

ma.n teşvik ederdi. vlıt ) 
Niyazi gibi bır sporcu e (ti 

tiştirnıesl ve gende bır&l<Jll&Sl 
nun istirahıı.tı için kAfldir 

Sporcu ve muharrir ark"' tf1 
Nlyaziyc bız do taziyeUeıil11 
ne.r, kcderlerıne iştirak ed~ 

Picrre Blanohar, tam mfmasile ken Ya.lmz :pipo içer. Biraya bayıln·. kıınlar arasında tatbik odilebibr. 
di yerini tutan lbır genç yetiştirdiği- Sofra.da. :yegtı.ne bulundurduğu ~. Halbu1ti bizde bu eıstcmi tatbik 
ne çok memnundur. Eğer hakikaten portakal suyudur. çok güçtflr. 
kendi scıcuğınn oisaydı bana bu kar Yeşil renge be.yı:l:rr. Esvabı, Jtıra. Fener~ilcr bu .şekilde OJ'llS.· 
dar benzlyemezdi. der. vau ve gömleği ekserıya ycşi?dır. malda. daim& mtlda!aayı kabul et· 

Son filmleri olan <Bır laş geceslı. 
filminin de kaza.ndıklan muvaffakı· 
yelten &anrıı.. y1ııc bere.beı' film çe

vırmeğe devam edecekleri muha.kkak 
tır. 

İki çivici Adliyeye 
verildi 

Fiyat Mii?e:k.abe ıbürosu ıme
murlan Eminönünde elinde ikun. 
dura çiv.isiı lbırlunduğu ~afl,de t
mıyan iki ıtüccarı yakalamıştır. 
~nüme A~er Sedi fir. 

mumda ça}ı§an Gaıbia KeTabet 
ile yine ayni aemtte Marg..o Arpa. 
nın mii§t>C'?'ıilcırc ç.iv.i aatlma:chğı gö. 
rülmü ve <lükkıanlarında yapı· 

lan ar~bJ!ma'da külliyet1ı m.ikt0.r. 
da çiv.i 4>urunımu~ur. 

Her iki ıtüccaı- da milli 'klorun· 
ma. !kanununa ay.kırı hareket et
tikler.inden d!()layı ıblıgiin Adliye. 
ye verilecekler:diT. 

Milli Piyango 

Son keşidede 

kazanan tal;hliler 
Altmeı tertip 2 inci çek.ili~ 30 bin 

JiTıılık ibüyük ikramiy'eyi 1831558 :nu· 
maralı biletın bir parça.sile Ortaköy 
DereboyU Ti numarada yalnız teka.tlt 
nuı.aşile geçinen emekli teğmen Meh
nwt Tevfik Şengör, diğer ~· 
Emirdat' Hayat nahiyesinde Kadir A· 
nBoY kaZa.nmışlardII'. 

On biner lıralık ikramiyeyi Man~ 

sa Nafıa momuria.nnda.n CclAl Gök· 
men, lzmirde Şa.şalcı Sa.on ve arka· 
daşlan. 

Beşer bin lirahlt ikramiyeleri PIU. 

mur Karakoçan :köyü öğretmeni Hü· 
seytn Köse, Sıvas~ Çarşıba.şı nuılıal. 
lesuıdo iki gözünden mahrum kuşak· 
çı Muıstafa. kazamn~ariır. 

SORUNUZ /4 

.---,SÖYLİY ELiJJ r 
Türk ceza kanununda tadilat ~ 

ı - T~ tüccardan 15. kOmun hayıı.tı i'in kati bir ~ ,. 
M. Soruyor: teşkıl ederse veya em.niyet ı,ı;t .;t 

Tüıık ceza kanununun 18 hıd r:;e.yışe, yahut ımahkQmun G!ln P' 
maddeısl ne rıo.retJe tadil edilmiştir. mesleğin'in icrasına t.nııltı)lC ~ 

Cevap - Ta.dil ay.nen ışöyledir: A- 'bul lJ1'6& SQrsün cezası gerek cllnrrlin tş. mahzur ve mwıller un ~~ 
ıendigi ?C gerek cilrümden ııı:lll'lll' gö hunyet müddeiıımumtsı veys. • 

ren vah ile ma.hktrmun ikamet et mm talebi He sfirgUn ~ \ 
tigi kazalardan en aşa~ altmış ki· faz olunduğu yerdeki hnkl'1 ııtıff
lometrc uzakta bulunan ve mıth· l'eJl mahkeme derecesınde ııut ef1 
kçme ıllı.mrnda yanlı oi&l b11· ~ &!ık ka. il ~ 1 
hir veya bir 'kasabada ma:hkfunmı m eme rarı e ııııı'' 
fka.mete mecbur wtıılmasuıdan l· tebdil dlunabrur. Bu ~ tc~. 
barettir. Bu cczanm nr!lddetı altı keme obruyan yerlerde bU ~ 
aydan beş seneye kadardır. la.r, o kaza dalresınde bUlunar1 

Ceza mcvkimin ta.bil ahvalı mah heme tara.fındar. '\'enllr.> 
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~ ; .. d"' ~~aa u.e o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri D 
1'4\1N. 
~ * Bayan Fatıma f.aginle pir 
8 Jnhiaarlar M · · d . .. lsmail Safa E'.ısgin Anurada ni-

Çörçil bağırdı 1 Türk ordu malilleri kongresi 1 Suriyede 
l}' İ ah.:~ Etibemkurtınft" mhu uru kiıhlanmış1ardır. 
e;..ı ;,,.. _,, • an • 1§ eye., 
kt~ne ıtay.iın edil~. ÖLENLER: 

< .. ıl8cllle) X/X 
önümUZdeki masanın Uzerinde, Hıtle
rin boyunduruğu altında yere serti· 
miş on ımillet veya devletin hUküm· 
ranlık tapuları duruyor. Fakat yine 
burada, Britanya krallığının, Brl· 
tanya dominyonlarının \'e dUnya kil· 
resinin bUtUn alaıamındaki rnüstem· 
leketlerimlzin sal6.hlyettar mUmessll
leri de bulunmaktadır. Bunlar. bu 
dava için kılıç çekmlşlenllr. Bunlar, 
ölmeden veya zafer elde edılmeden 
bu kılıçı ellerinden dllfUrmlyecekler· 
dir. 

Ankarada toplandı 
~Nı ---- ı Eski kadılardan Numanzade 
~ E:rrıeıc11 baı.mual1iınlerde Bay rahmetlü Mustafa Şi.ı.k.rünun eı1i 
'• •U Hakkı Tormanın k:ı Ba- Ba~an J-i~tice ~.hniye ~~m~ş, 
... 

11 Zekiye T ormanJ ·ık okul Eyupte aıle kabrı::ıtanına gornul-
"'lia \· 1 a ı .. .. 
~ ıtn erinden Mustafa Suphi muştur. 
J.rlııat ı Ütiküdarda nı,anlllnmı§· * E.!ıki gazetecilerden Gayyur 

dır. Bledanı.n 'alide& Bayan Mim 
~ Bleda Ankarada ölmus, Yenı 

f.f • mezarlığa gömü mU,tı.W. 
~ ~ine Hassa ımümeyyizliğin- * Kızılcahamam muallimle
~ Bekli Zühtu Kantarcının rinden Hüaeyin Tunçayın oğlu 

.q •~an Naime Kantarcı ile Ankara Ticuet lisesi talebeain· 
' e Ueteğmeni Süleyman Coş. den Ali Tunç.ay Ankara Nümu· 
~ Erenköyünıde evlenmi§ler. ne hastanesinde ölmuş, Yenime-
~ zaı1lığa gömüJm~tiir. 
~· * Muteber tüccarhılJlmızdan 

Biz burada toplanırken, Atlantlk 
ötesinde Amerika Bırleşık devletleri. 
nln çekiçleri ve yUksek turupları git. 
tikçe fazlalaşan ıgürültWerle, teı,ci 

mesajlannı ve gittikçe fazlalaşan 

sert yardım valtlerinl göndermekte· 
dlr. 

Ankara, 13 (A.A.) - Türk 
Ordusu Maluller -Birliği lfefldliık 
kongresi bugün saat 14 te Ordu 
evinde ııoplanmı1'tır. 

Kongre Bi-rhk reisi Malatya 
meıbusu Mah,mut Neıdim Zahıtıçı 
tarafından a91ld'ıktan aıonra nı· 
zamname mucibince yapılan .intj. 
hapta 4kıongre reiııdiğine Konya 
me!>usu doktoc Osman Şevki U· 
ludağ, ikinci Teialiie Erzurum 
mebusu Geneırd Zeki Soydernir, 
katiplklcrc de Cenani ve Sadi 
seç..i~erdi:ı. Riyaset divıanı te
şekkül ebtikten sonra Atatürkün 
manevi huzurunda b~ dak;ka sü. 
kut eıdihnig ve sonra nizamname 
mucibince idare heyetinin senelik 

meşai ve faaliyet rapor.ile haysi· 
yeıt di~nınm ve müra4tabe 'heye:_ 
t.iınin raporu .okunmuş, hesap, di 
le.it ve nizamname encümenlerı 
seçihnittir. 

Kongıre tarafmdan Reisicüm· 
hur Jnönü

0

ye, Tür.kiye 'Büyüık ıMiı 
let Meclisi riyaeetine, Barvekiıe, 
Genel Kurmay lba,kanlığına, Mil. 
li Müidafaa Veületine, C. H. fır. 
itası Genel Sekreterliğine hürmet 
ve tuim tdgraf.Parı ıgıöndi:rHmif
tir. 
M~ yerlerdeki fUbelerm 

murahıha.-arile ıbir çok mebuela· 
nn iştirak ettikleri kong.re yarın 
ki cumartesi güaü aaat 14 te me· 
eaisine devam edeıcekıtir. ~ Zühtü Soyakm yeğenı Evliyazade Nurettin-in kayınvali

~ ~ezifte Soyalda avukat desi Bayan Fahriye. öLmü,tür. 
t-t 1), Dramanın oğlu Demir- Bugün, Merkezefendıye gömüle-
""'z -. nikih1armu§lardır. cektir. 

~8AIJ Fransa elçisinin 
cenaze töreni 

A wupada ıne facialar, ne 
cinayetler oldu 

Avrupa ve dünyada, ne tacıalar, 

ne vaM,etler, ne cinayetler Hltlerln 
temeıı ettiği daha neler oldu. Varşo
va, Rotterdam ve Belgrad harabele
ri, maeıam ve sivıl halklara karşı 
hesaplı ve fenni bir va~etle yapılan 
ha\•a bornba.rdmıanları !acıalannı 

müstakbel nesillere uzun zaman ha· 
tırlatacak iııbldelerdlr. Burada Lon· 
drada ve adamızın ve Irlandanın bU· 
tün ~hlrlerlnde de tahribat eserleri 
görülebilir. Bunlara mukabele edile
cektir ve yakında bu harabelerin in· 
tikamı fazlasile alınacaktır. 

Eytam bankasına verilen malların 
vakıflarla alakası kesiliyor 

llıDD Dn~ 

Almanların 
bize yeni 
teminatı 

(Befı 1 ı.cNe) /// 
ta Hariciye Vekiletlne ptlrU.ıil 

Maada batta Büyük Millet Meclis! 
BeMI AbdülhaUk Benda, B9fvekll Dr. 

1 

Betik Saydam le Hariciye Vekili 
Şükrtt Saracothı oldufu hlde bttttln 
veldlJer, .Riyaeetlcömlaur umumi lcA. 

"'~ <Baıtı 1 lnclde) X /X tlbl Kemal Geddeç, IMlıfyaver CJelAl 
~Oruz ki bu gidiş Alman ,.e meru1me lıftink edecek zevat, 

\ .. ,_nin hakiki menfaatlerine :•;:,_~~tal kUlönöade beb9ede 
'l'"ırıd -·- er. b • ır. 'tk Madam .Juleıl Henry otomobllden 

1ıı..· ıt vakit tekrar edilen Af-
~ t inerken Hariciye k&tıbl 1ll1lllllll mu-
~ k erninatını daima i;>i his· ,1nıaın .rerııcuı Bayan Cevat Açı-
~arşıladık, fakat dünyanın kalın ne Porot.okol ,etinin retlkuı 
Sf . ~li ve yeni nizamın u- Bayan SaWıaddin Arl>el taratmdan 
Sij istikameti karşısında te- kan~ılaıınu~tır. 
' durmayı ve tetikte bek· Tabut Harlelyeılln önünde bekle
~~. kendi mfllt menfaatleri- m«*te olan top aratıuma konulduk
~ .. ve üzerimize aldığımız tan tlODra merasime lftlrak etmek
~ Utlere daha uygun bul- te olan ze,at Ue kordiplomatik ta
~ kf?a~a ileri giderek diyebi· batan önttnden ~ kendUerlne 
~; ı. ı. hız .. bu ihtiyatlı yolu tut- aynlan tne\1'Uerde yer almr,lardtr. 
~ıa 'l' Bunu mütetıklp tabutu ta,nnakta o
.. ~, urk - Alman mUnaae- lan top arab.- hareket etmı, u ce-
~ilin iyi bir mecrada kal- nu.e alayı yttrttynı,e pçmlıttlr. AJa

l\ ~ Badakatle bekcilik de et- yın önllnde bir mızraklı mtıt..-ı 
'-~111lkü neden inkir etmeli? baluamakta n onu BlyMetl Oüm
~ kıyasıya bir harbe bur baad09u, bir poU• mltfreze9l ıve 
~~erdir. Sözlerinin samimi- bir piyade lutuı takip eylemekte ve 
~}'e bize ait hislerinin dü- bundan sonra da Jf;lerı• Beı.tcüm
~~e ne kadar kıymet ver b• ı.o..H.un ~rı ınutht.e
~ latersek istiyelim, harbin ~ telenk olmak tn.ere dlter çeleDk 
'-' •. erı gUne degı-·şen icapları- ıer gell)onlu. Franınz bayrağına .arı
\ ye b lr tabutu taşıyan top arabasını ınra 
~ UgUnkü Alman gidişin- lle bir piyade, ıoü\arl kıtaıarınm .ka-
~ ~zır ve kolay fırsattan ay:nl zamanda Relıd<·\imhur adına ol· 
~ ~tifade yolunda mevcut mail üzere B. M. lUeıcllıd Reisi Abdül. 
S erın, aözlerden ve hisler- halik Benda. Bqvekll Doktor Refik 
~ ::.h~ hakim bir unsur teş- Sayd~ Ue Hark-lye '\'ekin Şükrü Sa 
~ 'l' 1İine inanmağa mecbu- racottu. Alpnl•tan, Almanya, Bir
~ .~~klannı, istiklalini her lefJk Amerika. ınstıtere, Japonya, 
~ l'e ~avtıze karşı tam bir bir lran, ltaıy. ve Yugoe&avya büşük e1. 

... ~ "e ahenk içinde ve canı ba· çllerlle, Belçika. Bulp.rl•tan. Çin, 
~ lniidafaaya azmeden bir Danimarka, Mlllır, Holanda, MM'arlll
~Ye tan. bpaaya, Flnlaoda, Jrak, Non·eç, 
l~ • beklenen askeri neti- Romanya. tıneç le lınltre elçUerl ve 

1 \'e ödenecek pek pahalı dtjer elçDllder mulabatctlzarlan ve 
be llisbetıe cazip bir taar- bütün büyük 'e orta elçUlkler er
l'edefi teşkil etmiyebilir. Fa kim, '-ddller, Rlywıetlcümhar Umu
eınlerle yumuşatılan, iç mi kt.ttbl ile ıı.,yavert, Hariciye Ve
tan çöktürülen bir Türki· k&letl erkı\ru ,.e Fram11z kolonlsl ta. 
tı külfetle arkalanna kat- kip edllorlardı. Bir polis müfrezeel 

letebbüs etmek. Alman- Ue bir piyade ltÜvarl kıtaıanrun ka-
lçın ta ' patmald• oklufu <'en&Ze alaymm tkl 

dından durulmaz ve anmda da Jaadarnıa efradı )'ÜJ'Ölllek 

\reb>.et edilmez bir hedef ~ idi. 
. alabilir. Bu itibarla TUrk 11 · Alay böylece tnönü buh annı takJ. 

l. . ın tam bir birlik ve a-
Çtnd ben pra geldttf zaman merasimde 
t e tetikte durması ve 

tedbirlerini kl\tiyen gev
~ . ·, iki memleket ara

lYi münasebetlere her 
~ tlöılerden ve hislerden da-
l \r\>etıi ve daha sağlam te-

~eşki} eder. 
llYanın tecavüz iştihası 
ası, bu yolda teminata 

dıktan sonra Almanlar, 

kendilerini tehdit etmi-

bi? · ve kendileri için aa-
tehlike tetkil etmiyece

b~?eddUtaUr.ce inanabilir
~nı; mukadderatımıza 
~ufumuz ve hiç bir ha-

~·ı llet olmıyaca~ 
hntihanlardan geçDll§.ı 

~et, bizim demokrasiye 
111r takım taahhütlerimiz 
• 8UJılardan vazgeçmiye

'•.L Alnıanıar da bilirler, 
"ltl~~ kendi topraklanmızı 
ı..~en masun tutmakla 
L..~Utlerimizi de tamamile 

getirmek gibi mes'ut bir 
eYiz. 

e)r ki muayyen şartlar 
'rtırkiye ile Almanya a

. IU}h ve emniyet hükUtn 

~ bizim belki de 8o-
1ttttnı harp harici kalma

,ı_ ;kUndUr. Bu şartlar da 
ı....":':'rna hazırlıklı ve teda
;:ıeınemiz. dalına birliği

. ahengimizi muhafaza 
~ Ye bizi içimizden çök

telkin ve teşebbüalere 

bulunan ze,·at p.nn meru1m 8810-
nuna aıınmı!Jllar ~e burada büyük a
<'18ırun teslı1 altında cenaze alayuaa 

i9tlrak ectemtyerek Hariciye Vek61e
t1Dden ctoj'nıca ~buıyona getrnı., ba
lama Madalll Heary ile Framıa hö

yük elçlllit ~· Outrey'e 
taziyelerini sunmuşlanlır. 

Bundan sonra perona ~ıkarak t. 
buton ,·agona konuJW}U ellnMlnda 

mlite,.eflaya 111011 lhUram reeml ya
pdnuş ve bir möfreZe Mkerln hava

ya öç el ateıflnl takiben blr lokomo
Uftn ~te olclu&ıı vason gardan 

aynlnufta'. 

Naha Vekili ••ti1or 
Nafıa Vekili Ali Fu.t Cebe90y 

dün aılııpın Ankara.dan hareket 

e~r. Vekil bu ..bah tdıri· 
m.iMe olaıca!latır. 

Swu çİmento fallrikumcl• 
çalqan amele 

Ankara, 13 (Telefonla) -
Sıvaa çımen.t.o f abr&.mın in§&· 
atanda günde üç saate kaaar faz
la mesai yapılma•ı Vekiller He
yetince ıkaraılıaştmimıttır. 

karşı dıima uyanık ve hassas 
durmamızdır. 

Bu şartlar bi.kı kalmak §art.i
le Almanya. ile ticari münasebet 
Ierin .artması iki taraf arumda
ki kar§ılıklı emniyetin bir kat 
daha artmaama hizmet edebilir· 

Ahmet Emin YALMAN 

Matlup eclilmit milletleria 
aefal$ 

Fakat bu gözUkUr yaralardan be· 
ter olarak, mağlClp edilmiş milletle
rin sefaleti vardır. Bunların kovul
duğunu, tetht.ye U.bi tutuldufunu ve 
istismar edıldltini görüyoruz. Bunla
rın malları ve 6'Ya&ı yajma edilmiş 
\'C yahut. kıymebıiz paralar mukabi· 
ilndc çalınmıştır. Bunların aıle O· 

caklan ve gtlndelık hayatları, glzlı si
yasi poliflin her tarafa giren bir sis· 
temi ile teceesUBU altında !bulunmak· 
tadır. O gizli siyast polis ki, bizzat 
Almanları menfur bir mukavemete 
boyun eğdirdıkten ısonra şimdi bir dil 
zine memleketin sokaklarını ve yol· 
larını dolqmak'ladır. Mllstekreh bır 

mahlQka preatijl idame etmek ve bu
nun istibdadını takviye eylemek içın 
icat edllnılf bir fantezi bir putperest
lik netine olarak bu lnaanların dini 
akideleri tahkir olunmakta ve taz
yıke tabi tutulmaktadır. Bunların a
ıırme1erı, kUl ti)rJeıj, kanu.nıarı, ~0$
yaı ve slyut mu-eselerl de, ce)llr ve 
flddetle ortadan :kaldırılmıtf ve yahut 
soğuk kanlılıkla hazırlanan ince en
trikalarla çUrlltlUm llftUr. 

Hapiaaneler artık yetİfmİyor ! 
Kttadaki hapishaneler artlk ycUf

mlyor. Tahaşşüt kamplan dopdolu
dur. Her gün •atakla beraber, Al
manlann insanlan kurşuna dizen kı
talarmın ateş ııeei işitilmektedir. Çek 
ler, Pol()nyalılar, Holandalılar, Nor
veçliler. Yugoslavlar, Yunanlılar, 

Fransızlar, Lük.semburglular, iman· 
ları ve vatanları için canlannı !eda 
ırtmektedlrler. Kıyamete kadar bir 
alı:aklık lekesi olarak kıalacak yeni 
kelimeyi kullanarak söy!Uyorum: 
Qulsllngeltte, talihini methetmek, 
pllnlanna yardim etmek ve fatihin 
htucUmranlığını vatandaşlanna k&· 
bul ettirmek için paralar verllmek
te8ir ve lbu QuiSllngler, ayn, zaman
da, kendileri de fatihin bnUnde U. 
yerlere kadar eğllmektedır. 

Yeni Avrupa 
Vaktile ~ı Avrupanın betbaht 

vaziyetine kaqı koymak için sili.ha 
aanldıfumz vah.fetler ifte budur. 

ı,te bu temel üzerindedir kı, Hlt
ler, arkasında palupare UJatl Mus
soltnı ve yanında aoytarılıklar yapan 
Amiral Darlan oldutu halde kin zev. 
ki ve ırk tahakkümü vasıtaları ile 
yeni Avrupa nizamını kurmak cü
reUnde bulunuyor. Şimdiye kadar lııç 
bir !anlhin zihninde bu derece gü
lünç bir hokkabazlık fikri sabit ha· 
llnde yer edip kalmamJ,ftır. 

H..-bin .. ,n 
Glttlkçe fazl•hpın nuntakalara 

merhMneWzce yayıldıkça bu feci 
harbin eeyrlnJn ne oJacatııu slyJe
yemeytz. Ba harbin Çetin ~atmı 
blllyorm. Uzan sörecıetlnl tahnala e
diyoruz. Ba harbin ..ıhalarmı ev
\'elden talmıln edemeyts, 11\lSMylz. 
Fakat MI' ,ey muhekkakkl', bir IJflY 
..,.. ... ..,. ~ lılr vuJyett.edlr. 
O da, A\Tapa bllnyeBlnla yealdea tan 
dmlınln ıre Avnıpa alMnln yeniden 
~ Alıma elleri .ile yapıl
~. 

Azmimiz ve inadımız, müttı1' imtl· 
hana mukavemet etm~Ur. Kendi se
mamıza hAklmiz ve 'imdi durmadan 
fazlal8"an bk" tand• du.ntana cevap 
veriyoruz. Krallık bahriyesi, deniz
lere hl.kimdir. 

A.....-..yM'dum 
Azaltılm" İtalyan donanması, li

manlarda saklanm19 duruyor. Alman 
donanması, ekseriyeti itibarile 'lıaea
ra uğratılmlifbr. Veya batırılmı.ştır. 

Okyanl18Ul1 öte tarafından ıelen 

yiyecek ve 9ill:hlar, aallmen vaeıl ol
maktadır. Burada. lbatan gemilerin 
yerine yenilerini koymak içtn tıcıtUn 

tertibat alınmaktadır. Amerika Bir· 

An~ara, 13 (Telefonla) -
Maliye Vekaletince ıha.zırlanan 
ve Medüse verilen bir .kanun pro
jesine göre umumi ve ımült-k 
bütçeli daire ve miieı9seaelerin 
tasarrufu •ltındaki .tapulu veya 
tapusuz gaynimenkulJerle .idaresı 

lll§lk de\1etlerindeki <iostlarımız ise 
daha fazla yapmaktadır. Ordu cami
asını inkişaf ettiriyoruz. Kara kuv
vetlerimizin teçhizatını ve tallmlerlnl 
daha iylle,tiriyoruz. 

Bütün pyretleri_ karacaiız 
Hitler i!Jkence içinde blr Avrupa

da şuraya buraya dönebilir ve yerin
de uyabilir. Daha uzaklara gide· 
bıllr ve kendisi ıle beraber ,,eameU 
de oralara götUrebılir. Afrıkaya ve· 
ya Asyaya girebilir. Fakat nihayet, 
bu kale ada ile boy ölçtıfmek mec
buriyetinde bulunacaktır. Karadan, 
denizden mukavemet edeceğiz. Ne
ı eye giderse onu tıer yerde takip e
deceğiz. Hava kudretimiz, Alman 
mılletine, harbin yalnız yağma ve 
muzafferiyetten ibaret olmadığını öt· 
retmekte devam edecektir. Zaptedll· 
mlş bUtUn memleketlerin milletlerine 
yardım fıtdeceğlz ve bu mllletleri mu
kavemete ve isyana teşvik edeceğiz. 
Hltlertn esareti altma aldığı memle
ketleri takviye ve tanzim için yaptıfl 
bütUn gayretleri kıracağız ve sa.nıp
cağız. Hltler, ne sulh, ne rahat, ne 
huzur görecek, ne de mU~er~~
mint bulacakUr ve eter ~ 
mitsiz bir tedbir almak m~ı179-
tlnde kalır da muhtemel- olduğ\i gibi 
Brıtanya adalarının istılluıına teşe'b• 

bUs ederse, bu en büyük imtihan kar
şısında sarsılmıyacağız. 

İmanımızı aanalmaclan mubafua 
edeceğiz 

Her gün ruhumuZda yaşaması i
cap eden Tanrının inayetlle, vazife· 
mizi b~armcıya kadar imanımız sar
sılmadan muhafaza edeceğiz. 

ı,te bUtUn bUr veya zincire vurul
muş devlet ve mıııeµere hUrrlyet 
davasını benimsemlt olan bUtUn 
memleketlerin bUtUn insanlarına, mut 
teflklerimize, Avrupada iyilıflmizi is
tiyenlere veya kudretll yardımları 

Okyanualardan aşarak mütemadiyen 
ya~la.şan Amerikalı dostlanmıza bu
gün mesajımız ,,oour: 

Yüreklf'rinlz.I 11&ğlam tutunuz. Her 
şey i~i bltet'ektir. l8t1r&p \e feda
karlık uçunsmlarından beı}ertyetln 

lf&D \e .,ereıı doğacaktır. 

Müttefik devletler Bapekille
rinin beyanab 

Londra, 13 (A.A.) - Dlln Saint -
James ilarayında yapılan müttefikler 
toplanwında Belçika B&fVekill, Bel· 
çlka hWd\metlnin İngiltere ve domln
yonları ile Almanya tarafından ietilı\ 
edilen hUr milletlerin hükClmeUerile 
tam bir tesanüt halinde ıbulundutu
nu beyan etmiştir. 

Norveç Hariciye Nazın Lie demif· 
tir ki: 
Şuna kanUm ki, lft8&111ann fabal 

hürriyete ve Hdnadl ve içtimai em
niyete -u olM"&ldan bir dünyada ya 
tıyan hür mUleUerin .lif blrlll'UecUr ki, 
dalla iyi btr .lllttkbal lulrulabWr. 
LUJaıemburg Başvekili Duponl, 

LWuıemburg hUkClmeti ve milletinin 
mütevMı vuıtalan nlsbetlnde bu 
cayretlerin tahakkukuna yardım e
deçoğil'li söylemiştir. 

Holanda Ba~eklli Geri>randy de
mi.ft.lr ki: 

Mihver devletlerlnJn dipnete .... 
ladıklanru cösteren işal'etler vardır. 
... &kat ba&1ln ~ me\·cut müt
blf bulıraam llOll dereceyi bulclup 
söylellfll'IML Fakat bel' ne ohana ol· 
sun Holandalda.nn lümacb mutlak e
l&nlk bakidir. 

Polonya B~klll Sikonıkr; tpöyle 
dernlştır: 

Almanların &Özde yeni llluınuu 
karşı bütün ,·aeıtalarla kai'ıfı ., .• 
mak ckmok1'88lnln vazlfeıtl idi. Aıu.ı 
takdirde dünya barlıar tötonıartn tat
bik eclet"eklerl uzun bir zuJOm devre
sine girecektir. Almaıılarla her tödl 
lf blrlltt &ekltfl ~ bir fey'dlr. 
Yunanı.tanın Londra elçisi Simo

pıllos demlftir kl: 
Karar suretindeki adalet, salb ve 

Maliye V ekilet.inıce verilın.İ§ ve 
~ve eytam Banku1na dev. 
r"!!ltmi4 olan d.iğer geıynmenkuL 
&erın Va.Juflar idarC9ile .a&idcası 
kesileedttir. 18u işin intacı için 
Vakaflar Umum Müdür-lüğ\itıe 2 
milyon tlıira verileceb.ir. 

il} blrlltl metk6relerl seven barptea
berl Yunanlstaıun mWbem oldu,tu ha 
susattfr. Httrrlyet ve 18tlklAllmls IÇin 
laer ıpeyl ,feda etti. Htirrtşethı zaferi
ne ve kw1Mılacak A. vnlpllda Hlllh 
ve mBletıer ....., .. bir it blrlljiala 
teeıı&tt.üne kadar hlücadeleye de\'8111 

ecleeeğlz. 

Toplantının sonunda Eden şu be
yanatta bulunm~tur: 

Toplanllda hazu bulunanların hep
si, tarihi bir devre yaşadıklarını ve 
müttefik devletler ara.eında <:amia 
duygusuyle mefbu olmalan lA.zım gel 
dlfinl idrt.k ebnekte olduklanna er 
minim. Nihayet zafer elde edildiği 

vakit görülecek işin mukaddimesini 
işte bu duygu teşkil edecektir. 

LondNda Seıint James earayında 
mtihim bir toplantı 

Londra, 13 (A.A.) - Reuter: 
Resmen bıldlrlldiğine göre Saint 

James sarayında dUn bir toplantı 

yapılmıştır. Bu toplantıya 1nglltel"e, 
dominyonlar, Hindistan ve bUUln 
mUtte!ıkler, aynı zamanda hUr Fran. 
sız mUmeseilleı i ı.tırak etmişlerdir. 

~ lrl&Dda, Kaııadlı. 
Avuefralya, "flni Zelanda, cenubi Af
rika, Belçl!ça, Yunanlı8tan, LUkaern
burg, ljolanda, Norveç, Polonya, Yu
goslavya ve muvakkat Çekoslovakya 
hUk\imetlerı ve hür Fransızların şef
leri General de Gaulle'Un mUmeaeile
ıi, hep birlıkte girişmiş oldukları te
cavüze karşı mticadele hakkında a
şağıdaki kararlara varmr,ıardır: 

1 - Atman -ve İtalyan tecavUaUne 
karşı nihai zafer kazanılıncaya kadar 
mUcadeleye devam edilecek ve bu mil 
cadele için ellerinde bulunan biltUn 
vasıtalarla mUtekabllen yardımda bu 
lunulacaktır. 

2 - Hür memlekeUer, cebir ve 
'1ddet istimal edilmek auretile Al
manya ve ortaıuun tahakkümü al
tına glrmlye mecbur edlkllkleri veya 
böYJe bir cebrin tehdidi altında ya
fadıkları mU<kletçe i&tikrarlı ve fe
yızll bir sulh olamaz. 

3 - Hakiki ve devamlı bir sulh te 
melinin atılması, tecavüz tehdidinden 
mıun.ın bulunan bir dUnyada. hür 
memlekç,Uerln kendi arzularile tıp bir 
li#i yapmalan ve iktıaadl, içtimai 
emniyetten mtıstefıt: o\malan ile ka
bildir. Bu mllletler, kendi araJaruıda 
ve dığer hUr milleUerle bu ma:kea
dm tahakkuku için harp eanumda ve 
harpten eonra çalışmak arzusunda
dırlar. 

lçtimeda Çörçll. Eden, Attlee, Lord 
Cranboume, Lord .Moyen. Slr Archi· 
bald Sinclalre, ve Butler lnctltereyl 
temsiıl ebnlşle.rdir. 

Domlnyonların her biri, yüksek 

komlaerler1 tarafından teruil edıl· 

miştir. Müttefik bükQmetl~ namına, 
Bafvekllleri bulunmuttur. Yunaniı!

tanı, Yuc<Nllavyayı bUyUk elçileri tem 
8ll etmt,tir. 

B. Çörçil'in nutku Bediacle 
nMl1 "-talmdı? 

Bertin, 13 (A.A.) - Yarı re9JDJ bJr 
membadan bildiriliyor: 

Berlin siya.si mahfilleri. dün İnsi· 
llz BafvekHi Çorçll taratuıdan söy. 
lenen nutku modası geçmi.f bir Av
roya •lyaaeUııin 80n nakaratı teıA.k
ki ediyorlar. Bu mahfillerin fikrinto 
göre, dön Çörçll'ln Londrada ak&t
tlrdllt eeı.e, Avrupa -efyaaetlntn ya
r&tacı kuvvetinin hakikatte :ne oldU
fu eualtne en dikkate değer bir ce
vap teşkil etmektedir. Alman bari· 
ctye nezaretinde bu hususta beyan e
diJcHC1ne göre mihver devktleri btl· 
ytlk mikyMta &llkerl hareklıt yaptı. 

tı ve mUBtakbel euıtı lehinde diplo
matik faa.ll;yıette ewURıdutu ibir 811'&· 

da Çörçll etrafına yJtılan r~lmlerln 
ve lngillz aiyuetine kurban gid'n 
devletlerin gölgelerini toplam_..ıır. 

Burlda llÖylfıftdlj'lne göre, Çörçll, 
A vnııpeda lngillz dlplomut81Rln öltlln 
rakamı tertip etmektedir. 

(Batı l incide) -
müttefik &:olu Hamodiyeye var· 
mı9tır. 

Atlantikten ıelen 16 İngiliz 
tayyweai Akdeniz iatikametine 

hareket etti 

Akeziraa, 1 3 (A.A.) - At· 
lantiktenı -gelen 16 İngiliz tayya 
resi Ce beıııtarık•ta yere inmiştir. 
Bu ıtayıyıt.rder benzin akiıktan 
.anra Akideniz .iatikameti:ne ha
reket eylemiftir. Furious ve Ark 
Royal tayyare geımilerile kiti kru_ 
vıazö-r ve 6 llorpi~ askeri liman· 
da ıclemirl.i buk.ınrnaktadır. 

İnPizler 8eyrut Jimanıacleki 
F ranaız gemilerini tiddetle . 

bombaladllar 

Kahire, 13 (A.A.) - Orta· 
~rk fngiHz hava kuvvetleri umu
mi .kar!rgiıhının ıdün akşamıki 
tebliği: 

Suriycck .ileri hareketine yar
dım eden hava kuvvetleri, kefi'( 
uçu~ları ya.pmı~lar ve avcılarımız 
mütemadiyen devriye ogezmiJler. 
dir. 1 O - 1 1 41ecesi Halep ta~a
re m~danına hücum edilmiftir. 
Uçuş aahalarmda .dağırnk bir va. 
Üye:tte bulunan tayyareler arası
na ve dı"nal.ar üzer.ine bombalu 
d'ü§mÜ" ve mütıeadıcht yangınJar 
çı.lc.mı§lu-. İngiliz hava ık\WVetleri 
ve donanma.ya mensup t•n-are
ler rBey.ru.t limanında ıbulunan ııe
milere hücum etmitlerdir. VJ§İ
ye ait bir tayyare dü9ürülm~r. 

* Beyl"ut, 13 (A.A.) - Ofi: in. 
giliz tayyareled dün -bütün KCCe 
Beyrut üzednde uçmuı1 ve müte
addit defa Beyrut limanım bom· 
bardllnan etmi,tir. Hava elifi ba. 
tarya}arı ş 'Cldetı.i mukabelede bu. 
lunmU§tur. 
Almanya •n•ktan aeyirci kabyor 

Suri,y_edw harekat, dünyayı a. 
r.kadar eden mevzu olmakta de. 
vam ed.iyıor. 

İngı1iz ve hür Fransız kuvvet
lerinin .cephel erde yavaş ilerle
d•Jderi gelen haıberıerden anlqı 
lıy~r. Yelnız, mulkavemeit görüp 
görımed.ıkleri .ınalUm d~ill:lir. Bu 
ya vat +ıar~ete aebop ne~ İn.gi-
1.izler di)oıorlar ki: 

Almanlar, Sudyeye yardım 
etmiyeceklıerini bildir,m.İf}erdir. 
Fransızlara takıvjye kuvvetlen 
gelebi~mcsi J.ıWl'laU yokıtur. Şu 
b.lıdW 0e7Gade bu :.dökmekle 
mane ne~ ..• 

Vifl 'hii'ku~ti iae, p:kletle mu. 
kavemet editruğinj, harekatın ya. 
vaşlamasına sebep bu olduiunu 
.öy/lüyor. 

Almanya uzalııtan seyirci du
ruyor. Ve «hu İngiliz • f ransız 
meeel~idir. Fr-lm9lzlar mubve
met etmelidir ... > d.iıYıor. 

ıM'<Mlefiık ıku'Y'VeıtlCT Beyruta, 
Şama ve Halebc doğru j)erl)yor· 
lar. İngilizler, cevve'.ıki gün 700 
F raneızı, bize ilıtihaka ikna et· 
tMt. &nları eair sayrmyona. 
Bizimle ldbirliiı yap,maya iknaa 
çall§ıyoruz.> :diyorlar. 

itte, Suriyc'deld batekattn ga
r.ip manzarası budur ... > 

• Radyo Gazetesi • 

Hayfa bava t...-ruzuncl. 5 kiti 
öldü, 25 kiti yaralandı 

Kudüs, 13 (A.:A.) - Re.men 
biM~rı::ıcliğiıne nazaran çarşamba 
akpmı Hayfa ve T eleviv ~erine 
akı:n.lar olmu~«ır. Bombalar atıl· 
mıttlC". Fakat mad'Cli hiç b»r hasar 
olmmnıthc. 

Ma.emafih Telavivde bilhassa 
bir 1ıaetane yanında patlayan bir 
bomlba neticeainde 6 ~ ölmüı. 
2S .kllfi yaralanmıJtw. 

Hayfada havıa difi bataryaları 
dütmane ateş açnu;tır. Burada 
bir kiti öhnii§. ve bir ~ yaralen
mıfl'lr. 

Muharebe fiddetle dev-.ı edi,or 
Kudüa, 13 (A.A.) - Taae: 

Aı.ociated P.reee"in Suriyedelo 
lnııiliz kıtaları nczclinde bulunan 
mulha.blri bilıdiriyor: 

Şid.cletU bir tıopçu ve mitra~öz 
ldtefinıden eonra lınciJiıı: k.taLarı, 
Lübnan.da Eriha nıelwi vad'°l&i yo
luea açan mewıileri .iKal etmit
lerdir. ıKwvvetü JIU lngiliz mollÖı. 
lü lkıohı lr.wk hudU<lxıa geçerek 
hudutıta.n 55 .k.ikmıetre :me.afede 
prCi Surİyeye aiden k<ervan yo· 
lu üzer.inde bulunen Haeeç'i it
gıd elmitferdir. Bu klW'Veıtieı, Ha 
ld>e kaf'fl taarnaza ıeçımeie ha· 
z•!.nm~arlar. 

Şllln!dan ı-eamen D*liri.Jdiime 
göre Kisve mantakuır.daki F ran. 
az pİ9dar lwtaları Lna.iüıle.rc kaı. 
ıı .taarru&a aesmiflerdir. 

General Antonesko 
Bükre1e döndü 

BWcreıt. 13 (A::.A.) - RGmanya 
devlet relılt General. .Antonemkıo Y&· 
nmda AJmanyamn Bttkr8' elçili ve 
maiyeti oldutu halde tayyare ile dUn 
aq.m A1manyadan Btla'• dönmU., 
tür. 

-BllMI 
Tl8LiiLEBI 

lngiliz tebliği 
Habetiltancla harekat muvaffa. 

ki7etle devam ediyor 
Kahire, 13 (A.A.) - Orta

prık İ04r.iliz kuvıvetleri umwni ka. 
raıPhmın tebliği: 

Harb.tanda Belçika müfre
zelerinin Gambala mıntakuınıda. 
ki i\ıeri hareketleri inkitaf etmek
tedir. Habeş vatanperver kuv
vetleri majj mın-talcaaında Şoa 
ve Gimiraya girmitlerdir. 

Daha cenuptaki har*ila J.im
ma tiatikamctinde muvaffakiyetlt" 
devam ediibıek.tedir. 

Ubyada Sollurn mıntakaeında 
f ngiliz devriye müfrezeleri aop 
gim,eT iç.inde iktinc:l defa ol..-ak 
bir Ahnan zırhlı otıomobiM daha 
yakalamışlardır. 

T olbruk bölgesinde iıt' ara de· 
ğler bir hadise Qhnamı§tır. 

Irakta vaziyet sakindir. 

Framaa H.t.i,e N....-. 
teblıiii 

Vişi. 13 (A.A.) - Fransız 
Harbiye Nezardin.in Sur.iyedeki 
harekıit hakktnda ae,rettiii tel:>
liğ: 

1 2 haziranıd. Llt.ani w,maianı 
geçen dügıman 4uıvvederi, çar
pmba ııünü Sayda'nm cenubun
d• durdurulmuttur. MeTci A
yun' un fiımalin.deki Franaız mev. 
zilerine z.dılı t~11er tarafın. 
dan yapılen tbir hücum t.aıdedil· 
mi.~dr. Henman daiaıwn .,arlı:tnılla 
düşman, F.rall6&Z mevzilerini fid
detli Düıcumlaınna naimen yar•~ 
maya muvaffak cMatnanwfltr. 

1 1 haziraınıcla, Franeız kuvvet. 
Leri, dütman ldolt.rile ~il 
tecemmu1er9ıe karşı harekita de. 
~am etım.İf ve ajır zayiat vermiş- 1 
tır. 

Bu zawyiat, Kieve'rnn cenubun. 
da Sanamein meıvkiinde \dhaus 
ağır oiınutt~r. 11 • 12 baziraa 
gecesi Jneiliz hava kuvvetleri hiç 
bir muvaffaltiyet eide eıtıtdrıai
zin Beyrut limanını bombardı
man et.mittir. 

İn&.illz harp ıııemie.ri keaıif l>Op. 

çu ate.tile müttefiklerin harekatı. 
na mÜ2a~ret etmektedir. 

T ass'ın· tekzibi 
<--.. 1 IDdde) /// 

kanlardaki hweiat.tan 110n~a Al· 
man kıtalarmın timdi Almany• 
nın pr-kına ve ,imali ıarlı:.İıliıte 
sev.kedi\meleri, tahmin edilebile
ceği gl>i 'bafka sebeplerden ileri 
gelmekte ve Al.rnan - Sovyet mü • 
naaebetlcrile hiç bir sıure.tte aJl· 
kadar bulunmamalctadır. 

3 - So~etler BirÜği •ulh po. 
Lttikası taildp etmekte ve A~man -
Sovyet adeımitıccavüz paktı hü
kümlerine sadık kalmaılc: kararın. 
dedır. Binaenaleyfı Sovıyetler Bir 
l.iiinin Almanyaya karf! bir har
be hazırlandığı hakkındaki pyi· 
alar yalan ve tahrik ediıc.i mah.i· 
ydttedir. 

4 - Kızılordu ihtzy&tlarının 
yaa.k karargitıl.arda talim yap• 
malarınm ve yaitMı bir i9tilabalde 
yap.acak olan manevraların, bu 
.ihtiyatları hazırlamak ve §İmen 
d5fer te§ki.lMını kontrol emıekteı: 
bqlta hiç bir ııayeei yc*.tur. 

H utzinger'in 

mesajı 
(Baıfa 1 iDdde) .,. 

1.iıYe kar91 ,id~etii bir mukavemet 
göetermektedırler. Miietevli bit 
çok .,eıyJer vadetıınit o01maana 
rağwn.en, bu tıopraldara ancak ae
faıet getirmektedir.> 

Nuır, meeajının eonunda, Su
riye ve Lübnan halttnc:lan Fran
uya ~er91 fİrnclİık:İ itimadını mu· 
hafaza et.metıini istemektedir. 

Mar.,.ı Pelıln A-.ı l..eMT:ri 
kaW .&ti 

V.icby, 13 (A.A.) - Mar•l 
Pe~ dün akıf-m Ameriui Bir
letik d'evktleri .bütYütt elçİllİ AmL 
ral Leaby'yi k.bul eQn.İftir. Mü· 
lıikatta Bllf'Vekit muav.in.i Amiral 
Darlan da baluıımuttur. - Jy.i M· 
ber alan ~illerQ.n öir'eniW!· 
iine göre, umumi vui:fet ve ltil
twa._ SuT.iye anlatınWiı baM 
mevzuu ecülmittir. 
General Vey....ı Ceaıire ...... 

Cez.air, 13 (AA.) - General 
V d)'Wanid, yaptıj1 tekit eeyaha· 
rilıden 'bu ..a,a1ı ceıu.ire dönmüı. 
ıür. Gerııera1 V~and ~i ar
dına Kaz.blıaıılta'n Acad.iı'.i. 
Dakw'ı ve Rtıbat"ı ziyaret elmİf.. 
tir. 

ı....ı .......... 
Puia. 13 (A.A.) - lava!, 

Viti civarmd.tc.:i Sateldon sayfi
ye.inde !lir kaç gün i9trrahatteı 
aon.-a Par"se donmu •ür. 
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Şu Yaman 

Çörç·ı 
(Başı 8 üncüde) 

uk ki şuya sabuna hiç dokun
muyor. bü~ütun elleı:iniı bağla
ma~ ve ıkertd i.ne .işçi harelk.etmj 
unu-ctuımak .için Başvek.iı: yap
tık. Bu harclketj muhafo.zak..arla_ 
rımı.z .daı, ~ç.ilen...'"n.İ:z de alkışla
dı. Bu sayede yangeld k, sene· 
lcrce keyfimize b~trk. 

Mnkdcmald .iç.in ya nız .iki :r .. _ 

ki- hatıra geliyordu: Baldvin 
ve Çettnberlayn... Bunlar d 
Makdona d adar zararsı.z a
daıclardı. 

GhurdhıH'i Başvekil yapma'k 
mı? AUah etmes n? Hak.?Aa.ti 
görüp bıze sbylıyecek seciyede 
yaratJlan bö.> le akısı adamlar 
nemize gerek! .. Eğer harp ol
masıey.dı ve ku11tulmak için çır· 
pınm'ruk ih'tiyac.ı 'Cluyu:ımasaydı 
ChuTah ı hıç bir zaman Başve· 
klllık ~daıynsmın yüzünü gör. 
mEıyeccktti. 

"<lıurcınıll', ogaıf1c:ıt. u~1'usun~ 
dala:ıwar ba!kım.ı.ndan daınta zan 
aıııtında bulunan şüp'hcii bir a
damdı. Çürikü ibir vicdanı va.r· 
dı, hir .kanaati vardı. Hiç l'alha.t 
dunna.z.dı. Da'ma lb:rr yo-lsuz1u
ğu duz.c fJTlek, btr işi daha iyi 
bır sev.iıYıeye yüwlt.mek .isterdi. 
Par~İn verdiği aran tanı
mazdı, siyasi .tesanüt ne oı'ldu
ğunu ıbıhnezdi. Dalha fenası 1lllU. 

bafü de değ.ı di. SeiıheSt !kanaa
tine gene ·hazan ih" umede !be
raber. baızan hük\ımete ıkarşı re. 
y:ini ku Hanıyordu. 

B ugün ibik a'kltrnız başı· 
ınuza gelımıerdiiştir. Asrın 

yeni Napoly.on'u .ilıe baş_ımız lbe_ 
Li:cCaı ıo duğu halde Ohurchilri 
rnhat bırakam13-'oruz. Çok fazla 
~ y prrlalsın ve ;rahatımızı ıboz· 
masın, ıdiyc. abinede etrafı mür 
tecilerk ·e işe yazamaz bir ta· 
ikmı ltaı:zlerl.e ÇC"-~l'f. Baş
vokilln cınerj' 'ne ka.TŞJ s,iıvıi a~ıl_ 
Tılar bOyleıce onuvazene kurmu.5. 
lar. lharek~i:k yaratını~lardır. 

Harpten 60llra B. <llurchilf e 
ıor ~ lhiır a'lim varıdır: ci-la
yata ~enl' lbaş!amek lazım 
gel"se dtendini Avam kamarasın... 
daki ac.i7Jor arasında !ha:peetµııc_ 
ği~bule<kronisin~> 

* Ben B. Oıurclıil i tanı
rUTl'. Bana vereceği ce

vap: cHa:,ym~ dır. Başvekil ol-
mak 'YC Av.anı amaraaında 
par.t1 uğ.raon.aktan ise 
bir şehrm ıbel-ecliye ıretS.i olmağı 
ıbın .kere terc.ih eder. Zaıten ha
yatının kcn:dısinin h.o.<ıuna giden 

!kısmı ıda er ve muharrir 
sıfat.ile ıg.eçlrdıği ıgiın ve saatler
dir. 

Gere klesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bu Stralarda pel-: tabii olarak hep günün meselelerile 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkında da 
arastra otsun zihin yormak, kendimizi hazırlamak lazım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yalman'm (Gerçekleşen 

Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarına doku
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ölü usuller ve kai
delerin yarattığı sun'i kağıt alemi arasındaki farkı iyice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerini gös. 
teri yor. 

(Gerçekleşen Rtiya) yt her vatandaş okumalıdır. 
Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar

da da bulunur. 

İstanbul Fiyat Mürakaba Komisyon undan: 
7t ·o. Jı ilil: : 
24.8MO ve 4.9.9t0 tanWli gazetelerle ncşredilıp 12/14. No. h ntm· 

lar1'a tayin edilmiş olan azami odun fiyatları narlıı ıgi>rlilan lUzwn üze. 
TİnC kaldınbmştır. (4695) 

İstanbul Fiyat Mürakaba Komisyonundan: 
76 • o. 11 i!An: 
15.6.941 tarihinden itıbaren kasaplarda kanımıı.n 55, daflıç, kıvır

cık 60, kuzu da 65 kuruştan satılacaktır. ( 4696) 

Bir hamal yaralandı 
Ye~ıda ıdturan 321 

ğumlu İbrahlm, Dolmabahçeden 
aldığı kırtasiye :ba}ıyalarını mavu-

BORSA 1 
IS llAZtnAN 941 

naıya ~ cder.ken ol .dinden 1 Sterlin 
yara!anmış ve Beyıoğlu hastane· Dolo.r 
sine rkaldıdhnıştır. İsviçre Fre. 

Kapanış 

5,24 
130, 

29, 

-.-

[ 1 
Çil, ergenlik, sivilce, yağ, kir 

ve lekeleri katiyyen izale eder. 

1 
Geceleri yatarken bir pamuğu bll 
losyonla ıslatarak , yUzUrıllzU ve 

Soldan sağa; l - B r ırncyvo.; İs· 

tlhza.. 2 - Şart edatı; Bir gıda mo.d
d~i; Te,hasslir edatı. 3 - Vekarlı; 
Bir hayvan. 4 - Kalburdan geçir
mek. 5 - UZtik işareti; Akıl; Kör. 
6 - Bir notxı.; Eksiksiz; Toz haline 
gelmiş ta.ş. 7 - Bir rengin milbala· 
ğa.sı. 8 - Fasıla: Bir uzvumuz. 9 -
Bir nota; Beya.zlaşa.n. 10 - Boğazi· 

çintn oma.ruf bir .noktası. 11 - Bir 
kap; Bir iskambil kAğıdı; Kurum. 

Yok&rdan aşağıya: 1 - Çama.şır 

boyası; 'Memnu. 2 - Bır peygamber; 
Bir ıkıta. 3 - Kir izi; İşnret'le ıanıa.t
ma; Sahip. 4 - BilyUk; Bır istifham. 
5 - İşlenmiş talıta; Bir hayvan. 6-
Yukannın ZiddL 7 - Silllh tanesi; 
Bir kumaş. 8 - Bir renk; F'ransız

ların marul lOgıatı. 9 - Beyaz: Sev
gili. 10 - Hatırlama; Şarkı söyllye.n 
11 - Temizlik yert; Akıl. 

D0:\'Kü' BULl\IACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Nargile; İfa. 2 -

Ayar; Dalak, 3 - ::Mııtahnrı. 4 -

A'kim; Cedit. 5 - Kemani, 6 - Ko

mitacı. 7 - Sacl:t; Tas. 8 - Helva. 

9 - Saim; Çer~. 10 - De,i;Aa:ı
vet. 11 - Er; İnayet. 

Yukardan lL'l ğı~n: 1 - Namaz
gruı; De. 2 - Ayak; Eser. 3 - Re.

tip; Slav. -t - Gram; Kavi. 5 - Ko· 

kirli mahalleri siliniz. Pamuğun 

üzerinde husule gelen pisllkleri 
göreceksiniz, bu size tamamile is
bat eder ki, şedaidi havaiyeden, 
"caktan~ terden, ruj ve allıklardan 
çehreniz ne kadar kirlidir? BUUln 
bunlar güzel yüzüniizdc bir çıl ve 
leke tabaka.cıı husule getirmiştir. 
lşte HASA.~ LOSYO~U çehre
nJzdeki boya, ruj, kir, ter ve her 
tnrıu toz ve siyahlıkinrla çirkin· 
likleri ve yarııkları izale eder. Le. 
ke ve çiller yavaş yavnş zail olur. 
Cild üzerindeki teneffüs noktalan 
;nı açar ve bu sayede çehre güzel· 
leşlr ve şeffaflyet ve letafet kes
bcder. 

HASAN ÇiL LOSYOYU 
Fennin ve tekA.millün bir harika.· 
sıdır. Bütun kadınların hayat ar· 
kadaşı olabilir. 
Traştan sonra erkekler için pek 

ince bir zevk teşkil eder. Şişesi 50, 
dôrt misli 100 kuruştur. HASAN 
deposu ve şubclerile ıtriya.tçılar ve 
eczanelerde arayınız. 

~PARA 
' HA TAT T ARl,Ilfllr' 

· DiREKSiYONUDUR
0 

-

T., iŞ BANKASI 
Sof H T L._ • Sö' n· Drahml * _ ör asan ansın 

meıin idares.inıdeki 1539 sayrlı Peçeto. 
Yen 

otıomdbil Dol.malbla!hçedlen Taık- tsveç krorm 
sİme ıgiıderken şoför Ahmedin 

12,9375 camarı. 6 - Acemi; Da. 7 - Edre--

31,1375 mit; Çay. 8 - Aldat; Deve. 9 - İl, 

30,7'45 tnal; Ret. 10 - Fa.; Tıcaret. 11 -
1941 iKRAMiYE PLAN! 

idaresmddki .kruno-"onla çarpışmış, 
her i araba da hasara uğramış-
tır. 

FAillam .. T'Mtrlllt Aka; Is. 

"" li 
1933 Türk borcu I 19 60 -.------------
1918 !stikrıızı dahili 21 50 
1933 ikramb'ell Ergani 19 35 

KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Kayu, 
1 Ağustos, 3 İkinci~ln 

tarihlerinde yapılır. 

J 941 ihamiyeferi 

Ellmlzd ki stohun tDkentn• lhtl
mallnl g5zlSnQnde tutarak " 
geç kalmış olmamak için bQyiik 
fedakirlıklar pııhasına getırt

meOe muvaffak oıbuOumuz 
""1941 SQper., serisi, atıizelerl
mizden geç kalmadan bir tane 
almaO• bu gDnden acıle edlnız. 
Radyo amat!Srleri nezdindı 

bOyük bir muvaffakiyet kazanan 
1941 modellerlmlz netrlyatı •"•• 
.. sın hbilliQI we zerafetlert 
noktasından birer taheaer 
oldukları gibi fennin en son te
"akkılerlnl de cami bulunmak· 
tadır ki P H 1 L 1 P S radyo 
fabrikeları bu ahizeleri alze 
takdim etmekle mOftehlrdlr 

~~~----~im:;;;;:;::=;;:::~ 

İL 
LOS ONU 

iDARESİNİ BİlH lS BANKASflf~ 
iKRAMiYEL.İ ~E:SAP Jlay 

-==~~--~=====~~~~ 
ahçe ve Çiçek-: 

Bahç~1~ .. tanzim, çiçeklerini yetiJtirme~ 6danJanıMI ~. 
mak ıçm mütebUSISI tarafından yazılınıı eserleri o1nunaııdır ..... 

Bu eserler araamda en ziyade tavsiye olmıabilecddet: 

Gül Bahçesi 100 KurııŞ 

B. Ghurdhin'in hususi zevk
leri de rnedenKlir. Eğlenmek 
iç.in ava gitmez, ımasum hay 
v.anfarı ölıdüı:rrlez. Çi.ftli~.inde 
kendi clile yeni yeni binalar 
y.a,pm k, bu ıbinaiarda duvarcı· 
lık ve boyncıhk etmek suretıle 
har~et ve eğknce ihıtiyacını ,... 
karşılar. 

Bir va.kitler tbmi de Ava!:n i 
ıkamar. ına aza ya,pmak .istc- ı 
yenler oldu. Ben ıkend:mıi par
lamentonun ve parti sisteminin 
şaMiyet söndirrüoü mekan.izn a. 
sına maruz bırakmalctan ise 
Clıurchill'in lbahsettıği: cŞu ya
man Bcrnard Sha.WI» kalmağı 
tercih eUim. 

1934 Sıvas - Erzurum 19 75 

VAT AN Gazetesi Anadolu Demiryolu Tahvili 44 50 
Demiryolu MQmessil Senet 42 75 

SEBZE-MEYVA 
toptan fiatları 

İstanbul Belediyesi Merkez Hfilin· I 
de sabnhları öğlene kadar toptan sa· 
Wan yaş meyva ve sebze ftyatlo.n: 

ı adet 2000 liralık =2000.-ı.. Salon Çiçekleri 100 
s > 1000 > = 3000·- > Karanfil Yetiştirmek 50 
2 > 750 > =1500.- > 

,, 
,, 

n..AN FiYATLARI 

Başlık maktu olamk 
1 inci tıa,Yfa ııantllnl 

2 > 
a » 
4 J> 

5 J) 

6 > 

> 
> 
> 
» 
> 

Kuruş 

'1Ml 

600 
350 
IOO 
100 

75 
50 

Şimdi öyle. dostum Chur- ~ .. .._ ___________ ~ 

chiıl, geçirdiğin tcaübeler 8'ar-
§ıstn:daı ısöylc: Hakkım yok 
mu,>muş? 

Bernard Sbaw 

, 

Abone Ücretl 
ftrklJe .,....ın,.,ıe: 

' 
Başkatibi döven odacı mah- 6eDeUk 

kum oldu 
e aylık l •Jtdl 

ıBüyiikadada Ma~e Tahsil şu. 
bc&:nde odacıtık. ya.pan A'hmet 
yine ayni ~ede tahsı1dar Hüsnü 
ile araları açık ıb.ır vaziye;tte bu· 
lunduğundan Ahmet ba~tip 
S~eyman H~dara tlkayet et· 
miftıir. Başka~ Hüsnüyü müda.
f aa .eıttığınden oıda.cı !kızarak Sü
leyman Haydarın afasına eün 
cl!e:ki .saati vurmuştur. Süleyman 
Haydar ıbu vaz.'yet üzerine zabıt 
tuttururken Ahmet (ou senin ha. 
yatına mal olacak) d~r. 

Dün asliye üçüncü cezada ba

kılan <luruşma sonunda A:hme
d.in suçu sabit ıo!!duğundan bir ay 
iki gün ıhapse Jnahkfun ıedilmiş ve 
derhal tev.kif olunmuş'tur. 

-<>-

Bir muhtekir tevkif olundu 
Bey.oğlunda isti 4~ caddesin

de yıağ ve kakao, siit jmalathan~

s.i sahibi Aposbol ile tezgahtarı 
Arhıtidi lbir müşteriye 50 gramlık 
bir paket kakaoyu 2 5 kuruşa sat
trklanndan ihtikar suç.ile Adliye_ 

ye verilm!4lerd.ir. 
Dün ilcinci a L~e cezıaıda bak!

lan dur~_,ması -so:nunda suçlu A· 

postol te ·if edilmiştir. 

1 aylık 

%'700 1'10 

Gazeteye cöndorllcn evrak oor~il
&ln edllmesbı iade edilmez. 

ZAYl 

Eski mektebi mWkiye idadisrnden 
almış olduğum diplomamı kazaen 
zayi etmiş olduğumdan ve yeni ini 
alacağımdan eskisinin hllkmU olma
dığını il!m cderbn. 

Ahmet Hullisf oğlu ı unet fahri 
Nişanta.şı kız orta okulu hesap 

memuru 

Emniyetli kapıcı, bekr.I, ~1 
arı.yon lanı.: 

41 yaşındayım. Kapıcılık, gece 
bekçiliği, müteahhit işlerinde işba
ı;ıılık gibi vazifelerde uzun tecrübe
lerim var. Becerlkll, çalışkan, ornln 
bı.r adam olduğum hakkında iyi şe
hadeUer gösterebilirim. Evliyim, bir 
küc;Uk çocuğum var. Memleketin her 

yerine giderim. 
Bu vasıflarda adam arıyanlarm 

(Vatan) matbaasında (emnıyetll ka· 
pıcı) adresınc müracaatlcri. 

T. C. Merkez Ba.nkası 116 00 
T. tş Bankası müessis hisse 119 00 
T. İş Bankası (Nama muha.r.) 10 50 
Osmanlı Bankası 27 50 
Şirketi Hayriye 26 00 

.SUKUT 
26 50 

(Akşama. kadar gUnlUk hakiki sa
tış fiyatlBl'l için başka liste tanzim 
edilmektedir.) 

Türk Afuru CRoşat) 
Türk A'ltını (Hamit) 
Türk Altını ktiçUk (Hamit) 
TUr'k Aıtmı küçl.ik (AZi.z) 
Kalın beşi birlik 

25 10 Cinsi 
25 00 

Emsali Orta İyi 

Kurlll KurUf 
24 15 ----------115 00 Bamya Kilo 50 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 aynr tılbn .gramı 
Mecidiye 

117 00 
120 00 

3 36 
75 

Sakızkabağı > 
Fasulye çalI > 

> Ayşekadın > 
> Yeşfl > 

Domates kir > 

1,75 2 
6,50 7 

15,50 16 
12,50 13 
12 15 

Askerlik İşleri 

Sakat erler muayene 
için çağrılıyor 

Fatih A kerllk Şube&inden: 
312 - 332 doğumlulara kadar olan 

biHlmum sakat eratın grupiara ay
rılma.'n 1oop etmektedir. Bu doğum
lula.rda.n sakat <ıtup ta. .yıtbeye mü
racaatla. mwı.yenesini yaptJnna.ıru.ş o. 
la~ın mlJll.Ycnclerl yaptınlmak ü
zere hemen müracaat eylemeleri t
IAn olunur. 

* 

Bakla > 
Arakla. > 
Semizotu 
Ispanak 
Taze yaprak 
Biber dolmalık 
Biber sivri 
Patates taze 
Pancar 
Patlıcan 

Enginar 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Adet 

s 
5 
1,75 
t 
9 

23 
28 
11 
1,75 

33 
d. 

Hıyar > 1,75 
Yeşil salata 100 Demet 125 
Marul Adet 3.50 
Taze soğan Demet 1,25 
Maydanoz > -,50 
Dereotu > -,75 
Havuç > 3,50 
Turp kırmı:zı > 1 

MEl'VA Eminfüıü AskerUk tube&lnden: 

940/9-tl Ders devresini tıbbiye, v&-
Armut Gkçc 

t.criner, fen fakilltelerllc <ıczacı ve 
Armut ~"8.'bani 

diş tabibi okullarından anıezun olan-

Kilo 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

ll> 

35 

16 

10 

14 
80 

35 

40 
15 

16, 

30 

14 

35 

lar veya evvclce bu okullardan me

zun olup dtı. herha.ngi bir sebeple 

sevJtedilmemiş olanlar 28 t.ernmuz 

941 paza.rtcsl günü aevkedileceklerin-

Erik ttlrbe 

Erik can 
Çilek yerli 

Çilek Frenk 

Çilek ağaç 
den son yoklamalarını yaptırmak 

K~ 
Uzere 1 temmuz 941 tarihinden 15 

temmuz 941 tarihine kadar nüfus Vişne 
Kayısı: 

cüzdan ve yukarıda fsmi geçen okul
Zerdali 

Şeftali 

> 
> 

> 
!ardan mezun olduklarını gösterir 
vesikalnrile şubeye müracaat etme
leri gcbnlyenler hakkında kanunı 

muamcle yapılacağı lltın olunur. 

Muz yerli > 60 

Karpuz Yenidlinya Adet 29 

4 
6 
2 
5 

10 
25 
30 
12 

2 
35 

8 
2,50 

150 
4 
1,50 

-,75 
1 
4 
1,25 

40 
22 

13 
16 

90 

40 

26 

22 

55 

16 

40 
70 

80 

' > soo > =2000.- > YurdumuzÇiçeklerininTarihi75 
8 > ~ > = 2000.- > 

,, 
35 > 
80 > 

ıoo > =3500.- > Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
: : ~ ::::: : 1 Park ve Bahçe Plinları Tanzim O ~ıı;:J 300 > 

'- Matbaamıza Müracaat ~ 

~· #4 ~ Tflrldye CftmbarlyeU 

Ziraa ·t Bankası Buıünkü program 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Hafif parçalar (Pi.) 7.45 Ajarıs 

haberleri, S Hafif parçalar (Pl.), 1 
8.30/8.45 Evın saati. 

13.SO Program ve saat ayarı, 

13.33 Türkçe plaklar, 13.45 Ajans 
haberleri, 14 RiyascticUmhur ban
dosu, 14.45 Türkçe plAklar, 15/15.30 
Dans mUzjği CPI.) 

18 ProgTam ve sa.at ayarı, 18.03 
Hafif ve neşeli şarkılar, 18.M Zi· 
raat takvimi ve toprak mnhsilllcri 
borsa.sı, 18.40 Radyo caz orkestrası 
19 Konuşma 19.15 Radyo caz or
kestrası 19.30 Saat ayarı ve Ajans 
haberleri, 19.45 Büyük fasıl 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Küme sazı • 
Saz eserleri, 21 Memleket postası, 
21.10 Dinleyici istekleri, 21.40 
(Gilnlin meseleleri), 21.55 Radyo sa 
lon orkestrası, 22.SO Saat ayarı, 

Ajarıs haberleri, 22.45 Radyo sa· 
lon orkestrası. 23.15 Dans mtlziği 
(Pi.) 23.25/23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

İı;tanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: (DU/184) 

Sultanhamanunda N;ir efendi cad 
desinde Ba.ker hanında ticaret yap
makta iken iflA.sına httkmedilmiş o
lan Galip Sinap'ın 6.laca:kltlarlle ak· 
dettiği konkurdatoya müteallik bU
tün evrak itlAs idaresinin bu bapta
ki mUtalAanamesile birlikte mah
kemeye verilmlştir. Mahkemece bu 

lüırUluf tar.ibi: 1888.. - Scırmayeeı: 100,000,000 Tnrlt !it-" 
Şube ve &ja.ns adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevı banka muameleleri. 
ht'a bk1ktJrenJ.ere 28,000 lb'a ~e vcJ.r>r• 

ıl' 
Zirut Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hes:ıplşrııı ıı· 

en az ~ lirası bulwıa.nlara senede -t defa çekilecek kur'a ne ,.fi 
dald plAna. göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' ade& 1,000 Uralık i,000 Ura "' ...Ali ıJ1' 
ıoo adet so l1ralık .,,uvv 

& :. soo > 2,oeo > .. 8(lO ' 
' > 2:50 J) ı.ooo :ıt 120 :ıt '° .,. ... , '° > 100 :ıt 4.,000 :ıt lGO :ıt 20 :t s;Ji>O 

ştl' 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li.J'8d~ el'tif' 

tı du.pniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verUeC 
Kur'alar senede t defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyJQI, 

11 Birincikfinundo. çckilecekUr. 
işe 'bir karar vermek Uzere 2.7.941 ~ ./ 
çarşamba günU saat 14 te bir celse ~ 
aktcdilecekUr. İtlrazı olanlann hak-.;_-------.... ,---------------
Jarmı müdafaa ıçin bu celsede hazır Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AHMET EMİN ı·AUIJ\l" 
bulunabilecekleri llAn olunur. (3066) Basıldığı Yer: VATAN MATBAASl 


