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MİLLİ ŞEF 
Dün Ankarada 

llıaçları tak ip etli 
~n~8:1"a, 14 (Telefonla) - Cilnı

tbıı, eısırnız 'bugün 19 Mayıs stadı
~e!erek futbol maçlarını taldp el

erdir. 

~~===================== 

Bizde 
liangi tip insan 
revaçtadır? 

Shav·ın Çörçil tmckındaki 
~an ahnecmc ders .• 

Suriyede 

Şam 
çember 
altında 

Berline göre 
SURİYE Amiral Darlan 

Nüyork 
limanı 

Mayınlanıyor 

Alman - ltalgan 
alacakları 

bloke edildi 

r---------------------------------------~ 

Köylüye 26 milyon 
liralık toprak veriliyor 
9484 köyde 14 milyon 
dekarlık arO.zi dağıtılıyor 
Dağıtma • • 

ışı 

Hüklbnetlnılzin ~\&&etinin ana. 
hatlarından biri topraksız köylü
yü toprak ~aJılbi ~apnıaktu. Öte
denherl Mhlpslz kalıı.n Hı hiik\ı

metln eli.ne gt'Çmiş t.oııraklar var
dır. 15 senetlenberl bu t-0ııraklar 
çok ya.l&.'J bir urette muhtaı; çift
çiye ıeh\·en bedellerle dağıtılı

yordu. 
J<"akat hu dağıtılma çok yıwaş 

yapıldığından elde etmek &ı.t.enf

Ien g&l'e hasıl olmıyonlu. Buna 
da sebep, dağıtma 1.şk-r1nde nlb
mur olanlann ba..,ka. ~erde de ~
hşmaJndır. 

beş senede tamamlanacak 
Ortada bir içtimai yara okluğu

na göre. daha ~abuk 'e lılr prog
ranıa uygun surette teıda' isi Ja
uındı. llüki'unet bunu d&şiinerek 

dağıt.flla işinin tamamlanması hak 
kında • senelik azamı bir •nüd
det tal in etmlş H l dağıtma t,tnl 

&ura.He yapM"B.k komisyonlar kur
mll!jtur. İcap eden tıazrrlıklar iler-

liyor, c~n sene tapu ,.e kadas

tro mekte'hlnden çıkan 32 ge~teu 

bu 1ı1ıe htffade edilmektedir. 
Dağıtma .koml!!iyonlan faall.}ele 

g~Jer \"'e Trabzon. Glrest10, Or-

du, kt.anhul, dlAyetıerinde icraata 
başlaıml:'lardtr. 

Konıls.} onlar her sene muan en 
'llfl~eOere Jl'Önderileoetdeııdlr. 

l>afıtnıa işi hakkında ıırogram 

haurlandığı Mrada S-184 köyde H 
tnil.} on klisur ddkar lbo<j arazi btl· 
hınnıaktaı idi. 

Hükfımet. '7,5 mllyon dekar ara

ziJ1 :muhacirlere de~:retmı:;--ttr. 

Bet sene içinde lliikflrnet, 'vfırst 

ölÇUlerne ~6 milyon lira ılaymetin
de toprağı çlftçllere dağıtmış ola
caktır. 

't1a1rı: Ah~ Emin YALMAN 

1:) iinkü nüshamızda. meşhur 
8Jaa İngiliz edibi • Bemard 
~ \r'ın Çörçil hakkında bir ya· 
Oku "ardı. Bunu okudunuz mu? 
ltı t ına.m.ışganız ihmal etmeyin, 
~laka_ okuyun. Shav, bu as
~ belki de en derin görüşlü fi
iç· adamıdır. Beş, on satır yazı 
,~ne sıkıştırdığı hakikatler ara
Cak:da her millet için ders alına- kaybedildi Donanma 

DARLANLA 
beraber değil 

Vaşlngt.on, U (A.A.) - ,Amerika 
Bahriye .. '&&neti Ne,·york limanı

nın a,ağı koylll\& mu.yinler' yerteı:tı
rllmeıı;l l~ln hazırlıklar ya.ınhnakta. ol- ~llllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllll~llllll~~llllll~~--------------------..1 

taraflar vardır. 

Şamda müzakerat 
devam ediyor 

cTeferu ve Lfbyaya varan kuvvet
ler, biri .şimali şarki, biri şımall gar· 
bl istikametinde dki koldan Şama 

doğru flerlemektedtr. Şa.m istikame
tinde ilerhyen kuvveUer, bir çok mU 
hlm mevzılcri elde etmekle beraber 
bir müddet !çın ıha.rekatı tatil etmış
tir. 

~ Sba.,,, lngilterenin niçin gaf
h 'Uykusuna daldığını, Alman· 
~a neden silahlanma imkanı 
ııa .. :•ldığım, İngilizlerin neden 
\'e ı h~zırlıksız karşıladıklarını 
~ tehl~kelcr geçirdiklerini bir
~: kelıme ile anlatıyor: Müta
tibi ed.en sonra, İngilizler Çörçil 
,.., canıı, zorlu, hareketli, dün
'tq,"lt .~nıyan. hidiselerin icabı
~li~ore tedbir almağı bilen, i
ıı...Lst adamları iş başına getir
~n kaçınmışlardır Bqka «Bunun sebebi de: Şamda, SUriye 
~ketler Atatürk,· Lenin, hUk1Unetlle bir müzakereye girlfmif 
"41tler ·u 

1
. · R H t" bulunmalarıdır. Emin kaynaklardan , D".ıusso mı, ıza an ı-h k _.;ı __ , ____ 'da gelen haberlerden mlizakerelerin mu 

~ U et ııw~u.uu. l • v~ waw leneritf 
tid altında inkılap yollannda maktadır. 
'1ııı etken, İngiltere gaflet uyku- cEğer müzakere, yoluy1a Surıye 
'rtı a .dalmış ve rahatı bozulma- meselesinin halli !bahis mevzuu olma
lliı dıye iş başına aciz, hareket- (l>evamı Sa. 5, Sil ! de) -/

'el suya sabuna dokunmaz, me 
~~ıkarmaz tipte adamlar ge- H b d 
~Vtir. Ayni dakikada karşı a e Ş İS tan a 
\>e hareketli, canlı, salahiyet 
deı;1esuliyet taşımağı bilir ~o
tit. e adamlara kıymet vermış-

41 İfte bütün yok8Uzluğu içinde 
~anyaya bu kadar üstünlük 
~ ın. eden, dünyanın bütün 
~balarına. bakim olmasına 
~ en İngiltereyi ta gerilerde 
t'ih kan gidişin iç yüzü ve ta
ıı .... te her milletin kalkınması
~\'eya düşkünlüğünUn başlıca ... 

20,000 
İtalyan 

muhasarada 
Ka.'hlre, 1i (A.A.) - cB. B. C.> 
İngilız umınnt karargAıhının tebli· 

ğ'ine göre, Ha.be.şist.anda. ileri hare
kiı.tı devam etmektedir. Cenupta 
Cimma mıntakasında elAn mukave
met eden 20 bin kışilik İtalyan ku.v
veti etrafındaki çember gittikçe da
ralmaktadır. Aaker1 ma.ba.fil, İtalyan 

(Devamı s.. 6, 8L , ele) *= 

Bazı nazırlar 

Dar/ana karşı 
cephe aldılar 

Lond:ra, 14 (A.A.) - Ami
ral Darlan Fransız ıd:onanrraaın· 
dan müzaheret görnnzyeceğ ni b.i
li~or. Çürrlcü donanma müre•te· 
batının yüzde 60 ı Breto.gne'Hdir. 
~m'l v ı:. 
Almanlara kartı duyulan kin çok 
derindir. Amiral Darlan, Dakar
da fbu:lunan Rkhelieu zırhlısına, 
Brest limanına dönmesi emrıru 
vermiştir. Fakat, gemi mürette· 
batı hu emre itaat etmemı~t.ır. 

BWlun üzerine Ric.helieu Dakar
da ka\:nıştır. 

Haher verHd.iğine ogöre Amiral 
Darlan, Suriye müdafaasında 
çok ileri gidi1mes.ini istemi§lİr. 
Fak~. bazı nazırlar .istifalannı 
verip çekiloeceklerini -söy]enüşler. 
General Veyıgand ise mütareke 
§artları 9C'fçevesini apn bir ha
re.kerte 'bulunamıyacağını bildir-
miştir. 

Darlan'ın bir tamimi 
Viohy, 14 (AA.) - Amiral 

Darlan, Dahiliye Nazın sıfatile 
bütün prefe1ere verdiği bir emir. 
d-e, menfi hareketlerile nükfım-e· 
tin faaıliyeti.ni ıbcırzguncutuğa uğ
ra.tırnağa tetebbiis ed-en memur· 
lar hakkında en ağır tedbirler a
lmırnaeını tamim e.tmi~. 

._~er memleketin tarihini dik
l'liı·e tetkik edersek şunu görU
tih, · ~rihin her devrinde ter
"i . ed.ılen ve revaç bulan bir ne
~nean vardır. Memleketin gi
lit leçilen tipe göre ya yükse
~ "era sukut geçirir. Bakarsı
~ kı, eski Yunanistanda ve 
dıt~z ihtililinin arif esinde ol
llı ltu gibi, bazı devirler kafası-
1\ta llanan, tenkit eden ve ya
~ n tiplere kıymet veriyor. 
«1ı ~ada olduğu gibi bazı devir
«t areket, idare ve kanun a
>la~ Yaratıyor. Yokuş aşağı 
~ arıanan memleketlerde re
~ ~Ulan tip ise; büyüklerine
fitl nı öpen, küçüklelri ezen, key 
lt(e bakan, keseyi dolduran, en
't ltacı ve açıkgöz tipte menfa-

HükUmet el koymazsa peynir 
buhram başgösterecek 

~ınıdır. 
~~le devirlerde düşün~, ha 
~ l~ gören ve söyliyen, ıdea· 
'tipte adam düşman sayılır, 
~, !si rahatsız etmesin ve z~vk 
>.ıı.._lbenfaatleri llozmasın dıye 
~~ına göre ya ateşe atılır, 
~ 2indanlarda sUründürUIUr, 
'll~fyedilir veya menkup ~e 
1\ Itun bir halde bir köşede çu-

lllesine meydan bırakılır. 
ha,~rk tarihinin yükseliş devri 
~Un cihan tarihi i4sinde, canlı. 
~darlı, feragatli, namuslu fiSr:e hareket adamına azami 
~ et verilen devirdir. Bu tip 
~lar, hangi yabancı millet ve 
ı.; ta mensup olurlarsa olsun
'iı.:..~nmış, bulunmuş, yetişti
~· temsil olunmuş, mevki 
' ~ edilmiş ve faydalı olma la 
~ltı 1ntkin verilmiştir. Dünya
~ n~esinde kendi inhitat ha-
<~emleketi içinde kıy

s.te. 5, A ı de) )( /)(., 

Aparhmanını sahp peynir 
stoku yapanlar var 

Hen~ .iet.iheal günlerinde bu
lunıma.mıza raimen ıpeynir fiyat
ları, göze çarpacak ıbir ısüratle 
artmaktıadır. Bir ay evvel teneke_ 
si yedi, 'Yedi !buçuk liraya satılan 
beyaz ıpeynir, eon günlsde 940 • 
960 lkurı.ıta çlkıml§ ve bu fiyat 
dün <0n lbuçu'k lirayı hul.muıtur. 

Peyınir tacirleri bu y\Wtşelifi, 
bu 'Yıl Trakyada peynir iırtibsaii
nin nıokısan ıbu\wıımaaına ve Ana_ 
doluda yapılan .istihsalin Trakya. 
d.aki no.kıeanı dolduramıyacak de. 
recede olmasına ıbamletmekte
dirler. Fakat, piyaeada yaptırdı
ğımıız tetık.ikler. alakada'J"lann ile
ri etırdük!leri ıbu .ebe.pkJrin de a· 
mil okluğunu ıgöatermdde bera
ber maalesef lbu i,te bir takım 
haris etlerin <le l'ol oyınamata 
bulunduk~-arı <neticesini verme:k
tedir. 

Tra:kıyadan ve Ana.dolunun 
muhtelif yerlerinden. §enrimize 
hergiin ıkiı1liyetll miktarda p~ 
gelme6ine rağmen, 'Pİyaaaya .ibti. 
yacı :karşılıya.cak miktarda mal 
çıkarılma.sına meydan verilme
mekte v.e bütün ~ler ıfiyat 

yükseltilmek euretile bazt serma. 
yedadar tarafından ahmp huz
hanelere depo edilmekıtedir. Bu 
ed:>ec>ledlr ki, henüz peynir .is· 
t.iheal mevcim.inde ıbulunukluğu 
ve ekl~ ıküll.iyetli .toklar mevcut 1 
olduğu hald~ fi.yatılar, geçen se
nenin bu aıyındak.i fiya.rlara nua. 
ran, yÜ;ı.de yirmi ıbct dereceaindc 
aözc batacak ıbir reızayüt arzet
mdcıte ve daha da artmak jetida· 
dmı gö.Stermektedir. 

Dün, rbı1 hueueta .malUnıatıu 
müracaat ettiğimiz bir bakkal.iye 
mağ&Q!la eahibi, yakın bir atide 
vukıuunu yü:z.de yüz ırnuhakkak 
gördüğü bir pexı>.İ1 buhran ve 
pahalılığındıarı uzun uzadıya bah_ 
ııetınüş ve nihayet: 

Stıokıculuk., ıbulaııcı ib.ir hasta. 
bk. gihi "<liğer 9ermaye sahipleırine 
ek yava.ş yavaı sirayet ebınekte· 
dir. Bunu i•baıt için, piyaaada ta· 
nmmıt .bir ·komie.Yoncunun mün
ha.ıran stok yapmak fikrile eon 
günlerde apartmıamnı eathğını 
Jile :paraınnı olduğu gibi peynir 
tııtıoikuna. !Y&tırıdığını eöyJ.iyebili. 
ır.im.» denU,tir. 

duğlUlu bugün lblldirmlştlr. Llnuuıa 

daha rdyade dolu ımaytnler konola.
cak obıı•ldıa obenlber· manena ma
,}inaerı de yerleıtUr~eıktlr. Bu yaz 
yapıla<lak olan bir hareketin hakiki 
bir emniyet tedbiri ~nl tıeŞkU .eıdıet'e
ği yoksa Ntdel'e lblr talim mahl,} etin
de ml J<alacakı rtrunih edtlrneml~ttr. 

Alman, İtalyan alacaklan 
bloke edildi 

\'*'flngton, 14 (A.A.) - KooSe\'elt 
Amerlkadalkl bUtun Alman \ e ltal
,Yan matUthatı ile ,Avrupada l~pl al
tına ahmnış bUluna.n memleketlere 
alt alacaklann derhal bloke ..,.W~ 

ini emre4m.,tir. Bu ':tedbiri Jh\n e
den yeni ka.rarıywne Relıılclimhura 

bu hUl>Ullta hudutlıuz tiallhl)'etler !\& 

ren \feııkallde ah\al kanonuna Wl-
4"t• ·• ııfl•·.....,.. .._. .... 

cap ftıleft kontırol Uıdblrlerlain ma-
11~ nmaretl tarafından alınacaA'Jnı 

bUdlnnlştl •. Esasm bu hususta ata
kadar bir Sf\n·ıs öteden beri fa.all.}ıete 

4 
gecmlş lbulunınaktadır. İ 

Almanlar 

itiraf 
ediyor 
Robin Moor'u 
biz batırdık 

Roosevelt' e yeni 
salahiyet veril ::i 

Almangaga 
verilecek nota 
hazırlanıyor 

Bertin, 14 (A.A.) - Resmi 
membalardan ecnebi gazetecilere 
yapılan beyanata gÖre Akmanya 
için Rab.in Moıor vapurunun batı. 

(Devamı: Sa. 6, Sil. '7 de) /// 

Hırvatistan 

Mihvere 
giriyor 
Pakt bugün 

imza edilecek 
Buıgün alman bir habere ıgÖre 

Alman Hariciye Nazın V on Rib
ben~~ Venedik'e gitmitt.ir. 0 -
raıda, l.talya Hariciye Nazırı Kont 
Ciarı.o ik görüşecekıtir. 

Yon R.ihbe~rop'un beraıbe
rinide 'Pr:ens B~mark ve Hırvat 
lider.i lbulunma·ldtadır. Yarın Hır· 
vatiatan üçlü pa'kıtı imzalayarak 
mihvere girecektir. 

• Ra~o Gazetea.i -
Paveliç Venedik'e gİtti 

Zaereb. 14 (A.A.) -Hırvat 
tlderi Paveliç, Mare§al K vaterni.k 
ve Ha.riciye Na.zırı Lqk.a Kov.iç 
ve maiyetleri erkanı bugün öğle
den sonra Venedik.'c hareıket et· 
mitlerdir. Pazartesi akşamı dön· 
meler.i muhtemeldir. 

GÖBELS'IN 
MAKALESi 
YÜZÜNDEN 

Gazetesi 
toplahldı 

Göbels,e glJre 
lngilterege 

Nevyıork, 14 (A.A.) - Dow. 
jones ajansına ge}en ~r telgrafa 
göre nazi partisinin gazetesi olan 
Voelıkischer Beobacıhıt-er'in B. 
Gö'bbels'in lngilterenin isti~run 
yakın Olıduğunu gösteren bir ıma
kaleaini .ihtiva eden son nü9hası 

(Deftlm: s.. 6, iL • te) 1-J 

Sovyet - Alman 

Alman 
tahşidatının 

sebebi 
Başka imiş 

Moskova 
neşriyattan 

memnun değil 
Alımen,yanın şark luııdutların

da ıyaptığı ta~dat etrafındaki 
nqriyat Moıskova.da asabiyet 
uya.nclırımı§IUr. Bu neşriyat !hak
kın!cla Ta98 ajansı !bir ıtebliğ neıı
l"Qtmİştir. 

Bu yıl mahsul 
bereketli olacak 

Ziraat mütehassısları bir 
rapor hazırladılar 

Silolar1mızın istiap yekunu 
108 bin tona çıkacak 

-._ • .. l'/e,1.-..- ne iwtU:e
d'ir;ı Yalnız -.tıbi bir tahmink 
kalmayarak ibuna dair esaslı bir 
rapor 4-ıazırlamıı.k rüzere Ziraat 
V ekalcti mütehassıs bir heyet 
kurmuştur. Heyetin vardığı ka
naat de şudur: Bu ıseneki zeriyat 
90fl .derece iyidir. 

Kışlık ve yazlık 'Zeriyat, ııon 
zaımanlarda yağan feyizH yağ-

munana ;fild .... 1tnemnun.iyet 
verici bir inkıi§Clf ogÖStcrmiştir. Bu 
sayede T rakty&da yeni mahsulün 
çok v~rimll oiacağı umuluyor. 

Ege ve ÇukurGvada bu seneki 
buğday ımahsulü diğer seneler
den daha .i)i e"1e edilecektir. 

Umumi surette ıbiıtan yart İçin 
beııeket!li bir maiheul bekleniyor. 

(De\·amı: Sa. 5, sü. e da) -

HARP VAZİYETi 

Fran6lzlar 8811 kuvvetlerile 
Şam ve Beynat bölgeleri cenu
bunda lngilizlcnn cephe mahare
belerine kapıldılar. Ve kuYYet
len az olduğu İçİR lnık • Suriye 
hududunu muayyea istikametler. 

cle·bile il•aınai• muvaffak ola
...chlar. 1ngilizler uıl neticeyi 
~ Mldırchklan motörlü 
birliklerden bekliyorlardı. Ce. 
nupta cephe taarruzları yapan 

(Beqmı: Sa. 3, Stl. 1 ele) 

Fransız Elçisi 
merasimle gömüldü 

• 
Ta• ajansı, Almanla.rın ,ark-

ta tahfida.t yaphlıılarını kabul et· Franaiz elçWne Ankara da yaptlan mer .. ım 
mektedir. Fa.kat, aynen Sovye.t naneanın .Ankara büyük elçisi 1 şılanmıştır. 
ajanaı~m tahirin,i ıkuilanahm: müteveffa Jules Hcnry'ıUn cena- Cenaze trenden reami mera· 
cıBa§ka sebeplerle yapılmalcıta- zcsi ıd.ün eıabah Ankaradan ~hri_ simk alın:mış, Den~aruım hu. 
dlr ... > Bu bafka 1'Cibeplerin ne ol. mize getiıihni§tir. Cenazeyi ha- susi hİI' vapur.ile Tophane rıhtı· 
duğu tasrih ecülmemek.lc bera- mil lhwıuai VCl3C>nun bağlt ıbulun - mına geçirilmiştir. Cenaze bura· 
beır, Alman kuvvıetler.inin iaşe duğu tren Hay\Clıarpaşaya saat dan otmnobile Jcıonularak FJan
baJumından daha müaait yerlere 9 da gelm.i§ garda Örfi İdare Ko. sız aefaredıanetıi kiliaeeine götü
ye.r!Cft'i.r.tl:me$ için olduğu tahmin mutanı, Vali ve Bdediye Re.is r~ ve dini ~raaim yapılnılf-
edileıbilir. muavinleri, &nn.iyet müdürü, tır. 

lngilizlere göre tahfi<la'I: hak- F ra.neız kıolonisi, looll.$01oshık er- - Dini one.rasimdcn S>nra cena· 
ikında izahaıt. vermek Sovyet Rus. anı ve ııeıhrimizdoki ecnebi ikon. zc Feriköyündeki Fr.aneız mezar 

(Davamı:~ t6. Sü. ti da.) - so'losluklar erkanı .tarafından kar. lığına ıgötürülerek defne~iı 

' 
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Avrupada 
20> Senelflrl 

Nasıl Geçti 
Plajdaki binalar 
tamir edilecek Gözlerimiz bir noktaya dalmış, 

bu şıpırtıları dinliyorduk Belediye Dah.iliye encümenın
• de mühim ihale yapılmıştır. 

ITazan: Rebia 'ievllk BAŞOBÇU 
Telif ve tercüme ha'kkı tamamile rn Muzdur 

-60-
Dcnfzde çok hafı! bir rüzgar var· olmasını rica ettim bu teklif om: sc

dı t~otra kUçUcUk dalgacıklarm ha- vlndirmedl. l\Iemleketınln kanunları
!!! şıpırtıları arasında akıp gtdıyor- run müsaade etmediği bir şeyi yapa
du. mıyacağını 8CSI heyecandan k ııllerek 

lklm>z de gözlerimiz bir noktaya söyledi. Ailesi onu ~rkedecekti. Mem 
da.Jmış bu şrpırtılan dinliyorduk. leketl onu bir ha.in gibi sayacaktı. Ha 
Bıı aralık o: yır, o bunu yapamazdı. F..ğcr aşk bir 

- Ne güzel gece, dedi. insanı öldl\rürse, o ö1Um1i kabul ede-
- Ara sıra bu gece)i hatırlıyacak cektı. Fakat daha. fazla !edakArlık 

mısınız? Dedim. yapamazdı. Her ~y ona yasaktı .. 
- Daima, dedi. Bu cevap benim Umldimı kırmadı. 
- Ben dedim. Yakında ylne Ka- 1çlmdckl ateş milzmln bir hastalık 

radcnlze mayin dökmeye gideceğim. gibı ~lerco bende ya.şadı. MUtarc
Kotramı bura.da bırakayım. Ahmetle ke gelip de Türkiyeyi terkcdinceye 
berabel' gezersiniz. kadar, iki sene her glln onun geçe-

- Hayır dedi. Siz yokkon kotra- ceği yolları bekledim. Geceleri odo.-

nızı kabttl etmeyiz. sım:la yanan bir ışığın ziyasını uzak-
- Belki orada bana bir kaza cc- tan gormek için saatlerce yol yUrU~ 

lır de bir daha. dönemezsem? dUm. Yağmurlaruı, fırtınaların altın-
- Heyır. döncccksiniz. Buna emt- da dağlurda pencerP.lcr:ı1e bakarak 

nim. beklerdim. Her gUnUn her saatindeki 
- Ben de eminim, fakat harp za- acılarımı, ıstıraplarımı, hattA asker

manında emniyet yoktur, eğer döne- lik vazüelerlmdekl dUştlnceleriml tbi
mezsem benl. ara w a lhatulamıya le onR yazmak bir lhUya.ç oldu. 
söz verir mtsinfZ? :M:Utarekede 16tanbulu terkederken 

- Evet, eUı: verlyoi'wn. Dedi. onu görmedim. Son aylarda !benden 
Bu sözteri 8Öylc:r.ken benim gibi o- blisbütün kaçıyordu. En oon mektu

nun da sesi~ ıbir titreklik hisset- bunda 'bana nişanlımla evlenmemi ve 
um. Sevinçten çddınyorum zannet- kendisini mektuplarımla d>om'bardl
tim. Birden fııiadım. Ta lmtranm dl- ilJK1?lC etmememi rlca ediyordu. 
reğinin tepesin-O ikadar sanldmı çık- - O vaJdtten .beri, ondan hiç bır 
tını. Oradan: haber almadın mı? 

- Mımct, RetJ;tt. diye bağırdım. - Hayır öğrenmek de istemedim. 
Buradan btıpinme tıh1C1" bWıe g6nde- Zavallı azh: kilçllk kadın! Onun da 
nyorum. bahUyar olmadığıne. emlnlm ben. O 

Hepsi birden bcohn canbazlığıma da, ben de, bozuk bir kemanın tt>lle
cl Çfrpülar. Fakat ben, b.il" haftadır ri gibiyiz. BUtun lhayatnnızdıı. akord 
ıçnnl kemiren ı9tırabm bu gece sc- etmekle., uğraşacağız. Fakat netice
vınce döDdüğünil om:uı da bana. ka- de sesler yine bozuk Çlkaoak. .• 
yıtsız kalmad.ıgını anlamı tını. r.Bu * 
saadet bu ti.mit !karşısında. acaba. ne- Ertem sabah kalktığını vakit Ml:ı. 
ler yapma.ya muktedir değildim? kulaklarımda. Al!ın, BUyUkada hatı-

0 geceden sour.a. yer ytızünde be- raları yaşıyordu. Kalp lhllcAycslni an. 
nim ıçin ne nil]anlı RC de bıı..'!ka bir latır.ken sesinin heyecanını ara sıra 
kadın vardı. O vakit Yördislo nişan- gözl.etinin kızardığını gl:SrUyordum. 
lanalı iki gcçmiştl Ba. rıtfJan- ~ tııha! bir adammış meğerse, 
lanmak binı:z da onun arzır.ıffe yaprl- ya, o, keetane gözlü ince kadın aca
mıştı. ba no olmuştu? Acaba ben onu ta-

Harptcn evvel bir geoo Httmbul'g· nıyor muyd\ım ?Alt, onun ismini ver
ta bulunan :!'forveç !harp gemileri • ınıımişti. İstanbulda. tarudığl Türk 
reflne verilen bir baloda Yördtsle ta- allelerlni hep anlatır. Onlarla geçlr
n~. Eniştesi Norveç fil<JSunun a- diğl saatleri söylemekten zevk alır
mlralı idi. ZevcesUo 'baldızını da 'bu dl. Fakat ötekine karşı dindar lblr a
seyahatte yanında. getinni;Jt.1. Daha damın bir mAbetteki iblr Ulı.heye kar-
o gece tbeni ~ne davet ettiler. şı beslediği .sayglyı duyu.yordu. 0-

Yördis hep böyle sade melek gibi nun ismini de hatırası gibi kendi i
blr kızdı. Bir Alman kadınlle evlen- çinde .saklıyordu. 
mek istemiyordum. Yördtstn bana Ya Yördis? Hayatta yalnız iyilik 
G"ötıterd a-ı sevgiye karşı kalbimde 0 - yapmak için doğmuş hissini veren 
na bir şefkat uyandı. Nişanlandık. bu lyl ve sakin kadın acaba koca~ 

Bu şefkat bugün bende hAlft. Yör- smm bu son dellllğtnl nasli k11bul e. 
dlse karşı yaşamakt.ndır. Fa.kat o be- decektl? 
nim çılgın rUhumu blr tUrlU anlıya- Hiç şüphe yok. Her vakltkl gibi 
madı. Beni bir tek dakika. hayatım- isyan etmeden her .şeyi içinde saklı-
da. tatmin e~l. yarak: 

Onu !bedbaht edecek kadın macera.. o gün akşam Uzer!, dUn kocasının 
lann<la.n kaçındım. Fakat ben de geldiği .saaUerdo Yördtsl karşunda 
hislcrfle ya.ışıyan bir adamım. Bazan gördllm. Gözlerinin kenarları kızar
\şte böyle oyunda. at koşularında ken mış vo altını siyah iblr halka .sarmı.ş
dimi knybedıyorum. Dalma. sakin bir tı. Odada yalnız kaldığnnız zaman: 
örnek geçen hayata tahammill ede- - Rebia, dcdı. Her şeyi biliyorsun 
miyorum. Ben deniz adamıyım. Ha- diye sana geldim. Alf, bana dUn ak
yatında dalg.alarla fırtınalarla çar- şanı sana gekll~nl anlattı. Onun yap. 
pışmak, boğu.şmak isterim. Buna ih~ tıltlannıı. karşı ne dtişUntiyorsun? 
UyacHll var. Eğer çocuklanm olsa.y- Sen onu bir mücrim gibi gör müyor
dı, onlar, blltiln boşlukları doldura· musun? 
caktı. Asıl feltket, çocuktan da mah - Yöı·dis dedim. Sen evlenirken o· 
rum kaldmı. 

- Alf, dedim sen çılgınhğnun ce
zasını daima çekmeye mahktlm ko
caman bir çocuksun. 

nun çılgın bir çocuk oldufunu gör
memiş miydin? 

- Evet. fakat bu derecesini tasav
vur edemiyordum. 

(Arkası var) 

Ka-sımpa a, Ayasofya, Haiıcı
oğlu, İnönü gez' ı ile F. orya pla
jındaki 'binalar tamir cdilecektır. 

-0---

Nahiye müdürleri arasında 
değişiklik 

İstanbul vilayeti dahilindeki 
nahiye ımüdiırliık\erinde bazı de
ğişildikler ~apılmı tır. Bu arada 
Alemdar nahiyesi müdı.irü Fahri 
Şilenin Alçalt nahiyesine, Küçük. 
paza-r nahiyesi müdürü Ali Rız.n 
Hadımköy nahiyes.ı tmiidürlüğü
ne, Beyazıt nahiyesi müdı..irü Nu
ri Yalovanın Kılıç nahiyesi mü
dürlüğüne makledihniş. Beyazıt 
nahiyesine Samatya nahiyesi mü. 
dürü Celal, Samatıya nahiyesine 
Taksim nahiyc:ıi müdürü Hulusi, 
Alemdar nahiyes.in" de Kılıç na
hiyee.i ımüdfüü f' evz.i .getirilmi~tir. 

-----0,---

Ekmek parası istiyen adamın 
üzerinde 1 16 lira varmış 
Dün Sürmeneli İbrahim ismin

de bir' i Bdcdiyeye müracaat 
ederek fakir olduğunu söylemiş 
ve .ekmek parası isteani9t.ir. 
Adamın hali şüpheli görüldü

ğünden Üzeri araştırıLmı!I ve 1 1 6 
lira parası oleluğu aniaŞ"lmış'tır. 

---o-

Polis mektebine alınacak 
talebe 

Eımn·yet Umum Müdürlüğü. 
An'karada bulunan Polis mciktc· 
bine ortamektep mezunlarından 
müsabaka imıtihnnilc talebe a\ın
maGına 'karar ver_,m.iştir. Müsaba
kaya i~tirak etmek istiyenler 'bi
rer 'ta~name ile ya -doğrudan 
doğruya ya da lstanbul Emniyet 
müdürfi.ığu vasrtasHe Emniyet 
Umum Mü-dürlliığünc müracaat 
edeceklerdir. 
~ 

Eli sopalılar çoğaldı 
lhlamurıda oturan Ahmet A

yar r!e ~ue.tafa Dalay cün 'bir ka. 
dm mC3Clceinden kavga etm' er. 
dir. Kavga esnasında Ahmet eli
ne geçirdiği bir sopa ile Mustafa. 
Y• kafa ından !Yaralamıştır. Mus-
tafa ~davi altına ahnmış, suçlu 
yakatanmıştır. * Sütlücede oturan Mehmet 
lsrnait- ve Mustafa iş yüı:ünden 
ka.~ya tutuş:mu§lardır. Bu esna. 
da lsmail eopıııyı kapınca rakibi
nin laafasına indirmiş ve ağırca 
yaralamıştır. 

,.-Soruyorlar ? 
'\ 

Odun kôıniirü, hiç liphcslz ki, 
gUnlUk lhtty~la.rmuzm ön atın

da bulunur 'e ha\a gaıı t.csısnh 
bulunıru;>an her e\ılC, bu mev
fllmde de az çok arfolunur. Fi
yat murakabe komi yonu, g~en 
!lene bunu iki cinse aywmıı,, po· 
rakende satı lar için Aruıdolu ko
mürıine 5,5 ve Rumeli kömürüne 
6,5 kuruş a:ıamı flyat ;ko.)ıııuş. 
tor. Bu ne ne.)1 o gündeııberi heıı 
6.5 kuruştan alıyor "e blrlblrlıııl
:ıe merakla sonıyoruı: 

- tstaııbııla Anadoludan hlç 
mi kömür gelmiyor acsba ! 

bUse.)dl. Size lloş gel-

~:.4 TAN ---

1-llR 
ası kongresi 

intihabat neticelendi. İdare 
hey' eti ilk içtimaını yaph 

Dün Basın Birliğinin münakap içinde geçen kongresinde reyler 
tasnif edilirken 

Basın Birliği İstanbul mıntaka- ı dullah Balkara, Sait Kesler, Pe· 
sı kongresi dün öğleden sonra yamı Safa seçilmişlerdir. 
1 S te Eminönü Halkevinde top- j Kongre lbüyüklerimize taz.im 
lantısına devam etmi tir. Kon· v:e bağlılık ~elgrafları çekilmesini 
gre bermutat münaka§a ve giı· kabul etttikten eonra Ankarada 
rültü içinde devam etti~ten sonra topianacak Basın Birliği umumi 
yapılan intihaba1lta mırııtaka idare k · · c.saıs' ı'n' bı'tı'rdı'g~1• ta . 1• I k . . ongresınJn m J -
lıeyetı ası aza ı ·!arına Hakkı la- 'ht 't!.L b·ı l·,.·nde ve 

k U B·· h F I k R r rı en ı ıoaren r ay ,1 
rı. ..s. .. u,ı: an ~ e e : ~at ·ey_ idare heyetinin tayin edeceği ta-
zı Yuzuncu, ~og~n Na.dı, Muvaf. rihte toplanmak iizere italik edil-
f ak Sonal eçılmışlerdır. ·au' l mı, r. 

dar; hcy~j yedek azalıkları- idare heyeti dün akşam ilk iç· 
na '8cçllenle.r ıse funlardır: timaını yapmış. idare heyeti re-

Cemalettın Saraçoğlu, Feridun isliğine yine Hakıkı Tarsk Us inti 
Osman Menteşelioğlu, Fuat Du- hap edilmiştir. 
yar, Kazmı Şinasi Dersan, Nuret
tin Oryıan. 

Hay.si.}"ıCt <livanı asli azalıkları. Ankarada ekmek, lstanbula 
na: d h b nazaran a a eyaz 

Rcfjk Ahmet Sevengil, Enis . . -
Tahsin Til, Ömer Rıza Doğrul. Ankarnda~ ek\meklerın latan-

. . bul ckımekierıne nazaran daha 
fiaysıvet dıvanı yedek azalık· ı b .Lt w h b 1 k b' 

1 - eyaz çm ıgı a er a ınara ır 

arına: .. · ·ı · 1 · numune geUrtı mış ve yapı an ın-
Muharre.m Fey-zi Togay, E~ref celemede Ankaradakj •unların 

Şefık Atabey, Bürhan Cahit daha beyaz ıolduğu görülmü§'tÜr. 
Markaya. Bundan ba~ka lstanbul unları 

Ankarada toplanacak umumi 
kongre ımurahhaslığına Seliımi İz
zet Se~;les. Bürhan Felek, Vala 
Nurettin, Cihat Baban, Naci Sa-

~ 

iyi anaya da tutmadığından yeni 
çaro1er aranmaktadır. 

Yakınchı. 'beyaz ekmek piyasa
ya çtkarılacaktır. 

Beden terbiyesi kadın mükellefleri 
dün Gülhanede toplandılar 

1386 çuval 

Kahve piyasaya 
çıkıyor 

Ha.yıdarpaşa gümrüğünde bu· 
!tınan 1 J.86 çuval kaiwe dün İs· 
ta;.oo.ı Vilaye-ti emrine W!rilm~
tir. Bu kahveler, maliyet ve satı§ 
fiyatlan tdbit eclildikteın sonra, 
imkan 1hasıl oıduğu ta'kdirde ge
lecek bafta içinde tevzi ecHlecek. 
t.ir. Vilayet, tevziat işinin emin 
bir ek.ilde cereyanı için ıbir heyet 
teşkilini \inumlu ·bulmaktadır. 

Adam ba§ına 100 gram kahve 
dağıtılacak 

Paı;arte i günü Vilayette bir 
toplantı yapılarak gelen kahvele. 
rin ıtevzü mesele.si ~örüşüle<:ektır. 

Bu :tevz.iatın 1bir cıldcn yapıl
ması kuvvetle muhtemeldir. Ay
ni ıtoplantıda kahveye bir f.iyat 
da konacak ve istiyen ımamurla
rın makamlarına. her memura 
100 gram olmak üz~re tevzi edi
lecektir. 

Altın 26,40 lira 
Dün Reşadiye altını 26.40. 

külçe altm da gıramı 334 kuruş· 
tan ısatılmıŞır. 

--o-

Dünkü ihracat 258 bin lira 
Düp 258 !bin 381 liralık ihra

cat yapılmı§tır. Bu arada fsviçre· 
Y!: fındık, &usam, ketentohumu, 
bakla, Sion~aya da lkuru üzüm 
satılmıştır. 

---o--

T oprak Ofis yeni silolar 
yaptırıyor 

Toprak MahsuHeri Ofisi, işti

gal saha6ına bakla ve pamuk 
mahsullerini de ithal etmiştir. Ü· 
fiş, yurdun .on sekiz mmtakasın

da ber 'biri 1500 - 2000 ton mah. 
su! .ist.iab e<lecck eilolar yaptır
maktadır. Ak.şehir, Akçakale, 
Bcylikahrr, Cerikli, Çardak, Çan. 
kırı, Çay, Çorlu, Dinar, Diyarbn. 
kır, EıreığH, Erzurum, Fakılı, Kay
seri. Kıılklareli, Hur~tpınar, Şcfa_ 
atli, §arkı~la, Tekirdağı, Yıldız

eli, Yah§ıhan ve Zile<le yaptırıla. 
cak eHolara pek yakında başla· 
nacnktır. 

Muhtekir kuma§~' adliyeye 
verildi 

Sultanhamam1nda ku,maşçı Sa. 
lam on Ergazin, 5 60 kuru§1uk bir 

,. kumaşın ımetresini 850 \kuruşa sa
-:.r..._,. tarken Fiyat Mfüakahe bürosu 

Kadın mükellefler dün Gülhane parkında bir toplantı yaptılar. 
Remıimiz bu toplantıyı göstermektedir. 

Beden terbiyesi •kanunu mu- 14,30 da Gülhane parkmda top
cibincc §ehrimi:z.deki beden ter- lanmıştır. Eminönü kaymakamı 

biyesi mükellefliii çağında bulu- Cevat toplantı mahalline gelerek 
nan kadınların da teşıkfüitlandırıl- te~~at .işlerile meşgul olmuştur. 
masma devam edilmc'.kteclir. Dün Yarın ayni malYaldc v" ayni 
Eminönü kazası dahilinde bulu- snaLte Eminönü kazasındaki cr
nan 500 C<ııdın mükellef saat kek rniıkellefler topJanacaklıı.rdır. 

memurları tarafından suç üstün
de yakalanmıştır. Suçlu Adliyeye 
verilmiştir. 
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Zavallı Yördls, sanki o, ıstırap 

çekmiyor mu zannediyorsun? Ben o
nu kendi gösterdiği kııdıı.r esut bir 
kadın görmUyonım. 

- Biliyorum. zavallı Yördls, dedi. 
Hıç bir zaman mesut bir kadın ola
madı. Fakat ben onu nlda.tmak iste
medim. 

- Eğer tnez kon 
dlnlz derdJ. 

Raif clehşetle gerl ~eklldJ. Bir bill&r tabut 
içinde zarif ve gllzel bir genç kız yatQ or
da. Arknsmda. kınnıu blr elbbe, elinde bir 
yelpaze \"&nlr. İpekJI kum!Ujlaı' \·e da.ntem
lar içinde tııU. Bu b Cır tabutun hCI' tarafı 
&Olgun kade11 gUllerile dolu kil. 

YEŞiL GÜ 
çok kaJındır. Bu kapıyı kırmak için bir aat 
lılzım.. Hayır Iloda, ümide dfişmeylnlz. U
şaklar anahtarı ,·ermezler. Bunlar, benim c
mlrJerfml körli köriıne dinlen~ hayvania~
ııırş maltlCıklardır. ~adece efendilerinin emlr
lcrlnl dinlerler. Zaten pollı ferin ııöylediğinl 
de anla!ıunazlar kJ ... Kimse bizi raha.t ız e
deınez, hl~ merak etmeyiniz. 

BUyükada<la içimde tutuşan ale
vin şiddetile o senenin son baharında 
izin alarak ~ol'VCÇC kadar gıttim. Ar 
tık evlenemlyeceğlmlzl harbin çok 
uzayacafını, kendisinin de hUr ol
duğunu Yördise söyledim. Fakat 
Yördis bunu asla kabul etmedi. ts
tanbula avdet ettikten sonra da on 
be yirmi ııa.yfalık mektuplar l'Sğdı
rıyor, kendıslnl tcrkctmemem lçln 
yalvarıyordu. 

- Zavallı Alf, dedim. O zaman, 
çarptfmak istedlğln fırtınaların lçln 
den çıkabilmek için çok boğuşmuş o
lacaksın ! 

- O vakit, bence her IJeY mUsavl 
ıdi. BUtlln mcycudiyetlmtn lbir tek 
me;'kezf va.r6ı. O da kestane 
renkli iki yıldızı dalma karşımda 
görmek, kalbimi okuyan bakışlarının 
önünde saadetini bilmek. Hiç bir ka
dın beni onun kndnr anlamadı. O· 
nu da hiç kimse benim kıtdar tanıya
mamıştır. Hiç kimse lbcntm kadar 
ona hayranlık vo sevgi göstermemiş
tir. 

Yördlsle nişanımızı fe.shedlp tstan. 
bula döndüğüm gUn, Adaya koştum 
onu bir Wıza ancak beş dakika tepe
de çamlarm altındıı. sördUm. Zevcem 

- Yaklaşınız ... 
BaJ1 yak.IAljtz. tnez siyah li&Çlı, uıun kir

pikli. t;lyah gö'llü, aedef t.enli, gül dudaklı 
bir kıMı. Sanki blmemlf} do uy;kuy&i yatmıı; 
gibi idi. 

Tam o aralık mero(umden ~ak esleri 
duyuldu. 7.end uşağın 1b tisi koşa koşa. gel
di. Dllsfz olduAu için bir ~· M>yll.)·enıiyor, 
fakat ellerilc gözlerile bir ~ler aııJatımık 

tJ,yordu. Carron gU!erck: 
- Korktu unum utradmız. Polis hlnizl 

bulmuş e\1 kuşntınqlar deıdl, 
Roda &endelcdl. Raif kızı kolları &ra1iln8 

aklt \C t elli~O u"'raştı. oatton deli deli 
rfilUyor, gözleri hınst n \e lm.kançlıktarı 

parlıyordu. 

- Ne korkuyorsunuz'! Ölüm bizi kartara
cakhr, Uçümiizli de kurtara('8.ktır. 

- Çabuk kaçalım. 
Rodnnın bu !'oıJert boşa 1rittl, çünkü lia

pılar kapanmışt.ı. Zene( !hemen d~&l'' çık
mış ve efendtsinln emrlnl ~'('rlne getim1lş, 

hepsini birden oraya kUitlemf,ti. Raif ye
rinden fırlayal'G.k kapıya koştu. Fakat ağır 
demir kapı Dll!lıkı kapaJı tdL O zaman Raif 
c~lnden tabancayı ~a.rarak Carrona nişan 
aldı. Oarron )erinden fırladı \'C tıllahı kap-
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maıc lsUı<U. :\lt>nnJ l<ıtlkıunetlni değiştirerek 
patlaymt·a ram kırığı se81erJ duyuldn. Bll
liır tabut kınlntL<]h. Etra.fa. aı:alp, iç b&~ ıl· 
tan blr koku yayıldı. Raif b11 kokuyu Bol
den'ln olılüğiı giın t&ksldo de hi,..,ehnlştl. Car 
ron kahkahalarlııı lerek bağırdı. 

- Boobn 3u.pacağmı şeyi iz benden C\· 

\'el yaptınız, MI ter BrirU .• Si.ti tebrik eder 
'e te.~ürler ederim. 

XX.\'V 

Zlm.inLt GOLLER 

Raif, hayatında ilk defa olarak korku ıııs
slnl dU.)'Uyonlu. Kcndl hayntı da, Rodaıım
t.:I de t hllkede idi. Çilnku karşılarındaki a
dam ılcll itli. BUiur tabuttan ~ ükselen zehirli 
gtılleıin kokıniu etrafı rr:rordu. Fazla ola.
ı·ak ta Rnlf'm ııaıu Carron'un eline ges:ını~
tir. 

1 ter ı tenıez bir nezaket hn rı tnJmınrak 
dedi ki: 

- Emrederseniz ka1nyı açsınlar. 
Oarron &ak1n bir ta\'lrla ee,·ap \·erdi: 
- Bunu .)npnuık teseııı de yine mümkün 

olamaz, uşaklarım aruılıtan öyle bir yere 
sakladılar ki, artık ikbn eler bulamaz. 

t 

- Pol~ kendilerini bulmağa mecbur eder. 
Roda nfees alanuyormut gtbl bir hareket 

yaptı. 7.ehlrll giiller t-061rlerlnl göstermeğe 

1Ja,o;Jaı111ştı. 

RuU, c.·ckctlnl ~·ıkarnrak billur tabutta ı:ı.

çılan rahneyi tıkadı. 
- .Nafile uğrWjlnaymn;, M ter BrlrU. Bu 

a.nC'ak mu\llkkat bir tedbir olablllr. 1nez'ln 
sc\'dlğl giillcrin koku o her tUrlU engelleri a.

,anık her tarıı!n sokulurlar. 
Carron tnbuta yakla..'tı '\'C götlerini İncrln 

ln<'e \ Ucuduna ıllkerCk baknıağ'a ba..5lııdı. 
Roda olduğu .)t>re ~ ı •ılınış lmlnuştı. Raır, 

kı~\ ) aklaşara.k sordu: 
- Roda.. Kurtulmak lmkaıu olouyat·ak 

mı': 

- Bilmem ki.. I<'aknt brn bu netll'eyl tah
min etnıell iıllııı. 1'ıillSd oldu da. dfö;üneme
dlm. 

Tam o ar hk kaıurun öbür tarafından es
ler duyuldu. Raif, buluncluklan yeri duyur
mak için ha;>kırdı. Fakat s lııi duyup doy
madıklarını anlnyrunndı. Hiç cernp gelme
di. Oarron sakin bir t:ıı.vırlıı: 

- Knpı kaim demirdendir. Dunrlar da. 

l'enldeıı kaprnın öteki tarafından 6C51er 
duyuluyordu. Carron ba.-~rru blllOr tabuta da
)'&mt') konu,uyordu: 

- Cleketlnlzl oraya koyduğunuza ı.vı etti
niz, MI ter Brtrll, udıı.n çı~ balık g1bl 
boğuiıııaktantıa ~ &\&Ş .) aHtŞ ölelim. Konuş
mağa. dü,ünmeğe \aktlmJz ohun. Roda. hak
kında, kendim hııkkında öğremnek i!>ted.lğlnlt. 
her ~.)1 sfzc anlata)'U1'1. 

Ral!, gen9 kızın ~·anma oturdu. Kapının 
iite tarafından yine sesler yükşeldl, sonra 
bustu. O zam n Carron anl.atmağa. başladı. 

XX.\'VI 

INEZ FACiASI 

«Babarn Jamalk adaı.ıwn en zen&"inlerln
clen biri ldi. An11eıni hiç taruma.dnn. Babam, 
lıeni çok fit'l\erdl. Talııılliınl yapmak için 111-
glltrrnye cönderdl. Döndüğüm zaman kendl
ı;irıe işlerinde yardım etmeğe başladnn. 'l'lr
rnl iiç yllljlmd& iken babam öldii. Büyük bir 
bernte ahlp oldum. Rengimden dolayı ada
daki beyazlar bana ayni eevlyede ımı, gibi 
mua~le etm~lcnli. Yalnız ~laJ.ne ismlndo 
bir İngiliz bana 90k dostluk gösterir \'e beni 
dalma e\ine da,et ederdi. 

(Arbaa 'Ar) 

rs _ s _ 941 

Kehanete lüzuıt1 
var mı? 

Ş öhreHi muharrirler, 85' 

d. ıo· keri makalcciler, ıp 

matlar, arasıra makaleleriJıde 
.ıı· 

ve beyanatlarında, harbin §Uft'İ 
da veya burada bıteceğini, ""c1e 
safhanın filan veya falan yer • 
cereyan edecegİni tahmin ve> 
iddia ediyorlar. 

Ben, bu zahmetlere aaY°' 
rum: Ne diye kalem saUayorlJI'• 
ne diye kafa yoruyorlar?... ...ti 

Bay Hitler kaç defa deıtP, 
mi ki: «DÜ§manı nerede J>ulııf 
sak orada vuracağız.» 

Bay Çörçil kaç kere söylcfl1e'. 
di mi ki: «Düşmanı nerede bll 
lursak orada vuracağız.» 

OiiJmuna Yunanistanda v~· 
ya Suriyede vurmak arızid1'' 

ıı· 
muvaklkat safhalardır. Alına 
ya için dü§m n, İngilteredediri 
İngiltere için düşman, Alrrı•11• 
yadadır. Şu halde, kehanete ııe 
lüzum var: Harp ya Almatı>"' 

'te" 
da, yahut da lngilterede bı 
cektir. 

Hasım Ataleti 
On bir" yaıında iken yolu~ 

Mısıra düımüıtü. Babam b~. 
hayvanıtt bahçesine götürCliD', 
dü. Saatlerce gezmiftik. ~~ 
hayvanat bahçesini gii cı) 
ğim için bir mukayese yaP.~ )t' 
değilim. Fak t bilenlerin so1 e, 
dikleri~ göre Mısırdaki bab~, 
dünyadaki hayvanat bahçel eıı
nin en büyüklerinden ve en ı 
ginlerinden biri imiş. ere' 

Bahçede gördüğüm yiizl uJ 
hayvan arasından, çocuk jı;ı' 
icabı en ho uma ve en garib }il' 
giden hayvanlar: Maynıuıı ~ 
zürafalar, kangurular ve 
yılanı olmuıtu. • tel' 

Bahçede hemen her c~.~~ 
maymun vardı. Bunların tıı • 
maskaralıkları benim gibi ~· 
ka çocukların da en büyük e 
lcncesi oluyordu. bO" 

Zürafa upuzun boynu ile jıı' 
§Uma gitmi§li. Hayvanları J· 
sanlar gibi giyindimıek adet " 
sa zürafaya nasıl bir yakalı1' ~ 
nasıl bir kravat lazım gelec'J" 
haı· düşünürüm. et~ 

Kanguruyu karnındaki c1 ~ 
yüzünden pek sevmiştim. > ~ 
rularını bu cebin içinde tıııı1 ııı· 
du. Kangurunun ön yakJıırt ~ 
sa, daha, doğru u bunlar 11~ 
dei'il el, arka ayakları u ibl 
kuyruğu ise demir halat ~~ 
kalın ve sert. Bazan arka 11 atı 
larmın üstünde susta durd>' 01• 
bazan da dört ayak oM' bJ' 
Dört ayc.:'c olduğu zaman ~~5• 
kuyruk ufki bir direk gibı tetl 
vaya kalkıyor, yavrular ceP ot 
çıkıp bu direğin ü .. tüne tüne1e~ 
ve (Üneşlcniyorlar. Görüle' 
§ey doğrusu... ~· 

Boa yıl nı ho§uma değil,. i1 
ribime gitmi""ti. Onu ziyaret~e' 
büyük bir talih eseri olarak ;yı 
mek zamanına rastlamıştı. d . 
Jan, kuyruğundan bir ağacın reJO
lına asılı bir halde duruyo J,.ı' 
Kafesine bir kuzu bıraktı '?ıı 
Yağlı kayıı bir saat rakkas•:~· 
saJlanmağa başladı. Kuzu t ııs· 
keyi anlayarak öteye beriYe 

0
t) 

çıyordu. Fakat yılan, taııı ı 

tından geçerken kuyruğu~u. d~, 
dan çözerek bir halat gıbı f 
zunun üstüne düştü, sardı, .. tı~ıfl 
vancağızın vücudünde d~, 
oldu, kafasını bir yana, k"':'....il 
ğunu bir yana çekerek düğW'~ 
sıktı, kuzunun nefesini k~ 
kemiklerini kırdl, ondan so tıf 
çözüldü, ağzını açtı, zaV'~I 
yuttu, kamı şifti, on be§ 'Yr 
dakika sonra da uykuya dal "e-

- Artık yuttujunu ha~ 
dinceyc kadar uyur, dedile'; 1 

D.. B G"bbel ,. VölJ;•f un • o sın ,. 

Böbahter gazetesinde çıka11 ~-· 
kalesindeki: «Çörçil Alıntl11 ıe
rın zahiri hareketsizlik dc"'eel' 
rini müteaddit defa tccriıbC e' 

mit bulunmaktadır. Bu ~sr ı. 
ketsizliğin Almanların btı~ıı 
dubeler indirmeden evvel ı.ı~ıet 
uzun nefes aldıklarına dc~i 
ettiğini pekala bilir» sözl uf'' 
okuyunca, her nedense, çoC tş• 
luğumda g(jııditğüm boa >" tıi• 
nile kuzuyu h tırladun. ~ııe 
kalen de Avrupanın bir d

1
eti.,i 

kuzusu, hep hazım atalet .,c· 
takip eden ani hücumlıırl~ ıcrİ 
fesleri kesilerek ve kcn:1~jle 
kırılarak heyeti umunıı'Y 
yutuldu. . f1111' 

Yine Mısırda verdikler• 0ı 
lu~ta göre hatınmda fU d'" 
kalmıştır ki boa yılanı kuzu yr.i 
büyüğünü, mesela arslanı ş 
hale sokup yutamıyo"n.!'tr:.ı 

KÖR~ 
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.'"'A r- -L--..&-ı..: 1___ eeetıı1e t&tkik ettim. İçinde yanlıf o- rinde 'bıle b~n zevaıhtrı itibarile tar""'...... ~ "tik"'""_. .. W'Uhn---- v• .... 1sic---..u_-• ~ ......,__ -- lan •nanıe yeni bir yaprak ıı •mftn. "' -..... ., .n.., um leptıe tı 1 il Jıı:, ,_; 
, ':'llt e.~ . - ---• _JLI_.__ «Tarih> keHm .. idir. Yaptıfınız çok daha I'~ riUer bulundutunu .. B. • •• bur ne btr kunm dev1et erkAmmn 
iti.:: ~ - ~ mm- reetmlerbı büyUık çoklutunun tarlhle söylersem, korkarım, , ...... raınız. çevrildi, yeni bit' dPam o,nanmı· W bir ti k .. ~. Etki •· 
~ .. ,.._ aw•-* -r- ya 1*pladı. M"M& oellltmMine tptidedan bttıaat 1apwy. 'ıW d • ı · a. 
~ ,.... tehir' ~ hiç bir allkuı yoktur. AlbUmUnüzUn AlbUmünürıde Aıen.d8'1na öküz a- Tıpkı cm.t ptyeelerde lnıblıı Marefa.l de taraftardı. La.vaıi , M Tau, iri .... .._. fuli. 
ıııL~ F .... nih ,et tarihle aiılkuı ancak reeim güzel rabasile gez~ye gidenlerin re31nl l6 haziran ltMO tarihinde, aktam yaptı, yaptı Almanlar ic;ın tehlıkell 
~ .L. • r•~ • sanatının tereddlal tarihine bir veeı- bana öyle 'bır gezmeyi özletti. Blr- tam saat on ibil"de ~ktl Paul roMMe çıkan ade.ıntwa !Mh· nkbtMıc" dan bu hareketi >ı6kün- JııMi iıakir • ·aw. Plılıılll Al· 
t1.t_-- "" •u....U. ŞMnı mü- ka .... idi etmesi baknnmdan olabilir. çok Türkün stze, böyle bir .,.ezmeyı Reyne.ud, Clhnhurreısı B. Lebntnt.'e 8119 l)lr U«tehkla her -yi hazırladı, - la• ıketiıti, B.. ' M iti 
~ ~ ~· F.. ı.nı;' ikinci Y&MM .,.ni «çl-ıl-> bugUnkü ftlknı'k'-r'"' •~ih ~-ekle- kabtnesinın letıfasını verdl. Maftfal y~. dıtn yıJc~MWilt vapuruna gidecek bit.. ......... kwwd Wia Al· ~ta.. L.......i. __ 1 L-- _ı..tt...11.1-..-_ .,.. -. ..,. ,,. ,.., ., """''"' ıcu"" Mr taralı aehlrledl, bütün gösteri ~n \'e iy&n reısleri c&ydllar. .....1.. -=---~ _ ... 
ıııı..ıı_-~ ·~ - - ctotruııtur. r•nn-kü ıbu albümdeki çiz. rlnl 0"-•Jıy--'-ıertne eminim. Petaln yeni btr kabine :kurmağa b..J0ladı. A.frlkaya kaçmak pro•-'nl 1DUIJ'llDID ,_. ,,. .-.. ,... 
•~ L-.:ı_ L!.... fa ..ıı ,..... °"3 'I"-"'.. ....,. dl fS6 ,,.,.., Herrıot, ....,,...mı l'Öndermif iken se L-...1 ........... _ Lt ... ..aLı 
"il L~ 11111' 7aa ,,...... .. ""ler ne realmdtr, ne de karikatür... K -'- t d ti ınemur ""''l • ,.,..,,_...,, ,..,..._tM enıt Lebrune'tl .... , ._...,- ___ ... m - wai •·-,....._ lnsilia t*lilini kabul •• < ı~ gec<:J'Cr n e ncan oyunu <>1Uun.1u . .......... UT ..,.., yahMten 80ll dakika.da \'&ZPÇt.i . tabii hir meeele ..ı.:...• nH•rivcw. 
'lııııı...:_-..- -..L--L- :ı_ Re9im, dtlnyada en yanın telAkklie· )'()kerden, içkili t:ıDplantılardan daha Bundan bır, fkf rUn evvel fte.y. faya ~r lblrakt.ı, 18'M k&11Unu Kala kala vapurda Daladier ve .....,. .., •v 
~ de ..wı -- - re stire, muhakkak &Uaelllklerin de- fena mıdır, dersiniz? htud radyo ile ~ 'beyanatta. bulun- eeeetslnl yok ettı. Franınzları eekt Sovyet manewaı.r..ı .. it.; 
~ edlı:ehtir. W lııoıJtmee Manchıl ile beraber on sekiz mebus seneki tnlltat faüıreder -ı..a.-u. 
lıi:~ dİiılr' llaim _.. lllıilıt- ttJee txle. çtrldnlildeırhı dahi oha, IÜ- Pazarola Ha.san Bey bu mlllettn muştu: <Pariein önünde dövU.,'W!Ce- k8rkUianrıa utrat&rak bir dikta· toplandı. Bunlana lb!r kısmı da va-
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~ dal-- ilet bir itadellldtr. ÇUWtlerinlzht ço- içtimaı yardım .huletlnl ve zavallıla.. tiz. arkasında dö\'Uşe<:eğlz. İcabıR· Uir1tHc kordu. Diktatör rolUnti fek· purun hareketinden ewel karaya .,._ 
'ıııl..:. ""11111.p ı"b -tir illllediii funda btr reailn ctızenıtt g6remedlm. ra acuna fjeldtni en güzel gösteren da Viiayetıerimlzden binne çekile- len M&relJ&l Petaln oynayacak, fakat Tw aja ...... tıekabi Sow,et 
Lı,.,... ,..._ dan • ... Vtlai r-.n defHim, takat biraz bir misaldir. Zava.Hrlara, lbunıann da ~ğlz, oradan çıkarılırsak ŞımaU he.kiki Jcuwet kendi elinde buluna- çlkınlltı l«'clh ettiler. balammclan ı:. dakika jıçia dol· 
~ ,...._ eltili isin 8QNllM m81Nkkep yalanı~ ve bft'kaç mem- msan olduklarını unutturmıyan bir Aftıka)"8, hattA llzım ceıırae Ame- caktı. Lıwal'• ~t nuırı &ıfabın ve- ra olabilir. Ahsnsra, Wsi de 
-..- -. iiillmi,.Wlir. lekette birkaç resan l'Öl'm°' bir •· hürmetle karıflk bır merhamet ve rlkadakl arazimize çektlecegiz.> Fı·aneız>ıtr 187:S kanunu esaftllnt ren kararnameyi Cüı'ı'l!turreltıi Wb- ıimcti,e kad.r So.,.derclen hir 
liı.I.. ~ ~- bı,,_. Ye mo- daman. Karikatür iftı !Mır .,eyden ev· '8fka.t 'henwm b&fka hi1l •bir nuUette Bafvekılln ve DaMhye Naam demokrasinin ıntuhkeın bir kalesi dl- JWt'an imm ettust lbımdı. Pe- taffpte ~. F •t 
~--. pek • old1llu iPa wl, •ıuıedeırtnı karaktertert teb&rUz yoktur, sanrnm. Maııdel'ın Fransayı bırak1p Şimali ye kunkıklarmı samyorlardı. Bu talıte'nln bUttln •arlanna ratmen acaba ~,.cM •? Bal· 
._ L.: ..... ~ çeckme ... etıttren ıllırif nttkteıerle, ..Wdinneyl Size en ij'renç ç17cileri ililam eden Afl'ikaya çekilmek niyetleri kaU i· kanunda en kUQUk ~r tad1l tttrıtı. Lebrun günterce mukavıeMet ettl kaalardan çekilen ......... s: tehW uiai ö~ illtlhdef eder. Reltrnlerinbde ne za- TUrk :tı.aınamınde. Türk kadınları dl. Climhurreisi ile mebusan ve A- türıU meraaime tAbl idl. Zavallı ls- AlmanylMllfl fismline Ye fima& 
ı..~ t_.-....1.1!_ .ı:. L!....UL 1 1 ı..nn ı.nıyor ve Almaıt testn al· -'-s.· _........1...._.___..ıı T ~ li· •. ..... ........... ....-· ratet var, ne de nUkte ... Resimleri· mevzuu, garbin blrçQk büyük sanat- yan re s eri de bu kanaate ~Irak maı! Mu.tak. t>.. kanunun nazariye- pra ıoe ~utma w 
ıı.....:'!ki>-e • Swi,e lnMlllt ce- nm beni, gUldUrmek değil, kolay ağ- klrlarma en &'UZel tabloları yaptır- eder C1bl ıörünüyordu. Hatti Cüm- lerlne ve tatbikatına ait clttıer do- tı.nd& ve onmm: ıhese.bıılla lif cfüodü- ajana ela ~ .r"°' ........... 
!lııl~ ilerl.m, ve HMeÇ it- lar ibir adam ol8a.ydım, teesaür ve M1'br. hurreisini, kabineyi, mebusları M- lueu btr 89e!'i teıttyme için sene· ttlnU blli~rclıı. Buna ratmen La- harp uballOd• nalı old ..... 
~ 9G ' • • S. kollın v.-..ı hiddetten atıatacaktı. Siz gaitba, lha4cffd 1'tlrk ninnileri rikaya nakletmek için bir torplto, !erce utr•fmıştl. YM, JcararnMM)'l nihayet ima et- li5r9 Aım.. ~ llC8M 
~ l'iWöf e • s.i,e laaclada- Sıze bu açık mektubu bir hiddetin de MJttmemlfllltnD. Bunlarwı. lc;lnde bir de Masailia a4ında. vapur huır Halbuki Laval'tn tek ~ma çe- tirmenln yolunu butdu. Bunu yap- aa.d isah etmeli? 
-......_ ~' ı:uDs • wlMı ~un'Nj'u içmde yeznuyorurn. Maa· ınsanWc llul.tlertnin en ytlkeekJtk· bekliyordu. vlrdıff entrikalarla bu kanun bir- tdrt&n wı kanunu wt3'i ima& et- Mııııh-kkak om bir ter Yani 
~...,. ,., dır luıç· le&et', bende dahı çok mubddes duy- !erini terenntinl edenler oldufunu an. Soıı d&kikacla Jl'ranlUUrm aklı kaç &&at içinde k.ök6nden nra edil· Aım.n,. bu ... ,.... ,.. .... 
~ ....... ._ -.e Halep gul!W'I yok yere inc1llihn1' bir ada- lama1c için Türk tdtıloHlnu 'bilen bl· bafnı4a.n gldınce Chw-chlll, Frarıaa- dl ve yeri~ tıırala\dI. tı.cHlrten 90IU'& 'Mar~ale :Jtnl bk' harW pewipi •11isw ....._ 
~ Pm liua -mMıts. Farat nwn haldı hiddetı şkkletınf braz kay. rteine llOrw,t.YrunuL ya k09Uı, ıhAdıselerin ıkorkunç HY· Laval'ın ileri eürdlltü kidla fU i- kararneıM dalla hnu ettı.dt ki, ye olM ms' =d• ..... cleiiıflil•ek 
~ jhle, • :a_:_....: _.,_.1rli- ...._.;a ............ _,IAHV", A'bilmün"_,,_ bir- Horoz dö-.ı.. alay -..-·nus. ı i d 1n nl devlet Teialnin imza etu.ı dört - LL L-...L- ~ +.dYrl• ~ --·~ _.... ._ ~-~ vurvu-.r~ ı .u.uu 6'"'1"'9"' .,...rn_, r n urdurmata çalıştı, halli • dı: «Demokraaı, fafl2me ve n&ziUte ..... --· uır _._ -- ~ 
~ ~ ••daia P*Mılıı ele- kaç re&l'lline BOtukkanlılıkla, bera- TUrklyede kaç ~ horoz dölüftü· gıltere ile Fransanın bir birlik ku- karşı mücadele açtı. Bu mücadelede ıwmaralı kllrttı. Laval'e Fruaa- ahnektad ... Bu rM"-tia filntlL 
ıııı...~· '.ıiiıt Db' r•'• ..... bel'Ce &i>z ataiım. (EvvelA. ı,unu tek- rürdti? B\fl1ln l»lr çok medelıf ınem- rarak müşterek bir millet t~klt et. eaifdi. Bunun içln llayal hakkı kal- nın mllkadderatını teaiim eden k&· cMn A,,....,. lat ...... , -.ti 
~ il.hrum kat.al alı '%. rar :tı.atl'riataY'lln ki a-lbtbndnt\zün a- leketJeıin beta dılltüftürdtlklerirıi, mıelerinl \'e harbe bu "ekllde dev.am madı. '•eml-'-et i..,erinin klareai ve ............. •• keaııli öli51 ıM 
•ıııL . -.• ""' ""' 'I" r&rnam• tu' dört ıatırctan iblıretti: w-

lııı.l:-uQ'~ F.-s dt; .._ dı c:Ta~n çızgıler> dır. Tarihle hatt6. en :ınedenf menüekeUerde mil· etmeti teklif etti. Kimse kulak ver- yeni kanunu esa!lnin yapılması Ma. tire bir caulhıt kurmak tftda· 
~ 41..d • ' r+ ...:.....ı: tabii Çin tarilrini ""-'11, Türk tarihi· yonlvca medeni inANn Jki kifinin, edi <YMt kanunu MM1JHn millet ta- ··-· du··--..-...•ur·· • ı 1--- L--L~ _,. -· - -s. m,..ı .....- -· m · rcşal Petaine'e bırakılmalıdır. Ha· -- ll'"--r '-'- -- ... 
~....,.. ....._,,.. •• .,, .. ol- ni kutecbyorsunw. Şttkredhıtz kf bwbirini öldöreeiye yumn.tklam•ını İş itten reçmifti. Herkes ne ya- zırlanacak kanunu, mallet 80flradan rafından tasdikinden ewel ller hn- oı...- vllkit nkit u.i iillilen 
~ "'*-n deiiW.. Ftılllıt,... başka bir mrUet ıc;in böy\e bir albttm aeyretııınek lçtn serwt denecek meb- pacatını Ş&.1ırIP dururken -ır tek tasdık f'd«r.> gi bir sebe-ple de\ıllet retsi vazlfele· bir tedbir de ~ .-ir 
........ ~ ~ ........ yapnadmız. Yokıfıa bu mflletln TUr- ı.tl&r verdiğini ıaaete1erde de oku- adam ne lstediğinı biliyor, perde ar- nnl ifa edenılıyecek bır hekle bu· toprak •• .....n.tıerinden ela• 
L:!ee iıtikamet ye lePt ~· kiyede bıHunan meneupları, çok az m•dtnız mı? kasında rolünü hazırlıyordu, bu rol Ç ok gariptir ki, 6'8 Jl'r&n• Junun& wrrlar lleyeti Nil muaVitti ha ulu bir auntte iltifade .el• 
~,.._ 'Ye d..a bu,....-.. sayıda bite otnıar, stze neler yapmaz GöricU Adeti baci1n ca.yrl tabii kargaşahktan istifade ederek, P'ran Ayan ve mebuew'ld&n 1589 klff Piyer ı..a.al lııu ,,uilelert tam hak meldir. 
~ ..._ lanb. Bız Tttrklcr 111e çok mUsama- ol&bllir. Fakat elde eskiye att bo'}an· sız lstlkllllne mezarcı olmaıktan ve bu prenmpl kabul ederek kanunu e. Almanyanm 1"lsüae 1uular 
~~ -~;-- ':..... = hacıyız, maalesef.) Kapaktaki resmi ma ist&tiatiklert 'bulunsa acaba ana- .Almanyaya tiblr bir Franaanm tiek sasinin ilgasına karar vermiş, yal· ve aaltillyetıe ifa edeceittir.ı. 'bu yolda bir ad1111 ·~ 
~. k......._ ltM,.a tabü hatırlarsınız. Bu en matah eee· ların otulları içm zevce intihabında başına hikımi mevklıne çıkmaktan nrz 80 kl~ itiraz etmiftir. Fakat ı....ı, eınıelleriae k&YUf T ... ajama aö)'Wijine -6n 
~ birliktıa Mlıita')'a rin?z obcak ki, astı. 6lbtlınrtln içinde onludan daha ziyade muvaffak ol- ibaretti. Rolün sahibi de La.va.l'dl. Mareşal Petaıne'ntn verecett sa· tuktan llOltl'& AbııianlU'Ul A.· buna inaamanu P,ek tabiWir. 
~ ~ da .,._ ... ._ bu r-.Hri boy&lJ8Ulı kadmlarm d~klannı &örmiyecek ın~.,?.c _..,.._.. fiti 0~ 0 

Jradar twr _ ki, Fmt ukeri •vkİyat ...... 
'e ~--.: F-- lı:wlt- götüslerint ~ dıitı& kapryarak al- ıı:.ki Ttlrk tiyatroculutu ve Kara· Ya..._ ___ ---•eketlere ...,..H.__, • ......__, •··- batl•Wfbr. Hatta AW'D .. 

'-i 
·-- "-:".:..ıı_ ~ kapak yapmı~ız. göz He alay ediyonunuz. Her ikisi- medeniyet lbidelert sÖS!er kam&fU· ~ • ..,.... .-.... -· -...- Petaıne, kendlalnl, Almanla.rm taz.. k • . B 1_ • nd L-.11.. 

• . bJn•da llu - ı d h lk t bi ı ........ -md ran blr millete ta-11 etmek doğru !atabilmek için şüJiıesiz epey para' ·~ne!'·- 4• ---"n ....... ve ermın u-.arıata an -

~
~ ~ •=""•mı• BY .r-eeimde mak6adımız litllrtlk· n n e a er yea ... auın an "Y''" .,..... -&'! ..... "'1 .....,........ «R.w •mlcbima ait bir b.ber cliinkü 

--a• ,._ --• - ·- c;tilıUtU köttllcmektir. Fakat farkında ne mühim 'birer vasıta oldufunıtn far değildir. Şunu da söyliyeyiın ki bu liaun ıelirdi. Za.nnederim, ınenıleke- bm:a ettiği tehlikeili kararnameyi -zetelerde ç·"-·..a..-. 
L-.ı· L-~- ı..ı.=-- 1 ki ll.C''-'"· ü .,_ 'k kında mISınız? Tilrk lıalk tiyatro- mlllet en karanlık devırlerinde bıle te oldutu kadar size de hizmette bu· •- oauaoru _,.. ... _. __.. değil murm z , w ..... ç n'wı arşısı , yok etti. Bununla berabe!' Vichy'de Almanvamn b...öi..e kadar 

ıııı:.....,. L.!.... • .-&- --'-- ot k ""'"'k k ""ü ük culutu ve KaragözcülUfü ayarında sizin görclUğUnUz gibi d~ğildlr. lunmut olurdum. ,, --· 
L:'llit _. •AZIJ'- .....- na ltl'ara çrı, .. • arnma "" r Yeri bot kallftadı. Amiral Darlan. Sovyet Rmyadmı yeni bir &-'--
~· ~ 5-i,..de bir milawıer ypdınhıfmız Türk .kadınıdır. D~lln- 'halk terbiyesi vuıtaları llentız dtln· Hat.anız .şura.dadır: SlJı koca bir Umuml hal'pte Alsaan Erictnıhaz· .......-
~ bahis ....,.._. olmnas; mediniz mi ki TUr'k kadını sizin, !be· yanın hiç bir yerinde yoktur. Bunlar- ımparatorluğun çöküntü devreainde. biyNi TUrklyeye conderdifi Alman Lavat'iR lliyaeetiftl idu'e;pe devam te buhmmamaa yann Wı•llllfl. 
~. da S-;,.,i 3 il H. • nim ve btltUn Türklerin annelerimiz, dan o zamanki rejim illtifade edeme- r .. ımlerlni:ııdekl irl burunlu l*Sıfah- zab!Uerlne şu talim.&tı Vemuf: her ve etti ve Franea.yı bugtiakU kötü va- • yaeağma bir delil diJe lraW 
.. ~bir cı-;.._ bÜ)IU)C &nnelerlmizdir. <Tarihten çtz. di ise kabahat milletin delil. htll<O· tan tahmin etuttm ü&ere otıa •ene· ııUe ile TUrklenn mllll mettnefı&lerı. ztyet.e •Urükledl. edilemez. Yalnız ıuruı .., ki 
\ .i-ıltr. Artık _..,... "'""'• -._ metindir. Halk tiyatroculuğunun fa- lık bir zamanım bi1" t.k feillrlndeıki ni kırınız. onlara aôvUntl&, bir mem-
ılı. ~ L.!.... :L! L...b.... mıı ı':s-:.. giler> -vklt altında bu re1m1t .~- U l .nhi ede b l k t.i _,._. __ l k hal' lebil Bu sene bir senelik ltnlritnt1 ta- Abnanya, yakın bir iatlcb.lde 
~ ~ Vll' _. - ~--·- ren 'bit" insanın. hele bir yabancınm kir ölntllıı, vefa.ktr v,e fedaklr hA.dim- mahdut ı mre ere ı ııar n uı e e n ...... ...,... e • ıne ı• me. '--~~- dal b- -L 

' UQ L ___ • ~. -L..lr _. __ ._ -.oa• ·'-1' fezahaUeri ve zavıUlılıkları fark&nda si için evvela orada milli izzetinefsin mamhyan Vıday hlik6metlnl do!· UJSW& a arma ucum -. ... '"---.İıt Mkadlır ~ Türk kadını hakkında edıneceıı tft<. lerly!e alay .,.....,.,..,.. k-..r .., ımemez-
~. lı.er I ıin 

0 
luıdar Wai- rt di.ifUnül'lÜZ. Ben annemi ~ böytık llk değil midir? olmıyarak bütün bır mıllete, bütUn Jurılmaaı lUımdır. nadan cSotrııya L&.vlıl'in eeerl uy- ni1etini betJi}'Ol'la AVl'Upmllll 

.~1 ....... -•- ı, 8 .... ktteri b'urt.. _....._ Awsturya ma.h teııtere boykot ya- blr maziye tefmıl ediyoraunuz. Dün· Biz milll ızzeUnefai en yülaek oıan mak hata olmaz. Bir tek adam, --..t. tarahnda her1ialcle ....ı. _ •&sed ı :L.- amı"""nm .... ,n ve ·u•wı .. w.. bil •-- ,__.,_,_ çwlc,...... k 
...., ""- Tr ~ b nd .,_ p1hnem 'lfttHI heyecanın güsel bir ifa kil :lstanbulu a!Jıden iyi en._ bu milletiz, Ancak bır f......,.... kırdıtı Jl'ranııaıun mulnıddera.tma kendi e- . O -Ldinl 

l ......... ~..,.. .._ 0 -.., kadınlı#Jnı u an ...,..zitı ederim. • hakkındaki 'bil tla b "zaetinef8i F arma ıatemez. t- e 
11 -- ....-- Siz lstanbuld& da.hl TUrk kadın· dest delil midir? Bu mlllf ltefec&n ıeniş ve derin .ıem • po r u ı sarsamas. a- mel ve arzusuna glSre lııtikamet ve. ~rktaki aevkiyatı, L-:ı:_t.......!-
"'8.._ ~ • ,,. tekmil ....._ tezahürilnll btr Yahudi tüccar ı.u.- giatzıitinJM gW~, garpta, şark hay. kat ben sızın yennlzde ol&am bu «e- :r- uqs.,....-.. 
L. ~ ..... :__._---Jı- wıldt ıa.ruwn bUyUk ekseriyetin hı bugttn mat' edebilir, fi.kat bu TUrk harika· ranhtlnı yaratan t.tanbul i.deUeruıı serimi> ortadan kaklırm~ i~ın el•· rebilnuştir ki, bu emeller ve arzular gözünü boyamaia mahaua J>ir 
" ~ bile vUcuUarını erkek doktora ancak ,,__,, ._ tm elidir "irk'nı-+ı ..... ekte ve bayatıl~tır. den ıeteni yapardım. Yoksa hakik~ Alman U'ZUla.nna noktam nokt'aaı- h..,, b:ı _ _: d"tye 1--bul .-.--.L 

'

• zaruret oldulu zıııman cösterdikteri· tun..-ustl ıet ...... ar e em • ... • ..,._._. uca - ~ 
· lr-.; Okuyucularmıı fazla sıkmamak t- m&ktaki malıaretiniae -parmak ıswıp ten isminiz TUrk nefriyat tarihinde na UYrUndur. 

--.. :.-:...ıe ~·,_.. RI, kadın ebe ile doturduklannı bil· 
•-· ~ ...... ~ çin minUere devam etmiyorum. D&· geçebıllrler. Fakat a1bilmüıril2U CÖ- <erimez> bir leke olarak kalır. Vichy hükelneünin n•l'l d~-

IÜr.atle :..:ı..:....~ ...... miyor muswıuz? Tllrk kadınındakl ha birçokları vardır. recek toy gençliti dU.,UnUntıa; onlar Sizi fariu~a olmıyarak en temiz 

İcap eder. 

......_... ...__,.. h - .._,,,_,_i sıfıra indiren ~-enç iblr tu ıö8den reolrilıace iM&n fU ka· Otobu''s b"ır .r.ocug .. a ~arp.a.. ~ ~~ir. Cenupta insi- liy& nJD<>u• oe• Maa.matlh, 4unu da aöylemek illte· a)blhnUnllaU gördükten eorıra. baba.- feylere ellerinin kirini sürUvennif 3 "S n 
IMh- reeml na.sıl yaptınız ve marlfetıerl· rim ki, saltanat idaresi, UfürU~WWt, la.rına, büyük •babalarına.. annelerine, bir çocufa benzetiyorum. (ÇUnkll ha. naate varıyor ki. Eğer La:"aı olma-

"""'-•.. . atırı..n- nlztn başına koydunuz? «Tarihten harp zenginliği vs. gibi mevzularla büyük annelerine ne gözle bakı«:ak· in olmanıza ihtimal vermiyorum). aayıdı ve Pa-'8 Bordo'~an baflıya
~~.,... etmea. Şarktaki law· Çızgıler) hı mukaddemesinde ,,ayle alay edıen b&Zı reaimlerinlz, onlar da lar; kitaplarında okudukları Türk Bunun için yapabilmeniz nıuJıtemel r&k roltbı4l muntazam &teteıln dei-

.._ ___ • •---p~ _ı_ •-- dıyorsuauz. «Değişen fes ve çan,at. d b ı 1 1 ......_...... - _.. -endirııeı· olm-'"la beraber inkılA.p medenlyeılleri yanın a u res m er çok ta .. ..ı .. ı. blr meslek hayabnı ken- resinde ,....aaaaaa-· ır- -·t-z.. t ta.n ibaret değil, Adetleri. ananeleri, 18' - ' ,,._._ _,,.. .,..... • __ ..... 
., o zam.n ua,abilir n• terbiyeai bakımından faydalıdır. Fa- ne "841kın gözlerle seyredecekler." dl elinizle b&ltaladıtınız iıçtn, size te- hık& •-e11 A~a- •• ___._, •-

Sirıanpaf& .medrese.inde otu. 
ran ~unduracı AlbduılWun 8 ya· 
f!Qdak.i oğlu Muımmer- Dural 
4ün A~rd-a.n aeçer*en Sup• 
hinin .idare6i.nde ııelm-ekte olaa 
3063 numaralı otıolbüe çıoc:ui• 
çarpm.ıfbr. Çarpma neticeaiadf' 
Muammer )W'alan.nMf ve but&• 
neye bıdırılm11tır. 

• ko· tü ı·u•·aUarı, saffe~rl•,,e •"--inci - "'- _..,..,_,_ .:uı-de L.__ ..ıı__ --•- "' "' """' kat bunlar dahi mukaddemede söy- Bay Erımez; eaQf ve teemürlerimi sunarım. 
uuna iM)'..- ,,..,..... b"ra kadar uzavıtn bir orta .-aı.-.n ya- gllterenin yanında harbe dev&M e· 

Lıı... a· . ..L...L _ _._ .... ..-· " '" ledij'ıniz &ibl <yarınki nealllere ya- Eter zengin bir adam olaydım, HamJ.ş: Btiytlk gayretlerle ltüytlk 
~. 1 a •. • il' lf -• ,,....-• l/&Ylf tarzıdır.» Ben :bt.anbulda dot· dtrtr bırakılacak> ıııey)er detıldır. bu albümünUzU piyasadan toplatır hataları dahi düzeltmek ve unuttur- decek ve Alcdeals hareketleri ve 
,....._~ye · 8eJftll .......ıa. dwn bUyildUm: memleketi de biraz Birkaç h&inln, müteredctinin, zavallı- (bilmıyorum kaç nüsqa 'bastırmak mak mUmkUndür. ı.tift 'büU!n cere,&m banıtMıfka fe 
t.... ~e bir çıkarma yapmak, tanırm1. Albllml\nUzde göstennek is- nm hareketlerini birçok devirle.r-e alt ga.ne.tinde bulundunuz) ve ,akardım. N. K. ktıkT' alabliecektl. 
,~ 'bii.bütiia ~ tediğuıtz şekilde bir memleket Yllfll· 
"-~ etmek. O ..... Fran Y1' tarzı !bilmiyorum. Aklmız 11ıra tıu 
l -.,. alb!BnUnüz cmazlnln izlerine tebee· 
'· ~~ d ... • ç•buk kın· ırtimle bakmasını bilen 'bir ınkrıt.:r ço 
~ cufunun esendir.> Gene birkaç keli
L'lllll""'ill:==::::=====-====1:111== me yerinde kullanılmamı.J ..• Bilhassa 
."be+ • b <inkılap> ketime5l hiç yerinde delil. \a; "' elediye talimatna- <çocuk> kehmesı l8e oldukça yerinde .. 

"• aykın hareket eden· Yalnız bu çocuk Türk kuttUrUnun 
I çoclJ#u değil... ÇünkU Türk kllttürU-

1\,, er cezalandırıldı nün çocutunda bu alblknde tahsil ~ 
~~ ~ l bul dflmek iatenen, müstekreh çhıgil•le 
ı..~ diye zabıta91 eıtan gösterilen ı,eyienn bir kısım Türk 
~ tel c:lahilinıde yaptı.ğı kıon. an'ane ve tdetlfll'inin tatlı hatıralan. 
~' ~. yürüyen ıırunvaya at· dır. Bu lckt ve ananelerın cletiı91nek
~l 2 qiyj, ,.,olları apayan te olması tehzıl eddmelerint kap et. 
'r llr esnaf ve bdecHye ka· tinnez. Adet ve ananeler daim& de· 

~il ayk.ın hareket eden 7 ğ~; eııkllerl ölür, yerine yenil•l dıo-
a.habi. J 8 eenafla aeyrü· ğar. Fakat lbir mllletı millet yapan 

~f.Q llJlilmıiarına oaykm ış gören eski Adet ve ananelerine karfl duy
~r, 2 otıoibin sahihi, 1 lb.iletçj dutu sevgi ve a&YSldır. Ancak bu sev 

de eMi)'ICti oknaclıiı 'halde gl ve saygı iledir ki A.ckt ve ananele
ll kut.lanan hir toför mu•· rın ahiri ,ekill•l a1tmda ya.ıpya.n 
ceıa.landır.ml§ltr. mllll tUre yeni Metlerin klavelert al-

iyi nİc.anCI İmİc tında Y&f&mata deYam eder. Nite-
Sıi.a_ '· ~ ;ı kim Yeniçeri elbiMıd, sipahi eıtu.t 
~· Bolu otelinde otur· d~lr; fakat ayni kahramanl~ 
\' ~ ~ ~ün Yeniıka· ananeai Türk askerinde Y..-nakta
~ AL~.~e axıru. ve o eana. dır. 
".-lhı~ njp.n &ima yerin· Adet ve ananeler bir milletin ya
~..\' erit •t.riuın müıMılıbdemler· şaYlf tarzmın, milli kültllrtınUn ya-
1'it ~hın bqına ieaitet ettir· rattı#I değerli içtlınal varlıklardır, 
}' • Eskı Türk ananelerile alay eden re. 
,... batı.ndan eh.wıNYetlice simleriniZ arasında albüınünUzUn 
~ ıiınduı .tedavi altına a· bqında <İlihilerle mektebe ilk ıbq. 
,..._•.ıitı nl§MXıl Ahmet ,..ka· l&n1'> gelıyor. 

-aq Bu, çocuğa lahı.;il hayatına başla-

- Kabanm k<WUlmuına. dolayıaRe •""' 
rıinı ııe.bep, oldutunuztı biliyıor ınuyduııu.z? 

- Evet. 
--, Bwıu ViVet nri ~iftl ?. 
- Hay.ır. 
- GüzMe mt yo1at& N!Pr Ha.mm mı? 
- Hıtyır, hlç b1rlf ... Tahmin' ettiğiniz rt-

bi on1ar bu ımeeeleyl bana llıÇlftlldılar. 
Flzne, dudaklann& kadar rekn 'blT ternt 

söylememek. için. sualini ctetr.tmtt. ll'erid!n 
bunu Kmsbandım öl'J'enditfnl an!amtf, faz. 
111 mtttec .. lıllRC ~tenaek.; oau mllfkUl bir 
~n~e ııoıa.tak ......._ • .,u. 

__. Kee.ıı all&e yaılttl kAtıtta bir yeırde 
buluıpnımızı. teklif etmiş. Bu: randewu ne 
-içindi? Her ne kadar Kesban sızın hiç bir 
~~ ll&berdar ollQ9dltınızı aitylemi95e de 
.ben buna 111:.amNdrm. HaLU daha ileri gt. 
dec~~ Ben ıbu randevunun i'kı .o<Wgı~inin 
-bul~ için ha&lrlaamadıjına da emıniın. 
\Mı.ıtlak bunun btlıılt>Utün b&fka bir -.iki var· 
dr, Onwnla n>h,;in buluşaeaktınız? LflUen ba,. 
ı1111ı ~ mielniz? 

- ••••• ıııİ 

- Cevap Vemıiyol"llunUZ Ferit Bey. Hal
ibUkl Kezban benim 'kmnuhr· Be'n ooun .,e
.ref vt9 bsyıtfyeUnt kurtanna.lc tııttyorum. E· 
mhı. o1un~ ki aranızda: hertı&ll'gt glzll.-btr 

11ey bulunması ben• Alakadar edemez, yeter 
ki· bu Kezbanlnı şereflnL klt'letmesln. 

Fent yerinden k~lktı. odasında dolaşma· 
aa başladı. Biiytllf ıblr mücadele içinde ol· 
ııtutı.ı heı- halfnden belli idi. Nihayet geldi, 
ll'lzille Hanunm kar•l9Ulda durdu. YtlaU bl'r· 
denbire sararmıştı. Gozlt:rınde denn bit" yeıs 

~&t"dı. . 
__,ı Biu bafkum& llftı Mr 8l'l'Cbr' llMıane

feırltl. JıfaaleMI ~ lff?. ecteınem. 

- H&tttı Ktıllbaaın ı..etinefıliai tNrt&r.· 
lm&k için bile.-

-ı Yeimin ettiınıl ~ tıfendl'm. 
FAzfie ba~mı koltv,tun arkuına da~adt, 

aö-Merint G<apads. K~ bs'a.ktıtı me'k
't\fpda da ~lrlfll ait Mr lr> ... 'bah· 
sedflfyordu. r ı 

Kat'i bir karaıf.a. dofruldu ı Ortada yalnız 
btrı .,.-eı ıne&e1esl deltiı. &)'iri z.Qaarida iki 
g•ctn. h&ttlıı dörtı Cencl'n bayatı. istfktla.U 

va saadeti vaı'dı. Bunların feda fidllme!tne 
razı dlamaırdı. &:ıın kozunu oynıy~ktı: 

- P'firitı lky. ben Kesba.nm hbasının 
kim oıdutunU: bıMyoruın.. 

- Ne diyonumız ıı'izile ~ım? 

Bunu ısöyleırkıe'n ceng dc>ktorun eözlerl 
hayretle açılmlf• dudakları heyecanla. tit
rem~. Dünyada Yakım Od aa,PnPn bildiği 
,bıı; sırrı; F~ile Hanı~ nuıl öğre'Jımlştl? 

Na.1111 "f\ kl'mden ? Acaba. Kezb&ndan mı? 
Hayır• buna imlcıb yoktu. O ,._1de? 

Fdidin ~& büytıyen S6Cl«'1 Jl'Uileye 
Kezbıwun doğuşundakı eBTarı dotru ol.,.ak 

ke.rettttfnB Glı-...,U. EMHtflnetlıe~ 
- JDyeıt Pertt Be,y. Dedi. Ben K~ 

ba.baami taıtı'ydrum. Entftemdi ... Şimdi ba· 
.,ııaı <ı ranideıwlı.uı 11ebebini aöyffr misiniz? 

Ferft. ~ Bir iJd eantye etnofma 
baktı, lııe • .,.ti ~ ~ v&l'dı. 
Muhakaneefni buldutu zaman ceıvap vere
.celi yerde o dt!ı bfr. sual sordu: 

- Bamı st2111tfi\ b8'kıaları - blfti)'Or' - ? 
- B&y1r • hatikatJi ben kendi kmdiıııae 

:keşfettim '\le heftb ~ 8ÖJllllll...,, 

-ı 86Jtiyecetııı lllllllınlc? 

_. Şiım.dmlıı •111'· BMıh&Ta. lllam ıörür
.sem beUd de. sö,ıııltıi im. Jl"dtaıt ba.aa 11& ce
.vap wnnedkri~ J'erit. B8y. 

Genç dolttDr acm bir t.er.ddllt l'eçiltdkten 
.sonra FUüe ı:ısaan. ~ Artık bll _.. 
&'izi~ bir. ~Jl <*DMtan çıımw.,t.ı. Kadeol kl 
.FlzHe Hanını her; '9Yi' lullffetmi,ftl. dMa. fa& 
l& sttlt6t etme8t ctlöno dhJr ve bu mu,tl1k 
kadına. ka.rşı hllrmet.16 •yrtabllirdi. Her 
.şeyi ona an\a~ muvat.W. 

- o ~ Kesb&nl& notere .,Mtcektik e
fendim. 

- NiOiJı?, 
- 1WJ11Wmmı 'kerıttiıılu ~ emJllkl 

Suçlu ~r yakalanmı,tır. 

idaıre etin.ek içfft be& bk' vekMetııame ve
recdkU. 

- Bunu Kezban lmı i'Slemitti? 
- Ali Bey Kezbanı hflmaye etmemi, onu 

:Yalnuı hırakmamamı arzu etmiftl Onun ö
Jümüadell 80fll'a yeJnız kalaQ kızına yardım 
.etmeli vazid:emdı. 

- Dame'k: )\f Ke:ııban& ait ola.n bu aa'rt 
ibmat. A'li ~ size tevdt etmifti. 

- EM Ha.nnnefen:cti. 

- Kezban ı.tanbuta geklıti zaman baha· 
sının evine gelmekte oldugıırıu biliyor nıuy
dll? 

- Hayır, Ka.t'tnen ... Bllıttln bunlan m 
~tte iken, yani bebasınm aMbnGndeft 

u evve{ haber aldı. Bir gece herkes baloya 

litırıil)tt. Ali :s.,.. bir kalp krizi seçirditi i· 
gtn Keaba.n onn )'aDlllld& kaldı. ı.,te o c•· 
ce l'enı.tik meceramıu ona anlabalf. 

Sm de onda iDijdum? 

- Ben eonnıdarı onun lllhhatJ ba.lr1and& 
matomat &bnak M;tn CUmiftim. Ketv bu 
i)'t bil' teeeıtllıt ollml\'I. Ali Bey b9na. Keııııba1ta 
aııt birçıok tallrmıt Wlldl. Blııtt& 1ıaa bir de 
mektJap bıraktı. 

- Şimdi her ')eyi ~ Zavallı Ktz· 
bancık! Acaba. buctbı ne ~tr? Kiaıle
dir? Nasıl YafQIOI'? 

Bu aualleri, bir ceıvap a1JDlllt •a"Ndfle 
detil. kendı kendine temuiı,a, tc* ....ıtli 
birianuı AJc~tindeD b&ber almak i8'ilND 
meyus bir &danı ta.vrile etntJaa ba.JaJer-
da. (Aaba ,,., ) 



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

K ANL I HABER 
Yazan : FaralE FE i I J 

Gramofonda. yuıe Balalayka çatı· ı Hoşunuza gidecek lher halde fılml 

yordu .. Cenç adamın gözleri bırden se~Tedcı-ken pana kızmıyacaksını:z ... 
he~ ecanla. parladı. Sokağa Sidıyorlar Oraya gtdıyorduk dediler. 
beş dd.lukaya kadar yetişmem tazım Genç adam dakıka1a.rca. yalvardı. 
d dı Ve bahçeye fırladı.. - Beraber gı.tsek beni kabul eder 
Ley!A~ ı sevc.lı beş sene olmuştu. misıntz? Ben onu bır kere daha de

Bu beş sene zarfında bir türlli fırsat ğll beş kere daha seyredebilirim. A, 
bulup aşkını itıraf cde.memış mectnı· size soyıtyeceklerim vardı onları 51· 

ren o dan ayrı yaşamıştı. Bu sene ze antrakta anıatrrmı. Çok mühun 
b r talih cscrt olarak LeylAnın Sua- şeyler. 
dıyedt ki e\'lne uzun zamandır dıı,arı. Kachn. 

da bulunan teyzesı gdmış ve okağa. Ohnaz. dedi. Akrabalardan beklı· 
ıl..-rnak Cır atını elde edcmıyen Ley-

yenler var kalabalı'k ı;ideceğız. lnşa.1-
1.i undı e\ in koyu taassubundan kur 
tulmuş teyzesılc erbcstr.e dol~abıl· lalı başka zaman-•• 
mel~ L<;tn fırsat bulmuştu. İsrar, rar, ısrar. Vo nıha.yet genç 

Bir ak~am, ıtUneşın son IŞlkları kadm mecburen peki buyurun de

Kala.m.ış koyunun mor sula.rıle ortil- dı. 
!Urken genç a.dam. bindiği blsıklctlc O gün beraberce Balalaykayı sey-
Fl'nerbahr.eye doğru yol alıyordu. rettiler ve Leyla. ılc ahbaplıkları kuv 

B dondUrücU sUrati arasında. vcUcndı. 
t;o !eri b rden. açlıktan bunalıp bir Dordüncti ka.rŞıl&:iJnala.rmda Mu
<'ey,an yakalıyan kaplan gibi, parla- a.zzcz her ı,eyi olduğu sıbi Ahmet 
dı. Ol nca. ku~"'ctıle frenlere asıldı. cana anlattı: 
Sıkışıp k tıl n tckcrleklenn yanık Genç ada.m soyllyccek hiç bir şey 
k u uk kokan dumanları arasında bulamadı. Sonra kekellyerck ne ya. 
b ıkıctten atı dı '\'C uzun Z'lmandır payım. Seviyorum. dedi. 
ha rdıni çektı.-;.ı çok yakın bl!' dos
ta rasuanu gtbı Lcy!Anın teyzesine: 

S !a gcld nız tuazzcz Hanım 
dcdı Sızı Clzmırdc, soııra Ankara.da 
o k dar tok aradım kı fakat birkaç 
ı;-ün kalmaya moobur olduğum için 
nıaal ef ı;tırlı emedık. 

Ku ununu bılıyonım fa:kat affedın 
madcnıkı geldiniz, -artık burada. !bol 
bol gorUşlırUz. Müsaadenizle: 

Genç kadın, tatlı s-oz bebcklerınl 
uz.un ve iyah kirpiklcrilo bir an ort· 
uı. Bu adam kimdı? l~ini, ailesini 
her şeyini nereden tanıyordu. Yüzü· 
nUn halları birden kırıftl. Her hal
de ta.nrdıkl:ırdan tıırl6i. Unutmuşum, 

c ayıp. keşke Jsmtnl soreaydnn. ll'a
tat o daha ayıp-. 

Genç kadın hallcdemcfui;i bir süri1 
muammayn gözleri önunde resmfgc· 
çtt yaptuıırak Fcnerbahçeye d<Q-u 
yürUmeğc başladı .• 

İkinci rasUayışl:ırr, Suadı.yGde ol· 
du. Ahmet Can rcfl.lze «'lllınek tehll· 
ke61nl bertaraf etliğini kadının &;Dz• 
Jcriı den anladı. Hiç korkmadan ya
nına sıderck: 

- Seliı.rnlamn. dedi. 
'OçüncU nıstJayışJnn tramvayda 

d 1,5{) vapuruna yetişmek ~in tram 
v yın peşind bir lkl daldka .koştuk
t n sonra a Uryan enç adam bırdeı 
k~ında. Leyla, kardeşi ve tcyzefil
nı gordil. 
Saklanmasına imk!n )>Okhı. Mec

buren scllmlaştılar. 
LcytA bir an kelimenin tam manA

s le afalladı. Gozlcrinc inanamıyor· 
mu ı;ibi açrp kapanuya ve sinirden 
titreyen elkrlle mcr.-dilml parçalama
ya. lba.şladı 

Muazzez, tanxşmaz mısınız: dedı.. 
Genç adam içıni çektikten sonra.: 
- Ha.yır, tanıdığınız mı? Her iıal· 

de akrabanız olacak. Stzc çok lben
zıyor, dedi. 

- Evet, ka.rdeşınun kızı. Fakat 
bana kardeşimden daha yakın. Tak· 
dim edeyim. 

- LeyıA, - ....... . 
Gc.nç adam :M:uazzC%1n tsmini bil· 

medlğinl blldltı için daha evvel da.v
r ndı. 

Ahmet Can •.• 
İ1$le şhndıyo kadar halledılemryen 

istiflıarn işaretı bUsbUtün meçhul bır 
uçuruma. daba yuvarlanöı. Kadmm 
ı:oı;lert içeri çekilıp dimağını tarar 
ve ha.tıralnnndan medet umar gN>I 
bır an silzUldU. 

Lfı!ı a<~trnnak. senç kadını bu 
düşüncelerden kurtarmak, foyayı 

meydana çıkarmamak lA.zımdı. 
- Sınemaya mı, dedt? Operada. 

c:ok güzel bır fitm oynuyor. Balalay· 
ka Gormedını.zse ta.vsıyc edenm. 

Genç adam kibar, yakışıklı. ta.hml
H ve bugün oldukça b:r mevki sahi· 
bı ıdl. 

Kız da gcvıyordu. Eğer klmŞJlıklı 

n.şk hakıki bir qk ıse C'll'lo.nınclcnn· 
de hıç bır mahzur yoktu. 

.Ahmet Can üntversit.eyl bu sene 
bıtırecckti. BLr sone sonra eNlcnebllir 

lcrdi." 
Kızın .Anka.rada buluruın annesin

den bir telgraf gclıni;ı Leylftyı isti· 
yordu. 

Yarm hareket ctmeğe mecburdu. 
Genç adam o gün onlarla. beraber 
sa.a.tlerce denizın üzerinde bir ka,yık
ta. ha.yatma ha.yat katıldığı dakika· 
lıırı yaşadı. 

Sonra ertesi sün Pendiğe kadar 
geçirdiğı Leylanın, ekspresin pence
resinde kaybolan sılbouetinl seyre
derek ha.ya.tından ha.yat eksilen da
kikaları y&J}adL 

* 
Munet can ondan haber( ancak 

teyzesi vasıtasıle alzyor ve ona ha· 
beri. ancak teyzesi vasıta.sile gönde· 
ıiyordu. 

İşte yine bir ı;lln LeylMan bfr iha
ber almak ıçın evfonnin arka. duva
rından Lcylllann lbat:ına. aUıyan 

genç adam. orada. yıne Muazzezle 
birleş:niş ve gelen parolalı mektubu 
beraberce okuyup beraberce çozmllş
lerdi. 

Dakikalarca Lcytadan v~ onun 
hatıralarmdan beJısettller. Gelır gel
mez: nişan yapılacaktı. 

H~ beş on t1lne vannaz ne yapıp 
yapıp o da gelirdi. Onun da. sevgısi 
Ahm<ıt canın scvgtSindcn pek aşağı 
kalmazdı ya .. " 

* Bırdcn iki el tabanca sesi !fitil· 
dl. 

Gc.'lÇ adam ve genç kadın kan için. 
de yere serildıler. 

* Ley!Anın bllylik annest Leylaya iki 

satırla bu aeı haberi şoyle verdL 
Meğer teyzen ne alçak !bir kadın

mq, bizim bağda genç bır dchkan.II 
ılfı •. _ 

Enış~n dUn geldi. Onlan bağda 

birbirlerilo konuşurlarken ya.kalanuş 

tabancasını çekmiş ve wnnuş. 
Yalnızım ve ısttrap içindeyim • .Mı· 

neni al ve gel .... 

LeYlA.. :mektubu aldJtı zaman ÇIJ. 

dırzr gibi oldu her yi ıtirat etti. 

Fa.kat kimseyi kendisine inandıra

madı. 

SORUNUZ ~ 
~--SÖYLİYELİM 

Leyli meccani okumak için nereye 
müracaat etmeli ? 

ı - Abara)da. Cerrabpa..,a cad· 
dcıslndc ıro nanlamda J:."ihat Duru
man f>Oruyor: 

- Devlet h ına. para5lZ ~ 
tılı olarak tahsilime devam etm~ 
istiyorum. Bu arzumuıı Jwııulü için 
n~ e ımünıcaııt edeceğimi bildi
rir mi iniz? 

CEVAP - Bunun fç1n iller ne 
olduğu fl'ibl bu seno de açılacağı 

ta.bıf bulunan parıısız leyll mflsa.ba
ka ımtıhanmda kazanmanız ltı.zım· 
dır. Bu müsabakaya (Ştırak ede· 
ccklerdo aranılan vasıflar ve .şart
lar aıtıkadarlar tarafından iınU· 
handan evvel llAn edılır. Mektubu
nuzda verdığlnfz izahat sızın ~ 

va&ltla.n haiz olduğunuzu .gostcr. 
mektedil'. 

~ - Pendlkte ~ıın l\I. N. Ml· 

royor: 

- Za.yı11a.mak i!;ln lkann korsa
aı kullanıyonnn. ı·a.kaı lki aydır 
bir faşdasııu görmedim. .Acaba. se
bebi nedir? 

CEVAP - Karnı korsası karı
nın cık!i altında toplB.nan w insa
na fena hlr şekil veren yağ kiltle
lenni entmek ıçln bir tedbtr ve ~ 
da.vi vasıtam değildır. Bıı aneak 
yağlardan dolayı ~ doğru 
sarkan karnı toplıeyıp lns&na. b.1-
ra:z: rahaUık ve zındelık verobilir. 
Karnm zayıflaması ancak büUln vü 
cudun zayıtıamıı.sıle kabil olacağı
na gorc, bu iş ~ın 'bazı: srhhl ted· 
bır ve üıdavılere ba.ş vurmak la
zım gelir. 

Doktnrumuz, yakında. ye.zaeağı 
bir makalede zayıflamanın S?rla.rmı 
sıze ve sızın ogibı şışmanlıtmdan ~
.kAyct edenlere anlatacaktır. 

~TAN rs. 6. 941' 
___ ,...,,,. 
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YARI ŞAKA BİR SAN' AT TENKİDİ 

SPO 
Be d en Te r b i y esi 

Güzel San'atlar Birliğinin Ankarada açılan sergisi Genel direktörlük 
teşkilat kanunu 

(B11 ~a CJ>elCC. 5ert ~e blroz dJ1ı - --- ---------
insaf ız hir t.enklt ~tql kullanıl· 
nı ıştır. S2.h'1>\ de bunu yan şaka 
sa,ydığı ~ neşrinde mahzur gör
mMlk.) 

Gilzel SanaUar Bırlıği An'karada 
bir reslm ~rgısi açtı. Sergi, büyük 
Sergıcvlnin aydmlıkı salonunda., seç
kın davetlilerin takdır ve tebrikleri 
arasında açıhrıı.ş bulunuyor. Santrım 
ki devlet müesseselerine tavsıyo de 
edilmiştır. B &de sana.tin ve sana.t
kArın hımayedt"n mahrum olduğuna 
dair soylcnılen aozlcrin ne kadar boş 
\•e m!nAsız olduğunu tekrar etmek 
faydasızdır. Bclkl. sanat hıçbır de
virde, Türkiye Cümhuriyetinın hi
rna.yesindcn daha. yfiksek bır aliı.ka 
\1e htmayeye mazhar olmuş değildir. 
Bana sorarsanız ben, oz bir sanatin 
hımayeye mühtaç oldu~na. kani de

ğilım. Bı.mları geçelim, isterseniz.. 
beraberce sergiyi dolaş:ı.Jım. Fakat 
onceden şunu söyliyeyim ki. yilreği
nrz SJkriır, başınız döner ve mideniz 
bulanırsa, hıç keder otmeyın. Hemen 
adnn başınd:ı. b r limona. Uısndüf c, 
deceğiz. 1ştc sağdan yürtıyaruz: 

Yazan : 
Nurettin Can GOLEKLI 

onUnde bulundurduğU için ımidır, ta
bağll adeta bir çukurun üzerine oturt 
mu,! Hani rahlelertkı hokka çukuru 
olur ya., onun gıbi bir şey. Belli ki 
l>u zat okumaya. olan ıhtiyacmı mUıd 
rik! Bu manzarayı haıdr görmeyin. 
.Ressam o kadar orlJınal bir şey 

bulduğuna 'kanıdır lld, karl51na. da 
aynı me\•zuu taVSi.yo atmış. Sergide 
aynı .süjeyi bir defa da., Yuonne Kar. 
Ban tara!rndım yapılın~ görüyoruz • 

Üst.ad A. SUıner yedi tablo getir
miş. Sanat.kftrm bilyilk kudretıni, c
.serlerı uzennde denn bfr hazla. Gey· 

redıyoruz. Renkler, ha.kim blr rııhWl 
tabiatı na.sll sür.geçten geçirdiğini 

aruatryor. Toprak. ağaç ve her şey 
en derin vamfları ile. bizi, yepyeni 
bir terkip karşısında hayran ediyor. 
Sa.nkı tabiatı yeniden ke,'!fediyoruz. 
Yalnız ikii tablosuna dair bırkaç \!CY 
söyliyelım. Fakat çizmedl'n yukarı 

çıkarsak, ıeanatkAr affet.sın. Bır A· 
nadolu kasabasını canlandıran tab
lonun, bütün feVkalAde sıcak renk-

önümüze ılk çıkan, H. Çızehn man 
za.ralarıdır. Bunları geçelim. Şu 

kabak + muz -ı. portakal na
tilnnortu seyre değer. Işık ne taraf- lerinln ahengini bozan şu mına.reye 
tan gelmiş? Bl.L meçhuldür. Kaba· bakınız! Minare, kasabanın hemen 
ğm, ondeki yanek bıçağı 00 na.sıl ortasından yükseliyor. Bırınct p!An
kesıldiğine şaşmayınız. Ressn.m, ka- da olmadığı halde. pek bariz. Fakat 
bagt, çe.klrdeklenni bırblrfne bağlı- dt~at ediyor musunuz? Mınare yer· 
yan elya!ma kadar ne mükemmel den kavak gibi bltmış! Belki, a.sı:1 
can!andtrnıış. Tabloya biraz dahli kubbe vesaıresl çukurdadır, diyecek· 
yaklaşarak, kabağın 0 sası kokusu· sınız. Hayır, oyle olursa mina.ro Ey
nu duyooatJz. Yilrllyellm. Muzaffer !el knlesini (;~r. Hele minarenin 
Sıpahtnın c:fürt manzarası var. Bun· ;rengi... Sa.rt, bülbil) sarı ı. Boyan
lann hepsındo, ağaç. sök. denız ve mr.ş desek. res'S&nl' darılır. GUneş do
evler sorünüyor. Bunların çoğu a.şt· sek. 'bır tarafı golge f olmalı değil 
na.nızdır. llt'l'deki evlerle denız tanı- mi? Bu minare bir acıup sır ta ı· 
dı#mIZ bir mahal değilse bile, şu maktadır. 
çam ağaçları ve çıplak kayalar ya- üstadın di~e.r blr tablosu, Rüzgilr. 
ba.ncmız olmasa. serck. Ressamın Ağaçlar liembolık, rlizgftr yo'k. o da 
gözü bir objckt.if'tcn pek fa.r'klı de- sembol halinde. Sakm sanat cereya· 
ğiı. Şu halde bu tablolara. renkli fo· nı olan sembolizmi kastediyorum 
tograf diyelim ve geçclım, durmak sanmayın. Hani bu şeyler birer işa.· 
faydasızdır. ret halinde. Sa~ırsmı.z ki ressam, 

Sekiz tablo ile şergtyo lşUrak e• b'tr tabloya başlaın!l. fakat yarı bı· 
den A. ÇizgE'.n'in tablosu h&r bakun~ ..ra~. Keşke bu resim lhiç tçşhir 
dan hemen birbirinin aynı. Topkatn edilmeseydl ... 
sarayının çatısı a.Jtından veya direk· Şevket Dıığ'm şu carnl avlu.sunu 
'im ara.mıdan görünen, ağaçlar, ov- seçelim. KoyUne gelelim. Anadolu~ 

lcr ve denız... nun.,ağaçsız, dağsız. step tlzerlne ku. 
Ressam mevzuu iyi seçm141. Resım rulmuş kbylennden biri. Bir kuyu 

t.cıknik baknnmdan naaıl olursa. ol- başında. su çeken koylUler, suya 
aun. me~-z.u tal>1olarm bırcr: sanat. o-: kanlnlf inek. dana ve ma.nıdalar. 
seri olmalarına. yeter. Çiln'kil !hep- Anadolunun muhtelif yerlerinde. 
sinde kendim sanat eseri olan bır ll· kuyudan su, bir mancmık (Ma.n,.·e~ 
bfd-0 var. la) ile çekilir. Bu çeşit 'kuyulara,, 

Şımdi bütün serginin birıcik cscrı (ı;erencelı kuyu) veya. (çıngıraklı 

karşısındayız. S. Yetkin, Sergıyc iş· kuyu) denir. Şevket Dağ, böyle bir 
tirak eden şu kadı'lr ressam ara.sın- kuyu keşf ct,ıvi~. Kuyunun zıncir ba~ 
da.. günlill4 lhaya.u akset.tiren bır ta.b- lı nıanivclAsı. o suretle gbsterilmış 
loyu te;ıhir -etmek cesaretini göste- ki. manivelAnm istinat noktası na· 
ren tek sanatklrdır: Bir vapur !bo- mütenahi ytikscklıktc b~r rnaha.lde
şaltılıyor. Sandıklar, lelt atlı ıki a.· dır. Bu kalas aca.ip bir per:;pekliflo 
ra.ba, ameleler vo denız. Deniz uzak- bızi şaştrtmaktadır. Kımbllir. bu 'ku. 
tan görUnUyor. Uzakta, daha ileride yuda.n hangı devler su çekerdı! Nllı.a. 
masmavi, ı,-ivlt gibi ıblr perde var. yctteki planda. bir kasaba. var. Evlc
Bu, gôlt müdllr, dal: mıdır belli de- ri, ki çok uzakta olduklarını aradaki 
ğH. Sağ köşodekı anı.banın atl Je- insan vo ıhayvan mukayesesinden 
olojık dev:ı.rlerd n intikal etınış bir anlıyoruz, adeta b irer şato! ufl.."ll. 
nevidir :ki, bugün yaşamakta. olan kat kat doldurmuş. Şevket Dat. ay-. 
atlara benzcmcsı içm aradan birkaç n o~c ü9 levhayı bır arada ca.n
m1iyon yrlm geçmesi lAzrm! Ressam landırmak bt:emiş ve buna da ~ 
Doktor Maro'nun adasını okumuş f!lı\. muvaffak olmuş! Zahir <Bir 
olmalL Yürüyelim. !taşla. btrçıok kuş!> dedikleri. budur 
~ lki tane nat.ilrmort! Bilmem ışte. .. 

bunlara bu adı vercblllr mıyiz? Ta.- Bır Bayan suıat.karla. daha. nıU· 
biatta.n eser yok, fakat tablolar tıa- fja'ret oluyaruz. GUztn Duran iki 
ldkaten alil! Bunlar bir Bayan ta,. :manzara. getir~. 43 numaralı tablo 
rafından yapılmış. Feriha Sıimer, fiı.tdur: ÇerQevenin sağ alt koşesin
iki tablo teşhlr edıyor. !kisinde de iden sol iist köşesıne bir a#aç ur;a~ 
mevzu vazo. Birinde bir vazo, diğe· :nıyor". Zannede!"Slniz ki. bu asırlık 
rln.de fa.zlaı olarak hır de 6Urahi var . .ağa.cm tepesine bir ip atılmı~ ve a
Sağda.ki ktiçlik vazo, o kadar berbat ğaç zorla. eğilmtş. Kökiinden bırkaç 
ki, insan yarım saat bu tabloya. bak· ,,ey sarkıyor. Dal desek, değil. Çürü~ 
m$ mahlrom edilse artık resim de- ,ınilş kabuk desek !>u kadar uzun ol
nilen sa.na.tin dlişma.nı olur. Karnı ~ Belki de bu kirli şey. unutulup 
.şış. boynu ga.yritabll şc1dlde bunı· ;kalmı., eski 'IJir a t dU:glnidir. Yanın
şuk, renkler pıs ve karışık. Zanne- ~akı (44) mıma.ra.lı tablo da. evveı
ders!niz ki sanatka.r. sizin selim zev ;Jdnden farksız. J.'azla. olarak !:Ukur· 
kinizc küfratmektedir. Canınu;ı SI· .da :tt rkaç ev görUnllyor. Bir ağaç 
.kı!dı, yürUyclım. Şımdı A. Kıı:rsan'm ,var. Yapraklan yeşil. Ağacın çevrem 
.t:a.bloları ~dayız. Dört natür- ;ıannızır eğri •bi'r aıa..t.la kapatılmış.. 

mortu bır portrem var. Nat.ünnort- ,Bu iki tablo. dün,Ya.nın cenneti. olan 
lar<lan biri tızonndo dunnağa değer. ,Adadan muş! Ağaçlar kirlı ye.şn, 

Brr b-Uyük masa, üzerinde bır sarı denlıı ki:rıli mav~. toprak kırlı kahve 
.orttt var. Çukur, derinı 1hir tabak • rengf. Bu tablolar, yüzünü yıkama. 
İki yumurta. bır limon. Ta.bak bıraz :nuş, saçını tanı.mmn1~ iki ma!ıa.Ue 
«;ukur olduğun(lan nırdn', yoksa r~ çocuğuna benziyor ... Kım bıijr, belı. 
sanı bfr zelzeleyi da.ha. Orıccdcn göz ,ki do sana.tikA.rı (:Modernler) dendir. 

Büy(lk sanatkar Çallının altı tab
losu va.r. ~ manzara. Bir ressam 
arka.dal; Çallının tabloları tçuı şöy

le dedi: cTabıat bu manza.raları mo. 
del alsa., dünya. şlmdikinden gUzcl o
lur.> 

Şimdı serguun on muvaffak ese!!'· 
leri önUndeyiZ: H. Onat yedi tablo 
teşhir ebn~. Yedisi bır seı-ı;iyt dol
durmaya. yeter •.• Yarııtıcı bir dima
ğın, eşsiz cınahsilllen bu yedi eser 
,de A.bideleşmiş. ~Ik, renk. derfnllk 
,ve bızi iç rahatlığına kavuşturan 
,Atıın05felr ... (Barbaros TllrbeSI- bin 
yıl so'nrıı, brr sanat münekkldine, ça. 
ğuna Türk remm ısanatinin lher vas
.meden üç ayn manzara. var. Res
.sam, bu cserlerınde tabiatı öntinfü:e 
l'el"iyor. 

Şeref Akdik. .sergiye ıa;tirak eden 
ressamların hepsinden b&!lka bir e
kolün çeşnisıni ta.ttınyor. Yedi tab
losundan, beşi manzara. Tablolarm, 
adlarım yazayım: Geyveden. KurbB. 
lıdere, Haınruı.n, Pendikten, Sill!ke
den. Bu ese!'lerin h lı birinde güneş 
;y"ok. Gline." yok, takat renk \'ar ... 
Havaı bul~ık. değil. Kim bil!T, nasıl 
olmuşsa, güneş sılınmiş. Belki, Ah· 
met Ha.şlmin dedig1 glbı, 

«Kuşlar, 

Ufukta bir serf ma.ktuu andırıtn 

güneşi 

lhhsas mevki lerine ya pılacak 
tayinlerde fitiz davranmal ıyız 

Süktıtu ~ yooılşleır ve &0nra 
doymu,.'18.r.» 4 

Beden 'ferbiyui Genel Direktorü General Cemıı 1 aner 
Pendik, buğulu, m'sli bir a.t.rnosfe- oyunları günlerinde bir toplanhda 

rm &kıntısı ile ldet.a. matem içinde- il"' 
dfr. Silifke ile Harman ıslak bir son Bedt;rı T erb.:,Yesi GcneJ Direk· 1 na toplamalıdır. O zaman ı1I eJ 
bahar ha.vasında, gilneşsızlikten vı- törıügü teşkııat ikan.unu Meclisin l fakiye~ imkıanları <la elde Gr 
cık vıcık. Ayıa.dolu topra'.ğmda. gü· tas::llA.ından geçe.re.k tatbik mev- miş olacaktır. ıBiz bunu sn~c, 
n~ kaldırınız, geriye boz bir step kiine gird.kten onra ıbugünkü neralden lbir ınemleke~ .11 il•~ 
kalır. Hayır. gUneşsiz An.adoluyu spoT ıte~tı ib:drosunda lhır çok olarak be-kliyoruz. Bu 'bjzJı1l 
dllşümnek bile azap veriyor. Şeref: yeniııkler icap etme~edir. ktmız:dır. ,.rJ. 
Aköik'lrv gün~nt kuşlar yem~... Bu t~-.kiJat lka.nununa .göre bü- Kemal Ofıl 

YazanIZI bir netıceye bağlamak tÜın memurların yen1den tay.inleri * I ~ 
ve bare,me intibakla memurin B - k"· ·ıı· k"" ...ıa~ a için şu iki noktaya ipret edelim: kanunu çerçeıo:es.i içine alınmaları ugun u mı 1 ume ,,, 

ı __, Ressamla.rmuz, ta:bıatı. hare- eü 1 • b kal"f'I l~rm ıg 'yor. ve at etızm müsa a 
ket eden ca.nWardan mahrum olarak B ik.il '- • ıı ugün \kanun te:~ • atta 'IJlf " 0 ' A,.,Iştl 
tasvir ediyorlar. Bu neden? Ben bu- çote: mevkileri ıhtı.saa mC'\.ıkii okı- 03ugun mıll,ı oruınc nt...,. Jf 
na. büyük bir cesaretsizliğin. O.mil ol· rak kalbul etmir.t.ir. F eneı:ba'hçe ıstadında cieVıı111, 5' 
duğunu soylıyeceğt:n. Manzara, men Bu .. t'q)U~t kan. ununun tatbik lit1ken • .Bebekte Ra'bert !(el~~,,,! 
zaraı, manzara. .. F'aka.t bir &inek. mevkiine gıt,me.s.ı)e elde edı.kn hasında da ailetizm Gül °'"" 
bile uçmuyor. fırs&tı llJÖZönü~ ~ak istİ'yO• r· l .. __ ,L k-1- p1Jacllj;111 

2 _, TUrk cemiyeti, büyük in.'kı· - ma mu~a ı:wın ya tf." 
ruz:. r. _._ .J d ili • .ı:ii'ı11e laplarm baş döndtlrücll hızı ile, Ue4 Türk Spor Kurumu, devletle· ı· ener 'ffi.Cllltn a an 'l ~ ,M 

nye atılmış bulunuyor. Zaferler ıka.- erek Boc:len Teııhiyesi Gonel Di· ı çı olarak Beş.&~~ • Fenerb ~' 
zandık. Kötü ve zararlı itiyatlarımı- re'A.t:Örıüğüne inkılap eıdınce ba Galatasaray - 1stanbu115P"t 
zı at.tık. Din. dllnya. vo cemiy t SO- t .-kj\fttın ba .mıı. getirilen eayın l ~ca1clardır. 
rUşUmüz. &klı .şaşırtan bir mantık General 'bütün hüsnüniyetine rağ. - ·· • ·· ..• Jı 
d~'smeslne uğradı. Kısaca inkt!Ap n_ • 1_ Bugunku ınu1lı :ume ııı""",4 

"6"" men uu ı.şe 111;al'Şl !tamamen ya- . . .ltıP' 
yaptt'k, in'kılap! Bu 6ergi bir bUyilk 1 bancı idi. Elinde liı.alettayin bir kalan şamp.ıyonu tayın 00' 

bl!rllğin! sergiSidir. Ne Sakarya.dan. sertifika ve yahut v&ye ile ge· 9an ço\k. mühimdir. _.ol) 

bir iz, ne tekkeden npfvcrsıteye a.t- neraun karşısına çikanlar bir mtı. Gül kupası atletizm ~, 
ln.yışın heyecanı. Hiç bh" şe! yok. sas mev:k.iinin ~ına ıgekiiler. nası bir Galatasaray • f el1 ·V 
Ressamlar. hangi çağdasmız: · Kimi 1&n .içinden !YelÔf_meyenlerin ek' · la • clhet e şl>l 
ne ile heyecana .,.etinnek is•r..ormı- Un" ı._1~1 t--ı.·ı ..... taL' çeç 1~ 0 cagı 

<> ....,. e e a1.1:1ıacıarı ıspo.t ~ı1a~ı '04" ·1.e '-' edil k · 
nıız" E-serlerln!zi kendııU~ için ırnt ti! · · 11- , __ n_ -ı ki bek,, ı taKllp ece tır. 1.~ · a e ver.ı:msız 10U ınıı. a ı, ~ıe- . tı,.. 
yapıyorsunuz? O tııkdırdo evinılzde nilen ınetice abnamadı. Spor 8&· Merhum Şeref için BeJikUf 
Gaklayınız! . ~ında ikrlemdk oi)yle dursun tefekkürü ~ 
Eğer sa.natinız. bizim duy~ula.rı· mütemadiyen •ger.ilemeğe b~la- Bef;tkta} Jlrnn~tlk Kli1bll 

mıza. Mtap ~ecekse. ~ozl~.m.lzı de· dı.k. kanlığnıdan: 
ğişen TUrk dünyasının derınliklorıne M.ihıonlarca iliralik tah&seta nt~ 
çeviriniz' Yüksek felsefeli büyük e- w ,,_,lm __ ı:ı. L:_ Çok kıymetu arkada.şrnnz · ragmen 1§ •w ettne~az>, W1' §CY . J1d6' 
selerin.izi bekliyaruz. An~ama.zsmız ya~ı~l!SLna im'4a.n lbırakımad.ı.. Şerefın ol~ünün 8 mel Y yapf>' 
demeym. Panteonun bütün eserleri Üç yıla yakın hir zaman lyın· mflnasebctile mezan başında ı#_ 
ha.lk. iç.in yapılın~ .. Şrmd"ıldı cecr- -d1e b.ir Gtad şöyle dur&lln 'bjy mey toplantıya iştirak eden saytn 6 !." 

lorlniz. b~ bC!Ş zamanda. kabak ~ dan, hatta 4ön !beş ~i ~u- arkadaşlara ve çclonk göndetefl ~ 
kirdcği yemekton dah.w fazla zevk racak lbir ıpist ıdahi yapılamadı. gemiz Ba.şıuuılJğrna ve .Alenıd1lr 
vermiyor! t{akcım .derdi dcd Bu derdi llk kl.übllno candan teşekkurıetl1'1 

Nu rettin 0a.n G1lLEKL1 tedavi ~Dunu bulama'Cl&. Bu ya. del.ı 
ra nihayet ıkangren o1d.u. ıblAgnıa sayın gazetenizin 

Kurs açt.ılar, eğitmen yetişti- rlca. ederiz;. 

T . T ekk ··r.. Tellin dedlleı. Bunlarıe:lan ne §C• 
azıye eş u u kilde jetifade edileceıii ıbile anla-

Henuz pek gen~ yaşında. iken a.ra.
mızdan kaybettiğimiz kocamız. oğ. 

lumuz ve kardeşimiz yol mUtea.hhit· 
!erinden <NATIK BESENER) in ce
naze merasımin.e gerek çelenk gön
dermek ve gere.kse bizzat gelmek sı. 
relile iştirak etmiş olan bılQmum e
v:idda ve alıbaplarmın:a ve kcndiSinin 
genç ış arkadaşlarına ,.e son nef i· 
ne kadar yanında. 'bulunarak fennın 
yapmastnı lcs.p etlırdiği blltUn ihtt
mamı son dereceye kadar ifa eden 
Kenıerbw-gaz d~ hekimi Dok
tor Mustafa. ve Alınan hatıla.hanesi 
doktorlanndan Harun'a en kalbi te
şekkür ve nrlnnetl~izin ayn ayrı 
lbllığma. acımız irnk!.n veremedığin • 
den bu hususta gazetenizın ta.vassu
twıu rica ederiz. 

Kanıu Fünı:ıan ''e a.lle efradı 

~lamadı. 
Avrupada ısenelerce devlet pa. 

rasite okuyup gelenler lkiitü.phane 
memurluğu~ ancak ten'kitler
den sonra Ha.rke:vleri q>o.r kolta
nnın ıtefti.,inc verilirken, <l i.ğcr 
taraftan ıbütiin i.,Ier, ehil olma· 
yanların etlerine !mahldı. 

Memlekette en ileride ve mıv 
vaf.fak.iyettcn muvaff akiyete ko
şan bir güreş §U'bemiz vard'ı. O nu 
nihayet ısiük bir ıhale ge.tirdik • 

Bunlar gibi daha ıb.ir çok mu
valf~et6iz işleri burada say· 
mak .İ§teın c:lcığildir. 

Sayın. seneral bundan evve. 
bu · 'n lb~ına gekHği ıgün ma· 
zurdu. Çünkü ıbrim\yo.ndu. Hal
buki üç eenelik tb ir tecrübe artık 
her fey.i k.eıııdis.ine anla'tmtj}ur. Şu 
muhak!ka:k ve inkar edilmez ıbir 
baklkırt:tir ki. ıspıor iŞ tamamile 

Türk Hava Kurumuna 
10,035 lira teberru ti 

Türk Ha.va Kurumuna. te~ 
buluna.n vatandaşlarımız şun ~ 

Tel: 42690 biT ~ işiğjr. 

Feyzi Şamlı 1500, ismini bil f 
islemlyen bir zat ra!amdan 1~ 
ka.vva K!ğıt Ltd Şlrketl 550· 
biraderler 500, İbrahim BaSfll~ 
Trakya. Ticaret Limited ştr1'~ 
Sava Eleftoriyadls 500, ı..okl11 :ı; 
riş 500, Mişel Boroştayn 350, ~ıS 
Amram ve GU!Uzari 300, K6#1tÇ~~ 
Matbaacılık T.A.Ş. 800, Jalt A1 t-./ 
aoo. Alp Karada.vut soo. va:ı;ıı S' 
doğlu 800, A. M. Fahri 250. 1 ') 
ban 250, Koço Vasilyadıs ~50· 
Yani Dlmit.rlyadi& 200, 'Mtınt1'1Zc 200, Jak Dekalo 200, Kemal ~~ . 
200, M. Sadık Afitap 150, 'ft.11 YJ 
Kasını lM, Miha.il Dlmo 185• tf' 
gar Hatemi 100, Mustafa. Faııt;,~ 
100. Hasan Basri 100 ııı·a ıu;w,.rr 
10,035 ~ıra teber.ruda ouıUJ111l 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESi 
Yeni teşkilat kanunu lbugim 

Beden T erbiyeai Umum Müdürü. 
ne tbüyijk bir fırsat vıeıım.İ§tir. 
T~ bdrosunda:k.i memur 

ların :ır.eniden tayinleri icap etti
ğine göre, eayuı general biç ol
marsa ibu fıreatta çok titiz .clavra
nAt'ak .ihb6aa mevkilerine. bu işin 
U;.ind.en yetişenleri getirmesi la
zımdq. ~'takdirde i§ .daha fe· 
ci bir ıhal alır. Kanuni vaziyetler 
işi bir çılmnaza eokar. Çün'ku ba
reme intıbak ve memurin kanunu 
çe.rç.evosi .İçine girerek tayin (Y&· 

pUdJilotan eonra, memur evaafını 
ha iz olaçak o id.n:~eyi '° ~t~ çt • 
karmak güG !hatta :im'kanınz olur. 

---0-

Ç'.orhıda cezalandırıışıJ" ı,r 
Çorlıı (Vatan) - ~rl~Jı 

lcdiye zabıtaaı bir yıl içind~# 
telif ~lde lbdediyc ıya!B r• el 
riayet et:miyen 1 ~8 ıkişi1.i p3 SAFiYE ve 16 Kişilik SAZ Heyeti 

HAVAY ADALARINDA BiR GECE 38°a,.~1 L~~1r 

Alafranga kısmı GARDEN BAHÇESi 
Varyete - Restoran - Dans:- Caz 

Her gün 18 den 20,30 a kadar MATİNE • Konsomaayon 20 kurU§ 
Bayan Safiye de aut 22 1Az ten itıba.rea aeen&la.nna 

baflayacaldardır. 

Netice şudur ki. 6aym general 
ihtıaaa mevkilerine tayin yapar
ken e:ıki 6por .idarccilcrin.i etrafı-

zasma ç.a~ıştı.r. 
. ti 1 

Çorlu Belediyesinin fa-111' ı,ei' 
Çorlu (Vatan) - Çorl13 ~, 

d.i.yeei geçen mali yıl ~4ı4 
ra. ve ceıze edviyesi ~rı ~ 
ra, !hasta nakhye:ıi 74 )ıra~lel' fr 
h bayvan lar .iti!Uı 3 7 lira.~' 
kirlerin defin tekf.in ve t "• , • ,.,e tf 
170 füa ve felırle:in ~ 19 
sevklcrj ~afları ~n ıae 
lira barcıa~r. 



~hadU---,1-
~ NİKAH: 
~ek.li cuacı kaymakamı fm.ekli Hariciye memuru Na-
8,}' a HuijU Devacxun kızı mık Özgörenin dcuı Bayan Seıvi:n 
Lit ~n ~~f~ Devacı lle müteah- Özgörenle Jnhlsar tmÜdürlerınden 
~~ 8 ul\leinın oğlu ıd~ tıdtimi A- Harun Aicçaym oğlu yüksek ·mİ· 
~ alıyernez ni~anlanmışlardır. mar Re<:ai Aloçayın nikahları An. 

~ 'karada yapılw.ıştır. 
F.ıın ÖLENLER: 

!'ıtt!i tli ıd~Eterd1arlardan rah· 
Y1ııd ay Muhainin kızı Bayan 
~ .. ~~ Şerefli ile tüccardan Kiriş. 
~lr ~ Abdullah Pakerin oğlu 
~ •cıY'e memurl•rından Azjz ;r A~karada evlen-ırH~lerdir. 
&,}' sf?enız atbaylığından emeklt 
~}' iileym81l Karakayanın kızı 
~ln Şekibe Karakay• ile boya 
~~n.den Ama.yalı Mustafa 
t~ n oğlu Nafıa lto1'(iüktör
ot 11 ~Mehmet Nazmi Boyacı· 
'7 üdarda ev1enmişlerdir. 

~BAŞ ._.._•na•) 
Bizde 

~angi tip insan 
tevaçtadır ? 
~ .. ca.,ı ı incide> X /X 
~l' bılınmiyen bir mucit, bir 
~et, .~emiz bir içtihat adamı 
~Ilı 'l'Urk bayrağının altına 

Uftur. 
"'o.ı.;anıı inhitat devri bu gü
~e cesur gidişe karşı isyan 
\. 

0 
eden korkunç bir devir

~ devirde revaç gören ve 
't '() n .adam, hakikati görerek 
\ıı..... 'OIQYhyerek ortalığın keyfini 
~an, aciz, miskin, riyakar 
'cı, entrikacı, küçüklere 

&u ~lim adamdı. 
"' rline gelelim: Acaba bu
~ bu !11~lekette revaçta olan 
\htı bpı hangisidir? Umumi 
~ ~ruz<ta seri halinde ne mo 

llu ınsan yar.atıyoruz? 
\. ~Ual çok nazik ve derin
~ ~~slere kapılarak buna su
~. ır ~evap vermek hata 0-

,__1 'l'urk milleti dünyanın ma
~ 0: temiz milletidir. Umu
\ı;~lltıak ve istisna ve imtiyaz S:-rnak ~en ağtr f~ S klan seve seve taşır, iyi 
~ t~ra. çok kolay uyar. Dü-
~'liedanh, feragatli, haeket 

!ile~. ~lde adam yetiştirebil
-- a~ın bundan müsait bir sa-
Q ~az. 
~ 1~ istidatlardan istifade 
~ eaı ve mükemmel vasıfta 
~u~tın Uste çıkması içinTürk 
~iı 1 hayatında bugün çok 
~il eıneı ve niyetler hakim 
ı.t: tıuyor. Fakat bu iyi niyet
t...'.. id~ın yetiştiren cihazlara 
~ıle nüfuz edememiştir. 
~ile <>larak mahzurdan kaç
~ Çlk arzusu, usule uyar, mese
~ .aıınaz, vasat kıymette inS tipinin revaç bulmasına se
~luyor. Barem kanunu bu 
sdın pek açık bir ifadesidir. 
~n hak91zJık ve yolsuzluk 
~ \1e mahzur çıkmasın!> 
~ ıle meziyetli, feragatli, 
~ .at tip insanlardan, hele 
!'Juçlık hız ve ateşine tamamile 
~ itı Olduklan ya§larda istifa
~t.i lllkanıannı kendi elimizle 
~ :lere vurmuş bulunuyoruz· 
~diş, bütün iyi niyetlere rağ 
~ '. !Jlerkeziyetçilik ve kırta
~ ~lık doğuruyor ve mesuli
~ taşıyabilen insanlan ya ke
~~ \re köşeye atıyor veya va
~ başına gelseler bile tam 
~. Çalışmalarına engel olu-

llu 
~ mesele, vakit geçmeden 
~\'asit bir tetkik mevıuu ha 
~llUlınaltdır. Umumi hayasa Yanna ait hazırlıklar 
~ \'ardır. Fakat biitiln 
s;:nızınalarımızı, mesuliyet 
~ ağı bilen, işi kendine dert 
' • feragatli, hareketli ada
~ l'e\racını temin edecek su
~Yar etmezsek .iyi niyetle
~bir en ve çalışmalarnnızdan 
' taınan normal mahsul a
~ı. Ölü hareket halinde lü 
~ ı Yere enerji israf eder, 
lt l'Uı. • 
>~dl kendimize iftira etmı
~ ~. lnesuliyet taşıyan adam, :sttu adam. bizde her mem
~~ n Ytikaek bir nisbette ye
~ .. r. hem de yenilik diye kon 
~~z surette h ariçten alıp ha.
~l tıa soktuğumuz bütün yı
~t'~k telikkilerine, bütün 

Oto cereyanlara rağmen yeti 
~ · P'akat ne çare ki, umumi 

l1rıız en iyi insan hazine
~ en tamamile istifade e

&urette kunılma.mıştır. 
~ Emin YALMAN 

Eıski avukatlardan Hüsey\n 
Naıırni Soyı'kan Üskiıdarda öl
müş, Karacaah.mc;! mezarlığınil 
gömüİ!müŞtür. * Emekli Posta ve Telgraf 
müdürlerind~n ve S ihtaroğulla. 
nndaın Ahmet Şevdti Silahtar 
Eırenköyünde öhnü.ş. Karacaah
met mezarlığına gömü:Jnü~tür. * Kavala etrafından Bay Hü
eamettin P~ircj ölımüş, Merkez. 
efendi mezarlığına gömü:ımü~tür. 

Suriyede 
(S.,. l incide -/

saydı, ımUttcfık kuvvetler bugün Şa
ma girmiş bulunacaklardu 

(Badşo Gazetesi) 
Kahtre, 14 (A.A.) - Hür Fransız 

ve Hintli kuweUer Şamı i'u~men mu 
hasar& altına alınıış gib dlrler. Bu 
kttYVetlerin kan dokmeden şehre gi
rip ginniyecekleri müzakerelerin :ııe
tıcesine bağlıdır. 

Britanya ve Avustralya hava kı.w
vetıerı kara harekatına mUzaharete 
devam ediyorlar. Avcı tayyareler! Su 
riye açıklarındaki deniz kuvvetlen Ü· 

zerinde mUtemadlyen devriye gezmek 
tedirler, Diger 'tayyareler motörlil 
münakalatı ve top mevzilerini bom
halamaktada. Berline göre, Suriye, 
.ka~edUmiftir. 

cSuriyede İngilizler, hakikaten as
ker! harekltı durdurm~ ve .siyası 

teşebbtlsferle ımemleketf ele geçlrml
ye karar vennlş gibi görUnUyor. Bu
nun bir kaÇ sebebi v&rdn": Evvel!, 
Aimanyanın Suriye mesele6ine anli
dahale etmlyec~ anlQ.fflml\ltır. İkin 
c\Si de şudur: Vi.IJI hUktmetl, Suri
yeyi ancak oradaki kuvvetlerle mU
dafaa. edeceğini anlatmıştır. 

cBu şartlar altında İn«illzler, Su
riyeıde Vk:hy hUkQmeUne tAbl kuv
vetleri i'knıı. yoluyila elde etmeğe ça
lışmaktadırlar. Suriyedekl Fransız as 
kerlerlnden bir çoğu, bir ellerinde 
Fransız bayrağı. dfğer ellerinde de 
beyaz bayrak olduğu halde müttefik· 
lere iltihak etmişlerdir. Fakat Ge
n•aı v~···fıı enu-lncl• kreKel ·
den yerli lkıtalv bunlara &Madan 
ateş açmışlardır. 

cSurlyedeki Araplar, 1ngılizler ve 
HUr Fransızlar tara!ına geçmek ta
raftan.dırlar. 

cBerlin, Surlyeye kaybedflmfş gö
züyi1e ballınaktadır. Sunyenin mev
cut kuvvetlerle mU<ia!aa edilemiye
cegi kanaatini hasıl etmiştir. Bunun. 
'la beraber, Suriye İngilizler tarafın
dan işgal ednse ıblle, Berlinln fikrin· 
ce, harbin neticesi Uzerinde müessir 
olnuya.cakt.ır .> 

(Radyo Garı.et~) 

Gen$'a1 Petit'nin heya11atı 
Londra, 14 (A.A.) - General de 

GauDe'ün kurmay ~ General 
Petlt, Suriyede bulunan \ 'lfi k unet
lerinin, SO blnl 3erll olmak üzere ü 
bin kişi olduğunu tahmin etmı, ve 
bunlara. Almanyad& bir .... k.Mn
pmcla lıken A~'a karıfl biç bir 
yercJe tUU harekette bulunmıunak ü
zere serbest bırakılan General Ve. 
dlllaC Ue diğer bazı genıeraHerln tm
manda ettiklerini tıl>ylemlıttır. 

GePen1 Pıettt, mütb!ıfUdertn 11t1 

t•ransızlarla. ne de SurfşelUerle dö
~ arzusunda. OlmadJklarllU ..... 

ret ederek deımtştl r ki : 
cSllJ'iyeyl, Aknanlvı kovmak \ 'e 

yenilerinin ~ine mbt ohaak i
ı:m llftlb\)& karar \ 6"llk. Yalnız Al· 
manlarla harp ~onız. Nihal zafe
re kadar da de\ '&m edecefk.. Surt
yede büytik bir ukerl muzafferiyet 
.,.._.e ,kCMJRluyoruz. HUr Frall8ız 

k1n'Vetlıerine birinci olarak at.el} aç
mamak emri verilmhftlr. 
İn&ilk , .e Hür Framn; k•vvetle

rtnbı Smt~ye Jinntııl Frameda ve 
Şimali A frikada ook 'böyük aldıller 
yapacaktır. 

General Veygandm. rnütartıke Ft· 
lan ~ ..,... bir bankette 
balannıryaeatı tahmin edUmddedlr. 

Fransız kabine9i toplandı 
Vtc'hy, 14 (A.A.) - Kabine Mare

şal Peten'ln rcislığındc toplanmış· 
tır. 

Vic'hy, 14 (A.A.) - Nazniar heye
ti cuma gUnli öğleden eonra içtima 
ederek Sul'iye ıvazlyeUnl müzakere 
efmı.ştir. 

-General Dentz Orseneralliie 
terfi etti 

Vicıhy, 14 (A.A.) - Harbiye Na· 
zırının tek'lifi He, MareJ&l Peten, Su
riye ve L\ibnan yUksek komiseri ve 
bu ar8,zi.dekl Fransız kıtaları ba.şku· 
mandanı korgeneral Dentz'c orgene
rallik rUn>eelnl Verın~r. 
Suriye sahilinde tidıcletli bir hava 

muharebesi oldu 
Kahire. H (A.A.f - «B.B.O.ıt Su

riye 5&lıll1 yakınlarında Alman tay
yareleriJe yapılan muharebede A vua
'tralya ha\'a kunetleri parlak blr •mu 

'~~· 
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o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri D 
Almanları 

DOşOnce 
aldı 

1 Ankara mıntakası 1 

Basın kongresi 
Kıbr.ıs 

Müdafaaya 
hazırlanıyor 

Yeni. tip bombalar 
hedefi tamamile 

tahrip ediyor 
Londra, 14 (A.A.)- B.B.C.: 

Britanya hava kuvvetılerinin per. 
şembe ğünü Ruhr' daki sınai mü
esseselere yaptıkları ~iddetli ta
arruz •hakkınd~ mühim tafsilat a. 
lırıım1"tır. Bulutlar arasında uçan 
ıtayya~eıler Dwteldorf dakj sınai 
müessesel'Cre bir çok ·bombalar 
atm1tlaT, antrepoları tahrip et
miŞ'ler ve alevlerin geni~ mınta
kaları kapladıklarını görmüşler_ 
dir. 

De.miryolu d.cpo1arında vukua 
gelen bir infilakı, d.iğer .infllaldar 
takip etmiştir. Bundan: bom:b~la_ 
rın bir ımıühirmnat fabrikasıırra ışa. 
bet et!tiği anlaşılrnı§tır. 

Yeni tip lbombaların tahdp 
kudretlerinin Ahnan makamdan. 
nı düşÜnclürdüğü Bcr4inden gelen 
haberlerden anlaşıLmaktadır. Bu 
bomba, ~et et.tiği hedefi ta· 
mamile tahrip etmektedir. 

Mark 
Avrupaya 
hakimdir 

ALMAN 
lktısat Nazırı 

bu fikirde 
Viyana, 14 (A.A.) - Stef a-

nı: 

İkıtıeat Nazırı ve Reidhttbank 
rciai B . .f unk, burada irad etıtiii 
b.r nutuk.ta, Aimanyanın ayrı 
prensiplere dayanan lbir iktıaadi 
faaliyet sahibi diğer anemieket· 
~~ı.i~ıy~ai,ı .hAk· 
kmdakı ıddialan teltz.ıp ~ir. 
Bugunkü A~manya hakiki altın 
esasına ıcbyanan pal'.alara karşı 
hasmane vaziyet asla almamıştır. 
Şim<iik..i Almıı. parası devlet ta
rafından ftyat ve yevmiye mese· 
lelerirııde alınmış olan faydalı ted 
birLcr •yeainde y.c Afman mil
i.etinin ıyaratıcı faaliyeti netice
sinde sağlam bir esasa istinat et· 
tirilmiştir. B. F unk şunları ilave 
etı~ir: 

c- Mark ımüstakar bir para· 
dır ve jetik.rarını muhafaza ede
cektir: Mark şimdi Avrupaya 'ha. 
kJmd.ir v e harpt-en eonra beynel
milel p iyasada bugünkü rayicinı 
muhafaza "ed-cce}Qtir.> 

---<<>u---

Rumenler 
mihverin 
emrinde 

Antonesko'nun Münih'ten Ro. 
manyaya dön.üşü üzerine Rumen 
gazctekrinde •bir takw manalı 
yazılar çıkmaya lbaşlamıttır. Bu 
gazc.t!dcr, Müni:h mülakatında 
Roma.nyanın haklarının tanındı. 
ğından ıbahsetımektedirler. 

Gazetelerden biri Romanya
nın, cenubi ~arki Avrupuında 
mihverin vereceği vazifeler.i yap
maya 4haztr bul!!!lduğurı-u y.azı
yor. 

Fakat, bu vazife ve haldarın 
ne olduğunu söy>lemiy.or. 

• R acLyo G a zetcaj -

Göbelsin makalesi 
<Batı 1 lıldde) / - / 

Alanan makamlarının emrile mu. 
sadere ed1lmişti.r. Bu tedbtr tıak
kinda hiç 'bir izahat verilmemiş
tir. 

Do.wjonu .ajanatna vöre B. 
G.öbbde cGirit miMli> ıbatlıiı 
altıDClaıki rnakakııı.inde CJıCümie 
töYk demektedir: 

Churdtill AılımaıtlarHl zahiri 
hardten.iz.lik d eVTeler:inl mütead. 
dit defa tecrübe etımit bulunmak. 
tadır . .Su ıhareketsizliiin ~hnan
ların biivük darbeler indiıımeden 
evvel uzun uzun n.efes aklıkları.na 
delalet ctitiğini p ek.ala hilir. Eğer 
iki ay evv~I ALmanların haziran 
biday~indc Ciridi alaca~ları söy 
lenmiş oJ.saydı B. Churcbill buna 
hiç şüphesiz gülendi. Eğer bugün 
de iki ay sonra ne olacağı söyle
necek olsa yeniden gülmesi pek 
muhtem eldir. Halbuki .iki ay aon. 
ra mü~kütatla karşılaşacaktır. 

K ongre münakaşalı oltlu, eski 
idare h ey et i değişti A dada taarruza 

tertibat karşı 

alınıyor 

Ankara, 14 (Telefonla) - BugUn 
saat ıı de, Ankara halkevlnde An
kara mıntaka Basın Birliği kongre
si yapılmıştır. Kongre reisliğine it
tifakla seçilen Ajans umum mUdti· 
rU 'Muvaffak Menemencloğlu, idare 
heyetinin hazırladığı raporu okut
muş, bunu mUteakıp eöz alan Ertuğ
rul Şevket. mıntaka idare heyetinin 
bir sene zarfında hemen hemen hiç 
bir ıteY yapmamış olduğunun okunan 
rapordan anlaşıldığını söyllyerek ida
ı·e heyetine şu suali sorrmu,ıtur: 

- Mıntaka idare lhcyetl iki sene 
zarfında kaç defa toplamnıştır? 

İdare Myetl azasından Nasuhi Bay 
dar. bu lkl sene zarfında niçln hiç
bir toplantıya iştirak etmemiştir? 

Bundan sonra SÖZ alan mmtaka i
dare Jıeyt!ti re>si Kemalettin Kamu, 
mıntaka idare heyetinin muntazaman 
toplanmış olmasını söylemesine rağ
men kaç defa toplandığını ihatırlıya
ma.dığınr. Nasuhi Baydarın ise niçin 
toplantılara iştirak etmediğini bil
mediğini söylemiş, tekrar 6ÖZ alan, 
Ertuğru~ Şevket, bizzat ıdarc Myetl 
reisi Kemalettin Kamu'nun iki sene 
zarfmda yalnız iki defa idaı-e heyeti 
toplantısına "iştirak ettiğini söyliye
rck mıntaka idare heyetine intihap 
edilecek azanın hakikaten kendileri
ni mesleğe ıraptetnıiş, m.eslekt dert
ler Uzerinde çalışacak 'bir kabiliyette 
enerjik insanlar olması !Azım gelece
ğini söyliyerek kongre heyeti umu
mtyesinden .şu temennide bulunmuş
tur: 

- Bu seferki intihapta. bilhassa 
meslektaşlara faydalı olacak unsur
lar idare heyetine getirilmelidir. 

Mekkl Salt, Nasuhi Baydarın sırf Londra, 14 (A.A.) - Röy-
ldare heyeti reisi olmadığı için top- ter ajansının KıbrıSta bulunan 
lantılara gelmediğini, halbuki Nasu- 'hususi muhabiri bildiriyor: 
hl Baydarın hiç bir gazetede daimi Ciridin tahliyesinden sonra 
bir 1.şi bulunmadığından değil idare Kıbrısın müdafaa hazırlıklanna 
heyeti azası, kanunen birlik azası bi· gece ve gündüz devam edihniş-
le sayılanuyacağım söylemiştir. tir. 

Bundan sonra s<>z alan ~Umtaz Fa. Lef.koşe yollan, der okluğun· 
ik, Mecdi Sayman,. Ne.şH: Ul~ğ, ~ dan. muhtemd yangınların ge-
min Karaku.' ve A>ır çok hatıplenn · _, · ~ · im k · · hu 

l nımemesıne manı o a ıçın • 
fikirleri 'i'll noktalarda bir~miıttir. 8\ISİ tertibat alınmı§llır. Ktbnslıla. 

ı - Basın kartı nızamrıamesl çık- · t ük' __ -Aı...J' • rın mutevıya ı ım CRill'C"l"tllr. 
ınalıdır. y 1 "d f · tim 1-. urt arım mu a aa e eye ~a-

2 _Gazete müntesiplen ile gazete 'f .1 ı_ .. ,_._ tt . rar veren çı ~ı er. vıu111.vmc en 
ıdarelerl arasında mukavele aktedll· ·ı~h . ~- _ ..ı. l 
melidir. · 81 a ı.teme.ıı;tcoır er. 

3 - Unıum1 J<ongreye 50 de bir de
ğil, onda bir aza iştirak etmelidir. Ve 
• bu noktalar umwn! kongreden isten
melidir. 

Uzun mUnakaşalardan SOnt'a yeni 
idare heyeti seçimi yapılmış ve mc 
bus Kemal Emin Kamu ile mebus 
Nasuhi Baydar tekrar idare heyetine 
alınmamışlardır. Bunların yerine !

da.re heyetine Mlimtaz Faik Fenik, 
Bilal Ay'ba, Şerif, N~it Uluğ, Mekkl 
Salt ve yedek uallklara da Ertuğ
rul Şevket, Hikmet Tuna seçllmi.şler

dlr. 
Kongre, saat 15,30 da nihayet bul

muş ve kongre azaları gar lokanta
sında neşeli bir yemek yemişlerdir. 

Akdenizde 

Bir ltalyan 
gemisi bahrıldı 

Kaltlre, 14 (A.A.) - cB.B.C.>: 
Merkezi A:kdenlzde İngiliz tayya. 

releri, ıdUn, yardmıcı gemilerin hi
mayeS1nde giden bir ıgenıi ka!ileshle 
taarruz etml.şlerdir. 7 bin tonluk bir 
gemiye mliteaddlt tam isabetler ol
m~, gemide bü)'Ük bir yangın çJk
mıw;ı, kesıf duman sütunları hav.aya 
yUk.sebnlştir. Geminin ti!.lllamlle bat 
tığı zannedılmektedır. Bu taarruz 

Türk ceza kanununda yapılan 
tadilat mer'iyete girdi 

esna.sında 'bir ~an avet: tayyaresi 
de sakatıanmn,tır. 

lngilfere 

Sulha A e 

manı 

Sarhoşluğu adet edinen, hakim 
k ararile hastaney e gönderilecek 

oluyormuş 
«Londrada toplanan imparatorluk 

konferan r Ailmaııyada lblr aksü!Amel 
uyandırmıştır. Anlaşılıyor ki, Berlln 
bir 5Wh teşeıbbllsU -arüesırule bulu· 
ıt~. ll'axat 'litınıf '.liıgiltere ile 1»1r 
sulh akdi mlnaaına değil, Avrupa
nın tanzımı mAnasına almalıdır. 

Türk ceza . kanununun !bazı 
ma$İpeler.irıtQe ~ciifıkülder >':apıl. 
mı~ ve hu değişildikler merıyete 
girdiğinden Adliye VekMet tara. 
fından Müddeiumumiliğe bildi
rilmiııtir. 

Yeni tadilata göre, Jhtikar suç
larında :sü'rgün cezaları suçlunun 
bulunduğu yerden en az 60 kilo
metre mesafeye tatlbik edilecek 
ve müddet altı aydan ıb~ seneye 
kadar olacaktır. Sonra lüzum gö
rüldüğü takdirde ıceza mevkii 
deği§tJrilcbilecclctir. 

Duru,ma ıSırasın&a hakime ha. 
karet edenWr, akı ·-.-Jtıclan üç se· 
nıeıYe kadar cezalara çarptınla
oaklardır. 

Şapka ve Türk lıarflerinin ka
bulü alcyıhlnd.c bulunanlar ve A
rap harflerile ıyazanlar ve oku
yanlar üç a&'a at.adar hafif hapis 
ve 1 O lira para cezaema çarptırı· 
lacak4ardır. 

Bundan ba~a eaırho§luğu adet 
edinmiş olanlar hakim ıkararile 
hastanelerde tedavi altına alına· 
cakfardır. 

Mihver de\1eUerinln telakkilerine 
göre, artrk A vrupada harp nlhayct
lenmiştir. Her memlekette, nıiıtverm 
taraftarı ~liktimetıer 'kurulmuşbır. 

Bunlarla art.ık sullı ya.pı1malıdH". Fa
kat buna İngiltere mtl.nidir. 

Maadin nizamnamesini tadil edecek 
kanun projesi hazırlandı 

clnglllzler, iıw manevrayı önlemek 
içindir kl, Londra konferansını top
lamışlardır. İnglliz'lere göre, Avrupa 
bugUn Alm&rıyanın işgal! altmdadrr. 
Orada kurulan lıükfunetler müstakil 
detıldır. Asıl müstakil ve meşru llı.U
k"lmeUer Londradadır. Bu :hUkihnet~ 
Jer mem4eke&rine dönmedikçe suBl 
ıYapde.maz.> 

Ankara, H (Telefonla) - Maadln 
nizamnamesinin bazı maddelerini ta
dil eden bir kanun projesi hazırlan
mış bulunmaktadır. Bu projeye na
zaran maden imtıyazı mutlaka bula
na verilme)ip daha iyi işletebilecek 
birine verilecek ve bulana da ıblr taz. 
mlnat ödenecektir. Bu hususta bulu
nan madenlerin ihalesi işi vekiller 
heyetine bıl'akılmıştır. 

Vekiller heyeti, madeni bulanın mıı. 
deni Lşletebilecek derecede servet ve 
kabllıyete malik olup olmadığını tah
kik edecektir. Nizamnameye bu hUk
mUn konulmasına sebep, şimdiye ka
dar bulunan madenlerden mUhim bir 
kısmının. imtiyazı alanlar tarafından 
işletilmemesi ve millt servetin toprak 
altında yatmasından ileri gelmlftlr. 

Diğer taraftan muhtelif tmtlya,zla
ra mevzu olmuş ayni cinsten maden 
ler birleştirilecek ve tek elden işle

tilecektir. Bu euretle de dUnya pi
yasalannida rekabeti temin etmek ka 
bil olacaktır. 

HUkftmet, bundan evvel olduğu 

gibi işlenen madenlerin safi klrlur
na iştirak etmlyecektir. Sıhhl gaye
ler için kullanılan soğuk ve sıcak 

maden sulan ·hususi idarelere, bele
diyelere tercihan verilecektir. 

Maden kazalarında tazminata hUk
medilmesi için iır,;iyi çalıştıranın, ka
zaya Amil olan bir ·kusuru mevcut 
olup olmadıtı araştırılmadan amele
ye tazminat verilecek, suç salılplerl 

blllhare tesblt edllecekUr. 

(&adyo Gazetesi) 

Mahsut bereketli 
(i1a91 1 ladie) -

Maltepede esrarlı 
Bir cinayet işlendi 

&ıvdcc ltol ve lbettıkedi )'flla
nn mah.dleri ~ğmurlu günlerin 
erken gehncsi ve ~öy!ü tet"afın· 
dan çabuk k~ılaırnamaeı yi:i
zün;den ıheıeler olurdu. Bugün 
devlet ıbu ~reketli mahsulü kal
duırn&k için en modern aletleri 
getirtmiş ve hububat ambarlarını 
da çoğaltımıştır. Tqprak Mahsul
leri Ofisinin c!lindeki am'harlar 
evvelce 7 3 bin ıton zahire almak. 
ta ikıe.rı eon zamanlarda fo§a edi
len ve adotl-cri 1 20 ye çrkan am
barlar bugün 9 3 'bin Jon uhire 
a-1 a-bili}'IOJ'. 

Şop günler.de ilhak.si yapılan 
sih> ve ambarlar ıtamamlandılv 
tan aOfll'a ailo ve amlbarlanm.zın 
iatiab yek\ınu ıo8 lbıl,. bona çıb
ca.khr. 

T 1 1 b .., 1 k "I d: .. 1 Alman tahşidah e i e o g u a r a o u r u e n , (Baljr ı Jnclde) _ 

yaya değil, A\manyaya düşer. çoban morga kaldırıldı Sovyet • Alıma.n müıı.asebetle
'I'i 'hakkında ı:elen haberler da

ğaç dalı ve taş y)ğ~lm)f olduğu ima ihtiyat kayıdile te1ikk4 edil
l\alde lbulmu~ur. melidir. Bu münasebetler 20 ay-

Ma1tepede Başlbüyük köyü ci. 
varındaiki Süreyyapaşa 9ftliğin
dc çıoibanlık eden 35 ya.,Jarında 
mühtedi Murat lb.ir Jcaç gün ev
vel, telle boğulmak ve kalın bir 
d~mirle arkasından vurulmak su. 
retile ötdüru1mü,!'llür. Hadi.Be fU 
suretle meydana çıkmıŞtır: 

Çoban Mura-clın aneızın orta• 
dan kaybolmasından sÜphclenen 

çiftlik idaresi ,lkeyfjyeti 'bir kaç 

gün evv~ maha?li jandarma ku
mandanlığına bildirmit ve Mu· 
rad'ın ıbul~nmasmı isteımiştir. Jan. 
darma lbir ıkaç gün devam eden 
bir arattırmadan sonra. kayıp 
çolbanın cesedini çiMikteki bü
yük kö~kün yakınında, üzerine a. 

Yapılıwı jJ!; anuay~ede zavallı ıdanberi heyecan verici bir çok 
adamcağızın. lboiazının .ince bit deidikodulara meydan açmıftır. 
tdle slkılarak boğ":l'ımak ve ar- - Radyo Gazete.si -
kaeına bir demirle VUl'ulmak eu- Sovyetler Birliği Roman1a elçisi 
rot.ile öldürüldüğü anlatılmıştır. Moakovaya ariclecek 

Tahkikatını ıderin~iren jan· &~a. 14 (A.A.) - Ofi: 
darına, ıkatiNeri tdbit-c muvaffak Utro gazetesi, Sovyctler Birli~i
oN1luş, ele ıgeçirdiği izler üzerin· nln Romanya. elçisi, önümüı:ıdeki 
cl'c ıtakiıp.leri.ne .k.oyuimu§lur. Ha- günl'erck Bykreş.i ter:kedeceğirı.i. 
dieeye el lıioyan Üsküdar Müd- yakında Moekıovaıdan g~elc bir 
deiurnumi muavini Şevket ve maalahaıtgüzarın dçinin ga)'lhu
Jandarma doomutam Ziya da tah. beti eMtHında elçilik itler.ini ted· 
kikarla anenrul olmaktadır. vir ey.byeceiinl, fakat elçinin ha. 

Kartal !hükumet taıbibi tarafın. rwti •ebe'bik goaybubetinin ne
dan ımuayene edilen maktmün kadar süreceği hakkında hiç bir 
cese.cl'i, ıgörül~o lüzum üzerine sarih malumat mevcut 2imadıiını 
Morga gönderilmi~r. Jlıul!dirmektedir. 

l ng i liz l er 

Bingazide 
iki gemi 
yaktılar 

Kahıre. 14 (A.A.) - «B. B . C.> 
lngillz tayyareler1 Blngazl lima

nını bir kere daha bombardıman et
mişlerdir Gemilere isabetler olmuş i· 
ki gemıde yangın çıkarılmıştır. Bu 
gemllcrin bırl obaştan başa alevler i
çinde kalmıştır. 

Habeşistanda 
( Bafı l iııcide) •= -

mukavemetinin yakında kırI1acağı 

kanaatini ibeslemektcdir. İmparator
hık kuvvetleri İtalyanları önden, Bel 
çlkalılar geriden. Habeş \'atanperver 
leri de yan cephelerden sık.ıqlınnak
tadırlar. 

2000 balyan cenub i Rodezya'ya 
iltica etti 

Sal9btırg • Cenubi Rodezya, 14 (A. ı 
A.) - BBŞ\'ekil Hugglns, Habeşistan 1 
dan iltica eden be9 'bin İtalyan köy
lumlne masuAlyet hakkı verlldlğlni 
parllmentoya bildirmiş ve bunların 
himaye edilmek üzere Habeşistandan 
tahrıye edildüc:lerinl itlve etmişt!r. 1- . 
Jd bin kişilik ilk 'kafile temmuz so- , 
nuna kadar ı;-elmtş bulunacaktır. Bun 
ıar, harp esıri muamelesi görmlyf'
ceklerdlr. 

Almanya 
itiraf ediyor 

( .... 1 iMNe) ///. 

rıtması keyfiyeti 9ty.aşi değü fa
kat sadece askeri bir mahiıycıt ar_ 
zetmdctedir. Binaenıaleyh Al
manya fbu meseleyi ~akaşa
danı .ün.inkaf cıtınckteclir. R<ıbin 
Moor kaçak cm-ayı hamil bulu
nuyıor ve Jngiltereye gidiyordu. 
Bu sebeple mczklır vaıpur, aynı 
vaziyette bulunan diğer herhangi 
bfr vapur gibi 'batırılrDJ9Ur. Al
manya kaçak eşya götüren her 
vapuru, mifüyc'ti ne 1:>1Ul"Sa olsun 
batırmağa karaır vermi§ bu1un· 
maktadır. 

Verilecek notayı konp-e tuvip , 
edecek 

Vaşington, H (A.A.) - Robln 
Moor'un toıplllenrı.H!Cii U1-trine Hart~ 
dye N ezareU tarafından Almanyaya 
tevdtine karar 'Verilecek protesto no. 
tasının muhteviyatı ne oluna olsun 
kongrenin t>llyUk bır <ekseriyeti tara
fından tasvip edilecefi bucün aşi
kar olarak anlaşılmaktadır. 

Jf.. 
Lonclra, 14 (A.A.) - Birle

fik Amerika Hariciye Nazın 
Huıl yaptığı resmi beyanatta Vişi 
hük~etinin Suriyede takip et· 
mekte bulunduğu siyaseti Jiddet
le tenkit dmi§ v.e demittir ki : 

«- Vişi }ıükiuneti, Su~.iyecle 
Almanyanın hceaıbına harbed.i· 
yor. Jrakm, Mıemn ve Afrikanııı 
zaptı için S..iyen.in *kullanıl.-nuı, 
Alman pı'Mıında hayati bir nokta 
it~il eder. Mütıtc.f.Nc.in ıkuvvetle
rinin Suriyeye girmeleri AJman 
hikimiyetitUn teveeaüiine nıanı 
ol'mak jçind.ir. Vifi 1'ükumeti A~
manıyanı.n ibu remeller.iae nıukave
met •eıd:iııctıen lbefka Suu~yi, 
Irak ictyamnıda de iie oluak kut-
1e"nmaşına. .ela tmıMi <>*namıftıf. • Nev)'l()rk, 14 (.A.A.) - Nevyork 
Tımes gazetesi, Rooin ı.roor lıenıın
dckı Amerikan vapurunun ıtorpillen
llle&lnden bahsederek diyor ki: 

Amerikan hUkQmetini ve milletini 
tatmin etmek jçin nazıler acaba hA
dlseyl nasıl izah edcbileccklerdır? Bu 
hAdıse göstermiştir ki, denizaltı mu
harebelerinde riayet edilmesi ıe&p e
den hususlar hakkındaki muahedeye 
hllrmet edeceğine dair Alman hUkO
metinln teşrinisani 1936 da yaptığı 
"aldin lhıç bir kıymeti yoktur. H~t
ler Amerıkan ba~rağına ilk ateti aç
mıştır. Ticaret vapurlarmuzı sillh· 
landırmak ve donanmamızın himaye
si altında işletmek zamanı gelmif
tlr. 

Nevyor'k Herald Trlbune diyor ki: 
Bu il'-dlse korsanlıtın ve cinaye

tın bir cUmıtl mefhutudur. Beynel
mılel Jcanunlarm hM;; biri bu ha.reke
tı haklı gbtrterecek •urette teıCeir e
delnez. Bu hAdiae, Amerikan aki
delerille ve 4enlZlerın anane\1 bür· 
rl~ etine klll"IJI nazil er tarafından mey 
dan okundlJkunu ve bunlann hiçe sa
yıldığını göeternıektedir. Manıs kal· 
dığmuz bu hakuetten sonra Ame
rikan gemilerinin yapmak rnecburı
yetinde kalacaklıı.n mubarıplık hare. 
keti ııe olur.sa olı8un, bu hareketler 
hukuka.n ve ımAnen fimdiden IJUlfrtı· 

!yet ıktisap etmlf olmaktadır. 

• Vaflngton, H (A.A.) - Ayan mec 
llsl, relsk:Urnhura, harp malzemeaı i

mal eden fabrikalara, istihsal dur
mak teıhbkMine maruz bulunduğu ve 
yahut patronlarla amele tavuaut 
tefkilAtına mUracaattan imtına f!Y• 
lediklerl takdirde el koymak aaa
hlyeUınl 'eren kanunu 25 muhalif• 
karıp '6 reyle k&bul .etmı.ttir. 
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Pazar ( 15-6-941) 
8.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 8.33 Hafif program (Pl.). 
8.45 Ajans haberleri, 9 Hafif musi
ki ve marşlar (P!.) 9.30/ 9.45 Evin 
saatı. 

12.30 Program ve melcket .saat 
ayarı, 12.33 Şnrkıll oyun havaları, 
12.45 AJans haberleri, 13 Zeybek ha 
vaları ve Slrtolar 13 30 Konu ma 
(Dereden • Tepeden) , 13.45/ 14.30 
Radyo salon orkestrası, 

ı Program ~c memleket saat a. 
yarı, 18 03 Radyo caz orkestrası 

(lbrahım özg-Ur ve Ateş Böceklerı) 
18 30 z raat takı(ımi ve toprak 

• mahstlllerı borsası. 18.40 Radyo caz 
orkestrası, 19 Solo şarkılar, 19.30 
Memleket saat ayarı ve AJans ha
bcrleı 1 19.45 lki v-c ç piano ile caz 
parçaları (Pi.) , 20 Ko~a (Yurt 
saati) , 20.15 Fasıl sazı. 21 Memle
ket posta ı, 21.10 MeŞhur operalar
dan (Pi.) 22.80 Memleket saat a
yarı ve AJtıl\S haberleri, Z.U5 Spor 
servisi, 23 Dans müz ği (Pi.), 
23.25 23.30 Yarınki program, ve 
kapanış. 

Pazartesi ( 16-6-941) 
7.30 Program 'e memleket saat 

ayan, 7.33 H fi! pro:rram (Pl.), 

7.45 Ajans h&bcrlerl. 8 Hafi! prog
ramın devamı (Pi.), 8.3'>/S.4.5 E
vin saati. 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12.33 Şarkı ve türkiller, 12.45 
Ajans haberleri, 13 Karı.şık prog
ram (Pi.) 13.15 Şarkı ve türkU1-0r 
programının devamı, 13.3()fl4 Ka
rışık program (Pi.) 

18 Program ve memleket saat 
ayarı, 18.03 Fasıl sazı, 18.30 Z.ra
at takvimi 'Y'C toprak mahsitUeri 
borsası, 18.40 Mm-aplı sa2'Aardan 

Perşembe ( 19-6-941) ı 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 7.33 Hafıf program {Pi.), 
7.45 Ajans haberleri, 8 Hafi! prog
ranım devamı (Pl.) 8.30/ 8.45 Evin 
saaU. 

12.30 Program ve memleket sa
at ayarı, 12.33 Ha!ıf şarkılaı', 12.45 
Ajans haberleri, 13 Karışık prog
ram CPJ.) 13.15 Hatır şarkılar pro
gramının devamı, 13.30 14 Karı

şık programın devamı (Pi.) 
18 Progranı ve memleket saat a

yarı, ı8 03 Fasıl sazı, 18.30 Ziraat 
takvim• ve toprak mahsüllerı bor
sası, 18.40 Radyo caz orkestrası, 

19 Konuşma (Dertleşme saati), 
19.15 Rad}'Q caz orkestrasının de
vamı, 19.30 Memleket saat ayarı, 
ve Ajans 1ıaberleri, ıtı.45 Yurttan 
sesler, 20.lti Radyo gazetesi, 20.45 
Chopin ve Schumann - piano eser
leri (Pi. l, 21 Memleket postası, 

21.10 Solo şarkılar, 21.25 Konuşma 
( Sana.t.kli.rlamnız konuşuyor). 21.40 
Rady-0 senfoni orkestrası 22.30 Mem 
lcket saat ayarı, Ajans 'haberleri, 
22.45 Cazband (Pi.), 23.25/ :?3.30 
Yarınki program ve kapanış. 

C uma (20-ô-941) 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 7.33 Hafif parçalar (Pi.) 

7.4.5 Ajans 'haberleri, 8 üvertUr ve 
entermezzolar (Pi.) , 8.!:0 8.45 E'\i n 
saatL 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12.33 Oyun tl.irkillcrl, 12.45 
Ajans haberleri, 13 Karışık prQg
ra.m (Pl ) 13.15 Saz semaileri, 
13.31>/14 Karışık programın deva
mı (Pi.) 

18 Program ve memleket san.t 
aya?"ı, 18.03 Fasıl sazı 18.30 ZH-aat 
takvimi ve toprak rnahstllleri bor-

sası, 18.40 Radyo Sving orkestrası. 
19 Konuşma (İktısat saaU), 19.15 
Yeni film müzikleri (Pl.) 19.30 
Memleket saat ayarı '\"e Ajans ha
berleri, 19.45 Kltlsik program 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Saz eserleri, 
21 Konuşma. (:Memleket postası). 

21.10 Temsil, 22 Radyo salon or
kestrası, 22.30 Memleket saat aya
n, Ajans haberleri, 22.45 Radyo sa
lon orkestrası programının devamı, 
23.15 Dans müziği (Pl.), 23.25/ 23.30 
Yarınk program ve kapanış. 

Cumartesi (2 l -ô-941) 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 7.33 Hafıf parçalar (Pi.) 
7 .45 Ajans haberleri, 8 Hafif pro
grnmm dmramı (Pl.) 8.30/8.45 Evin 
saati. 

13.30 Progrn.m, ve memleket sa
at ayarı, 13.33 Tiirkçe p!Akla.r, 13.45 
Ajans haberleri, H Rlyasetlcfün
hur ibe.ndosu H.4!':i Türkçe plQklar 
programının devnmı, 15/15.30 Dans 

, mtiziği (Pi. ). 
18 Program ve memleket saat a

yarr, 18.03 Piyasa şarkıları, 18.30 
Ziraat takvimi ve toprak mahsülle
ri borsası, 18.40 Radyo ca-z orkes
trası, 19 Konuşma 19.15 Radyo caz 
orkestrasının devamı, 19.30 Mem
leket saat ayarı ve Ajans haberleri, 
19.45 BUyUk fasıl, 20.15 Radyo ga
zetesi, 20.45 Solo qsrkılar, 21 Ko
nuşma, memleket postası, 21.ıo 

Dinleyici istekleri, 21.40 Konuşma. 
(GünUn meseleleri), 21.55 Radyo 
salon orkestrası, 22.30 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri, Esham 
- Tahvlltl.t - Kambiyo Nukut bor
sası (Fiyat), 22.45 Radyo salon or
kestrası: programının devamr, 23.15 
Dans müziği (Pi.) 23.25/ 23.30 Ya
rınki progıımı V<ı kapanı"-

saz cser~rl. 1~ Konuşma. (lllehmC- """!11!"!'"'!1111111111!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!"""!!!!!!!'!!!!!~1111111111"""'!'""!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'""' 

din saati). 19.l5 Bando parçaları G h e c·nayet· ~~1~.~a~:"C: az an 1 
=.-::;:~~.== failleri yakalandı 

sonra ~ orada Y.a:kaladılar. nız: Haftanm tiirk ·· • Giresun 
kayıkları. 

Oy Giresmt 
H ep geliyor 
Se do ala:ınaııftm 
Ölüyem etki 

Oy Giresun eMeıi 

una 
(Ah) Benim ne oynadııt, 
B~ka ~ e nama. 

21 :Memleket pofitas, 21.10 Solo 
farkılar 21.25 Kon~a (Boş • Be:!;t) 
21.45 Radyo senfoni orkestxa3l, 
22.30 Memleket saat ayan. Ajans 
haberleri Esham - Tah\ilAf. Kam
biyo bor'Sa (Fiat), 22.45 Cazband 
(Pi.) 23 25/ 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

Salı (17-6-941) 
7.30 Program ve memleket sa.at 

ayarı, 7.33 Ha!ıf program (Pl.), 
7.45 Ajans haberleri, 8 Hafif sen
fonik mfi.zik (Pl.) 8.30 8.45 Evın 

saati. 
12.80 Program ~o memleket saat 

ayan. 12.33 Türkçe plAklar 12.45 
Ajans haberleri, 13 Kanşık prog
ram (Pl.) 13.15 Türkçe plllklar prog 
ramımn devamı, 13 30/ H Kan.şık 

programın devamı (~.). 

ıs Program ve memleket saat a
yarı, 18.03 Fasıl sazı, ıs.so Ziraat 
takvim1 ve toprak mahsUllcri bor
sası, 18.40 Dans müzJti (Pi.) 19 
Konuşma. (Yuva saati), 19.15 Rad
yo salon orkeetrası 19.30 Memleket 
saat ayarı ve AJamı lhnberleri, 19.45 
Radyo salon oıicestraSI 20.15 Rad
yo gazetesi. 20.45 Radyo salon or
kestrası programının son kJ8mı, 

21 Konuşma lemleket postası 21.10 
Keman soloları, 21.30 Konuşma, 

21.45 Kl~sik program, 22.30 Mem
leket saat ayarı, Ajans haberleri, 
22.45 Dans mUziğl (Pi.) 23.25/23.30 
Yarınki program ve kapanış. 

Çarşamba ( 18-6-941 ) 
7.30 Program ve memleket saat 

ayan, 7.33 Hatır parçalar (Pi.) 

7.45 Ajans haberleri, 8 Şarkılı vals. 
ler (Pl.) 8.30/8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memleket sa
a.t aşarı, 12,33 Hatif ~ı ve tür
kWer, 12.45 Ajans haberlPri, 13 Rad 
yo salon orkestrosr. 13.15 Hafit 
şarkı ve tUrklller programının de
vamı, 13 30/H Rady-0 salon orkes
trası progranunm devamı. 

18 Program ve memleket saat ~ 
yan, ıs.03 Kemençe, keman ve nıs
fiye ile s:ız eserleri, ıs Ui Ztraat 
takvimi ve toprak rnahsUlleri borsa
sı, ıS.25 DII} politika Mdiseleri, 
18.•5 Çocuk saati, 19.30 .Memleket 
saat ayarı ve Ajans haberleri, 20.15 
Radyo gazetem. 20.45 Bir halk tur
kUsü Oğrcruy-0ruz. Haftanın tUrkU
sU Giresun kayıkları, 21 ıenııeket 

p<ıStam, 21.10 :Mozart - Serenad, 
21.25 RlyaseticUmhur bandosu, 
22.10 &llo .şarkılar, 22.30 Memle
ket saat ayarı, Ajans haberleri, 
22.45 Dans mUziti (Pi.) 23.25/ 23.30 
"armki ~~ kapanış. 

Evıvıdk.i gete polmabahçede 
Gar.hane %uşundaki cinayetin 
faili Muhittin, euç ortağı olarak 
,.akalanan şo 00.r Şükırü ve Kenan
la. ı~aıber Adhyeye teslim cdtl· 
~ıdir. 

Muhiıttin sorgw;u esnasında 
~ıği ifadod.-c unları ısöylcmİ§
tir: 

- O gece ıeiay.ımla beraber 
bir ıob:ıçrn.'oibilc bindik. Şoför mu
avini yerlnde Hayati oturuyordu. 
Kendisini §Oför ımuavni zannet
tim. Dayımı Ü ·üdar :iskelesine 
bıraktıktan aoma Taksime Gaz
hane y.o.kusu yolile dönerken 
Hayat.i otomo'b.il.i durduttu ve 
ineıdt: 

- Seaı de in ıcle iıcısaplaşalun, 
dedi. 

Kcıı;di.sin.i ıtanırım. Sabıkalı 
yankcsiciLerdendir. Cevap ola

rakı: 
- ıNe d 1emek ~reun, anla

yamadım, ıde<lim. 
Üzerime ealdırdı. Ben de ta

bancamı çektim. Geri geri gide
rek, Uc.cndim.i müdafaa etmek is
terken ayağım takıldı düştüm, 
ta.banca da elim.den ıdüŞtü ve bu 
cama.da patladı. Bu vaziyeti gö· 
rüncc kend:mıi kay.bettim. Hiç 
düşünmeden Ayazı>aşadaki bala. 
mın evine ·a9tım. Bir mÜdıdet 

Şoför Şükrü ise ifa.deain<fe ne 
Hayatiyi. ne de Muhiuini tanıdı· 
ğını, o ecce Mav~nin soka
ğında taksi durağında •mü,.,...ted 
beıklerke~ gidip dOndurma aklığı 
nı, ıdönüşünde iki adamın: 

- Biz.i çabuk Üsküdar .iSkde
sine götiir, ıded.ikleriıU, otomobi
le -girınce şoför mahalli yanında 
bir-Wnn oturduğunu ve e n<lsinin 
de !bunu muşter.i zannett.lğın~ h.ç 
ses çıkarma<!tğtnı, sonra Usküdar 
iskelesine işman zatı bıraktıktan 
sonra dönerken Gıu:hanc yoku· 
şunda ara'bayı <f'\ırcluttua:ıarwı ve 
her ik.isinın d.e indilderın.i. Muhit. 
tinin kendisıne bir lira verdığıni, 
kendisinin de oradan ayrıldığını 
söy!emı~tir. 

Dığer şahit Kenan .İıee : 
- Her ikis.ini ıde §&hısan tanı

rım, fak-at bu .i~le hiç lbir ala'ka:m 
yoktur. Hayatı ha taneye getiri· 
lince Kenan fılan ,djye eayı~!a
m.!§. beni yakalayıp getir.drler. 
Hayaıti daha ölmemişti. ıBeni göa
tererek ehle bu değil diye ~aret 
etti. ıbu, da zapta .geçt.i, c:Pcm'iştir. 

Suçlu M1.ılüttini,n sorgusunu 
yapan Sultanahmet ikinci ısulh 
ceza hlıki.:ıni btilin tevkifine, di
ğerlerinn 6Ctbeıst bırU.ılmaaına 
karar vermiştir. 

Şiltesinde binlerce liralık 
döviz saklayan bir kaçakcı 

Zabıta müthiş bir döviz ka-, şilte nazarı dikı'k-0ti celhetmiş. §il. 
ça.kçıısı yakala.m~tır. Suçlu İzak tc açıhr açılmaz iç.inden binlerle 
Buhor adında bir Musevıdir. Suç. liralik tmuhtelif cinste ccınehi pa· 
lu kaç.akçıl1ık .işinden evveke de rası çıkmıştır. 
üç ay hapse mahkum edilmiş es- Para1ar derhal ımu6adere cdil-
ki sabrkahlardan ibir.idir. m!ş ve ıf.rnniyet müdürlüğüne ge_ 

Son zaman1arda ıhareketi .şiip- tirilerek sayılmıştır. 
heyi uyan<lıran hak ıBuhor, !kıya_ Alınan lbu paralar 2500 Aıme
fet <leğiştircn memurlar ıtarafın- rikan d'o~rı. 1 090 bviçre frankı 
dan kı bir surette ıtaı'assut ve ve 1 664 liretıen .ibaretıtir, Bunlar 
takip edil'miş ve nihayet evvelki Borsa Gıarici ve kaçak olarak 
güın :Ya:kalanm~tır. memlekete ıgctiribniş paralar.dır. 
Kaç.ak.çılann Balıkpazarında Zabıtaca sorgusu yapı4an sa-

Yağcılar eokağında 5 ınumaralı bı:kalı 68rrafın bu işte yalnız ol
yazıhanesinde ta!harriyat yapılmış madığı, kardeşi Ailberin d e 'bu 
fakat -0,rada ıbir y !bulunama- suçta p_annağı !bulunduğu anla§ıL 
nu...'lltlr. ıMemunlar auüteak,ıben sa. mtştır. 
bıkalının eviM <ie giderek tahar_ Asli.ye beşinci ceza mah keme-
r.iyata devam etm~er<lir. sine eevnoo.lunan ısuc;.lulardan Jzak 

Saatlerce -devam ~n bu ta- Buhor, .isticvaıbım cmüteakıp t.ev 
harr.İya>t esnasında' ikartY<>ladaki kif edibn' ir. 

Çorluda faydalı yağmurlar 
Mahsul bu sene çok iyidir. Kavun, karpuz 

bol bol yiyecegiz 
Çorlu, ev.atan) - Bol ve faydalı 

mevsim yatmurları gören mıntaka

mızda, toprak onıı.hsullorindcn başka, 

ağ~ mnhsuUıtı da bol ve bereketli

dir. Çoluğu çocuğu il-O güneşin do

ğumundan evvel, ba.tırnındnn sonraya 
kadar yılmadan, usanmadan, alnının 
terini sile, sile çalışmaktan zevk du
yan çiftçi, cömert toprağının, kuca
ğında sararnıağa. ba.şlıyan ma.hsulü
ne, altın ıyığınına 'bakar gibi bakmak 
ta, gonille ferahlık l\.'Cl"Cn bu manza-

rayı yUzUniln !ıer ta.rafına yayılan 

bır tebessümle seyretmektedir. 
Ha.sat zamanı &elmiş olduğundan, 

biçmek haııman yapmak ve dövmek 
glb'i muhtelıf işlerde çalıştırılacak ve 
kullanılacak, ırnotör ve gerekse hay
vanla mUteharrlk btftUn zmı.a.t al~
tının faaliyete getirilmesi için h.nlkı
m.ızda bllyUk bir hazırlanma ve ça
lışma luı.reketı göze çarpmaktadır. 
Bu sene mısır, ayçlçefi, havun, kar
puz ve emsali şeylerde gelişimli ıve 
verimlıdir. 

VATAN 

Yed. le 
Fabrikası iı>Hk T. A. Şirketi 

Siyasi ve edebi haftalık GÜ'N ga-
zetesinin 4. üncü sayısı Vecdi Bürtln.

1 
Fabrika Teslimi fp}~k Satış Fiyatlan: 

İhsan Boran, SalMıattin Kudret, Do- Yater No. 12 Paketi 577,5 k~ 
ğan Ruşenay (Hasan Tanrıkut), Ca- > » 2 0 » 682,5 » 
vit Yamaç, Şakir Sırmalı, Edip A- » » 24 » 732,5 » 
ycl, Bedıi Rahmi, Asaf Halet Çde- T ire » 20/2 » 752,5 » 
bi, Arif Hüsnil, Salih özarık, Baha iil•••••••••••İll•••••lll•••••lıll" 

Soldan ağa: 1 - MUkeyyifa.t va
&taıarından biri; Zaruret ve ihtiyaç 
l~de ya.şayan . .2 - Yavaş yavaş; 
Bir nota. 3 - Habeş kumandanı, Fc. 

Dtlrdcr, Neriman Kurtıbny, Emin Çı-
racıoğhı V11. nin makale, tenkit, ıjlır 
ve hlkllyelerlle çıkmL'ltır. Bu sayıda: 
Irkçılara ve Naci Sadullaha cevap
lar, yeni neslin tenkidi Yenilik - Es
kilik davasının sonu gibi çok entere
san yazılar vıe ayrrca kadın, einema, 
spor ve çocuk sayfaları vardır. Mat
buatımmia. bir Mdise olmakta devam 
eden GüN'li hararetle tavsiye ederiz. 

cır başlangıcı; Genişlik. 4 - Sıkıntı ~--· 
nidası; Muhasara. altında.. G - Ça- • Dr. IS. ... ' lışan. 6 - CllUi kağıtlar; Bir kap. 
7 - Zarf edatı; Bir spor. 8 - Kısa 
zaman; Istırap nidası; B "yük çadır. 
9 - Rlltubet; MabuL ıo - Dört ha
lifeden biri; Feci. 11 - Kokulu bir 
ot. Cari oldu. 

TA B AN Ti 
J>AldLI JIA8TAl,TlljJ,A 8 

ITIBASSlll 

Ziraat San'atları Enstitüsüne Bir 
Asistan Alınacak 

Yüksek Ziraat Enstit üsü Rektörlüğündet1 
Ziraat sanatları !akUitesl Zirr.at sanatları enstltUsüne 35 ura. P' 

maaşla ikinci sınıf lbir asistan alınacaktır. Bu mevki için lsteklilerın ~· 
ğ1dak1 şartı arı haiz olmaları lazın: dır. 

ı - Ziraat fakUltesinden asgari iyi derece ile diploma alınış '*" 
lunmak. 

2 - Bir ecnebi dıli iyice bilmek, 
3 - Mecburi askeri !hizmetini yapmış olmak ve a:zam1 30 Y 

geçmeru., !bulunmak, 
4 - Ziraat teşJdlıttında en aşağı bir sene çalışmış Olmak. 
Bu şartları !haiz isteklıler a;iraat sanatları eaJıasile ·bir ecnebi d 1 ıf 

den imtihana. tabi tutulacaklardır. İmtihan 28.6.941 cumartesi 6a&t 

da Ziraat sanatları enstitüsUnde yapılacaktır. J; 

Taliplerin imtihandan evvel t rcUmei halleri ve dlğ~ müsplt e\!J'f, 
larile yüksek ziraat enstitüsü rektörlilğllne müracaatları w imtihan 5' 

Yulmrdan a..,ağıyn: 1 - Yaprak si
garası. Etek. Bir arzu veya vaidi y~ 
rine getiren: Bir nota. 3 - Bir !ngilfz 
öiçüsil, Kuzunun feryadı; Ayı yuvası. 

4 - Olmaktan emır; Son derecede 
durgun. 5 - Çelimsiz. 6 - Yanlış

lıkla; Bır renk. 7 - lçtiklerlmizden, 
TaUı soğuk. 8 - Bir uzvumuz; Ş~; 

Yapma. 9 - Kabul etmeme; üstU 
açık boru. 10 - Beraber: Nallayan; 

..................... :/ıtn•d•~•'•en-sti•t•Ude .. •iSabamiilb!lllllvUc•u•t•e•tm•e•ler!llllli •iın ... n•o•lu• n• u•r•. •(•4684-•)•• ..... ~~I 

11 - Yuva, Yemek pişlren. 
Dt~"Kt) BULl\IAOANIN HALLİ 

J:;lil--· DOKTOR 
ÇIP RUT 

Cildiye Ye ZUhrevlyo Mtttehae
am Beyeğta Yerli alior Pa
r.an ~ Posta ı..>Jmtı 
köşesinde Meymenet apartmanı 

ii;lm••m Tel: f385S 
Sold.ıın Sağa: l - Çilek - Alay 2 - ------------

İse - Et - Ah 3 - Vakur _ Manda 
4 - Elemek 5 - Ta - Us • Ama 
6 - Mi - Tam - Kum 7 - Y emyeşll 
8 - Ara • Ayak 9 - Si • Ağaran 
10 - Akmtıburnu 11 - Ktlse - As 
- İs. 

Yakandan Aşağıya: 1 - Çivit • 
Yasak 2 - tsa • Amerika 3 - Leke 
- İme. - İs 4 - Ulu - Ne 5 - Keres
te. At 6 - Aşağı 7 - ~ıerml - Aba 
8 - Ak - Larus 9 - Ak - Yar 10 -

Abone IJcretl 

Yad - :Muganni 11 - Hamam - Us 6eDellk C a7Wıı: ı aylık AJlık 

1 ORSA 1 
u. HAZIRA..'"' 941 

1 Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Pec;;eta 
Yen 
İsveç Kronu 

Kapıınış 

5,24 
130, 

29,95 

-.-
12,9375 
31,13i5 
30,7475 

E6ham ve ~'"abvilit 

1933 Türk '!borcu I 
1918 İ!':tikrazr da hlll 
1933 ikramiyeli Ergani 
ı934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demiryolu Tahvili 
Demiryolu Mümessil Senet 
T. C. Merkez Bankası 

:ı-il:KUT 

Türk Altını (Reşat) 

Türk Altını (Hamit) 
Türk A1tııu küçUk (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (AZIZ) 

Kalın beşi birllk 
> > (Hamlt) 

ı.. 1i 

19 60 
21 51) 
19 35 
19 80 
44 50 
43 00 

117 00 

26 6S 
25 15 
25 O:'S 
24 20 

115 00 
117 00 

%'700 Hl O 800 K.. yoktur 

Gazeteye gönderllc.n n\Tnk dercedll-
11ln edilmesin la.do edilmez. 

ZAYİ 

Eski mektebi millkiye ldadlsfnden 
almış olduğ·um <llplomamı kazaen 
zayı etmiş oldnğumda.n ve yenisini 
alaca!ımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilAn ederim. 

Ahmet Hulüsi oğlu lUelunet fnhrl 
Nişanta.şı kız llrtı:ı. oklılu !hesap 

memuru 

ZAYİ: 1332 senesinde BUyUk Re
şltpaşa XUmune ımcktebinden alınış 

olduğum şahadetnamcml kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinın hük
mü yoktur. 

ADRES: Kasnnpa,a Onmllke
blr malıallesl Ziyafet sokak 
No. S e\·de .Mehmet Nuaıııe~ 

tin Çağlıya.n. 

t) küdar Asliye Hukuk il kln\11-
ğlnden : 

> > (Reşat) 

24 ayar altm gramı 
Mecidiye 

121 00 
3 37 

Şlnorik Kirkoryan tarafından Ka
dıköytlnde Yoğurtçu çe,'l!Tle .sokağın-

75 da 45 :No. il evde ikamet eden .Meline 

SEBZE-MEYVA 
toptan fiatları 

1sta.nbul Beledlyesi Merkez H!lin
de sabahları oğlene kadar toptan sa
tılan yaş rneyva ve sebze fiyatları: 
(Akşama kadar günlUk haklkl sa

tış fiyatları için başka. liste Uınzim 

ve Mığırdıc;; aleyhlerine açılan gaıp
liğe karar verilmesi !hakkındaki da
vadan dolayı mUddeıaley'hler Meline 
ve Mığırdıçın hayat ve mematı hak
kında maltimatı olanların malQmatla. 
rını bildirmek Uzere altı ay müddet
le iiQnına karar veril~ olduğundan 
mumaileyhlma Meline ve Mığırdıç 

hakkında malQmatı ola.nlann malQ
maUarını müddeti mezkQre zarfında 
mahkemeye blldirmeleri ılli.n olunur. 

edilmektedir.) ___ _ ..;.. _______ _ 

Cbuıi Orta. İyl 

Kuıu' Kuru 

---------
Sakız kabağı 

Fasulye çalı 
Fasulye Ayşekadın 
Fasulye YeşU 
Domates 'kır 
Balda 
Araka. 
Semizotu 
Ispanak 
Taze yaprak 
Biber dolmalık 
Biber sivri 
Patates taZE" 
Pancar 
Patlıcan 

Sarımsak 

Engiruır 

Hıyar 

Yeşil salata. 100 adet 
Marul 
Taze soğan 
Maydanoz 
Dereob.ı 

Havuç 
Turp kır.mm 
Soğan 

Armut Akçe 
Armut yabani 
Erik türbe 
Erik can 
Çilek frenk 
çııaıc ağaç 

Kiraz 
Vl.şne 

Zerdali 
Şeftali 

Muz yerli 

EYVA 

2 2,50 
7 8 
ıs 20 
13 ]{ 
ı6 18 

4 5 
4 5 
2,50 3 
3 5 
9 10 

30 35 
33 35 
11 12 

2,25 2,50 
33 35 
18 20 
4 7 
2 3 

125 150 
3,50 4 
1,25 1.50 

-,50 -,i5 
-,75 1, 

2,50 3,50 
-,75 l 
2 4 

25 35 
14. 18 
10 18 
10 18 
30 35 
38 40 
16 25 
15 20 
16 18 
2... 35 
60 70 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: 

AIIMET E~tlX YALM.&~ 

Basıldığı yer: VATAN ::..~ı 

~PARA' ~·, . 
'\ BAYAT YARIŞllfllf 

T. llJ BANBASI 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞtt>ELER: 4 Şubat, 2 Mayra, 

1 Ağu.&tos, 3 İltincıteşrin 
tarihlerinde yapW:r, 

J 941 ihemiyeferi 
ı adet 2000 liralık = 3000.- L. 
3 > ıooo > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 500 > =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

35 > ıoo > = 3500.- > 
80 > 50 > =4000.- > 

300 > 20 > = 6000.- > 

., 

Tlrldyı COmbarlyeU 

raa t an kası 
&111'\UU9 tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Jiı'UI 

Şube ve aj&ns adedi: 265. 
Zirai ve ticari her neovi banka muameleleri. 

PaN biriktirenlere 28,000 Ura ~e veırt,yor. 

zırut Banka.smda kumbaralI ve llıbe.rrmı tasarruf hesaplatıııd' 
en az 60 liram bulunanlara senede ' defa çekilecek kur'a no..,,. 
dakl plAna göre ikramiy e da#ıtılacald.a. 

' adet 1,000 Urakk ""' Ura ,,,_ ,,. ...... 100 adet .. llNb:lc ..,....... 
, • ...., > %,080> , 
, . ... l.GOO > iM> .. >.,,,.. 

'° • lM • '-oee > 160 > 11 > 8,%0t ' 

DİKKAT: HC8&plarmdaki pa.rnb.r bh' eenc içinde 50 lindaD .,f" 
tı dtlfmiyenlere ikramiye çıktığı t&kdirde % :ıo fıı..zluile verileceJııl" 

Kur'alar aenede 4 defa, 11 mart. U haziran, U ·~ 
11 Birincikt.mıada çekilecektir. 

Gerçeklesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bu sı ralarda pek t abii olarak hep günün meseıeıerll• 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişaf ı hakkında dil 
arasıra olsun zihin yormak , kendimizi hazırlamak ıazı f11·" 
Bu maksat için Ahmet Emin Yalman'm ( CerçeklE~şe~ 
Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsı· 
niz. Bu k itap, hepimizin her günkü ıstıraplarına dok~· 
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarikı öJii usullet" ve 1<a1

• 

de/er in yarattığı sun'i kağıt atemi arasındaki farkı iyicB 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor v.e çarelerini gös· 
teri yor. 

(Gerçekleşen Rüya) yı her vatan-daş okumahdrr. 
Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı eJli kurtJ!· Kitapçtıar• 

da da bulunur. 

iwrsiııi aiuı i5 BAN~ 
iKAAMl.YE.LJ HE5AP ~y 

Bahçe ve Çiç8k ~~ 
Bahçelerini tanzim, çiçeklerini y~ fidaniarına !#, 
mak için mütehaaw tarafından~ eserleri okumalıdıt~ 

Bu eaerler arumcla .ı ziyade tavaiye olunabilec:sklet • Ş 
Gül Bahçesi 100 Kurıl 
Salon Çiçekleri 100 ,, 
Karanfil Yetiştirmek 50 ,, 
Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 75 ,, 
Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ve Bahçe Pliinları Tanzim O~ıı::;J 

., Matbaamıza Müracaat 


