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-'#Wift kömNlk istedii'i 
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•• •• • 
goruşmesı 

Yeni nizam 
etraf anda imiş 

Roma, IS (A.ıA.) - D. N. B: 
Bulgar ıkrah Boriain Mu.eolini ile 
yaptığı görütmeden bahaeclen ga. 
zeteler, Mueeollninin eon nutkun
dan sonra Balkanlar meseleainde 
tenvire muhtaç hic,b.ir sizli meıe
le kalmadığını tebarüz et mek
ted.irler. T eferrua.ttan ıbaheetmek 
iç.in sebep yoktur. Görüımenin 
BuJ.ıaristanı, tabial'ile lakadar 
eden «yeni nızam> etrafınaa ce
reyan ctımi§ olmut muhtemeldir. 
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~ <e 1n1 e liifil 
Nasıl Geçti 

Yördis, sen dost değil bana hayah 

öğreten bir hocasın, diyordu 

Et fiyatJarı 
Bugünden itibaren 

5 kuruş ucuz 

Peynir f igatlarz 
Murakabe komisyonu sebepsiz 
ve mevsimsiz arhşı önlemelidir 

1 Yazan: Rebia 'l6vllk AŞO ÇU 

Koyun etine konulan yeni narh 
ile kuzu etine konulan azami sa
tış fiyatı mevkii ıta:biıke girmi{tir. 

Tesb"t cdılcn y eni fiyat evvel- Peynir fiyatlarının -sebepsiz ve !er vaz.iyetten çekinmediler, ade. 
ce yazdığ mız :g~bı .ka raman eti mev.,~ ı ıs.iz olarak yükselme& hak ta bir kumar oyununa atılır giıbi 
iç.in kilosu 55, dağ l ıç ve kıvırcık kmdaki ne;riyatunız, memnuni: bu jşe gfr i ~tiler ve verdikleri Telif ve tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 

- 61 - için 60 kuruştur. Kuzu da 65 ku- yelle 6!.:iy ::yelim ki, küçük top- avan3larla bir çok mandıraları ele 
- Ccnçllfin tecrübesizliğin sana j veriyordum. Bizim elbiselerin aşatı- ruştan satılacaktır. tancı peynircilerle bakkallar ara- gcçird~ler. Bu sebeple, bu yıl moh-

hata ettımıiş. Herkes gibi, hepimiz da yüksek ~r fiyatla satılması güç -<>- sında çok iyi karşLlanmı" ve sala· ııulünün hemen yüzde yetmiş i bu 
gibı. Yördts. Atfın yaptığı fena bır olmuyordu. Bununla ıberaber şapka (ngiltere, lzmir fuarına işti- niyet . makamlar tarafından da adamların elinde ve peynir piya. 
hareket, f kat tfedilmez blr kaba- cihetinde satış çok azdr. anormal g0rülen bu yü"sclisin sası da keyiflerine tabi kaldı. Sa. 
hat değil. Böyle taşkın ruhlu bir a- Çok tanınmış bir şapkacı olduğu rak ediyor sebep ve amitleri araştırılmağd tış!arın ~erbe~t bulunmasından İS· 
damdan hayatta daha fena ~yler de için mağaza.ya pek çok mUşteri gi- o·· - _pw. • •• 1 "it baş!anmıştır. ti.fade ile bunlar, fiyatları dile-

grenaıg.nnıze gore, ngı ere p ı d k d k · 
bckllyeblllrdin. Eğer seni bir kadın- rip çıkıyordu. Bunlar arasında birçok h ""k. . 

1941 
l . E azar o.ınasına rağmen Ün dıkleri a ar arfürma ta ve pıya_ 

la aklatJıaydr, daha acı gelmlyecek da tanınm1' tiyatro artistleri vardı. u umetı zmır nternas· ma t>~aamı:za ıgelen ve ; m inin z:k. 1N1ya yok yere 1bir pahalılık yay-
miydi? Hıç olmazsa seni sevdiğine Bir gün artistlerden biri benim gön-, yo~_al. Fu_arı.na ~~men i~tirak ede_ redilmemesini arzu eden bir pey. maktadırlar. 
eminsin ya? derdlğtm anodellderden Uç tane bir- ceg.ını bıldum~tır. Geçen sene niz taciri, neşriratımızdaki isabet; Bu ınevaimde on buçuk liraya 

- A, ona çok eminim. Alf zaten den almış, ve tiyatro direktörüne Fuarda, İngiltere paviyonu geni, bir çok rnisal!arle tebarüz ettirdik. alınan ve buzhaneye konulan pey. 
i'ıdl maceralar ~nde kOl):ı.n bir adam Fridlenderdeki yeni modellerden bah- b" ı· k ·· ·· · d ten &ı011ıra: ır a a a gormu' ve pavzyon a ı . nirler.in b ir kaç ay ~onra kdça sa• 
değildir k1. Fakat aileme Altın oyun setmiş. Nihayet btltun bir piyesteki 1 < T optancı•ar g 1 oynadığını söylemek, onun bir nevi artistlerin tekmil etbl.sclerl, Madam teshir edilen dominyonlara ait b - . d b ·-L eçen kyı yme tılacağı herhalde eorulacak b;r 
şUphell bir adam okluğunu göster- Sadlye ısmarlandı. eşya ıle ngiliz mamulatı madde . . . d k "" !" 1. mik d ua ır. unun ıçm ıyat mura a. 

. İ i u me\i»lm e, umaneye oymak ld" B . . f ·· k 
. . ıçın pıya~a an uı ıyet ı tar a be komisıvonunun he.men hareke. 

mek olur. Biz Non•eçJHerln hayat İhtıyar Fı'ldlender sovincinden çıl- ve grafıkler, herkes tarafından 21. mal top~amı!:lar, fakat bir teneke 

1 
-~. k fi t 

"--rı deki azariy -'- b"-bUtUn d rd Be ı '-- ' ı ı..ı • • • • • > . te g"rme;.ı ve bu ey satış ve e. ~ n n emu. ..,, ırıyo u. n c.,,.n.m me eı;.m> dl- cyaret edılerek takdır kazanmıştı. pey:nın azamı olarak beş ve beş ffÜİ . .. l · l" dır > 
başkadır. Bu karışık şeyleri anlıya- ye çağrnyordu. Bundan sonra tıyat- Bu yıl, İngiltere hükumeti Fuara buçuk liraya almı )ardır. Halbuki re en on omesı azım ••. 
mayız. Bu Al! tıu çrlgınlıkltı.rı çok- ro siparişleri bir'blrinl takip etmeye -daha gen~ bir şekilde i§tir&k ede. bu yıl, daha şiım~iden toptan fi- Demiştir. 
tanberi yapıyordu. Fak t sabredıyo- başlamıştı. Gazeteciler elbiseler hak- k . 11. . 

1
. · ı · . . , yatlar ı O buçuk !ırayı buldu. Bu. Diğer taraftan öğrendiğimizi'! 

rum. Bu defakl üstüne tUy dikti. kında ta.fslll!.t mımak için bana mUra. ce llr. ,"-\,yrıca ngı ız tıcaret bır- b b. b 1 h ı ·· ·· 80··r,. vurdun diğy er mın.tal ... sların-.• . nun se e ı, u yı ma su unun -._., 
- Yördisciğirn, dedim. Sen onu caat ediyorlardı. O suretle hepslle lıgı de ıhususi bir paviyon yaptır. muayyen bir kaç ele mahsur ve da da peynir jmalatı tevakkufa 

affetmeye mecbursun. ÇUnkU bir da- tanışmak fırsatını buluyordum. ~:!l~ ~retil~ ~uara i§.tirik edece- münhasır kalmasıdır. Toptancıla. uğramı§tır. Mandıra sahiplerinden 
ha oynamıya.cağını söylUyor. Bu de- Tiyatro piyeslerinin umumt ve son gını b1ldır;m1~!tr. rın her yıl peynir mevsiminden b.ir kıMnının bugünkü yağ ve kre. 
fa onu kurtarmak hızım. Ben sana provalarında dalma lbenlm de bulun- -o-- evvel mandıra sahiplerine birer ma fiyatlarını gözönünde tutarak 
bugün !buradaki l>UtUn panmı ver.-- marn icap ediyordu. Bir kere de ar-

Y
Lm. t•te masada bin ......., ytiz mark t l ~bl 1 'I Vatan yarışında miktar avana vermeleri ve çıka- daha fazla kazanç temini için süt. 

,. ~., istlerln seçtikler e se eı n rengi cak mahsulleri peylemeler.i adet- !erini kremacılara vermeleri, di-
vo.r. Aifm acele bo~lacrnın bir kıs- sahnenin ı:şıklarile uyuşamadığı için. kaJb birJig" i tir. Bu .ı;ene ahval ıde>layısile bir <>er blr lrnınnnm da sütilerini süt 
mm1 'bununla verirSln. Zaten beş bin n.... ...ıın zaifında on ı...a kat yeni ei- • 

....... 6 ' "'"Y çok toptancılar, bu adeti terk ile tozu imaline haaretlmeleri bu te-
maı'k iborcu varmış. On'kı.rı da ~or- blse yapmak mecburiyetinde kalmış- mandıracılara avans vermekten vakkufa sebep olarak göateril. 
veçten getfrtlrstn. Senin ailen beni tık ıyl tam)"Or. lstereon 'bir kere d:ı.ha t~lerlmden çok memnundum. Böy- Rebia Tevfik bugün bir çekindiler. Fakat bazı açık ~özlü. mektedir. 

bana ıborç vermek lstcdiğ'ini onlara le g.lderse bir seneye varmadan baş- konferans · 
yaz. Ne çıkar. O vakit Alfı'da leke- lı başıma bir apartman tutup mob- verıyor 
den şUpheden 'kurl.anrsın. le alıp yerleşecektim. Fakat IJ"ıer şey- Yardınısevenler cemiyeti pro-

Z~vallı Yördis gö"Lierlnde yaşlar den eV'Vel ıtlır 'kere mem\eketiml zl- pa anda neşriyatına ve konfe-
dolu boynuma. sarıldı: yaret etmek seneden seneye içimde ranslara devam etmektedir. 

- Benim Reb ıgım, dedi. Sen artan bir ateş gibi beni yakıyordu. Kadın muharrirlerimizden Ba. ı 
yalnız bizi kurtaran lblr dost değil, Berlinde yeni kuracağım bUyUk eve yan Rehin Tevfik Ba«okçu bugün ı 
hayatı ibana öğreten bir de hocasın. tstartbuklan neler getirecektim. bu münasebetle Eminönü 1 IaHce. 
Fakat ev a!mak mcselemnt rıasrl te- Bu 1927 senesinin ilkbaharında vinde ısaat 17,30 da bir konferans 
vll edeceğim? Parise gittiğim vakit, Leylll 'ile hep verecektir. 

- Zaman, onu do. 'btr yoluna tko- tstanbula bir kere kavuşmak saade- Uzun müddet Pariste kaldık-
ya.r, biraz sabrrlı ol Yördis. Bunun tinden ıbahsediyorduk. Bu yaz LeylA- tan .sonra memleketimize ıgelmiş 
için kalbini ha.yatını bozma. da Sor.bonu bitiriyordu. Amcası ona bulunan Rebia Tevfik Başokçu

- Bu defa, evet, fakat Rebia şu- tstanbu!a kadar gidip gelme bir bi- nun bu konferansı alaka jle takip 
nu 'bil id bu deltHklerdc devam t'der- Jet tıediyc etmi4- tstanbuldan avdette edilecek ciddi ve ehemmiyetli bir 
se bır glln Alfla ayrılmz. Berline gelecek, beraber çalışacaktık. mevzua temaa etmektedir. Mev

- A.. YÖ!11:1. dedim. Hayatı o kadar İklm\zin de sevincimize ölçU yoktu. zu (Vatan yarışıru:la kalp birliği) 
kolay mı zanncdıyonmn sen? Ben Her işte yoldaf ve arkada'I olacak- adındadır. Bütün vatanda~lara 
sent daha dayaniklı l'bHtyordum. tık. tavsiye ederiz. 

- Ben dayanrksrz değilim dedı. 

Fakat m<ım!eketimin zihniyetince cU 
rüm sa.~an lbtr hayata 'ben ~frak 
edemem de ondan. 

* Yordisl~. Alim Uzllntill'erl yatıştı 

diye sevinirken, birkaç ~ sonra 
benim !başım yeni bir derde daha 
girdi. Bir saJbah uykudan kalktrğnn 
vakıt bizim ev sahibinin tarafından 
bir takım sC9ler geldiğini duydum. 
Kapı acele acele vuruldu. Hiunetçl 
Anna odama gmıi. 

- Madam. dedi. Ev sahibi obniiş 
Banyonun içinde cesedi yatıyor. 

Blzlm bu son eN sa'hıbl talthsiz bir 
genç kadınd1. KOCa6ı ev geçindıre
cek para kaı:anama.dığ'r için akraba
ları kadının mutlak kocasından ay
nhnasrnd& a-r edryortardı. Kuv
' etsiz ve A.clz varlığı ihayat gUçllik· 
!erine tahammül g06terememiş. 

Banyo odasının kapısından ben de 
ona. brr göz attım. Sararmış başı 
banyonun kenarından sarkmış ıslak 
siyah saA,;larl şakaklanndan yilzüne 
yaprşmıştr. Da"ha fazla iba.kmak iste
medim. Onunla nlç'ın ahbap olmamış
tım? Eğer derdini bilmiş olsaydım, 
bu zavallı korkak kadını ölüm yo
lundan çevirmek güç olmıyacaktı. 

ÇUnktl aı'ka.Smdan iki d çocuk bı
raknuştr. 

* Paris dönUşiinde L'}ler Berllnde pek 
parlak gitti. Su gibi para akıyordu. 

Ml.işteriler daima çoğalıyordu. 
Nihayet Budapeşte Ştrasedc Tur

garten'm yüksek ağaçlarına lbakıı.n 
üç bliyUk salonlu yedi odalı tılr geniş 
apart.man tuttum. Yeni apartmanın 
aylığı beş yUz TUrk lirasını geçiyor
du. Her ay böyle bir para vermek 
biraz gUçtU. Fakat Berllnde iyi bir 
ısım yapmak için iyi bir şey goster· 
mek ıtızrmdır. 

Yeni e\•ln içine ınzmı gelen yeni
likleri yaptırdıktan \'e 'her tarafı bej 
renginde kAğıUattıktan sonra Dido
nu biztm !erden pek itimat etti
ğım lılr ge.nç kıza pansiyon olarak 
bıraktım. Bır temmuz gUnU 1stanbu
la hareket etUm. tstanbulu terkettı
ğimdenberl altı sene geçm şti. RUya 
gibi çabuk geçen bu nltı senede mem 
leketimin ihayatı, kanunlan, isbtkba
ti her şeyi değişmişti. 

Altı ne evvel, eski çUrUmUş bir 
devrin ayıplarından çökecek bir iha
le gelen oımuzıarrm Kemaliet Tilrkl
yenin açtığı gUneŞ1e dimdik kabar
mış ruhum saadetten ve gururdan 
paUıvacak kadar çarparak Sirkeci 
ı.stas;.onuna iniyordum. Ben Cie yeni 
rejime uygun yeni bir kadın olmuş-

tum. 
1stanbulda Hisardaki yalıda geçen 

r- Soruyorlar ? 

' Kızılt<1prakta otunı.n bir o-
kuyucwnuı; ya:ııy-0r 'e dl.)or ki: 

Trenler, 'apurln.r ya.ı: tarlfele
rinl tatbike ba.,ıa<Iılar. Gldl'f \e 
gell,tmizl bunlara uydurduk. 
Güzd ... Fakat tram\"ay Jdar~I 

bllmıııııı neden dıı!Jııa aksak ola
rak tan.dm ettiği tarifeyi halkın 
ihtiyacına u~ duramadı. 

Kadıköyllnden knlka.n he.I'
Jıwıgi bir vnpııra gelecek lnl'z:. 
Sl71 Kıı.ıltopnıktan alan t;On 
trarn,ay 'apuruu kalkmasına 

15 - 20 dakika kala kele,}e \&· 

rır, 20 dakika beklcrı;lnl.ı;. 

Oadnn onra geloc~k ikinci 
trnımay ı:;lzi bkcleye \.apur kal
knrken getirir. \ npur llaydar
Jl&ş&J a g-ldl.) on;a k J ığn atla,> ıp 
) etlşcblliI'liilliL. 

t ' sk'i.ida.rdan gelen tnuma.)·la.· 
rııı hıe bü~bütiın "aııurla alakatıı 

yoktur. 
Bu lşl yoluna ko;1 mıırun acaba 

bir imkanı yok nıu '! 

Anadoludan Trakyaya, 
Trakyadan Anado:uya 

Vagonla eşya nakUne ait yeni tarife 
bug:inden it baren tatbik olunuyor 

Devlet Demiryolları ana 'hattı 1 vagon ha.muleeine de tarbik olun. 

ile Avrupa hattında mütekabil maktadır. 
· ki" · d k • Bu $uretle Anadolunun herhan-

na 1yatı temın e ece yenı til- . b " k" . d hmil . . . gı ır o,es.ın en vagona ta 
r.fenın tatbıkine başlanmış bulu- edilecek e'ya Trakyaya ve müte, 
nulmaktadır. kab)\en Trakyadan Anadoluya 

Memleket dahilinde cşyayi ti· yeni tarifenin t~nzilitlı navlonla· 
cariytnin na:Jc)j hueusunCla kulla- s-ile gidip gelecektir. 
nılan bu müsait ve tanzilatlı tari- Bu tarifenin tatbiki için Sirke
f~ evvelce yalnız perakende nak- ci ile Haydarpal!a arasındaki du· 
lıyata tatbik olunurken, imdi tam balarda yer .bulunması lazımdır. 

Anadolu ya gidecekler 

Meşru mazeretler dolayısile hareketlerini 
tehir edenlerin tesbitine başlanıyor 

. H~kumet_ ta~ahndan nakillerini 1 tık herhangi şekilde müracaat ka. 
ısteyıp de 1 J nll!ana kadar beyan. bul olunınıyacakt 
name veren, fakat 'bilahare ma- y d ır. 

• . k arın an sonra hazırlanacak 
zeretlerı cfolayı ıle hare et ede. k t• 1._. I .. 

. . . . a ı ı • ..-.e ere gore gönderme işi 
mıyenlerden şımdı tekrar gıtmek I k 

yapı aca tır. 

.ist.ixenlerin kaymakamlar tarafın- B I I 
. . . un ar yo cu vapur ve trenle· 

dan tesbıtı bu akşama kadar ık- .1 k"" .. k k f"I I h 1. d 
mal olunacaktır. 

n e uçu a ı e er a ın e be-
yannameler.inde evvelce bildir-

Yalnız bu .gibi gidemiyenlerin dikleri yerlere kadar meccanen 
gö5terecekl~ri sebepler, mü'Cbir ııevkolunacaklardır. 
sebeplerden olması lazımdır. ---<>-
(Mesela ha9talık veya çocukla
rının imtihan $Cbcpleri gibi). 
Kaymakamlıklar yalnız vaki mü
racaatleri tesbit jle kalmayıp ayni 
zamanda evvelce ımüracaat eden
lerin giqip gitmedikilerini de tet
kik edecektir. 

Bu son teıfuit işinden s-onra ar-

General Kazım Dirik te~İ§· 
ten döndü 

Edirne, (Hususi) - Bölge vilA
yetıednde tettı~e çıktığını bildlrdi
ğun Umumi Müfetti~imiz General K. 
Plrık, bugiln Edirneye avdet etmlf
lerdlr. 

•• 
~ahve tevzıı 

Bugün vilayette 
toplantı yapılacak 
Bugün vilayette bir toplantı 

yapılarak Ticaret Ofisi tarafından 
İstanbul vilayeti emrine ver.ilen 
1580 çuval ahvenin fiyat ve ıtev. 
z.i şekli etrafıooa kararlar alına
caktır. 

Ticaret V ckaleti bu kahveyi 
letanbul nüfusunu ~özönünde tu
tarak vermiştir. Tevziat 1 00 er 
&Tamlık pak~tlerle yapılacaktır. 

T evua~a yarından 6onra baırla. 
nacaktır. 

Koza fiyatları 100 kuruştan 
aşağı düşürülmiyecek 

Bursadan ahnan bir habere gö. 

re, 6on günlerde koza. piyasasın

da görülen gayritabii fiyat yükse. 

!işlerine koza satın alan bazı fab

rikatörlerin ç.ok mal almak için 

~österdikleri fazla tohacümün se_ 

hebiyet verdiği anlaşılmış ve alı

nan tedbirlerle bunun önü alın

ınıştır. 

K'Oza fiyarları badema 1 00 ku. 
ru§tan aşağı düşürülmiyecek, ak

ei takdir?e işe derhal koza koo· 

peratifi müdahale edecektir. Ko. 

za birLlği de, fiyatlann 16 1 kuru

şa kadar yük:seJ.mesine 11ebebiyet 

veren tehacüme mani olmak jçin 

fa.brikalara ihtiyaçları nisbetinde 

oza vermeyi taahhüt etmiştir. 
---o-

ithalat ve ihracatta yeni 
şekiUer 

İthalat ve ihracat reıurune ait 

mevcut metinlerin birle,tirilmesi 
ve ayni zamanda .itıhal imkanları. 
nın tevsii maksadile yeni büküm. 

ler vaz'ı hakkında Vekiller heye. 

t.ince ittihaz olunan karar, Ticaret 

Vekaletiİ1den bütün alakadarlara 
biklirilmiştir. Bu karara göre, 

memleketimizle ticaret ve tediye 
anlaşma.aı bulunan rmemleketler
den ithal8ıt anle.şması 1hükümleri 
daiTe&nde ve ayrıca umumi anev _ 
vuatın müsaad~i nisbetinde ser
best olacaktır. 

!Bu şeki\de ticaret ve tediye an. 
la§ması bulunmt}'an memleketle-. 
re ıticari mübadeleler fıususi takas 
yoliyle veya serbest dövizle yapı_ 
lacaktır. Tür1ciye ile ticari müba
dlelelermi müteessir edecek ma
hiyetite kayıtlar koyll'l'l. veya an
laşmalarda yazılı taahhütlerini ifa 
etim.iyen memleketler hakkında 
Ticaret Vekaleti :ihracat ve itha 
\at bakm11ndan lüzumlu tedbirleri 
ittiha.z ed.ecekıt.ir. 
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Anlayamadık 
INı.. nkara radyosunun dünkU 
~öğle nefrİyahnda «dere· 

den tepeden» konuşan Bedrel· 
tin Tuncel sözlerini şu dimle]er. 
le bitirdi: 

«Nasrettin Hocaya karısı ş0r• 
lnUf: • 

«- Efendi, akrabadan kjn'l· 
le.re görüneyim, kimlere gÖrÜll' 
miyeyim? 

«Hoca §U cevabı vcrıni': 
«- Bana görünme de kiınle· 

re istersen görün! 
s· 

«Ben de sizlere Allaha 1 

marlıı.dık deyip gidiyorum·» s' 
Biz Bedrettin Tunccl'e: « " 

radyo dinleyicilerine kartı "; 
nuıma da kime karfl istef5 
konuş» demedik ki, gidiıin!_!~: 
karıdaki fıkraya bağlıyaı--· 
«Ben de ... » dedi. 

Anlı yamadık. 

* Olağan isabetsizlikfer 
d bİ· 

Ahmet Kızılırmak adın a d 
ri Y cnikapıda SandıkburnUJI ; 
dolqırkcn o civardaki niıan il • 
ma yerine gelmİş, birçok kİrr15~ 
lerin hedefe tüfek attıklarını ~o· 
rünce o da heveslenmiş, dol"~: 
rulup kendisine verilen tüf ~S' 
hedeflerden birine doğru çe~;
miş, tam tetiği çektiği sır• ;'. 
tüfekteki aaçma dükk;.nda çil 
~an Yusuf isminde birinin bafl' 
na isabet ederek yaralantt§· 

Böyle isabetsizlikler çok d•: 
ha muazzam işlerde bile olu~· 

Mihver devletlerinin h ! 
fngiltere. Fakat kaç kere ate, 
ettilerse ya Norveci, ya Bel~~·· 

l ~~· yı, ya Hol andayı, ya yugo r-
yayı, yahut ta Yunanistanı ''°r o. 
dular. Asıl hedef sapsağlatıı 
tada duruyor. tıJ 

Ahmet Kızılarmak'ı ınıaı,Jı 
görmeli: Ahcıda hedefi bulrı> \Jll 
kudreti olmayınca athğı kuı1 •' 
veya saçma buhar olup uçı11l•• 
ki... Muhakkak bir tarafa ra5 

yacak! 

* Şeytan dolabı 

İzmir Belediyesi Fuar "'°"; 
scbetile Kültürpark'ta bir «tl 
tan dolabı» yaptırmış. ,. 

Eğer İzmir Belediyesi, f .,
da biz İstanbullular için pek r; 
yat olan böyle yeniliklere e 
veslenirse şehrimizden her sefl. 

ı . ··~terr 
zmıre akın eden Fuar ınur 

lerini kaybeder. Çünkü biz bil" 
rada her gün, mesela kahve ıJıt· 
ken, bir kundura ısmarla~'. 
bir gömlek diktirirken, bir eğ• 
se yapttrırken, bir gazinoda gi• 
lenirken, bir plajda deniıe ııJ11 
rerken ••• «§eytan dolapları» 
binbir çqidile kal'fllaşıyoru'i 

KÖRKA~ 
.. 

Acıklı bir öl ÜJll 
il' 

Güml~ uyu h tahnne&l clldl~e~. 
tehWiSı!il 'e lıstanbul belediY 1 ıl" 
razr zbhre\i~e müfettişi"' ör:fı ı~t' 
n:ı komutanı Korgeltt'..ral All :RuJl .ı 

ıblô 
tunkıılm akrabası Doktor onJ"ll pli•' 
~amsunlu Rlk,tiı Özkwı .. ctat et 
tir. 

)'11" 
<Jenıızet;l bııgUn 8aat 12.so dB ~"" 

tihte ıren.lpıışa c·addcsindekl ıs ~ıı· 
lı apıuhnandan ıkaldırrlarak oJ"lfl ti" 
n 11 Fatih canıilndc wıınd1~. 
sonnı Jı:A.ilrn6knpıdakl şehitliğe 

nedilooektlr. 

D:ı.ha bu vakadan on 'beş gün geç
meden evin varisleri, evden çıkmamız 
için bana haber gönderdıler 'ben yi
ne ne yapacağımı bllmıyordum. Be
ınm bu ev derdim de milzmin bir 
hMta gfbi va'ldt vakit 'buihra.nlar ge
çiriyordu. 

iki ay, unutulmaz lhatrralar ve se
vinçlerle doldu. lhttyar ailemizin ya.ş 
Jr azaları. eski dadılar bacılar benim 
şahsiyeUmde bir kahraman gorUyor
larmış grbl hayret ediyorlardı: cAv
rupada para kazanıyormuş.> Bu, on
onlnnn akıl ve hayalinin kavrıyaca
ğr kadar kolay bır şey değildi. Fakat 
bu fikri bir kere kabul ettikten son
ra ben1 bir milyoner gormeık onlara 
pek kolay geliyordu. 

1'nkat bu do tluk hayatımı doldumıağa 

kflfi gelnıctll. GUnlln birinde bir İspanyol 

kndınlu. C\ lendim .• • fi lr ma.hlfıktu. Blr ııııeı 
ne çok meımt ) , dik. Fakat çocuğumuzu 

doğururken öldiı. Kızım inez daha beşikte 
iken &nlli'!lZ kaldı. 

YEŞiL GOL 
Y&\"a.Ş yauş bu gcllslerln sadec.--0 tnt'!t K"111 

• r. 
olmadığını 6e7.llleğc başladım. Scz.nıck I' 
linı:est k,,rı dqğlldl, bir lll1 içinde w~ bfnl 1''-"" 
ku \e d h,etlo dolmu.-:tu. Bir gün tncz, Jl1tı' 
sut bir ~ocuk gibi nlı;anlı mı knl'!jılııJllS!' 
Cii.mi~i. Birkaç dakika ı>onra. bahçeden dli' 
nen mesut Ç()('llk, majtrur " 6 J-elsli bir f.1Y' 

dm otmuştu. «Rolden )ok ınu??» Dl.)e 1t0~ 
<hanı... •Orada» C'.cvabmı 'emi sonra ]{O~ 1 

Yine o günlerde Seriinin en ımeş
hur şapkacılarından Frldlender bana 
müraca.a.t ederek mağazasının lbir 
katınr ıbana parasız olarak verece-

' ğinl, ona. mukaıbH kendisine ucuz fi
yatla model elbise 'll'ermem'i teklif et
ti. Bu fikir bana pek elverişli geldi. 
Derhal kabul ettim. Hıç olmazsa ye
ni 'bir yar buluncaya kadar iŞıerım 
durmazdı. 

Alel)'eyl Budapeşte Şt.rasedeki 

Fndlender mağazasına naklettim. 
Kendım de yine Madam Kilncnin e
vinde odalarıma taşındım. Sabahları 
Didonla beraber atelyeye gidly<>T'
dum. Akşamlan eve dönUyordum. Ra 
batım bir mUddet yine dUzcldi. 

Madam F'ridlender BerUnln mc.ş

hur ihtiyaı· 1>ir şapkacl8lydı. Fakat 
artık bıraz lkohnı!leşmhş fıldrlerle 
böyle bir mağazayı idare etmek pek 
gUç oluyordu. Ma.ğo..zanın borçları 
Madam Frldlender'in !boğazından aş
mıştı. Can kurtaracak bir çare an. 
yordu. 

Ben on 'kadar işçilerimle mağaza
nın · tündeki kata yerleştim. Bir 
taraftan modeıtcr yaptmp ~afıya 

Hepsinin blrçok·dlleklcrl vardı. An 
nemin ihtiyar dadw: cKadınım evi
mi tamir ettıreceğım baha para yol
la> diyor. Refetin dadısı da: «Kadı
nım sen zenginsin maşallah, bana el
li Ura kadar gönderirsen evime elek
trik koydurur sana. dua ederim.> Di-

yordu. 
Ben 'bebekte nObct bckllycn 'bir 

ta'kSlyi kinı.lamrş her gün muayyen 
santlerde çarı,ıya gidip geliyordum. 
Bırçok nefis lran ve Tilrk halıları 
s:ı.tın alıyordum. Yeni evim n gllzel 
olması şarttı. Kendi hususi saıo11u
mun da .şark tarzında olmasını isti
yordum. Gl\nlerlo aradıktan EK>nra 
gUzel iblr mangal da buldum. 

Güzel bulduğum her şeyi allyor
dum. Çdk defa Leylft. ile çarşıda bir
JC41yord\lk. O da artık lstanbuJa dön 
mUştU. A~ verişte beni daima teş
vik ediyordu: 

(Arbll var) 

Sustu. Billur tnlıuta hitaben taUr, ahenk· 
tar kelimelerle bir şeyler söyledi. Roda. cöz
lerlnl k.apamı tı. Ralr'da. şaka.klannı uran 
dehşetli bir ha.'? ağrısı hl!llledlyordu. Dostu 
Bolden ile kilise.ve glılerken takside ayni ba' 
ağrısını hi66ebnl' olduğunu hat.uladı. 
Kapıya bakı~ ordu. O ta.raftan bir sürWtü 

g-ellyordu. Fakat o kaJın demir kapıyı ~m
caya kadıır ncnb3 hayatta kalacaklar mry• 
dı ~ Oarron ı:;özlerlne de\"nm ediyordu: 

- ıstze k,znn tnez'ln çok ı;Uzcl oldu~u 
Ö) lenıl§tlm. Sözlerimin doğruluğunu kendi 

go:.r;lerlntı.lc gördUn~. İnez güzel olduğu ka• 
dar 6&f '\C mesut lılr kızdı. Dostıım Maine 
Bolden isminde bir şerik buluncaya kadar 
tnez'ln ~ tını karartan bir tek bulut ol
mamıştı. 

Ralf bu 6<iz.10l'bı \&erine ltodaya baktı. 

Genç krı; lunul.danmaınıştı. 
- Maine, banu rlld Bolden'! tanıttı. Ben 

de lkblnl himen e\'ime da,·et ettim. Bolden 
naıJk \'e cömert bir adamdı. Jlı&ttü. o kadar 
na7.iktl ki kızun tnez'ln da.nıarlarında akan 
kanıta birkaç dom.la. lyahhk olduğunu u
nuttu. E"·et, kızım yüzde yüz beyu değildi 
damarlarında blrnz zenci kıını vardr. 

Raif tlrperdl. Zencinin dcllllğlnln sebelıl 

belkl de biraz; ırk a~ rıltklarının doğurduğu 
bir ŞCldL 

Yazan: Roy Wikerc - 42 - Çeviren: Renan A. E. Yalman 

- Bolden benden kmnu lstedl • .iner.de onu 
seviyordu. Ben de !kabul ettim •• Sadece kı• 
zımm pek gen!,., otdutunu Uerl slircrek iz• 
dlvaa: biraz &'ttrl btrıüımaJ< istedim. 

CJarron bu özJerf lciylerkeo bir taraftan 
da kapıyı ~ağa ufr•niarm sesleri du· 
yuluyordu, fakat Ralf artık her ta.ralma &i· 
nen zehirden rsemlcmeğe başl&JD1Ştı. 

- NiıJandan biraz M>nra kolll!}UDl )laine 
ha talıı.ıwlı. Pa.rlite WuıUde olan kızma bir 
telf?'&f çıekerek gelme6bıl blldtrdl. Bu kızın 
ismi de Roda idi. 

Sustu. Kapı gittikçe artan patmhlarla 
nerede ise yerinden oynıyacaktı. t'aka.t he
nüz oyna.mannştı, Carron devamla: 

- Roda g'eldi. t"&kat biraz M>nra babar.ı 
öldil. Uğradıı';ı felakete tee.Ur duydum. Kı
zımla arkadaşlık etsJn, oyala.nsm diye ken
dlıslni rk ık evime ~tınynrdum. O da. be
nim bu davetimi kabul ediyordu. 

O aralık Maine ile Bolden'in işleri tyt git
miyordu. Buna ratmen Bolden, Rodaya bir
kaç yüz Ura avans verdi. 

Sonra lşJ bir Amerlkan 'lrkettne .attdar, 
fakat ellerine bir bu!iik para g~edl. Roda 
benim e\·imde kuunm bir ücretli arkadaşı 

olarak kaJdr. Ona lisan öğreüyor '\ıe muka· 
bWnde ben cın aylık ve.riyonluın. 

Kapıdan gelen ı\irültii artıyordu. :Faı..at 
Carron hali llÖZlcrtne devam edcyordu: 

- ŞlmdJ lze tnezden bah~lm: Kızı
mı burada ebedi uykuya w.ım., bir halde 
goruyorsunuz. A~akJıınna bakrnrz ne kli
~i.ık .•• ı~akat benbn kızını, gençlik v·e ha)at 
dolu mahlöktu. Elleri de hal)eketH ve zarif· 
ti. Kapalı gözlerinde , ndl hayat ışığı par
lamıyor, !aka.t o zamarı .kızr g-öttnler ateşi· 
le l'ftnardı. Bolden'de bu alev gtbl kızın y&

nnxla yandı, kaVTUlılu. Ine-z ıtevdlıt"I "o ısevll
dlği !i'in blr kat da.ha giızel~tl. Hayatı Kil· 
zel buluyo.r, rüyada imiş glbJ mesut ve ıanı 
sn: yaşıyordu. Başına gelecek olan felaket 
ve acıyı tahminden uzaktı. 

O aralık Roda nefes alamıyac-ak bir hale 
gelmlıttl. Gözlen kapanmış, lnleyordu. Kapı 
bir keıte daha çatrrda.dı, fakat açdmad.ı. 

- lşt.e o zaman Mtater BrirU şlmdl ze\'ce

nlz olan Rodaya ben 4.şrk oldum. KendJsUe 
evlenmeyi teklif ettim. Kabul etmedi. Be.n.i 
tatememek hakkı idi üzü.ldiim, lakat g-a.rez; 
bağlamadmJ. Bolden her gwı bi7.e geliyordu. 

ısır. görllrunP.ğe çalışan bir tanrlıt: , 
- Roda.ya ra.HUadı. Bir ııaat k dar on1111 

dt' 
la O)Blarur. Ben biraz od:uua çıkı~onı.ıP• 
dl. 

JW Ben ~ çıku..nnadım, Mister Brirli··· ıı 
kat bah!)Cde en ılıtayan lkuslann h ırdıı~"' 

.. "6 ,.-

)apraklnrın ı; lııdc bir ölüm nağıneetl dıt 
ınuştuın. 

R()(Ja ynrı ba.)gııı bir lınlde idi. 1nle.)ert~ 
başını tuttu. Rnlfm da. ba.,ı fena doni.Q0 

du. Carron ıle\am etti: 

- Ben bu meleğin b bası idim. Fa1'•t blf 
'iCY yn.pa.nuyonlum. Bolden benim cin ın1derı 
bir adam dc7.füli. 

1rıglllzlertıı nnımı Jıı ndnm oldı.ıJU&t'ıı.J 
söyleorlerdl. Bolden'de kızıma nl .. nnll idi· ~UP 

.,.. ı}(tır' 
heler kalbimi kernlriyorıhı. Fakat sc.o; ı: 10 
mıyordunı. O ırada ka.ıler gilllerl ırnMııt •1 
açmıştı. BıJnların altında Roda ile noıdcn 
gördüm. 

Raif o mula )erinden fırladı ,·e ı.? 
sordu: 

- Roda, RQda, nefes almcyor mu.sun': 
Roda. da k lk kesil< ce\"8.P 'erdi: 

(Arkası var) 
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1!.arp Vaziyeti -- HADiSELERiN EDEBIYATI Yeni Şiir = 
YAZAN: 

llulaa BOllAlf 
~t ve Alman tahıidatı: 

(!1e91 1 incide) 

B~u ü n ü n. gen~ n~sli hiçte M esuli;emi-kimde? 
şaır halefi ruhıyesı faşımıyorı 1 Yazan: Yalıup Kadri KARAOSMANOGLU ~l - Almanya Sovyetler Bir· 

~. Iİ'Yaai ve iktaaacli teklifte 
ıı.i~br. Her iki taraf ade. 

2 ... Yiiz paktma aadaktırlar. 
ı- .;. ~ tahtid•tı So!>'~t'liiine müteveccih cleiihbr. 

Onlar, çarparak, kulaklan çekerek 
söylediklerini dinletmiye çalışıyorlar 

1 Yazan: M. KAPLAN J ~ :e:::....ı: "= Et, 

~ :- So.,ret1er Birlijinin talati- yeni '§ıÜrlerin uyandırdığı ve!- dammın aradıiı ve okuduiu ıe~
L: ~ bir IMDelVl'a hulrbjmdaa vele, Merhum Süleymen Efendi- ler bunlardır. Hayata müeair o
~· Ve y..i celpler ad la· nin kulaiına kadar g1tmİ.§ oılaa lan hiımet v .. ı.taları da bunlar· 
~Hı:Marla a'Pkaclarclll'. gerek. Kahvede, evde, gazetede. dır. Ş6ir, modern in••nın hayat 

t-. . 5oıw7.ıw Bitliiinin her ;)"e'rde ondan balreed~licyor, ve hı.lerini anlttacaok &adar ıeni§ 
ı......~ •udMİle ~ bu onun. müna.kqaaı yapılıyor. Bu dejildir. Bizim daiınrk. lkan§ık 
-~ ~ iftirik eder mabi- gıeni! alakanın zav.Jhir.ine lbakı- dunu ve dütünıcelerimiz dört 
,..... laila 1-İ bir malilmat net- lınca. eanat hueuşunda lakayıtlı- bq eatır ıiıçine eıjmaz. Gerçi bir 
' "ıtir. ğunıza dair ~edenb.e.ri !Y•IMl•n mıara, ıbazan, on cııtdm özünü hü .. 
tt ~ timcli,ıe kadar prp ilhamlarını artık eonu gelecekıtir laaa eder; .faokat ıııünün adamı, 
ı.._. Cllllap iltikMUetWİllde onlu• ~annolunaıb.ilir. Mahiyeti ne olur. hayatı katre halinde ıdeiill, deııiz 
taı..a, ~ ,,. zaferler ka· ea o-., gençler, kendilerine kar halinde .tatmak .&atiyor. 
~· Faiaıt ild.-di cephede ,. tıöaterilen ıbu alakadan her haL Sonra, bir ımeraın tadılmaaı, 
tıı, '-... Wl8Nlby& .-az kaldı- de pek memnundurlar. insanın bir bayii o iıaletı ruhiyeyı 
~ -..m, A~ İfPl Bu. onlara ıbir zafer müjdesi ya,am11 olm .. ını icap e~irir. Şür, 
~~-d•• ...ı ~ olarak görülüyor; !'ÖYie düıünü- vezineiz, .kafıyesiz olaa .da, sırf 
~ . ,,. Aı..a mill line yorlar: iHdn ber yenilik yadır- kıulığı .icabı. conc.iaionı"a kaçar; 
'tf4 '-llftt. etti. ~· - iktı· gacwr, iaıkat ~ava!f, yavaı ona yani açık ve ımufa•al §ekilde an
"~ ..... yud..-mdan .O. ah,.Iır ve alıtıldıkt~n sonra onun latacalc yerde, geni§ /bir miniyı 
&.... ..,.... _,.... .... ce " güzel.fileleri anlqıhnağa ba,lar. kendisinde .imajla veya basil 
~ Wuıt derıe8M cliittil- Bu Filtwaokita, edebiyat tarihlerine kelirnelıerle bü.1asa cıder. Bu ise, 
~ liiaa aeçtilçe .arat kazam• baıktıiımız zaman bu ümidin çok daima. bir müphemiyet .doğurur. 
~aiar A._...,.cla .-.n cl.efa _J'erçeklqtiiini görürüz. Ba§ DeNlebilir ki. şıirde, ne şekilde 
~ kaaanmlf, fakat ikhıecli !angıç.ta alay edilen §ey, sonra- yazılırsa yazılsın, eembolik bir ta
~ aa,ı:;.m ..... O kMar ki dan tebcil edilrnittir. Her pey- raf vardır. Onun manuı kariln 
-....ı_· Jeni bir istikamet wennek gambere tat atıLmJıftır. ruhun-da geni§lemeğe .ihtiyaç gös_ 
~Yeti bile huıl olnmftar. Fakat, ahı,Lmı.ıt. tadtna erilı:nİ.§ ıtert:. 

Ilı ~Yanm iktaMdi ceph•i bir gazelllğ.in bır•kılmuı da pek Ha "buki, gençler, bunu istemi. 
l feYe dayMllJ'OI': aiir olu.yıor. İnıeanlar, diki eKr- yorlar. Dediklerinin tamamen an 

' 

- 'D-v ffitll..-!-~ ... -..-
~ ~., _... •• lerıde !)'erııi manalar, yeni güzel- latılımaemı, hem de geni§ bir küt. 
"' .. ance, l.ikler '--'edivorlar da, taze eeer- le tarafından aınla .. ılmasını isti-
4; - .l.L.. __ --~takati. ~ J " a "'llllUI --,-- ler.in yüzüne balkmıyıorlar. Bu lhal, yorlar. Bu ise ancak m~sirle müm 

""":' ltpl ......-,; •m 'eket· ~nçlerin pek c.anlarmı aılu)ıor, kün ıohır. Neair, bol, bol anlatır, 
4 ıarai ve wi islih-lih, hatta Oll'ları ıümitsizüie dü§iirü- ta.vir eder, miaal aöeterir iJih. 
--~ R-.y .... ~petrol yor.' Bununla beraber, anane. Şiir.in manaauıı ıbılz. kendi içimiz. 
' .....w. yarct.m. ain, yenilik için büyük bir mania de .inkifaf e.Urdi.iimiz tıatde, ro-

clört _... P .... pçi. te,k.il eıduek. .anatin .kuvvet ıka- man bizi, kendi .iki.imi içine alır. 
~ ~ tamemile Alman• zarwnaaın.a, onun :kendi içinde bir Oracla biz, büyük b.ir zahmet çek 
~iaeclirı a uaılm avw .iatifa y~ına sebep olduğu da medeın, eYVeke ayni hayatı )'&

~ L~· A..._ ....,.ünin la. dü,ün~ldbilir. Bu i>akımdan mü- şamJ! obnak ~acını du.)rncl· 
~ ı.......,.,.dtmaal.rla n A.JM- cadde ve mukavemetin datıa şid dan y~rız. Roman, dün~a ka
\ ~Jiioin y ......... U.ım•. detli ve ısert oluşu, ea.nat .için he.r dar i°'!if. reel ıbir alem yaratır. 
~ ..__ ~ •--P: ~~- ha.lide iyi neticeJer doiıırur. On4a açık, aç.ik her yeri ıöreb!
~ ~ı ~ t_.. IÇlll Yahıız, eon zamanlarda tıiire liriz. Hallb!Jk.i tür, ~hısek 11ydın
~dttildit. s...,eıtMa- BirJiiini kartı -gıöeterilen. allkanm, cemiyet lıiına benzer, çakar, kapanır. O
~~; fabl tt- Wlttin tarafmdan gelmed.ijjni, ıwkttf ol- nun .için, .iç ay.dınlıiı lazımdır. 
~ • helti .._., ....... madıiını da .kai)'ldedelim. Genç- Bundan un81di. bugünün genç 
~ de clehil oJc1uia halele • \er, çarı>arak, kula.klan çekerek nes!U, ıhiç de ,air haleti ruhiyeai 
~ --... yemelrte, ~ eö.YleıııliW.erini -clinletmeje ~lttı- tafll»~O.r. Şiir.in ~rureUerW. fe
~ •• lutbk çe1an.-...1r. a. )'!Odar denilebilir. IUHer.iai inUr edifınden, onu ne-

«İnternasiyonal Edebiyab 
adını taşıyan bir yabancı mec
muada verilen malUmata göre, 
Franısa'da, Fransız edebiyat ve 
fikir alemi bir cmuhasebei -
nefis>, bir ekendi kendini it
ham ve teftiş> devresi geçir
mekte imiş (Le Figaro) gaze
tesi, bir anket açmı§ ve bunda, 
zamanın bütün edebiyatcılan
na, şairlerine soruyQl'mu§: 
'Fransız edebiyatı, Franeanın 
'çöküşü f acıasından ne derece 
'mesuldür? Daha, doğrusu, 
bundan, hangi cins ve hangi 
sımf kalem erbabını suçlu tut
mak lazımdır? Ve nihayet, bu 
edebiyatın kötülüğü ve bu ede
biyatcılann günahı taayyün 
ettiği takdirde, nasıl bir kal
kınma, nasıl bir tasfiye ve in
zibat 'hareketi düşünülebilir? 

Türkçed~, oldukça kaba, fa
kat, çok doğru bir söz vardır: 
<'Eşeğini döğemeyen semerini 
döğer.» Zavallı Fransız milleti, 
tam bu vaziyettedir. Siyasi ve 
askeri mesulleri, bulup vur
'nıağa bir türlü muvaffak ola
mayınca., şimdi, bütün hıncını, 
ta Montaigne'den p evet, tl 
Montaigne'aen - Romain Rol
land'a kadar, hemen hemen 
dört beş asırlık bir uzun fikir 
ve sanat saltanatının, kimi 
çoktan toprağa kanşmış, kimi 
henüz sağ tacidarlarmdan al
mağa kalkışıyor. Her tarafta, 
sürü aiirü Marat'lar türemiş: 
cDarağacına. darağacına! .. > 
diye bağırıyorlarmış. Montaig
ne darağacına; Rousseaux da-

rağacına 19. asrın bütün roman 
edan, Flaubert'ler, Zola'lar, 
Maupassant'lar, Anatol Fran
ce'lar darağacına; ve evlevi
yetle Romain Rolland, Jules 
Romain gibi solcenah muhar
rirleri, irili ufaklı, hep darağa-

İşte, dört asırlık Fransız e
debiyatı hakkında 'hüküm ve
ren hakimler bunlardir. Hatta, 
bunlann en başında yer alan 
Paul Morand'a göre işe, bütün 
mektep kitaplarında bir umu
mi temizlik yapmaktan başla
mak gerekmiş. Geçen harp 
sonraB1nın bu en sefih duygu
lu muha.ITiri, bize ilk defa o
larak «kokain> kokulu iptila
ların estetiğini kurmuş olan 
bu iliklerine kadar çürük in
kıraz sairi, yeni yetişen nes
lin tarih ve edebiyat kültüıii
n ü esastan bir tasfiyeye tabi 
kılmak isteyor. «Ders program 
lannda böyle bir tasfiyeye 
Mcntaigne'den - niçin daima 
Montaigne? • ve bütün Rena
issance şairlerinden, hikayeci
lerinden geçerek ti. Troubado
urs'lardan başlamalı.·.> diyor. 

Buna, Fransız kültürünün, 
Fransız edebiyatının bir Hara
kiri'si demek; buna, bir nevi 
irfan Nihlizması nazariyle bak 
mak; ve yahut, bunda, bir mil
li hezimetin ruhlardaki krizini 
müşahede etmek mümkün o
lurdu: eğer, bu inkıircılar yal
nız inkar ve tahrip sahasında 
kalıp ispat ve ıslah iddiaları
na kalkışmı§ bulunsalardı ... Zi
ra, bunlara göre, Fransız kül
tUrUniln, Fransız edebiyatının 
sıhhatli ve şifa verici ananele
ri de varmış. Hangi ananeler? 
Gerçi, bu nokta açık($a iyzah 
ve tesbit edilmeyor. Fakat. 
tasfiyeye uğratılması istenen 
kıymetlerin zıtlarını, a n t i -
t ezl e r i n i bulmak suretiy
le, biz, bu edebiyat inkılapcı
lannın ne gibi kaynaklardan, 
nastl bir edebiyat türesi çıkar
mak emelinde olduklannı kee · 
!edebiliriz. Zira. bunlar, kısaca 

Fransa'nın sosiyal bünyesinde 
uyuyan öyle bir mikroptur ki 
o bünye, her zağf a düştükçe 
baş kaldırıp faaliyete geçer ve 
onu, en hayati uzuvlanndan 
yakalayıp kemirnıeğe başlar. 
Son asırlann en ulvi hadisele
rinden biri olan B ü y ü k 
Fransız lnkıylabını 
böyle kaç irtica hareketi, böy
le kaç sıtma. nöbeti tağkıyp 
etmiştir ve Fransız milleti, ya
tağı içinde, muttasıl yer değiş
tirmekle ıstırabını avutmağa 
çalJia.n hasta gibi durmaksı
zın rejim değiştirmiş; ihtilal
cilikten diktatorluğa. dikta
torluktan imparatorluğa, im
paratorluktan kıraliyete, kıra
liyetten cumhuriyete, cumhu
riyetten gene imparatorluğa 
ve ondan tekrar cumquriyete 
ge<;ip durmuştur. 

Fakat, eihan nazarında. fa
kat, insanlık nazannda, Fran
sa, daima, Montaigne'Ierin, 
Voltaire'lerin Rousseaux'lann 
hür tefekkürlü .Fransaaı, Bü
yük İnkıylabın destani Fran
sası, Ondokuzuncu asrın lirik 
ve romantik Fransası olarak 
kalmıştır. Zira, Fransa. tarih 
boyunca ancak bu ezeli haslet
leriyle, bu emsalsiz kudretle
riyle yaşamakta ve bir zaman
lar, Avrupa kıtaBI üzerindeki 
müstesna mevkiini buna med
yun bulunmaktadır. Fransa, 
beşeri haklan, milletlerin is
tikllli, fikir ve vicdan hürriye
ti uğrunda bahtın en çetin cil
velerine göğüs germiş ve bu 
yüksek prensiplerin müdafa
ası alanında en öne atılmış bu
lunmak vasfiyledir ki, yeryü
zünde. hiç bir millete nasıyp 
olma.yan mağnevi prestiji ka
zanmı§tı. Paris'e, bunun için, 
yetmiş iki dilde (Ville lumie
re - Nur Şehri) deniliyordu 
ve tnuııuca. humm tçtn, bir 
umumi ve evrensel kültür dili 
olmuştu· Eğer, FranBlz milleti, 
bütün bunları yava§ yavaş kay 
betti ise, eğer bin yıllık Fran
sa, on beş günlük bir meydan 
muharebesinde bir köhne bi
na gibi çöküp gidiverdiyse, 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Cenubi Amerika 

ne yapacak? 
;y ozan: M. H: ZAL 

yakın yerlerde olup biten 
biditelve, pek tabii ola. 

rak, ıözibnüz bailanıp kaJı7or. 
HUbuki dünya itleri busiin öy• 
le bir tekil alm!flır .ki mak, )'8• 

kın farkı kalmamıfbr. BütUn cİ· 
barun mukadderab ayni kuan
da kaynpyor. Bunun için lllDUIDİ 
aiditle aJikuı olan bir hidiM, 
i8ter Avrupacla. ister Unk Şark. 
ta, İat• fimali veya cenubi A· 
IDet'İbda c:.eyan atain, ....... 
mİyeti berk.. için müeavid.ir. 

Y •i Arjantin hariciye naa'I 
B. Ruiz-Guinuunun Vat---. 
ziyaret eıtmeai, itlerin umumi ia. 
kifafı balmnmdan birinci clereı:e. 
de ehemmiyeti haıa bir blcl.._ 
dir. Yeni bir Arjantin nuırmm 
itine batlar batlamaz V afinsto. 
na ıitmeei ilk defa olarak vaki 
oluyor. Amerika birlıji hanb
tinin gitgide dal budak aalnw
mesine rağmen cenubi Ameri
kada Birl~'k Amerikanın hiitiin 
kıtada bikim bir rol OJDUllUI 
korku.u eksik dqildir. Bu-. 
kuyu bilbuaa Arjantin vehim 
derecesine çPbrmıt ve~ 
birlip.e ait te,ebbüelenle ..... 
kest• ziyade mütküllt .-... 
mittir. 

Cenubi A.merib bükiametlılli 
Milletler cemiyetine dört elle 
aanlan memleketlerdi. Çiinldi 
A nupa ile beraber bir takun ci
han te§lcilitı kunnVı, Birletik 
Amerıka ile birlikte batNta tef. • 
kilit lcurmaia tercih~ 

Qugiin vaziyet çek dej ..... 
tir. Yeni niama kartı olma hu
aumet cenubi A---.- Birle
tik Amerib1a ola laıtka ~ 
Ye Yehmİ Yenmİftİr· .so..a ~ 
bi Amerika, mllhreç olarak A•· 
rupayı brbetmittir. ~Bir
letik AmerilrwR ....... ,.. 
M.U...ı k.... oı... ..... 
mahreç bulabilir. Kredi ~ 
nı ancak orada ...... Jlitelı• 
Arjantin Amel"'_. ~ Wr 
iatilau temin ........ 

Birlet* Amerm, fiplte u· 
bul etmez bir ,eldlde harbe det· 
ru il•lerken cenubi.......-.-. 
yirci kalamaz. Harp t.rici bhr. 
sa timali Amerika =et eci " 
.... doki kredi .......... ~ 
c1.a.w •. -Amerikamn ittiralde ..... 
umumi bir ,ekil alına cenml 
Amerikanın el. döiife -.... 
ıı ihtimalleri çok ~ ... 
Zaten harp pyeı.inden birinin 
yeni eeularda bir Milleti• ce
miyeti olmuı cenuhi ~
lllll pek hQfUDA siden bir DGlda. 
dır. 

~-R~ ve Y•ı · Sırf al&kayı celbetirne'k .için. on. 1 air haline koYutundan, nihayet 
)\~_hıcialar maim ..... Rm- lann aanatten pe1' uzaklaıtıkları, 1 anlatımak jslediii ,eyin halis ne
~"-' ihtiımle karp llcJk ..._ türlü garabetler göstermek mec- eir malı olutun.dan belli. O halde, 
~ iatiyor, ha .-..,ı. Al. t;uriyetinde kaldıkları da görülü- neye, daha .ileriye aiderek, bize 
~"1• eelıisi kadar 7U'd1111 el· yıor. İlin tuhaf tanfa, onların bir §iir lazım değildir, ne.air lazımdır, 
~· So.yet1et- Birliti açhk ve kurnazbk, bir rnetıod olarak ıkul- demiyorlar) Neair, edebiyatın 
\~ bahaRna -....... lanıclııkları bu :p.raıbetler, ef«arı hu ıenit yaylaaı, onlara ntedik
' ~ brnaia ~ ~ umumİ(ye üzerinde. onk.i oın~ar leri ıhürriyeti temin edecektir. 
~; c Aı...n,,. aormek ~ yalea bunıları yapm .. k i-Mb~orlar. Doğrusunu aöylemek lazım ge_ 
.. , ""'- elMıt ~ ela il- mıt lU.in.i veNneeicfü. Halbuk.i lirse, bizim buıün muhtaç oldu
~• ~ Birlitm~ bu gürwtünün arkMında, çok ğumıız edeb.iY•t da •budur. Garp 
'~hali serek A mühim ıeyler var.dır. tiirile boyölçü,ecek.güzeHikte bir 
~ .... Asya~ de- . H~~ten, gençlerin getirmek şiir mazim.iz var. Yahya Kemal 
~ eıc.k be,nelmilel bir mu· ıatecl.ikJ.en ıdüyuı :!e 1'ÖrÜf, yeni var, Aıhmet Hamdi var. Fakat 

L '- • • '-ihdw· ve güzel bir oedıebiyat •kurmak içın o kalitede romanamız, tiyatromuz, 
"'t~ Almanya• Sovyet· ı:ensin lbir muhteva olahtlir. Fa- hilm,yemiz. felMfemiz yok. 

cına!.. Kelleleri istenen bu e
debiyat maznunlp.nmn sayısı 

o kaaar ço'ktur ki, bu sUtunlar
da, isimlerini birer birer yaz
mağa imkan bulamıyor ve 
müddei umumilerin uzun liste
lerine dehşetle bakarak «Ge
riye kim kaldı?> (\emekten ken 
dimi alamıyorum. Geriye ka
laıılar, hiç şü·phesiz, Le Figaro 
gazetesinin anketine ce
vap· verenler olacak. Bunlar 
arasından, Bize, bir kaç tane
sinin adını söylesem de, - mo
dern Fransız edebiyatiyle tah
min edebileceğim bütün atina
lığmıza rağmen - gene sizi tat
miyne muvaffak olamayaca
ğımdan emiynim. Şöhreti, ken
dinden çok evel ölmüş bir 
Henri Bordeaux size neyi ifa
de eder? Bir Beraud, sizin na
zarınızda çağdaş Fransız ede
biyatının kaçıncı derecede bir 
muharriridir? Bir Paul Mo
rand'ın kültürel ve dimaği if
feti, size, ne derece emniyet 
ve iytimat verebilir? Bir An
dre Rousıseaux'nun tenkıyt A.
lemindeki otoritesi nedir? 

ve açıkca fikir hüriyetinin a
leyhindedirler · ve kafalarla 
rahlan ar bir d-'Fs i p 1 i "' 
altına sokmanın zaruretine ka 
nidirler. Bu sıkı disiplin pren
sipleri de - mademki, huma
nistler, ansiklopedistler, kla
sikler, romantikler ve realist
ler devri tasfiyeye tabi tutul
mu§tur - olıla. olsa Renaissan
ce'a takaddüm eden K a t o -
1 i k K i 1 i s e 9 i n i n ka-

bunun başlıca sebebi, o Fran- =============ı

~ dikkate ~. ~ ha. k.a\: bun_u kutllanıt. ortaya koyu~ Genç ne.tin. davaerını, dar ve 
~Jc,.~~ ~ timdi iki me- tarzları bana ıkötü, ç.kımaz bir eakar bir yere inhisar ett.irmeai 
~~ad... Ya Soııryetler yıcM görünü,·..,r. bence hiç doğru deiildir. Cemi
~ Lile daha ... a•!.pc-!*, f.ihni izah ederim: Şimdiki yet, ondan, cenit bir edebiyat .i.. 
~ vudler muka1Mlinde hat..ı ·ı ::-L · y ·'- .ı~ k rıııt~ ~nncla Üıha ~ . ~e ~enç n~• • m"°°asıran fl• tiyor. e öy~ zannewyıorum ı. 

lı..~ ed . n 1-.-:ı_ 11 uzeır.inde urrapyor ve davası- o, ınem sahumda eterler verme
~. ~D'; •~ ....- nıı yahıtz o sahada .kazanmak ina. ie ba,layınca, ula muhalefetle 
~~ ect... Soile 111'j'-k= dında. İ§e buradan ba'1amak, kartılaımıtyacaktır. Sabahaddin 
~ ~· v)"el • mechur ve bu dar çerçeve içinde kaLmak, Alinin, Saiıt Faik'ın eserleri mey
~. ;:: ~=i zarmet zannımca.' büyük ne~eler ver- danda. Onları eskiler de beğeni-
~ lctı..d· · W mlyec~. )'10r, yeniler ele. f'akat gençler, 
t~ .. 1• ~~! .. ~ ~~! &}. Çünkü, lbu"ün şiir, 'edebiyatın doiru \ile büyük yıoldan gitmek 

oy e __,ua,_, 1U "" __ :.....ı:.::: =..:-..ı ek _ı... • ı_ 1 k 
~-.._ · dlerine 11111 g~t "'.rPAl"e P cnemmııyet· ietemeyip, yam~ ıgürü tü çı ar-
~ So-.,:i: B~İiii Ukranya: •~ bır ~r iHal eder. ~ asır, n~- malktan, sarllibetıler yapmak.tan 
'"'~ Be.arabyadan bile pç an- anc:hr •. Roman. ~~~ tı- hoıhuuyorlana o ~a. 
~~ .uyetincle dejildir. ~ yatro, eımaı. fe._e .• Busunun a, Mehmet KAPLAN 

~~ bMuettiii ... ko-
""-~ )ille Sovyet a..,...... ya. 
\(,il fedakirbja ww ... yok-
~""~ külfeti .......... . 
~ "1.netl.rinin ...... . 
Sı. So.,_ ............. .-idi 

ı..'i:_ ~ olamu- Otecleabe.. 
~.ki Ukr~· •• So':· '-""'." &irıitaün __.. ve mimbit 

~ ~'::: A=-".!; ~;fakat , ........... . 
~L._~ ......... :ri 
~.-. ~ apılllllbr. 
~~ Hitl. (Miı:1•9I-) 
"' ---.... )'Ullllf oldala ilk 'l ~ .._ -.W ecliJıorT Öyle ol. 
~..._..,,.. _ ....... 
k. Muğlada zelzele 
~~ tidıiımıza. tlÖfe, .. bet 
~r.i f..ıa ile enam et
' ~';il..~ :per eanıa.t• Muila 
~-oldu.kıça ehem
~ '! ~-~· Muila ~'11.ı..IL)'a bailt ~-- S~r. Ka-
1~ t.~ ~ .. Y erkellik ve deha 
~ ~.eıQe bin het yüzden faz~ 
l~ ~ ıv&rlımt. k181Den cie 
~ oinıUft\tt. Felaketzedelere Si 111•1-ni.r tarafından Juy• 
~ ~llft'lar yapıfmıttır. Kı. 
~ fe!Mwaeclelera yuc:hm 

' ' 

Ferit te meyuatu. Kll!'flBmda Vlvetin tey
zesi ınrdı: Kezbana de.ir bildiklerini aöyler
se onwda aralarında bir kardefllk defil, 
itirat edemlyecett bafka bir ısır bulundutu
nu itfa etmif olacaktı. Halbuki Kellbandan 
bahsetmete de ne kadar mtlhtaçtı! Ondan 
aldııtı eorı mektuptan aonra ibir daha Ku
tamonuya YumaP ceAret edememı., içi
nin derin aleflnl kendi Y&rlJiında stsıemek 
Mecburiyetinde kalmıftl, Bu vaziyet b6yle 
ne vakte kadar devam edecekti? Daha ne 
keıdın.r aman, Vi.vetle sevl4medikleri halde 
nı.an batını muhafaza edece1clerd1? Onlan 
bu batı luıplrmaktaıı, bu mlnAauı n"8ft1dı-
11 cırtadan kübnnaktan meneden kuvvet ne 
idi! 

Evet 'V'tcdın.n :AD B87in km JdJ. SeneJel'c!en 
.,.. iki .. bnl .. stbi bere.bel' ~e.r. 
~ H..U. bu yalan1Jjm Ptift!ltt 
,,._ Jllfletıurlyeaep, ~ı ımıaveneUer 
VfB&ire. caluındaki amim1,yeti aritrmut
tL P&kat bOt.lba bunlar iki genel bedbaht et
mek i9ln ~ '*!'<il e&ımelldi. Bfllkw on
lar bu yakınlıktan kuvvet alarak birbiri .. 
,mden &'"1ab1Ib1erd1 '" bu bueketıert iki 
aıle mOnuebetlertntn Mkt8l gibi devam et
Jnfl9(ne :rnA.nl clamuch. Olma.malı idi. 

Ah. bir defa VtveUe 'il.çık kalple kon~
bilsıe. onun kendi.ltni eevmedittne katlyen 
ke.n&&t ptlne, bunu onun ePındıuı ifitfe! 
o aınan her ,.ey kole.y\qac&kt.ı. Niçin bu 
katı e.chmı abnap ceearet edemiyordu? 

Kendt düfllncelerine o kedar Silmtllmtl(ıttl 
ki ya1Jm olmedrlmı bil• unutnıu.,tu. Fbil• 
lT ., • ..,'" .,r .. ı onu daldı~ dPlinHklerden ~ 

EDE'.BI ROMAN 

ka.rıclı. 

- Eniştemin hatuuu iyice ıuı.leyarum. 

GllBide ile mendlfl zaman, evvelce ba.fka 
bir kanBı oldufunu eöy!~ olıllaJdJ, bilt.tln 
bunlar osUd&n kalkaıdr. 

- Ali Beyin de kabeıhati annettıtinia a. 
dar bOyük delil O kan8ını ,,,,,..,.., emına 
blr çoculunuıı dllnyaya celecefin4en haber
dar del'llmı.· Bunu S.e .tı&yka, biT can taım
atne anra.tınm. Yelrm yunu ~ki, 
Kulıendan a. Dk defa baUettili gQıı o
nun mevcudiyetini * .. mif. 

- .Şimdi ne olec&k Ferit Bey? KMb&nı 
dflnyarun bir Jtöııeeınde tek bqma mı ba'&
kacafrz? Ya.vrucak klm'bll1r nuıl ..ııra.p 
çekiyordur. Onu ~im kadar hiç kmw,, t&· 
nnn.z. Ben uaktan Ol'IW\ ecıaını. Uzünt1iıdln 

nü. yalnızlık detdlni anlUJorum. Onu kurtar
mak ilan. 

- N48ll? 
- BilmtyM'Ul\'I... Dilflirlecefim. Stsaeriniz-

den anlachtrın. gt;re Kdba.n qtın aen&in· 
dir. Ba'buı on'a lyl bir para bıraknuf ola
cak. 
- ...... 
- Cevap vermiyorsunuz Fent Bey. B&lbu· 

ki biraz evvel de eöyiemlftim, ben kendimi 

sa.'nın, t a f' i h i m i s y o -
n u n u ta111&men unutmuş ve 
93 lnkıyllbmın destani anane
lerinden ta.mamen ayrılmış ol
masında aranmalıdır. 

Doktor 

Digor ki 

ranlık zindan rejiminden çıka
nlabilir. Bu suretle, Fransız 

dehası, eğer, gerçekten bir ta: 
rihi cürüm işlemi§ ise, cezası
nı bu zindanda çekecek de
mektir. 

Fakat, biz, Fransız olma
makla beraber, Fransız deha-

Onu, bugtınkU felaketten, ne Muhacir böbrekler 
motorl• ordular, ne sayısız 

· l M11118clr böhl'flldtt Wunlaı 'elıd tayyareler, ne çelikten kale er ekQJucalanmm tullalına Kidecek&lr. 

kurtarabilirdi. Çünkü, o, ru- Ba tabir, ~rfnl terkedip ...-tı7• a
sının böyle ağır bir cezaya hunu kaybetml§tir. o, ruhunu, ~n böıbr~r ~ ka1ıam1ır ...... 
müstahak olacak bir cUrUm yalnız &ltm torpalannın üstü- Ubnlerde oklutu liltl hekimlik ..._ 
işlediğine kanaat getirenler- ·ı k ·· ·· k b de de. tıefbl.hlere daY9MD. llöyle ..._ ne tı reyen u ç u u r - u ilkler 'e .tılahlar v....tır. 
den değiliz. Ortada bir cürüm j w v a 'nın mundar egoisma- Mubeclr böbrek, beıMact ..., _. 
varsa, bizce, onu, her§eyden •sına, dar kafuraa. ve bu dar -.-, mellkeaW, J09v ..... ._ hrelE 
evel, bugünkü Franaa'yı tem- kafanın temsil ettiği irtiea zih-~ ~ ve dtif~ .,.._ 
sil eden dar ve mutaassıp ir- . . k L-- 4Wü.f.: mıt böbrek mblaıwlır. _ ... ._ 
tica zılıniyetinde aramak li- nıy.etine uruıuı v .. ~ UU':>'"" bütün a&M1t sötüa "' 11.,.... ...,._. 
zımgelir. y akup Kadri lanada ancak kmclilıertne ....... ta. 

Bu zihniyet; öteden beri, KARAOSMANOOLU bü yerten1e, talNi ....._.ve .......... ı. 

Kezb&nm anneel &ddediyorum, ona a.ıt lıer. 

feyi titrenmek ~Niçin bndiklerini· 
ai ban& aöylemi)waunu? 

Fer.idin ısuanakta i8r&r 'edLfl FA.zile Ha· 
nımm U&lıi;,ıeünl aritn'm19tı. K..,..,clald 
adunın fevlulıMe aıuzt&rlp 8'dutanu g&ıdtl
ltl belde K..,.•11 menfaati ,.. ft&A.meti na• 
mma bunu pJrm..ıtk'8n ~. eau tUJik 
ediyordu. 

- Kalı p= il.le '1 rnonaqı e1.,_ U. 
kA.n tu&vwr edeman. :lnktr etmeyin Ferit 
Bey. Size teJlrer ediyorum ki l»ea 9Pdıa CiMi 

~ onun eaıadetini tlltlyonım.. Ba
na s6yti)'eeetUU. slSler yalnız arammla ka
lacaktır. 

Genç adam dcJlnıldu. YtbıUnde e.ztmkAr 
bir iflde vardı. Her ~ ,-~ beni 
idi. 

- Hakkuuz var Hanmnefendi, Kecb&n ba
na yqdı. 

- Nerededir? 
-~uda. 
- Ne nPIJ'OI"? 
- Blr dotum evt t.nı etln!ıy cnd& çalJ. 

l}lyer. 
Fbileııin l'Ôlleri ha.yretle açıldı, bir 9eJ. 

ICl'&Dladr. ııwtt Dk adimi attlkta -

devam ettt: 
- Ba'bemrıdan kalan para.yı llll'llf edecek 

yerde han ba7Jrlı lıir ıı, a&mek. hem de 

kenctllrinl mefSul -- 6gİıll ~ bir ~ 
tahane teBıil etti. 

- Aııı8 nıl.ıta ima .... ! 
Bu 8tilılert ~en :n.nenin g&ıMı1 ,_. 

~arm"' ..ı llie,ı c..ıa l+ ' ""*1 DMe. faz.
la ktJD~ ~ iGilı ~ 
kaDrtı, .. Peldııle umıtıtl. 

- A8llla laddr Pllılt ..,, teyekldlr 

f-lncle m .. tu.ıwn lrir faaliyet p.t.ıere_ 
rek .,_.. WtlllııfmılMrrl&r. F ..... 
balar, Wr ıalan ....,... ........ 

~~ ......... . 
~. Di!ı11itfiilıı .... , kara .... 
~ iç '"'""'u olan lllNe. 
ııu.k, bncfier, IMMlrek.. "" ... 
RVJarda. ...... n, çok l'Ôriilea an• 
.... ildir. Çlaldl .. -· ,........ 
" ,.........,. böyle bir Mlkut.a lllil· 
MK ilk' luılde ~. 

BMb .... kl ••ıelrler, ........... 
................. bel~-

edfll1m. llıia llrl yalllllda W dar. ....... 
- Olle .... a.umeıfendl, MÜ ben aze IUI e1ıra1Jai1a ,...... )'.........., 919 

mM19 I' "llü. 
JQli>dl, aımn eltna -ımı bir bOrmeae tıp. 

tU. V.-.,.ıtl tal m6.ı 2 Be anbJan. bayatı 
dlldOeMP:ııllvlu "" ...aııtıa ela ba ,.nkaek .............. ~.._. ......... 
doimuft1L. 

P'erlt2e aNI 1 1 • PGMl •IUlı• .... ll'llliJe 
ntn ~ ,.,. ibtr' ı.tr ,.....,ea. Bir· 
kaç san. iıiı" ~ balla dGfGndl1. Ort8da 
ya1n1s Kellbanl& li'erktin detfi, almf zamaa
& V)Ntlıe lfaemıinin .. -.detlert ııw 1 

'Mldlla. DClrt S-0 mtttendıltt, ~~ ... 
hatt& latak t:aırtıariJe bbbb lerini mcn
mekt.n çeldnf,..sar, ]Çatı adJnu _...,. oe
auee ~ H.umı de kendine 

ıtn baldı,.~··-- ........ .,.., . 
dl. 

lıillınlt ......,_ eıAen hlıer ;... 
V81'111r. lllt.ıMdw, ... ,... ..... ._.. 
deıUrter. IWı'lll ~...,... 

........ ~ (Periton) d ... 
a-e zar, ~la in ,...,,..., 
• ............. blaz .... ....... .,, ....................... ... 
w ...,,,. ....,. ..... .,..,... 
•? .......... '! ba lcılme ... 
.............. !km ........ 
taı. bllın-ıın ~ bpıı!IM..,.._ ....... ._..., ...... ..,_ 
ildl ederler. 

:ae,w .... '* ,_. trlaıle. ...... 
........................ sa. 
....... 1!;, ... ,....,.. ~ .. 

Nl7a .,.,... W ı ı 'erini lMa9 eı1ea 
.......... .... ... llae.ret ....... 
-" .....,. lllr n ı deıllr. Br 

- x-.n kardtı9bün 
almak~ 

ni,anluıını elinden IWÜll ......._, bundıuı Mllnld ,.. 
n n itd' ı ........ 

Dr .... -· 2 
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''Bu günah benimdir ,, Beşiktaş, Feneri 3-1; G. Saray, 
Yazan : Mabmat AttlIA A 'YKUT 

Hassas ve hayalperest hir kı.z· ki ben de fİ;t"ntli veya eonra bu 
dı Had.isekr omm bu marazi mukulder itk"bete uymağa mec· 
duygularını ıkırbaçlaml§tı. Anne- bur ka~cağım. Ne olur !bırakın 
sı baheSIDdan ayrılmı~ başka lbi- beni alacak adama hem baba 
rısıle evlenmiş, 'babası da başka hem koca derim. Ben ba .iki Hı 
bır .kadınla ycnı tbır yuva ıkur· den de mahrum ı:le&il ım~im za
mu tu. O, .iki ev için ele bir üvey ten ... 

İstanbulsporu 3 - 2 yendi 
Gül kupası atletizm 

Fenerbahçelil~r yine 

müsabakalarında 

birinciliği tuttular 
e\ ıat mev'kiıne dü§mÜftÜ· Ayba.. Mahir Sc.y bu muvafakate d.· 
nın bü:yuk kard~ Faruk henüz deta foanmadı. Oüğun ıgünü 'Zİ· 
genç bır müla.z.im ıken feci bir yaretçiler bir bebek adar güzel 
kazaya kur'ban gitm~ . .Bu u- gelinin yanında cavlak dcafalı tak 
mu'mıyan ve unutulmıyan acı ma d~li kan'bur sırtlı damat 1beyi 
A}"iıanın -zaten rnüatait olan ı.ru· görünce 'kendilerin1 wtamıyarak 
hundakı ha968o61Yctı arttırmt.Ş ne· giiliiyorJa.rdı. 

Milli kiı.rne maçlarına dün Fe· ' • 
nerba1ıçc etadında devam edildi. 
Maçların §8mpiyonada oynayaca. 
ğı mühim rol saiıaya yedi 15ekiz 
bin ki,.culik bir seyirci kütlesi top· 
idmı..ş bulunuye>rdu. 

" 

esıni, zevk.ini hatta kendini ıken - Zavallı lnsan1ar. Saadeti 
dine unutturmuştu. Ana ve ba- şık biT etikette genç bir varlıkta 
baeı arasrndak.i dırliksizlik onu gören bcdhehtlar . . Bon .kı ümit
muazzep etmekten heli 'kalmıyor. lcdmi. &r~ulanmı heı*m, hep-sini 
du Hatta zaman zaman i6~n c- iç.imde ve ruhumda .gömmüş ha· 
derck onlara c;ıkısıyor : kilci hir zavallıyım. Asıl geline 

- Bu ôlumlü dünyada geçin- .de.ğıl. bana elini uz.atan u yarım 
memek ıçrn na ıl bir 6dbep var} asırlık ..ı..ht.iyara acıyınız .. .ko.rku
H.iç te mı muazzep olmuyorsu- yorum ki ben onu ıbile hakk.ile 
nuz~ H ç te mi bırbirmizi 5e'w'mC.. mesut edebilmek ~asıflarmdan 
dınız diyordu. mahrumum. Düğün neşeli oldu. 

Fakat annesı Dürdane Han:tnl Sabahlara kadar içilip eğlenildi. 
kU'k yaşını çokıtan '*fm!Ş olması· İrtiyar damat l-ıudubluz bir se
na rağ,menı biıla genç ve ateş1 i v.inç içersindc zifaf oduına girer. 
gônıniı) ordu. Mihnetın, daha er- kert g~ kadm ıtül dnvağımn aL· 

ken aille&ne maruz kalan lba.ba, tında gizli. gizl i ağl~rdu., 
butun şa'bır ve tahammülüne rağ * 
men ıki evlat baıblltlJ okluğu hal- Mah.ır Bey, uabi, '8inırli ve tı-
de artık canına ta.k diyerek bir tız .bir insandı. Daha_ ilk günlerin. 
sun A,hanın hayalinde en acı el· kar~ı.na: 
hatırayı lbırakan o müth~ 1kararJ - Müsaadem olmadıkça en 
vermJfli. yakın akra'ba erkdderile dahi ko 

Ayhan hır zaman keru::h ıhis· nusmana izi.nim yoktur dedi. 
)erine daha yalkm !bulduğu baba Senel-er bu .tahammülsüz azap 
cvmde kaldı. Fakat ne de olsa ve ruhi ifkenceler ıçerande geç· 
bu evde kenıd.inı :ya.hancı ve eğ· tı. }h.tiyar ohnasına rağmuı Ma
reta ihlHcdiy\oı'du. ÜYcy annesi hit' Beyin zo.-k ıd~ünü 'C'S'ki ho
onu hırpalamaımcwkıla ibera.ber o· va:qğalardan olduğu $ll(>nilüyor
nun iç.in samimi muMik bir ar.a du. A~rı mutlaka Uç beş 
da ola.nw)'Ordu. Çak defa Aksa- kadeh yuvarlıy.or pazarları ısaz· 
raıY.da oturan teyzesi Fahr~e Ha. lı eözlü !}'ed<CTc ık.an:sile beraber 
nuna misafir g"1iyordu... gİdiYorla«iı. Lak.in bu gczint.ile-

- Oh teyzeciğun. Eğer yaşa- r.in aonu mu.hak.kak bir kavp ık 
mak hu i&0 ben ngarya yükten n.ihayetleniy,ordu. 
a "'<.<br çok t>tktım ki ... Rahat, - O adam ısıı.na ruç.in bakı· 
rahat uzun uzun ağlıyo.rd.u. yorıdu. 
~n bı.itiın gösteri§ile ~ha· - Vapurda tteden giiklürtt} 

ne denec.dc kcııdar güzel bir kız· - Şuraya neye gitmek istemi. 
dı. Okaijeneız altın saçları sarı fıon yorsun} 

iızerinde deniz liciverd.i gözleri, Ayhan eulM.lyor. Bu ihtiyar ko· 
ren.k.l..i ve ahhatli güler y.üzile c.;.a. ca ile !YÜZ eöz coknaktan çek.ini
l.ip ve ısevimli idi. .Bfr giın göz yıor.du. Evin pencerelerine 4'af es
ya.,mı kendine ayyrimaz hir 2'rka- ler kondu. Mi.afirlıltter yasak e
d.q yaJMln Ayhana genç b•r er- dih:H. H~tmı &Ulıtantn bir ilt.ifatı 
kiınıtiar;p ~ah.iti talip orau. o ya ~ na bağlıyan esir cariyeler gibi za_ 
§mm ve yaradılışının bu lst:eğm- valh Ayhan ~uru bir evde yıllar
den .o kadar mak o kadar ibigine ca çile doldurdu. Fakat kendisi· 
idi k.i, ~esinin ıtddiflerlne gii· nin ee'bq> .olduğu !bu bayattan 
lerek cevap vCf'CÜ. en yakınlarına ibile şikayette bu· 

- Mewt bir msan için yeni lunımıurorou. Daima .iyiliğinden 
bir 18tlrap yuvası mı kamıağa ça. saadetinden, bolluktan •. varlıktan 
lıtı)-c>.JSımuz. Başkasını da iken· baheecliyordu. lki tane de ç.oeuk 
dlJll ıg.ihl ıbed.baht etmekte ne hak }arı olm~. Bir gün henüz lbır 
kmı var. yaşındaki küçük yavru ·1e ewle 

l.rar cttikc. Konuk-om~ hı. ıyaln~ ka.lmıftı. Mahir Beyin el
aım dotıt a:kraba araya gı:rdiler. bieeler.i.ni ütülüyo.rclu. Cri ko5tu
Genç zabıtle birkaç defa cıaa ee- mün ce.binde hı ırdıyan. bir kağıt 
yahatler !Yaptı. Evet. güzd hlr p~sı merakını uyandırdı. Bu 
erkekti. Sevimli ca.na yakm ve kagıt parçasının utar arasına 
vefakar bir arkadaş olahiiird.i. aa'klanmuı şüphelerini arttırdı. 
Fakat bu tanılma ve tanl§madan Astarı tıôktü. içinden penbe bir 
gün geçt.ik.çe ürkmeye, ko~- zarf çıka?ldı. Heyocanla. zarfı aç· 
ya lba~la:clı. Hairzasın<lan &illin- tı. 
mey.en, hayalinden uzakJa mı- Mütn~ bir çı,ğlık attı. 
yan ağabeğsinin .kabuk bağlıyan Zarfın içinde jıki mektup üç 
olti.m acıle.rı tekrar ıta.zeLenıdi o• \fotograf vardı. Mektuplar Mahir 
nun da ıböy)e parlaık ~an çiz- Bey-e l»r kadından geliyordu. 
meleri vardı. Onun da böyle ha· Sev-giden, a~tan randevulardan 
kı renkü clb.iseai vardı. O da böy 1 DaMcQJYordu. Rcaimler de mü~ 
le bir formanın altında büyük terek ÇJkartılmıtıtı. 
ümitlerle ıstiklbaJe doğru y\iniyor Elm.de tur ate~ tutuy.ormuş 
du. Hayır ya_Ramıyacağım .dedi. gibi mdc.tupları ve rcsi.mkri yere 
Benı aff edın. Sevmiyor değM.im. fırlattı. 
müşkülpesend değilim. Hatta ken Bu ~ldatıhş ona pek ağır gcl
d.inu ona liy~k bık bulmuyorum. m~. Hk C'Y'lendiğ.i gün a.rkada§
Fa-kat bana öyle geliyor ıki onu ları ona: 
gordükçe ağabey.imi hat:ırlıyaca.- - Babanla mı evk~reun. 
gım, göz yaşlarım evgiclen ba..- Ayhan yazık değil ırni sana de
kın çıkacak Beni ne kadar sever. rnişlerdı. Fa.ka.t o yarım asrı ya
ae uvain nıhayet bu da bir imıan. p.m•t ıbır ,insanla -kuracağı yuva
dır. Bu nihayetsiz yeisten bu tii- da. .katla.nacağı mahnım.iyetlerj 
kenmez ıstıraptan usanacak e . .. takdir etmekle beraber genç ha
yeter artık diyecek jay.an edecek arı bir kocanın ımuhafazasında
kı haklıdır ve 30nra ıbcnim de lci müokili.tı takdir ederek hiç 
yuvam beni büyutenlenn pcri§an olmazsa bu bakımdan gönlüm ra. 
ak betine uğnyacak. Hayır, ha- bat, kalbim huzur içereıinde oluT 
yır buna tahammül edeme.m. diye diifünm~ü. O~an kadın
Hem n.içın canım ben aize ağır !ık güzelüklcrin.i de esi.rıgem~ 
mı geliyorum. Bırakınız !beni ça· ona. iık.i eV'iat eaaı:leil.ni, zevkini 
lı ayım. Hem kim'bil.ir belki bu tatıtmm§tı. Demek buna ırağmen 
suretle biraz a.vunurwn .. Ne ka· onu tatmin edemem~ onu evine 
dar zorladılarsa kir etmedi. Ve bağlıyamamı~. /YaııtrUISUt'llJ iku
fena bir not alarak genç erkanı cak1adı. Muthahtakı bılcUkli ku
harp zahitinden özür af dileye- yu tafmın yanına geldi. Gözler.i 
rck ayrıldı. Fakat. olgun mey- on metre derindeki ~yun parlak 
veyı ağacında lbıra.kmazlar ya sathına takıldı. Kendini bir ıkere 
kendi ağrrlığile vakti gelince dü- de böyle uzakıtan 'aCyrctti. Yavru. 
er ya dusürıirkr. . Ayhan için aunu gÖğ:silnde sıkı sıkı tutu.yor• 

de böyle oldu. SirJnci vakanın du. Ağlamak Mııtiyordu. Ağlıya
uzerınden bır sene geçmemişti ki; mtyordu. ~i adeta kurumu§ 
yenı bir taliple karşılasa ıbu defa tu yayru9W'\u sık.an 3<ıol1an gev· 
kı ta.libi çok daha entcresand; fe(ti. Birden deli ıgibi yeranden 
evı barkı hanı hamamı olan bir U..ladı. 
mutekaıt kend.ısine talipti., Küçük yav.ru bir ~ parç.ası 

c:Ayhan> yitımi ıyaşııcla idi. A- gibi sı.iratle kuyunun ıbo1' luğun.da 
raların<la nısbeta.iz lbir Y~ farkı derinliğe doğy>u ~· $qıkın 
vardı. Ki.mae Ayhanın bu izdi- gibi eağa. sola koŞU§tu. Ve 30nra 
va<:: teklifmc muvafakat edeceği. onu kurtannak iç.in f:>ir an lb.ile 
ne ıhtiroal vcrrneıtn.İ.şti fakat o, t.erecklüt etmeden kendfoi kuyu
herkesi fll.§ıttan bır kararla peki ftQıR jçıne bırakıverdi. •• 

dedi. * 
- ıEr pç beni evknıdirecek Bir ıriin 90!\1'8 evlac:hnıa earıl· 

cieğij ımieiruz t.eyZecJiim. Maa.ı :mı, amıe&1in c.eeedıi büyük rzalı-

Be.,'lik<taşhlar dün F enerbahçeyı 
3 - 1 mağl\ıp e.derek. miLl'i küme 
şampıyonluklarmı tahakkuk ettir. 
ıniflerdir. Galat.a.aaraylıl.ar da ls
tanbulspo.ru 3 - 2 yenmişlerdir. 

fstanhulspor. Galat.aaaray 
Günün Hk kar~ıla§ması lstan. 

bulıpor • Galatasaray arasında 
tdi. Her .iki taraf '88'haya tam kad. 
rı0larile çıktılar, müsabakayı Şazi 
Tez.can idare cdzy.ordu. ~ ~ ~ 

Oyune lstanbulspor -bcqıladı ve 
ürtüste :yaphklan hir kaç hücum ı 
Galatuaray müdafaasını mü,küı 

Galabıtaray • fatanbulapor maçından bir aörünÜ§ 

Puan cetveli 
vaziyetlere de aoktu. Fa.icat çok 
geçmeden oyun mütevazin bir §e. r °'\ 

M. G. B. l\I. A. Y. Pıtvau kil aklı. 
Oxun karşılıklı hücumlarla de. 

vam ederken sert esen rüz.gann .Bet,;ik~ 
ela yardırnilc Galatasaray kalesi· Galata.saray 

17 14 3 o 60 2G 48 
18 o 2 2 33 18 3S 

n~ eokulan İstanbulsporlular bir Fener 
Altal' 

18 8 .. 3 30 19 31 "' 
16 '7 l 8 26 80 sı iki gol fırsatı da .kaçırdılar. Fut- tetanbul!>pot 

bol-de hati hiçbir suretle aff ecLil
mcz. İşte bu kaçan fırsatların ar· 
kasından fıüeuma geçen Sarı Kır. 
mtZıhları ~fakın indirdiği topu 
Mustafa vasıtasik kaleye sokarak 

17 6 s 9 34 45 so 

ilk 1goller.ini kazandılar. 
lstanbubporlular 1 - O mağlU,p 

vaz.İyette colmalanna rağmen kı· 
rılmaı:lıla.r. Bilakis daha ziyade 
canlandılar. Bu canlılık çok geç· 

Altmordu 

Demlnıı><>r 
Harbeye 
Gençlerbirliği 

MMkeı5(l-Or 

16 
16 
H 
16 
14 

5 . 3 
4 s 
6 2 
4 l 
1 8 

13'1lCaktJ. Takımlar sahada gôrUn· 
dllkle:rıl vakit ıh«- ıki tara! .şu kadro
la.ria yer aldrlar: 

8 32 47 29 
9 27 S6 27 
7 27 26 26 

11 22 82 '!S 
6 !?O 87 21 

bakasınm ılk 215 dakık&smda haki· 
katen güzel bir oyun sey;retıtik. 

mcden ısemcrcsini verdi. Bir hü· ee,tırtaş: 
cumda lstanıbutspor le.hine bir 
fıwül oldu. Tank çok uzaktan 
çektiği bir ~üt1e topu Galatasaray 
ağlarına taktı. Bu suretle vaziyet 
1 - 1 lbera;bere olıdu. Bu beraber• 
lik sayısı oyuna .dwha büyük bir 
hız verdL Ve seri ıbir oyun eey

Fen:erbahçenin dllnkil ka:drosun<!ıan 
bundan fazla bir şey beklenemezdi. 
Fakat bu zayrt O<a.droya rağmen bir 
çok fıraatlar da. geldi. Hllcwn hat
trnda Ali Rrza çok fena ldl. İkinci 
dr.vrede yürüyemez bır hıa.le geldı. 

Tabiat1le bu .bat ta durdu. Fenerll
lenn akılları ancak iş l~ten geçtik
ten sonra ha.şiarına gelerek Alt Rı· 
zayı !kıncı devre l!Onlarrna dotru ge
n a4'dılar Bır aralık Niyazının ol 
açığa, Rebılnin çf'.riye alınmaaının 
da manasını anlayamadık. 

ret.aneğe başladık. 
Bu giizcl oyunun zevkini l>ir 

parça Cem.ıl kaçınyordu. Çünkü 
vazıfcsJ oyunda n ziyade hasmı 
ainirlendirmek olduğu için yaptı. 
ğı lüzumsuz aarekıctlcrle vazife& 
ı.cabı karşı taraf oyuncularını aİ· 
nirlendırdiği gibi halkı da asabi· 
leştiriyordu ve ayni zamanda Ga. 
latuaray bücum hattını da ikiye 
Jyırarak i yapaımaı: bir hale &0· 

kuyordu. Bir Galatasaray hui::u· 
munda top sağdan aola geçti. Bu 
arada Mehmet Ali eıkı bir ııütle 
Galatasaraya ikinci golu de ka
zandırdı. 

lstanbu\.sp.orlular gol yedikçe 
canlanıy.orlar ve onları kamçılı
yor. Baş döndürücü bir süratlc ıre 
enerji ile oymuyorlar 'Ve çok ıgec;· 
m.eden bu gole de mukabele et· 
tiler. 

Soldan açılan bir hücumda 
Kadri tcwu Süleymana. geçirdi ve 
sıkı bir '§Utle Süleyman ıberaberli
ği temine muvaffak ıoldu. 

Bundan eonra İstanbulaporlu. 
lan daha canlı bulduk ve kolay· 
hkla gol pousy;onlarına giriyorlar. 
Fa.kat lbu fırsatlardan isı.ifade ede. 
miyorlar.dı. Devre bu suretle neti
ce dcğismeden 2 - 2 ~abcre 
bitti. 
· İkinci devre ayni canlılık ,iç.in· 
de geçti. Rüzıgar aleyıhlerine ol
masına rağmen İstanbulsporlular 
yıne ıgüzel bir oyun çıkardılar. 
Bınıama mückfaa. .hatları müte
madiyen göze çarıptı. Hücum ha.t.. 
tında Süleıy;man oyunu tanzim edi. 
yor, ıgericle Tank hücum hattını 
deeteldiıYordu. Yainız arUU"a ça
hma kaçcyor ve takım .için zarar
h olU.}'!Ordu. 
Devr~ ortalarına doğru lbir Ca. 

latasaray hücumunda E!fl!k bera. 
berliği bozaın eol.ü yaptı. 18tan
bulsporlular bundan eonra bütün 
gayret1erine ve güzel oyunlarına 
rağmen mağl\ıhiyetten brtu~ 
dıla.r. Maç ta bu euretle 3 - 2 Ga. 
lataearaqın lehine aona erdi. 

Befİlda§ • Fenerbabçe 
Sıra günün en miihim maçma ıeı-

l'Dİffti· P'eneri>ahçe - B~ karşı-

metlerle kuyuci..n çıkartıkh bu 
haz.in ıma.ce~ gazetelerde roir 
ana fazileti> diye uzun, uzun ya· 
zılich. Ayni. gün evı:len tk.i cenaze 
biroen 91kartılıch. Ye bütün bir 
mahalle ha.akı içıten -gelen +uçkı
nldarJ.a ıgenç annenin ve ma.aum 
• avrw'IUn arkalarından rbağırıp 
aila.ttılar. 

A:Yfuın lhatııra defterinin l!IOn 
yapraiına şundarı ya2:mıştı: Ha
ya.tta me5Ut olamadım. Fakat bü 
run bu ~ah benimdir. . Güfmıc
ain.i lbilmiyenlerin ftakıkı ağlamak 
bt'. 

Mahmut Attila AYKUT 

M:eh~.t Ali - HUt1nu, 1·anı.z; -
RJfat, HaJU, Hüseyin - Şakir, Hak· 
lu, Jbrahim, Şeref, Şükrü. 

'F eııerbahçe: 

Cihat - MW"&t. Leblp - On~r. 
~nf'l. A)rlm - Fikret, ı-;acı, Ah 
Rıza, :Sb azı, Rcbii. 

Beşikta.şlılar. dün galıp gE'ldller. 

Takunlann bu vazıyetııu gorquk· 
t;('n sonra Fenubahçentn gaU ıyettnı 
beklemek kabil değıldi. Nıteklm, Fe· 
nerbahçe taraftarlan rahat ve he· 
yecansızdrlar. 

Fakat beklenılen oyunu oyn'ayama· 
drlar. Takım içinde emektar Hlisnu 

Hakem: Samı Duransoy. yine en ıyısı ldı . Bır şampıyon takr· 
Oyuna başlamadan ewel merhum nunda Hüsııu gıbı artık ya.şı geçm~ 

Şeref ve futbolcu Nıyazlnm iki gün btr oyuncunun h!la as olarak go· 
evvel olen babası nçın ıkı dakıka lh· zü'mesi Türk fut'bolünün ne kadar 

l d ldı dilştıiğilnti gostermek lçırı kıi.fidir. 
ıram ~ yapı . 

1 
Fcnerltler, oyuna rti.zgi.rı arkala· J 

rına alarak lbaşladılar ve güzel bir 
oyun tutturdular. Dakikalar ilerle· 

Kemal O:SAN 

* dfkçe oyunun cere~·an tarzı Fener ta Ci:ı1 kupas1 atletizm müsabakaları 
ra.ftarlanna ıbır iım~ te verdı . Her 
geçen dakika bu ümıUerl kuvvetlen
dirıyordu. 

FenP.r hUcumları ·biribırım ~ip 

ediyor ve Beşiktaş mllda!auı bu bil· 
cumla.rı kesmekte mU~Wlt çekiyor 
du. Ktiçük F ikret bu arada Ud mu· 
hakkak gol fırsatını da sıkı ~t at
mak hevesıle k~ırdı. Halbuki hatif 
bir vunı.ş "w"e eoğukkanlı hareket bun 
lan ikolaylrkla gole çenrebfiırdı. 

Fenerliler, dün bılha!8a birincı 

de\Tede yıne sistem hatasına düştü
ler. Serlt. esen ıiiZ.glrla mütemadiyen 
atak yapılması ve muavın hattının 
hücum hattını takfp ve destekleme
ai k:ap ederken yıne üç bekle ve ge
nde kalarak mUdafaa. oyunu oyna
dılar ve biraz da bu hatadır ki, gol 
kaydına mAni oldu. Beıirik~lıların, 

bu güzel oyun karşıısındaki şa.şkın
hklanndan uıtifade edılemedl. 

Oyun FenerWerın ağır beSkısı al· 
tmda devanı ıederken 37 inci da.Jdtta
da sağdan bır hücumda Beşik ta.t ka· 
lesı ka.nşt.J. Bu arada Nıyazi yakın
dan bir vur~la. Feneııbahçenln ye
gtne golUnU de yaptı. 

Bu gol Beşıkt.qlılan canlandırdı. 

Her sene muntazaman yapılmakta. 
olan gfil kupası müsabakalla.n final· 
U!rl dün Bebekteki ~rt KolleJ sa
hasmda yapıldı. Elde Fenertıa.h.çe gl· 
bi güzel ve nizami bir stad varken 
mUsaba.kalarrn Koilej sahasında ya
pılması bu müsabakalara ka.rşr atan 
al&kayı 'kırın~ bulunuyordu. 

Dün müıııabakalard& çok fena va· 
ziyetlerle de kan,r~k. Glinden gUı 
ne ng'bet bulan bu temı.z sporu doğ

madan oUime ısllrükliyeoek idareeız. 
likler bafg'öı!lterdı. 

Daha dün a;Uelizın pıııt.tnden çık

~ iblr defa cilsun hakeınUk yapma
~. ayni zamanda bir tarafm ida· 
re& Ustünde bulunan tıir taJmn kaP
tanı Nazıninin Starter olarak orta
ya çıkarılmasr arfeclilmez bir hata. 

idi. Nıtekim ıbuı hareketler ~ ha-

kemi, lkendiSinin elinden tabancayı 
almak mecburiyetin\ie bıraktı. Saha. 
harici edilerek bu vazıfe 'bir Ame
rikalıya verildi. Buna sebep Nazmi. 
nin hiaterlne m~tlp otufu idi. 

DünkU mDttafbakala.M& Rza. Ma.lmut 
bazı sebepleıie Feneri>ahçeden knt
madı#J veya kıofturukınadığı hllde, 

Sarı Iacivertliler .bu ava.nta.ja rai· 
men sıstenı hatasının kurbanı oldu
lar. ~kta\llila.rm bu caıılrlrğı ile 
geriye çek.ildiler ve siyah tıeyazlıl&- Fenerliler :vme 51 puvanla birincillği 
nn işinı kol&~qtırdrlar. Nıteklın, tuttular. P~be gfinl1 Fener Bta· 
tıd de.lclka eorıra. lbtr htkumd& Şakir dmda yapılacak mA.niab Y&nfta, be· 
açık bırakıldı ve bundan istifade &o saba katüa ve bunda !'enaiilerin 
den Şakır beraberlik gôıtlnil yapma. blrinoıtikleri kuvvetli bir lhtönaı ol· 
ğa muvaffak dklu. Dört da.ktka için- ?nakla beraber kay!betse ıbile gül ku· 
de galibiyetten lberaber:t.tğe dUışen 
sarı lacivertliler 'büsblltün ~ırdılar. pam şampiyonluğu ta.ha.kk~ eltL 
V'e bu '8-Şkınlık ikinci bır gole de Dünktl müsabakalarda şu derece· 
mal oldu. İbraıhim ıUdnci B~ıktaş, Ier s.1mdı: 
golünü ide Ja.ydelli ve devre de 2·1 200 metre: 1 - Muzaffer (Fener), 
B~ş lehine neticelendı. 

İkıncl deweids rilııgA.r Beşiktaş lte
hıne dı. Fakat buna ratmen ez>ei 
bir oyun dımadt. Fe.nerbahçenin za. 

derece 23 - 2 - Cezmi, 3 - Zaven, 
400 metre: 1 - Muzaffer (Fener) 

derece sı. 'Z, 2 - Rıza. Maksut, 3 -

yr! ikadrosuna kat'şr Beflkt:qlılar Ahmet. 
düzgün bit oyu~ oynayamadılar. ?eta.ç 1500 metre: 1 - Eft'ef (Gaıata.

çok tatsız ibır ~ki! aldı ve bu dev· 88.t'&y) derece 4,26, 2 _ VUAcbnlr, 3-
rede Beşlktll.flılar yıne J'brahim va· l zak. 
sıtuile blr gol daha yaptı ve ma.çt 
da 3- 1 kuandılar. Bu suretle şam· 5000 metre: 1 - Efref (Galata&&. 
pıyonluldları da tahakkuk ebnış ol- ray) derecesi 16,39, 2 - AU, 3 -
du. Halıl. 

Dl.hı 28'1kta.ş • Feıı.erba.hce :mUsa.- Uzun allama: 1 - Mwıatter (Fe-

Deniz lıagattır 
Kızgın güneşin altında yanar. 

lstanbuldan serin lstanbula 
Güneş... 1 laı küçtik bir baraka, bır kaççı~ 
Y:~llblt... ağacı gôztlmün önllnde canlandı· 
Deniz.- Orada bir tarıh okudum: Ftnl1<9 

~ mze Uç hayat: membar ve bu ve hristiyan tarihi. Hristiyan taJ'fll 
üç lıaya.t membaının biribirfnc en gU dıyonım. ÇUnk"il orada evvelce pıa 
zel ıb1r tarzda m~ bir cennet bet: olan bir bina ilk kilıselerden b 
köşesi: olarak 1!nstıyaınlara açılmıştı. 

İstanbul... Sonra astrdiclo çmarlann göıgele 
İstanbul bugün ktzgm brr güne· diği Kalamış koyuna bakarak 'ha.,.ı 

şın altında kavruluyor. !ere dalarken blr arkadaı:ıın sesı, 
İstanbul bugün vücudunu sennlet- kendime geldım: 

mek ıçın kendisini kollarıle saran - Denize mi? 
denizin göğsilne btiUln çrplak.ltğı ile Başka nereye olabılır? 
atılıyor ve ondan medet umuyor. Denize mi? Kelımesi belli ki dtırl' 

İstanbul! içinde bUyümüş bır adamın sorab11'" 
Bütlln Tth-kiyenin kalbınde yaşa- ceği bır sual. GUldUm. 

yan ideal kOşe. Bu kızgın glineşiıı O mahikır ki, derya içredir,~ 
altrnda bıle ne kadar gtizelsin ! yr bıtmezld 

Ceketini koltuğunun altına srkış. Dedim ve anlatmağa. ba.ş1AdUl1· 
tınp alnından damlayan terleri be· Bütün gilnllnUz derıızın kıyıcı~ 
yaz :ınendillerlle kurulavarak k•n da, onun kucatmda ve onun ~ . 
erkekler... Kısalmıı:ı eteklerinin ipek geçUğl içın onun kıymetini anla~. 
kıvrımlarının bır rfızgAr okşamasıle mazsınız. Onun kıymetini ondan 
havalanmıycağını bildıkleri ıçin ra· zak kalanlara lblr zamanlar siıl:J!. 
hatca ytiriiycbılen şık bayanlar. ktt· bl onunla oytıa3'3Jl. oynaşan, şa _tılt 
çilklcr ve çoouklar... Herkes bugün ~ ve nihayet bı.ıgun onun Jıasr-"" 
ya.nan İstanbulda.n serin 1stanbnla yananlara eorunuz. Denız bir k~ 
do!'ru göç ediyorlar. lnsanJarm kadmBr erkekii ih~U : r 

KertıclA gıbl Eminonil. Tutuşuyor aşk derecesinde kuvvet bUlnııı.Ş 
sanki. Asfalt kızgın bir t!v parçası 15e\'gl kaynağıdır. i 
gibi ... Köprliyt.I 'boylayan kendlsıni Onun aşkını ta.tanlaT, ııtendile~ı 
cennete kavuşmuş hlsse.dıyor. umo· aneaJc onu gôrmeklc tatmin edt 
nata ve sucuların onu mahşer gıbl. lider. 
Herkes bir katra seıinlemek için ibar Sıı ibaşka. denfz bamba,fka,dır· 
dak bardak su içiyor. Denız bir ıla.luıdir. 

lştc ben de bngiin bu illriıeYe tal" Bugün yapılabilecek ye.g&ne ı;ey 
Adaya, Boğaziçine veya Anadolu kı· mağa geldim. 
yılanna hareket edecek bir vapurun Modayı Kalamışa. bağla,y8l1 ~e· 
bayrak direği dibındekl koltuğa yas- şarpilerin, yelkenlUerin cnveJeıf111 
lanrp Sarayburnunun eksiksiz ruz. rıle eğlenıyor. ~ı 
garına kendini verip hohladığı sigara Deniztn Ust.ti lbugftn spor -,e 
dumanlan arasından maviliklere ıbti· kaynağı... ııe1 
rünmüş yeşil 1stanbulu eeyrebnektir, Kürek, yelken, )IÜZlne, atıarıı• 
ded!ın. Ve can çekişen bir zılın son şey·· e ' 
darbeleri arasında bir bilet alarak Burada. tterlces geJlG, 6JlOrCU ., 
hareket eden 'w0 a.pura alladırn. b!gan... _Ali 

Ama nereye? Bındiğimfz şarpi bir martı~ 
Nereye olursa olsun. ğile ora.dan oraya BIÇMYOlr' • .,..11Jd" 

artan blT meltem rli:q;&rı lt~..ol 
Beni lstanbulun yakıcr sıcaklı#Jn· ten ufak d&lgaoklan etraf& tJBt9IJ • 

dan yine lstanbulun !hayat verici se- ve bi'a Fener burnunu dönt1> t .....ı 
rınliğine götUrebilecek yegane vası- plAjının T.Wmda demir atzral' r 
ta bu ıdi . Nereye gotürünıe ~- kenler.ı indiriyoruz. . ,J 
siln. Aylal'dir denıze dalıp ~ J.I 
Saçlarım Sarayburnunwı hafif ve ğı sınm gibi viıcutlü arka~~ 

okşayıcı rüzga.rile dalgala:nıyor ve sana. 'bn· co!t • ma.yt deyl.p Jr p
ben tutuşan İ8lanbuldan bir oen- ke.ldm.p bir tn'la.trverdi. D~ tıit ıı 
net Almrune doğru yol alıyordum. Va· nı u hrla.t.mak değil de şöyle ~..dl 
punımuz Modaya uğradı. Adalar, 'Bo çup eonra o mavilıklere bh· dil~~. 
ğa.ztçl dururken bu sıcak gttm1 Mo· Biz aritasmdan ~lddama tJ2Jlt' ~ 
dada. geçiinıek •• Kendi. kendime gttl- t:tgtmiz kamı U8tll :kendimiflJ 

düm koyuverdik:. __ .M~ 
Moda vo !stanbuı, ha.yır dedim \'e Gfilllştük vo gUJrc!ükç.e de ,,..-

vapunın kalkınasmı bekledim. Fa· bardak su yuttnk._ ,;."' 
kat uzun hır vapur yol-Ouluğuna da Akşam oluyordu . ~ ıı 

tahammülüm kalmamış. el~ 'bir tsta:ıbtil minarelerinin ~,_pl 
yük gibi duran mayom gıttikçe a- ok gıbi sıvrllmiş mızrakl'BJ'l11& p 
ğn'la~ıya bqlamıştı. K&la~. di- nıyor ve bız guzel geçen bir ~ 
ye bağırdılar... tnüııden memnun olarak d'Onnyo~ 
Kalamış çocukluğumu ve gençli#i· Dön~ bakmadığımız klY' \ 

mı geçirdiğim muhit... Bir milaı&tm ltalmadı. Her şeyi güzel lbUldtllC ,,ı 
gibı tekti beni w ben gayrı ihttyart güzel buldukça da dakika.lıı.rc:& 
yilrüdüm. Ta FinikelDer aı.maıunda sevap işlemek '.İ9İn seyrettil<~ 
ufak bir kayı>Chıme olara'k u.ı edi· Faruk ~ 

SORUNUZ---~ 
~--,SÖYLİYELiM 
Şair Nuri Şeyda musikişinas mıdır~ 

Bursada Namazph mabalHııdııtle 'be6teleıniştir. Bu .şvkılaJ'dalı -:; 
emekli subaylard&n Muharrem risinın gilfteleri de kendıaınıll ~ 
Kamran Gökt.epe e.onıyor. 4:Kaf'ilei MU51~İllS.l!lall '.'lo sil 1 bir ta' 

«F.eki mtMUrl ü!lt&tlal"I hakkın- ser yazınağa başlamış. fakaL . 
da ;)aptığmı araştrnnaıarda Nuri mamlıyamamıştır. Eskı 1kdıun ~ 
Şeyda adına teeadöf ettim. Bu zat zetesınde Tfirk muslkı US~cr 
blldlllmiz ~tr Nuri ~ nudıl', hakkında erı !halinde makll1 ııs· 
yok11& mwılkkle te~-yöz etmiş ya.zm" ve bu yüuien :rahmeUi 
~ bir zat mıdır ve eseırleri ue- uf Yekta ıle de gazete sütunıarıı'r 
dtrf da bir hayli ımünakqalar yıı.pııl' 

CEVAP - Bildiğinız Nun Şey· ltr. 1' 
dadır. Nuri Şeydanın muınkideki 2 - Kastamonuda Bayan ıd· 
mevklıi edebıyat ve gazetecilikte- soruyor : 
kı mevkiınden daha yük.sektır. «Gazetenizde tefrika edilen ııe' 
Şöhretli musiki üstatlanmı2Jdan beka romanı 'kitap halinde ncf"' 
Yenlkoylti Ha.san Efendinın çırak- dılml.f midir? ~· 
larrndandır. İfrat dere<:ede ~ete CEVAP - Mualhm Ahmet eetJl' 
dU4Jd1n olduğu için otuz beş ya- Ht Kıtabevl t'arafmdan nef!' 'fi)' 

.şmda olm~. Bu k&dar az yq&- m~r. CilUıai 85, ciltlslzi 50 l<ıi 
masma rağmen 40 tan faz!& ~ şa satılmaktadır. 

........................................................ _, 
' A.n'kaıraJı Hüseyin, 87 de :Must.J~ ner) derece 6,56, 2 - Çarotlu, 3 -

Necdet. 
St?'lk: l - Vıçaropulc:ıe (Kurbıluf) 

3,33, 2 - Sudi. 3 - Münir. 

fı:rda da Çoban birmcı oınıuf!P~ 

B. Takım maçlan Jd"'. 

Uç adım: 1 - A-bdurralunan {ôr· 
du) 13,39, 2 - Yavru, 3 - 'Oc;tek. 

Dan Şeref Btadmda miiU ~ 
tna.Qlarmdan evvel B ve genç 
maçları ya.pıldr. ~ 

Yunan diskı: 1 - Ve)'l!ri (Fener) 

,as,24, 2 - Yawu, 3 - izzet. 
YttkSclt &tıaına: 1 - Selim (Fe

ner) 1,65, 2 - Haltlk, 3 - Mehmet. 
Giine: l - Ve)'8i (Fener) 12,35 de 

rece, 2 - Mehmet. 3 - Şerif. 

Cirit: ı - Kema'I. (Fener) 53,6%, 
2 - Varak, 3 - Şerif. 

. Çekiç: 1 - İzzet (Ferıet") 32,44, 
2 - Kratzer, 3' - Aal6ıad'dın. 
' ıı x 200: Birinci Galatasaray takı· 
mı 1.38, ikinci Fenerba.hçe. 

Dünkü aiiret müııab.lralan 
Dün saat ı 4 te güre.ş klübü Idka.

ıtı*Se gür~ mllsabakalarma devam 
edilınıt ve :mtuıe.baka1ar neticeeinde: 

56 kiloda Emin, 61 de Halıl, M da 
Bau.n Karaıi-.niz, 72 de F..aik. 7SI da. 

Fene!"bahçe • Fent'?'yılma1l ~ 
lakunla.r cmaçlannda 3 - ı Fel1 1'~ 
çe galip g~. Fener - :sef1 ~ 
B kaqrıaşması 1- 1 berabere ne 
lenmiştir. 

Davet ~ 
lstanb~. 15 (A.A.) - P'ell . 

ge Gençlik K!übU Ba.şka.nlı:#lnd~;, 
Fenerbahç.e GenÇlık Kltib{l ~ stl 

lAde um~ heyeti hazira.l\ln . Aı)Cli 
ci pa.zar günü saa.t ontla 1'...., 
merkezinde toplana.caktır. 'dl,P 

!.Kınp nizaanne.meeiniıı 12 inC1 eJl'' 
desindeki ev'lla!ı haız azanın 111 
günde gelmelerr rica olunur· 

RUZNAME: 
1 - İdare heyeti aeçnni, t#'. 
2 - Krop umumi meni~.ıı' 

vo epor iMerino anUteellik nJO'"'" 



o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberler"i 
, 

~- h d~ ~--= a 
~: Söımen ile Trik.atoj ımühen.Jişi 1 
~ Se1im Doğan T czakın Kadrköyün. 

Amerika 

gazeteleri 

ateş püskürüyor 

1 Türk Basın Birliği Amerika da 

N.evyork limanı 

mayin lendi 

t~:~ar Pata kızı Bayllll Ferıha de C'Vlenmişlerdir. 
~file a'VUkat B. Sa<:li Rızanın * Koevalı Bayramoğlu Bay 
1izıcı arı Adalar 'belediye daıre- Mehmet Nurini.n kızı Necla Bay· 

~t •k.tedi'-=~iı. 1 
"''~l. ramoğlu ile manifatura tüccar a· 

~ rından B: Şükrü Sayar Üsküdar· 
fhı da evlenmişlerdir. 

Cll\o ekü Dr. B. A'hmet Fahri 
ttıı en'in -kıu Bayan Fahriye Gü. DOGUMı 
den ie orta okul öğretmenlNfo· Süvari üst teğmeni Zühtiı Gü· 
Q1k l • Ahmet Selim Kurtarıcı ren'in Edirncde !bir oğlu olmuş, 

; anrnı lardır. yavruya Metin adı konmuştur. 
~f E..ki ımutasarrıflardan Mus· Miniminiye uzun ömürler dıleriz. 
~-~ Pa!J<lnın torunu ·ve emekli 
~ ay Ahmeıt Nüzhet Urnul'un ÖLENLERı 
'~a.Yan Türican L'~J nişan· Suduru ızamdan rahmetli Nec. 
t ardır. ... mi Mollanın eşi ve emekli Maliye 
~NENLER: memurlarından Kerametin valide. 

"t ~ si Bayan Hafize Nosrbe Kızıl top· 
lı ~dan Gönanh Ahmet Sıt• rakta ölmü , Karacaahmct me· 
'7 cn'in klZı Bayan Necmiye zarlığına ıg&nülmü,tür. 

t--BAŞ 
ı~ ....... , 
Derebeylik 

• 
nızamı 

'l' , (Başı ı hıclıte) */*/ 
~~~hle ve içtimai ilimlerle en 
~ b bir alakası olan bir in
lıııı •• unun imkan6Iz bir te§eb· 
""'~ki • tıtı.. Ugunu derha~ kavrar. A-
~ be !'dan beri yenilik tohumlari
~e ~en A vrupe. kıtası, bin 
'ııı ,.:~elki derebeylik irticaı
~ """'tlatılması için uygun bir 
~ 8ayıiamıaz. Yeni nizam diye 
~ buıa derebeylik prensipini 
~nler, bu imkansız teşeb

ıfııı:~1nde ezilmeğe mahkum-

~· 
~!'ibi şu ki, oın. dokuzuncu 
\ bi başında Naıpolyon ismin
~ &dam da yeni nizam diye 

~Ytak .açmıştı. Fakat bu 
~ biç olmazsa, derebeylik 

tt karşı Fransız ihtilalinin 
~k~ prensiplerini hakim 
'~k ıddiasile açılmıştı. Böy
~ Yeni nizam iddiası, NaS 'Un Avrupa.ya hakim ol
~~ kolaylaştırmıştır, çünkü 
~ Ylik usullerinden bıkan 
~'Polyonun yeni nizamını 
~ karşdıy-0r.du· 

~ ~" dan bir küsur asır sonra 
'.-Ju ~· Yeni nizam adı altında 
k rebeyliği, eski kanunsuz
~~ İstibdadı canlandırmak 
~ ~e orta.ya çıkmıştır. Hal
~ apıo1yonun kendi yeni ni
~ll &a.yesinde milletlerin kal
~hiı Y()lunu bulabilmesine mu
~lııle ~ihver, her tarafta bütün 
~~itli rı kapalı bulacak ve her 
~:kette ancak kendine kul 
~ata rnenfaat gören bir a

liCl'etli adamına dayanacak
ll er rnemlekette umum hal

e :a_rret ettiği bir avuç ücret
~· Yanan bir derebeylik sis
~ Ilı Yaşamak imkanı tasav-

b edilemez. • 
1.. Qltgu 
~ nlerde Avrupamn cenu-
~ "1-kisine yeni nizam bakı
~an düzen verileceğinden 
~!i Vardır. Biz komşu mil
~d Salkan birliği vesilesile 
\ d an tanıdık. Bunlar arasın 
"1- ~rebeylik prensipine daya
~ r Yabancı nizam yaşamaz. 
~~laa sıkı bir yumruk altın
bi len sürünür. Bir yumru-
~Uzüye sıkı tutmanın ise 

Ilı ağır bir bedeli vardır ki, 
ı ernleketıerden temin edi

~ ~ek ınenfaat ve ihizmet sı
ı manya ve İtalyanın hiç
aınan yüzünü güldüremez. 

Ahmet Emin Y AlMAN 

lokatta abş 
t talimleri 
~~at! 15 (A.A.} - Spor mü 
~erı bugün poligonlarda a-

\ ~it \t ~llamışlardır. . 
~eaııe ile yapılan merasım-
bıiı balık bir halk kütlesi ba
de llnrnug ve gençlerin kısa 

-~~re içinde elde ettikleri 
~şt llkıyetler takdirle karşı-

lr. 
o y -

aya kaldırımları 
tanıir bedelleri 
~in ve evlerin önündeki 
'ldırımlarının dükkan veya 
~ k Pleri tarafından yaptın!· 
~,~nun lc:a.bı~an olduğu 
~ &lıııcl •rnJık1ara bildirilmi§tir. 
.'!ı -.n bö:vle yapılacak veya 

4 oluna.calc yaya kaldırımla 
~it edilerek bedellerinin 

tıı ~!•rda.n a.lı.nmaaı .için icap 
-<ıırler verilmiftir. 

Suriyede 
<Batı 1 incide-/

hattına girmişlerdir ve halen Ad. 
liye'ye doğru ilerlemektedir. 

Askeri ~zcü ımukavemetin, 
dahil<le, ezcümle Şam etrafında 
daha ku-vvetli olduğunu kaydet· 
mi~tir. 

* Kahire, 1 5 (A.A.) - Salahi-
yettar a'Skeri mahfillere göre, fa· 
sılah bir ırnuk.avemet)e ve yollar· 
daki tahribatın teşkil ettiği mani. 
alarla karşılatan müttefik kuvvet
leri, Suriyede yavaş yavaş ileri 
hareketine devam etmektedir ve 
halen Sayda"nın ıbemen yakininde 
bulunmaktadır. 
A vuatralya hava kuvvetlerinin 

yardunı 

Londra, 15 (A.A.) - lngiliz 
hava kuvvetlerinin orta şark umu. 
mi karargahının tebliği: 

Suriye" de lngiliz ve Avustralya 
hava kuv;vetlerine mensup tayya. 
reler, kıtalarımıza ve Suriye sa
hilleri açıklarında .karakol gezen 
İngiliz harp gemilerine müzaha
rette devam etmi!llerdir. Halep 
tayyare meydanı üzerine muvaf· 
fakıyetli bir ıhava hücumu yapıl
mıştır. Büıyük bir Alman bombar. 
dıman ta~areainin hir tam isa
betle ta'hrip edildiği ve bir avcı
lar grupunun çok büyük hasara 
maruz kaldığı &anılmaktadır. Toz 
dumanları hasarın ~eni liğini .tam 
minaaa1e teal>ite manı o111)Uf9a aa.. 
pilotlarım.Z müteaddit şiddetli 
yangınların çıktığını görmüııler· 
dir. Bom'bardıman tayyarelerimiz 
hür Fransız ık~vvetlerine de mü· 
zaharct etmişlerdir. Anlan bom· 
balar <Seçilen hedefler üzerine 
düşmüştür. 
Hull'ün tefıirleri hayret ve laayal 

inkiaarile karıılandı 
Nevyork, 15 (A.A.) - Vi

chy'nin Suriye meselesindeki va· 
ziyeti hakkında ~· Hull tarafın· 
dan yapılan beyanattan bahseden 
Fransanın Vaşington bÜyük elçi
si B. Hend Haye Suriyede hiçbir 
Mihver kuvveti bulunmadığını 
tekrarlamış ve B. Hull'ün yeni 
tefsirlerini hayret ve -hayal inki· 
sarile karşıladığını bildirmiştir. 
İngiliz ve hür Franaız kuvvetleri
nin Şam'a girmeleri bekleniyor 

Londra, 15 (A.A.) - Londradakl 
HUr Franaız umum1 karargt.lunda. 
bugün beyan olundllğuna göre, mUt
tefıklerln pek yakında. Şama girme
leri beklendblllr. 

Sayda J!jgal edHdl 
Vldhy, 15 (A.A. l - Bu.gUnkU 

Fransız tebllti Sa~anrn !ngıliZ!er 

tarafından işgalini blldırmektedlr. 

lngiliz 
denizaltıları 

faaliyette 
(:&M}ı 1 incide) -

pedusa adasında ayni imü taşıyan 
limanda tam yüklü ıbir iaşe vapu. 
runa hücum etmit ve 1 000 ıtoru
latoluk bu vapur bir orpil isabe. 
tile batmıştır. BBJka bir denizaJ. 
tımız Binsazi limanında hulunan 
ail*hh bir ltalyan ticaret krovaıö. 
rünü t~rpillem~ir. Denizaltıları. 
mız, E4e deniz.inde .dü§man İ.Jgali 
altında bulunan Midilli limanında 
iki yelkenli jle !bü~k ıbir iaşe gam 
botunu batırmıslardır. 

* Londra, 15 (A.A.) - (B.B. 
C) Dün akıam neşredilen bir 
tebliğe göre, İnıg.iliz denizaltıları 
Akdeniz.de 7,000 tonluk bir düş
man icaret geml::lni, 8,000 ton· 
luk ıbir pet~I gem.isini, 1 müsel· 
lah ticaret kruvazörünü ve diğer 
9 küçük düşman teknesini batır· 
m1ştır. 5,000 tonluk bir düşman 
petrol gemisi roüh.im hasara uğ
ramıftır. 

Bu harcketleriıtln ıbazısmda İn. 
ııillz denizaltıları düşman liman· 
laırına sokularak orada bulunaıı 
2~ileri :batırmı !ardır. 

(~ ı htdcle) X/X 
ve ahlaki tedbirlerin alınmasını meı;· 
ru kılmaktadır. 

N evyork Pos t gazetesi de s,öyle de· 
mektedır: 

<ıR-Obln l\loor"ıın ba.tırılınıu;ı tarihi· 
mizde harp kôbusunıı hlr kere daha, 
dahaı hariz h&Uarla. tere!!f;ulll ettır

hll1Jt.lr. 
l!zun deniz 3'·oııar~ bizl ıloğruılen 

doğruya harbe götÜJ'el>Uir. Denizle· 
rin ı.erbe8tisl dalma Amerika. t.'lra· 
fmdan en büylik bir rJddlyetle telak 
ki edl.lıni,tfr. Azami ı;Uratle hare
ket etmemiz lazundır. Alman ılenb: 

altıları gittikçe daha zlJ&de yaJda
fıyorlar. Korsanlık hareketleri artık 
kllpılarnnrzın dthincle yapılmaktadır 
llugii~ tatblk etU\e<'ek yegane <;I;\ a
ı.et sert ,-e e~ura,l\e bir ~iyasettir.J> 

Ne\'york Times gazetesi <Harp mi 
~akavet mi?> ba.'lığı altında şunları 
yazıyor: 

«Arnerikalılann ekserlyetJ, Alınan. 
lar J~ln ikisinWı de &3' nl nıahlyctto 

~3'ier olduğu ka11&atlndedlr. EğPr, 

Va,lngton Avnapa. ha.rbille glrHıek l· 

çln n1eşn1 bir ~ı• arı)or.-a hu hiı· 

diısel(ln bö3'1e bir sebep te.,kll ettiği

ni Alnwınlar bHe tasdik ooer. Reyaz 

~araydan bildirildiğine gôre, Ro08e· 

Birinci yardım devresine iştirak 
15 temmuza kadar uzahldı 

Ankara, 15 (A.A.) - Türk 
Basın birliği azaşıjle mesleğin ve 
birliğin dış.ın<la kalmış olan uzuv. 
ları ara~ında, ölüm vukuunda 
yardımlaşma iç.in Ankarada ak· 
tolunan 1 6 mayıs 1941 tarihli 
mukaveleye memleketin her tara. 
fındaki meşlektaslar bi.tyük bir 
alaka ıgöstermisler, birlik umumi 
katipliğine, mukavel~ye jftirak 
bexannameleri ve !hiaeeler.ini gön
dermişlerdir. Birlik umumi ımer· 
kezi, mukavelenin birinci yardım 
devresine i-oılirak aıızu edenler 
1 5 haziran 19'4 1 tarih.ine kadar 

Yunan Krala 

Jorj'dan 
lngiliz Kralının 
mesajına cevap 

mühlet tayin eylemistl. Geçen bu 
bir ay her ~arafta, Basın kongre· 
lerinin .inikadı zamanına rastla
dığından idare heyetlerinin daha 
fazla kongre ,işJerile ıne~ul olma. 
!arını icap ettirmistir. 

Bu vaz.iyeli ,gören B~m rbirliği 
reisliği, birinci yardım devresine 
i§tirak müd,detini 15 temmuı. 

1941 tarrhine -kadar uzatmaya ve 
Basın müntesiplerine, mıntaka 

merkezlerine müracaat ederek~
yannamelerini aılmalannı !bildir
meye karar vermiştir. 

İngiliz 
Yedek pilotları 
şimdiye kadar 

900 
Alman tayyaresi 

düşürdüler 
\elt, Rohln Moor hadise l ile bil:zat 

IJle!gıd olmaktadır. 

Keza.ilk ~yaz Saraym Llldlrrllğl-

Londra, 15 (A.A.) - İngiliz 
hava nezareti ,ierihbarat bürosu· 
nun bildir<liğ;ne ıgöre harpten ev. 

ile göre Amertka hüldUnetlnin kara- Londra, 15 (A.A.) - Elen- vel bo§ zamanlarında pilotluk ta. 
rı batmlan ,•çordan kurhırdanların ler kralı Jorj, İngiliz kralının limi ıgörmüs olan İnıgiliz hava 
lfa<~erlnln teüdklnden !llOnra \C?rıte- Yunanistanda ve Giritte Yunan kuvvetleri yedek pilotları, şimdi. 
<'ektir. Hı\d.lsenln ,·ahametlni ,e mult mille't:inin ka~~manlığını ö~.en I ye kadar Jngtltere üzerinde 900 

Zafere kadar 
döğüşeceğiz 

mesajına vcrdıgı cevapta ezcum den fazla Alman .tayyare.& dü~ur. 
teınel neticelerini nazarı itibara alan l 1 .. l · · 

e sun an ı:;oy emıştır: müslerdir. Bu miktar, İngilterede-
Rl•ose,·cıt son dakikada. yapıln~ı İngiliz ve İmparatorluk kıta- k.i. müdafaa •tC!kİIMı tarafından 
rııııhteınel tenkitleri önif'!nıek nıah;a-

larmın muhteşem cesaretini, he düşürülen tayyarelerin dörtte bi· dile hiıdlı.e hakkında tam 'e ıloğru 
111.alfınıat sahibi olmak arzusundadır. pimiz iyi biliyorduk. Yunanis- r.idir. Gece a~ıları, bilfıasısa <dik

Amerika maliye nazarının 
beyanatı 

tan muharebesinde ve Epir mü- kate değer .muvaffakıyetler elde 
cadelesinin Giritteki nihai saf- etmişlerdir. Bunlar arasında Mi<:l. 
hasında, majestelerinizin krtala dlesix filosu dü";nanın 30 dan 
rı, kudret ve şöhretlerinin fev- fazla gece akıncısını dü§Ürmü,tür. 

Amsterdam, 15 < A.A.) - Ameı ika kine çıkmışlar ve saltanat dev- t . .. . . 
Maliye Nazırı Morgenthau, Amhers rinizin tarihinde .altın harflerle ngıltere uzermde .. ~~ .. ha~ada 14 
kolleji talebeleri tarafından verilen daima yazılı kalacak şecaat ve tayyare duJuruldu 
ziyafette bir nutuk eöyllyerek de· cesaret harikaları yaratmışlar- Londra, 15 (A.A.) - Bugün 
m~tlr ki: dır. §afakla biten haft,a içinde fngilte. 

«Amerikan mılletl , hUrrlyetini ımU· 
dafaa elmek için harbe hazır olmaz 
sa hUuriyetinl muhafaza edemez. Ha 
?'içte. genı.lemekte olan ~ulmü H• 

mek için şimdıden harekete geoçmek 
liğ~mlz lazımdır. Derhal harekete 
geçmezsek kı~eUI ltUrrjyetiınizl 

kaybebnelt tehlikesine O'narıız kalı

rız. Dia çökerek yaşamaktansa a· 
yakta olmeği tercih ediyorsak karaı 
vermekllğimiz ve derlıal karar \'er
mekllğimiz k;ap etmektedir. 

Amerika, Alman • İtalyan 
alacaklarUH bloke etti 

Vaşington, 15 (A.A.} - Reuter: 
Almanların , tta1yanlarm ve sa

irlerın Amerika Bırleşlk devletleırin
dckl biitnn -alacaklannı bloke eden 
kararname hakkında Beyaz Saray
dan şu beyanatta bulunulmuştur: 

Bu ted'bir. flf.llyatta. Alman ve 1,, 
talyan1aırın iştirak ettiği 'bUtlln nıa
h malumatı hUkQmetin kontro!U al· 
tına koymaktadır. Bu kararnııaneye 
muhalıt' hereket edenler, ağır ceza· 
lara çarpılacaktır. 

Bu kararname c7.e:Umle, Amerika 
Birleşik devletlerindeki mail ko)ay
lıklann Ameırika Birleşik devletleri 
mllll mUdafauına muzır bir tarzda 
kullanılmasının önüne geçmek, ce· 
bSr ve şiddetle ve fetih yoluyla yağ· 
mo. edilen alacakların Amerika ıblr· 
!eşik de\'letlerlnde tasfiyesine mAnl 
olmak ve A~rlka lblnleşlk devletle· 
rinde !bozguncu faaliyetleri durdur
mak !hedeflerini gütmektedir. 

Mihverin alacak1arının kontro!UnU 
kolaylMJtırmak için kararname kıta 
Avı-upasının 'bUtUn diğer memleket
lerine de kabili tatblktiı'. Fakat: Fin· 
landa> Portekiz, !spa.nya, !sveç, Sov 
yeUer birliği ve İsviçreyi umumi ili· 
sanslarla müstesna. tutmak için ted· 
birler alı~ış bulunmaktadır. Bu is 
tısnalyet, bu altı memleket: hükClmet 
lerinın, bu umumi lisansların kendi· 
leri ve yahut tebaalBJ"ı ta.ı·afından 

kararname hedd}eri 81leyhinde kul· 
ianıhnıyacağı vaadini ihtiva eden 
kifı teminat ita etmeleri. ŞJrtıle ve
rilecektir. 

Beden terbiyesi 
mükelleflerinin 
bisiklet yarışı 

· İstanbul Beden Terbiyesi Bi
siklet ajanlığının tertip ettiği ilk 
te~ik yarışı dün sabah Mecidi
yeköyü ile Hacıosman tepesi a
rasında iki grup halinde yapıl
mıı,tır. 

Her iki grupun birinciden be
şinciye kadar derece alanları a
rasında yapılan 14 kilometrelik 
bir yanş sonunda, Topkapı mü
kelleflerinden Sabri Doğudağ, 19 
dakikada birinci, Taksim Genç 
lik klübünden Varuş Bak ikin
ci ge-lmiştir 

Yunan milletinin zafere ka- renin üzerinde ve civarında 7 si 
dar mücadeleye devam kaı an- e~velai akşam o~ak .. ~~~~e .1 '4 
na, yabancı memleketlerdeki Yu ~~şma11 . t~aros.ı .d~urul.m\I~§· 
nan cemaailen şrriRiKlen (er U- 'ttir.~ı ıım~et ~ıırfında )"8',J
man olmuş bulunmaktadırlar. tere üze~in<le • yalnız bir lngiHz 
Bu Yunan cemaatleri, müttefik tayyaresı kaybolmuştur. 

lerin müşterek davasına ve Yu- BQS~TQN'DA 
nanistanın yeniden kurulma~ı-
na maddi ve manevi yardımları-
m vermişler ve milli müdafaa 
kuvvetlerinin yeniden tanzim ve 
teşkiline çalışmakta bulunmuş. 
lardır. 

JAPONYA 
Mütemadiyen 
petrol alıyor 

AMERiKA 
Tereddüt etmeden 

petrol satıyor 
Nevıyork, 15 (A.A.) - Ta.s: 
Ncvyork Poet gazetesi bir ma

kalesinde, Amerikadan yapıl· 
makta 7ılan iliracat ve bu meyan. 
da. Japonyaya gönderilen petrol 
hakkmda tafsilat neşredi!rınesinj 
meneden ve .ticaret nezareti tara. 
fından .ittihaz olunan kararı pro
testo etmektedir. 

Journal POl9t Mericilen gazetC'6.i 
de diyor ki: 

Petrol gemilerinin ederleri 
iÖsteriyor k.i mayıs iç.in<ie Japon. 
yaya en a§'ğı bir !buçuk milyon 
varil petrol ihraç edihn.iştir. Bu 
ay jç..İnde de her biri yüz.er bin 
varil ıtaşıyan 15 Ja-pon petrol ge
misi Sanpedro ve San f"ransisco
dan hareket etmişlerdir. 

ITALYADA 
bir sene içinde 

844 
Hava tehlikesi 
işareti verilmiş 

Roma, 1 5 (A.A.) - Nafıa 
nazırı B. Gorla tarafından neşre· 
dilen bir rapora ııazaran birine~ 
harp senesi zarfında İta)yada 844 
hava tehlikesi işareti verilmiş ve 
İtalyada muhtelif yerler, 70 ha
va ve 3 deniz bom'bardunanınıt 
maruz kalmıştır. Bombardrman. 
!arın sebebiyet verdiği zararlar, 
1 12 mil~on liret raddesinde tah· 
miıı -e<lilnıı:"ktcd ir. 

Yeni bir muhrip 
denize indirildi 

Boston, 1 5 (A.A.) - F orrest 
ve Fibôh .ismindeki yeni torpido 
muhripleri h~n denize indiril
miştir. Bu muhripler bir seneden 
daha az bir müddet içjnde ,inşa 
cdilmi~r. 

İspanyada 

ilkbahar manevraları 
sona erdi 

Madrid, 15 (A.A.) - San 
Piedro talimgahınd'a General 
Franco'nun •n~ur~n<la yapılmak
ta olan .ilkbahar manevraları ni· 
hayet bulmuttur. Yedi hafta sÜ· 
ren manev-ralara General Rada 
kumanda etrn~tir. 1 2 İspanyol 
generali, Alman askeri ataıteai ve 
Arjanıtirı, Bolivya, Küba, Urugu. 
ay mümeııısilleri manevralarda ha. 
zır bulunmu~ardır. Manqvranın 
nihai Ull'llharcıbe safhası, bir düş· 
man mevziinin i§galik neticelen. 
.mi~tir. 

Manevralara iki piyade alay:, 
iki zııthlı ,bö'lük, ağır ve hafif 
topçu, mitraıyöz müfrezeleri, 
alev :saçan aletler, ,bombardıman 
ve avcı tayyareleri iştirak etmiş~ 
tir. Manevraların 'Sonunda Gene
ral Franco ılcıtaa~ kumandanları
na memnuniyetini bildir;miftir. 

Hava harbi 

lngiltereye hava 
taarruzu 

hafif oldu 
Londra, 15 (A.A.) - Dahili 

emniyet nezaretinin dün akşamki 
tebJiği: 

Bundan evvelki tebliğin neş· 
r.inden eonra. öğrenildiğine ıgöre, 
cumartesi algamı, lngilterenin ce. 
nubu garbisinde lbir noktaya bom. 
balar atılmıstır. Bu bombalar. az 
nUktarda jruıan zayiatına sebep 
rılnııı"tur . 

(B~ı ı i'ndde) -
t'csındc bir noktadan her istikamet· 
te bin metre genışliğlııde bulunmak· 
tadır • .Ma,> inli saha ustUvanı dört kıı 
mızı şamandıra ile gösterilecektir. 
Dolu mayin1er bugUnkU pazar gUnU 
ile 30 eylQl arasında dökillecektir. 
Dolu mayinler \011zedlldı(;ı zaman ma 
ylnleşmlş sahada devamlı de\'rlye
Jer geze<:ektir. 

Los Angelcs ve SanUago limanla· 
nnda da ttnüda!aa tedbirleri a1ma· 
cağ'ı geçen hafta bu limanda Lşllyen 
vapurlara bildirilmişse de bu tedbir· 
lerln ne olacağ'ı söylenllmemiştir 

Bahri ma.hfüUer denizaltılara kar· 
şı ağlar kuru1ıı.cağını ima etmişler
se de bu hususta ı·esmi beyanatta 
bulunulmamıştır. 

. * Vaşington, 15 (A.A ) - Amenka 
Haırı<:ıye m\ teşaıı Sumner Vel~. 
Robin Moor \'epurunun batırı1ması 
hllldısesinin bitarafa.ne bir :tahlılinl 

yaparak şunları soylemiştir: 
<Bir Amer kan tıcaret gemisi 

harple hiç bir alakası olmad1ğı hal
de Atlanlilt denlzınln ortasında ba· 
tırılmıştır. lçlcrinde kadınlarla be· 
raber çocuk ta bulunan Amerikan 
vatandaşlan vapurun hukuku düvel 
kaidelerine '\"C beynelmilel ahlA.ki \'e 
insani dllşüncelerc mugayir bir su
r<!tte batırılmast lizerine kUçük tah
lisiye sanda.Hanna Htica etmek mec
buriyetinde kalmışlardır. 

Amerikanın alacakı vazıyet hak
kında malQmat vermesi rica cdflın· 
ce Sumner Vclles, hA.dlse hakkında 
mufassal malQmat almadan cnihab 
mahiyette lblr lbeyaııatta lbu1unm&k· 
tan istıınkflf meobmiyetınde o?dnğu· 

nu :!>oylemlştır. 
B4!rlinde yapılan beyanat hakkın· 

da da Sumncr Velles şöyle demiştir: 

«Amerikalılara, l<'hdıt telAkkl ct
tOderi iSÖZler hlç bir tesir yapamaz.> 

lnglltet'eye kaçak eşya götUren 
her vapurun :batmlncağı hakkındaki 
tehdide dair Sumner Velles, Robin 
Moor'un haırp mıntaka.sından çok u
zakta bulunduğunu ve Amerikan 'ka. 
nunları tarafından rnenedilm ş bulu
nan emtiadan hiç birini hamil bulun 
madığı gibi Amerika tarafından ka· 
~ addedilen h~ bir hamııle de ta" 
şımadığını ve ambarlarındaki malla· 
rın hiç birinin hRrp mıntakasındak l 

limanlardan herhangi blrlne götürill
mekte olmadığını soylem!.ştir. 

Vel'ıes, yolcul&rla mUrettebatt:an 
dortte UçUnUn ölmllf} olması ihtima
li bulundıııtunu lbeyan ederek Ame· 
rikanm ltalyadakl ibUyUk elçisi Phi· 
Hps'den aldığı lblr telgrafta Robln 
Moor'da.n kurtarılanların 1talyaya 
muvasalat ettikleri hakkındaki tıa

berln kati surette t<'kZlp edılmeklc 
o~duğunu lllve etmiştir. 

Amerikada yeni tayyare 
fabrikaları kuruluyor 

Vqington, 15 (A.A.) - Federal h; 

tikraz idaresi ayda be.f yüz fbOrnbar· 
dıman tayya.rest !matine ait ptoOgra· 
mm tatbiki cUm'Iesinden olarak bu ı. 
malfltı yapacak fabrikaların tesisi i· 
ç. n lbir mllyar dolar tedıye edecektir. 
Bu karar haiz olduğu yeni sa.tAhl· 
yellere binaen federal lstık-raz lda· 
resi murahhas azası J eese J OMıS ta.
ı·ıı.fından veri-lınqrtir. 

~ 

Japon tayyareleri 

Cunking'e 
Çok Şiddetli bir 
taarruz yaptılar 
Tokyo, 15 (A.A.) - Çin de • 

nizlerindck.i Japon filoeu kuman· 
dan lığının tebliği: 

Donanmaya mensup tayyare
ler, Çunking' e ıkarıı tekrar ıid
d'c~li bir hücum yapmı.ştır. Mühim 
aekeri tıedeflere .iaabetler vaki ol. 
muı ve 1 O dan faz.la büyük yan· 
aın çıktığı görülmiiftür. 

* ~olcyo, 15 (A.A.} - Dome.i 
ajansının Hankeu'dan :Oiklirdiği. 
ne .göre!.. hava kuvvetlerinin m~ 
zaharetile hareket eden Japon 
Jutaları çarşamba günü Hope eya. 
!etinde Vanjang dağlarındaki Çin 
mevz.ilerine biicum etmişlerdir. 

Elazıgda atletizm 
çalışmaları 

Elazığ, 15 (A.A.) - Bugün 
burada yeni sene atletizm birin
cilikleri çalıgmalanna başlanmış 
ve önümüzdeki ha.fta Seyhan, 
İçel, Hatay, Malatya, Diyarba
kır, Gaziantep bölgeleri arasın
da yapılacak Türkiye grup bi
rinciliklerine iştirak edecek tn-
1 . . .., !':C ilmi,.t' r. 

~-

-BESMl-ı 
TEBLiÖLEB 

lngiliz tebliği 
Kahire, 15 (A.A.) - İngihz 

hava kuvvetl~ri orta~ark umumi 
ıtarargahının tebliğı: 

Llbya' da 1 2 1 j haz.İran gece-. 
si lngiliz hava lruvYetlerine men· 
sup tayyareler, Bingazı':ye ~ıddet
li bir taarruz yapmışlardıT. Ka· 
tedral mendıreğı boyunca dcmil".' 
li üç bin toniiatohrk iki ıgemiye 
tam isabetler ve; ahut pek yaki-1 
nine ısabet kaydolun.muştur. Bü1 
yük sıklette .başka bombalar 9~ 
dış '\c .merkez mendırekleri ara· 
sına dü müştür. Bir biıyük yangın 
çıkmış ve çok büyük hasar vukuai 
gelmiştir. 

Ayni gece Matruba ve Gazala 
tayyare meydanlarına da hücum 
edilmiştir. 

Donanma tayyareleri T rablus a 
bir !hücum yapml§lardır. lıııpanyol 
rıhtımında ve civarında ve ıehrin 
garbinde ıbinalar arasında yaneın. 
lar çıkm~ır. 

D~-ım&nın ımotörlü nak1iye va. 
sıtaları cuma günü Barce ile El
guhba arasındaki yolda bomba
lanmış ve mitrai.)ıöz ateşine tutul. 
mu!ltur. On ıbüyük kamyon tah· 
rip edilmiş ve •bir çok dığer kam. 
yonla.r kullanılma.z ıha.le aetiril· 
mi tir. 

12/ 13 gecesi Rodos"da Gala
to üzerine bir hücum yapılm1t ve 
tayyare ımeydanlanooa y~ngın 
çıkarılmıştır. 

Habeşistanda, merkez mınta
kasında cenubi Afrika hava kuv. 
vetlerine mensup cürıütamlar hala I 
ltalyanlar elinde bulunan ~vzi· 
!eri bombardıman etmişler ve .mo. 
törlü nakliye ıkollarını mitralyöz. 
ate ine tubnuşlardır. 

Sütün lbu harekiUan jki tayya. 
remiz Ü9lerine dönmcnUştir. 

İtalyan tebliii 
Roma, 15 (A.A.} - ltalyan 

orduları umumi kararıgahının 3 75 
numaralı tebliği: 

1 4 haziran ıgecesi tayyareleri
miz İskendedye deniz üaeünıi 
bombardıman etmi§1erdir. 

Şimali Afrika.da ltalyan ve Al. 
man hava te§Ckkülleri Tob· 
ruk i&tihkamlarını mükerreren 
bombardıman · etmişler ve büyük 
yangınlar çıkarmışlardır. Müstah
kem .mevkiin 5emasında Hurri
cane tipinde iki tayyare dü§ürül
müştür. 

Düııroan Bingazi ve Sirenaildn 
diğer ?azı ~ahalleri üz.erme hava 
Jlkın1an :y~uıtır. A1man aV' ıay. 
yareleri düşmanın iki tayyares1nı 
düşürmüşlerdır. Diğer bir tayya
re de hava müdafaa ıbataryaları· 
mız. tarafından dü,ürülmüt ve 
pılotu esir edilmiştir. 

Ege denizinde İngiliz tayyare. 
leri Rodos adasının üstüne bornr 
balar atmışlardır. 

Şarki Afrikada 1 O haziran ak· 
amı dÜfmanın Galla ve Sidama 
mıntakasında kain Baro nehri 
üzerinde yaptığı ıbir taarruz ııerı 
püskür;tühnüştür. Havanın fena. 
lığı ve ıyolların hozulduiu gerek 
tarafımızdan gerekse dütman ta· 
rafmdan yapılan nareketleri güç· 
leı,tirmdctedir. Gondar mıntaka· 
sında dü'"1anın t.opıçM)arı mahdut 
faaliyette !bulunmuş ıve topçuları. 
mız. buna mukaıbele emüt1erdir. 

Akdenizde bir İtalyan denizal. 
heı Sndct-land tipin.de bir deniz 
laffareeini dü§iırmüttiır. Şimdı 
öğrenildiğine göre Ciridin itcalJ 
eenumda bir denizaltımız bir 
düş.man kaf.&Leelne tu.rnız ederek 
bir ımuhribe jkj ıtorpil .ieabet etti 
rerck batırmıttır. 

Ziraat Bankasının 
Kooperatiflere 
yardımı artıyor 

Ziraat Bankası köylU koopera 
tiflerinin koruyucusudur. Şim
diye kadar 4439 kooperatif ku
rulmuştur. Bu yerlerde 6793 ıh& 
ne ve 138 bin nüfus vardır. 

Kooperatife giren köylüler, 
evvelce Zira.at Bankasından al
dıkları paradan daha çok para 
alabilmektedirler. 

Kooperatife ortak olanlar her 
sene, alabilecekleri mahsulün 
miktarını bir beyanname ile ban 
kaya bildirirler ve istedikleri ka 
dar para alabilirler. 

--.no---· 
Ziraat Enstitüsü talebeleri 

Uluborluda 
Isparta, <Hususi) - Zirai 

kimya enstitüsü şefi Dr. Sedat 
Kansu, Isparta köylerinde tet
kikatını bitirmiş olan ziraat eııs 
titüsü talebelerinaen müteşek
kil 11 kişilik grupu 5.6.941 gü. 
nü Uluborluya götürmüş, lepar 
tada yapılan tetkikat çerçevesin 
de faaliyette bulunmaları için 
kendilerine lizım gelen mınta
kaları tayin ederek Uluborlu 
köylerinde tetkikata sevkt:t?niş. 
tir. Gençler buradaki işl rıni bi
tirdikten sonra vila~·ptinfrrin ii 
ğer kR?.~ ve kövl"r:n<' gı'ııd .,· 



okumacı ığı 
Açılacak kurslar için yeni tezgah 

ve ma zeme temin edildi 

,.... 
Sıvas'ın uınu;ni görünÜ§Ü 

Sıvas, {Hususi) - İktısat VekA- vermek üzere posta telgraf ,.e ,lcle
letl tarafından vlllıyctlmlzde açılan fon umwn mUdUrlUğ{ı tıı.rafından 

kurslar ıç:n gönderilmekte olan el CUmhurıyet caddesi üzerine bUyUk 
dokuma tezgfl.h ve malzemelerınden bir idare binası yaptırmak için bu 
bir kısım daha hafta içinde şehrimi- sahadaki ıblnaların istlmlak muame
ze gelmtŞ. ticaret ve sanayi odası !esme başlanmıştır. 
tarafından teslim alınmıştır. İlkbahar at yanıları 

Benzin satııı Sıvas, (Hususi) - Şchı lmlzde ter-
Sıvas, (Hususi) Şchrımlzdeki tıip edilen ilkbahar at yarışlarının 

benzın satışının bundan sonra teneke son haftası da büyUk ibır kalabalık 
ile değil, dökme olarak satılması ka- önUnde aygır deposu önllndeki saha
l:'an alılkadarlnro tebliğ edilml.ştir. da. yapılmış, heyecan ve intizam içe-
Meyva hastalıkları ile mücadele rislnde koşulara son verilmiştir. 
Sıvas. (Hususi) - VillLyetimiz l1e Parti miifetti§inin teftişleri 

Su.şehri, GUrUn kazalarındaki mey- Sıvas, <Husus!)- Şehrimiz CUm-
va ağaQların"a. ıı.rız olan hastalıklar hurlyet halk partisi bölge mllf~ttişl 
ile zlraat.mUdUrlfiğU m!lcadeleye baş Kare mebusu Zıhni Orhan, Dıvrik, 
lamıştır. Kangal, Gliriln kazalarındaki parti 

Kangal at yarışlan iŞlerint te!Uş etmek üzere şclırimiz-
Sıvns, (Hususi) - Kangal kaza- den ayrılmıştır. 

eındn Atlıspor kUlbU tarafından ter-
lıp edilen at yanş1a.rı bu !hafta içm- El dokuma kursları ac;ıldı 
de yn.pzlaca.ktır. Şimdiden icap eden 
hazırlıklara lb şlanrm:şt.ır. Sivas: (Vatan) - Vilayeti-

mize gönder.ilen et ıdokuma tez-
Bereketli yağmurlar giı.h.larına aid dördüncü kurs da 

Sıvas, (Hususi) - Vllı\.yctfmlz çev açılmıştır. Bundan evvelki kurs
resine son gUnlcı'do çok faydalı yağ- 1 d Pık ı k L·· •• d 20 y td ar a ın11 K:oyun e , ı ız 
murlar yağmakt.ndır. Yeni yıl mah- 1 . . ı_·· •• d 20 k a:k ik .• ·· ..:ı e ı ~oyun e , av oyuncıe 
sulU için çok iyi neUccler verecek bu I 6 k" · · · K d ' sanat ar yet.:şmıştır. ursa a 
yağış1ardan dolayı köylüm Uz çok ı. 1 cf 60 de· • ·· 
raz.ı.ıı. memnundur. genç 111.ız a1'.'"1ız an. ışı. m:ı: 

racaat etmış, bunlaroan ı;·ırı.-nısı 
Büyük bir postahane yapılacak kabul edilnıi,.'itir. Bu kurstan mu
Sıvas, (Hususi) - Günden gUne ,vaffa!k. .olanlara mükafat olarak 

yenileşen ve her sa.had bUyUk in- bir tez.gah, bn tank, .bir çıknk 
kLfa! ve çalışmalara kavuşan ~hrl- ve iki paket pamuk ipliği veri

l mızin bugünkü ihtiyaçlarına cevap lecektir. 

İzmirde iki ihtikar maznunu 
Adi.yeye verildi 

Biri toptan un satmış, d;ğeri naftalinin 
kilosunu 160 kuruştan v:rm:ş 

dirnede 
Bir kız Tuncaya 
düşerek boğuldu 

Edirne, (Hususi) - Evvelk! güı 
Tunca nehri kenarında 18 yaşında 
bir kızm ortadan yok olmasıle neti
celenen çok elim bir kaza olmuştur. 

Bugüne kadar yapılan araştırma
lara. rajtm('Jl meydana çıkarıla.mıyan 
bu IMdise etrafında aldığım ımal~

matr blldirıyorum: 
Halen FJdirnede Ortaçukur mahal

lesinde oturan Bosnaköylll Şerit kızı 
ıs yaşlarında Zarife, evvelki gün, 
komqu kızı Muazzez Pere Ue blrliktt> 
Bosnaköytlnlin Paşaçayırı mevktlnde 
tarlasına çalışmağa gidiyorlar. Öğle 
olunca su ahnak üzeı:e Tunca nehri 
kenarına iniyor ve sularını içiyorlar 

Zarife, Muazzeze: 
- Ben kuzumu ıblraz yıkayayım, 

diyerek yanında tbulunan kuzuyu ne
hir kenarında yıkamağa ba~lıyor. 

Fakat tam ıbu sırada Zarife suya ba
tıyor, batma.sile bağırıp çağırmağa. 
Muazzez de bu vaztyet !karşısında 

ağlamağa başlıyor. Bir aralık suyun 
UstUne çıkan Zarlte tekrar batıyor 
ve obUsbUUln kayboluyor. 

Küçük Muazzez koşarak vakayı 

zn.'bıtaya. anlo.lınn). poliS ve jandar
malar derhal harekete gelerek gece
li gündüzlü araştırmalara. girişmişler 
dir. Ne yazık ki, zavallı Zarltenin 
cesedi bugüne kadar meydana çık
mamıştır. 

Zabıtamız araştırmalarına devam 
etmektedir. 

Emine Dede isminde bir 
falcı yakalandı 

Edirne, (Hususi) - Edirnede öte
denberi gizli bir surette talcılık yap
makla meşgul olduğu polisçe tesbit 
edilen Emine Dede isminde bir ka
dın suç tistü yakalanmı.ş ve cUrmü 
mcŞhut mahkemesine verilmiştir. 

Bundan başka Tunca ve Meriç köp 
rfileri arasında seyyar köftecilik yap 
makta olan Mehmet adında bir •a
hıs ta. 5 lira mukabilinde muska yaz 
dığı yınc polisçe tesblt edUmlş ve 
bu da mahkemeye tevdi e4i1m\4tlr. 

Cümhunyel polisimiUn bUyük bir 
dikkat ve 'bnBiretinin netlceal olan 
bu :muvaffakıyet inkılAp sever Edir
ne halkını sevindtnniştir. 

o -

Ödemişte yol faaliyeti 
bu yıl çok iyi gitti 

İzmir, (Hususi) - Ödemişte 
Gölcük yaylasında hususi ida
reye ait otelin bazı noksanları
nın, vilayet bütçesinden verile
cek tahsisatla ikmali ve Gölcük 
oteline gidenlerin her tUrlU isti
rahatlerinin temini muvafık gö 
rülmilştür. Vali Fuad Tuksalın 
alakası ve kaymakam İhsan 
Kotak'ın enerjik çalışmasile bu 
yıl Ödemişte yol inş:ısı faaliye
ti, çok geniç olmuş, Ödemiş -
Bozdağ ve Bozdağ - Salihli yol
lan esaslı surette tamir edilmiş 
her çeşit nakil vasıtasının emni
yetle seyrüseferi temin olunmuş 
tur. 

Samsunda halkevi çalışma
larına hız verildi 

Samsun, (Hususi) - Samsun halk 
.: -evi yaz faaliyetine geniş bir prog

ramla başlamış bulunuyor. Bu sene 
köy gezilerine fazla yer ayrılmış ol
duğundan köycUIUk şubesine men.sup 
azalar yakın veya uzak köylere ka
dar giderek buralarda kllylU yurd
daşlarla yp.kmdan alAkadar olmak
tadırlar. Geçen pazar 4:S kişilik bir 
kafile halinde şehre bir buçuk saat 
mesafede bulunan Balıı.ç köyUne gi
dilmiş ve burada köy!U arasında 8 

t saat ı,:ok neşeli ve istifadeli oyunlar 
zmir Enternasyonal Fuanndan bir görünüı gösterllnıış. pehlivan güreşleri ya-

lzmlr, (Hususi) - Fiyat mura-ı metre sürat koşuları 800, 1500 pılmıştır. Halkevlne mel\SUP bir dok 
kab komisyonunca tcsbıt edilen sa- ve beş bin metre mukavemet tor tarafudan !hastalar muayene e
tış Clyatlan dahilinde saÜş yapılıp ya koşularile 110 metre mfınialı. dilmiş ve roçetıer:l yaptırılarak ken
pılmadığı fıyat murakabe bUrosu me Balkan bayrak koşusu, gülle, dilerino verilmiştir. 
murları tarafından sıkı ibir surette disk ve çekiç .atma ile irtifa u- Halkevi Reisi Osman Sudi Gilr
kontrol edllmektedır. zun ve sınkla atlama müsaba- soy, köylü yurddaşlarla köy mev-

İhtikll.r yaptığı tesbit edilenler kalan yapılacaktır. 

1 

zuu Uzerlnde bir konuşma yapmış, 

Milli Korunma kanununa. aykırı ha- ".Müsabakalara iştirak edecek çocuklara mecmua, kitap ve şeker
rek<'tkrlnden dolayı mahkemeye veri olan atletler 16 haziran pazar- leme tevzi edllmt.,, .şehirde görllle
Jeceklerdır. tesi günü saat 17 de bölge mer- cek işleri için notlar alınmıştır. ö-

Anafartalar caddesinde Rıza oğlu 
Ömer Koçmanın perakende olarak 
satması icap eden unlan Hayim a
dında birisine toptan sattığı \'e eks
tra unlardan bır çuvalı fırıncı HU
seylnc 27 liraya vererek ihtiklı.r yap
tığı iddia edilmiştir. 

kezinde toplanacaklardır. nUmüzdekl cumartesi gUnU halkevi 
bahçesinde mevsimin ilk aile top

lzm i rd e zeriyat çok iyi ıantısı yapılacak ve ayni akşam 
İzmir (Hususi) _ v·1ayet Bafrada Samsun halkevl temsil şu

dahilindeki bu seneki yazl;k ze- besi sanatkfırları Vedad Nedim Tö-
riyatm çok iyi ve bereketli va- rf.in cKör> faciasını temsil edecek-
ziyette bulunduğu yapılan tet- terdir. 

İklçeşmelıktc İsmail oğlu bakkal 
Arıfin maliyetı 127 kuruş olan naf
talınl lGO kuruşa satmak suretile lh
,tlkllr yaptığı şlkfıyct edilmiŞtir. Ge
rek Öm<'r Koçman ve gerek Arif ad
liyeye "ttılınJ.vlerclır. 

kikler neticesinde anlaşılmıştır. 
Bazı kazalarımızda bilhassa mı
sır fazla ekilmiş.tir. Ve fazla 
mahsul alınacağı anla§Ilmakta
dır. Arpa ve patates de fazladır· 

Şeytan dolabı halka açıldı 
lzmirde biiyu1c atletizm Jzmir (Vatan) - Külti.irpark. 

ta inşa edilen şeytan dolabı hal-
mÜsabakaları yapılıyor a açılmıştır. Yüz kadar ikadın 

!zmir, (Hususi) _ tzmirde ve erkek müşteriyi şeytani bir 
atletizm müsabakaları için dol- sürat>1'c opndürmok ve uçurmak 
gun bir program hazırlanmış- suretilc insana z.eıvik veren şey· 

tan dolabına bazı mühim sima-
b~ d B lar bile binmekte ir. u seneki 

Grup birincilikleri adı verilen 
bu müsabakalara Aydın, Balıke fuarda enı rg.üzel ve onühim cğ
sir, Burdur, Denizli, Isparta ve lence vasıtası şeyıtan do1abıdır. 
Manisa bölgeleri ve İzmir atlet- Kültür:parkta hayvanat ve nc-
1eri iştirak edeceklerdir. balat ıbağç.eleri de zenginleştiril-

Mü abakalar 22 haziran 941 mi§ birçok ,YCni vahşi hayvan
pazar günü Alsancak stadında lar, nebat l\ÜmunelCii temin edil_ 
icra ~dilecektir. Öğleden sonra j ın: tir. Aç.k hava tiyatrosunda 
başlanacak olan bu mühim kar I temsiller veriimdkıte ve geceleri 
§ıla§malarda 100, 200 ve 400 sinema gösterilmek-ted.ir. 

Kadifekale gazinosu 
genişletilecek 

İzmir, (Hususi) - Belediye 
Kadif ekalesindeki gazinonun 
fazla alaka gördüğünü ve fuar 
mevsiminde ihtayacı karşılıya
ınıyacağını nazarı dikkate al
mış, bu gazinonun inşaat ili.ve
sile genişletilmesini kararlaştır
mıştır. 

Yeni inşaat için 1268 lira sar 
fedilecektir. Cümhuriyet koru
luğuna ve Kadife kalesine kon
mak üzere 150 kanape yaptırı
lacaktır· 

Dolaplrkuyuda 746 ıncı sokak 
ta be'lediye tarafından 220 met
re uzunluğunda yeni bir kana
lizasyon yaptırılacaktır. Ayrıca 
E.şrefpaşa caddesinden ayrılan 
558 inci sokakta da 100 metre
lik kanalizasyon inşa ettirilme
ı;i kararlaştırılmıştır. 

' 
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Soldan Snğa: ı - Bir çiçek - Bir 
nota 2 Nefer - Boy 3 - Habeş, 

kamutanı - Devam Uzere 4 - Adlar 
- Ayı yu'·ası 5 - Oyun bozanlık 6 -
Genişlik - 'Bır nota 7 - Tahlit et
mek 8 - Sanat - BLr nota 9 - Bir 
ecnebi para - Bır peygamber - Vila
yet 10 - Milptedı - Kamer 11 .Men
sucat ham maddclcrinden - intibaha. 
sebep olacak vaka ve hal. 

Yuk11rzdn.n Aşağıya: 1 - Meşhur 

bir iışık - Uzuvlarnnızdıı.n biri 2 -
Bazan - Kraliçe 3 - Alaturka mu
siki heyeti - Bayrak 4 - Yemek -
Bir m'emleket - Kuzu feryadr 5 -
Ka.duı Lşlerin<len biri - Nazil ol 6 -
Sofra Jevaznnatmdan 7 - Bir sayı 
8 - Btr nırap harfinin okunuşu - Ec 
nebi brr para 9 - Bir nota - Sanat 
10 - üç - Piyango mükAfatı 11 -
Kakmak - Yeme. 

DtlSKU BULMAOA."'l/IN HALLİ 
:soldan ağa: l - Pipo _ Sefil 2 -

Usul usul - La 3 - Ra.s - Fe - En 

~~ 

~PARA 
' BAY.AT Y~nmf 

'DİREKSiYONUDUR. 
-~=--~ 

T. iŞ BANBASI 

194 t iKRAMiYE PLANI 
KEŞtl>ELER: 4 Şubat, 2 Kayıa, 

1 Ağustos, 3 tkinclteşrln 
tarihlerinde yapılır. 

ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > =3000.- > 
2 > 750 > =1600.- > 
( > MO > =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

35 > 100 > =8500.- > 
80 > :so > =•ooo.- > 

300 > 20 > =6000.- > 

Askerlik işleri 
4 - Of - Mahsur 5 - Emek vel"ell 
6 _ Defter _ Tas 7 _ De _ Tenis Fatih A,.kerlik Şubftrılnde'n: 

A Uf Ob t 
... 8. S. Hs. Me. Dursun oğ. Ahmet 

8 - n - - n. 9 - 'Nem - l .. h 
10 

_ Ali _ Korkunç 11 _ Nane _ Tevfik (1878} in çok acele şubeye 
Aktı. müracaatı. 

Yukarıdan Aşağıya: 1 - Puro -
Daman 2 - lsa.f eden - La 3 - Pus 
- :Me - 1n 4 - Ol • Meftun 5 -
UfakWek 6 - Sehven • Mor 7 -
Su _ Serin 8 - El - Ur - tka 9 -
Ret _ Oluk 10 - İle - Nalbant 11 -
IAne - Mıçr. 

Y. amanlar kaynaklarındaki 
Arızalar düzeltilecek 

İzmir, (Hususi) - Karşıya
ka halkının istifade ettiği Ya
manlar suyunun kaynakların
daki bazı arızaların tamiri ka
rarlaştırılmış, bunun için 1857 
liralık masraf ihtiyarı lazım gel 
diği hakkında proje hazırlanmış 
tır. 

Belediye daimi encümeni. dün 
öğleden sonra Dr. Behçet Uzun 
rcisliğinde toplanmış, bazı bele
diye inşaatını müteahh!tıere i
hale etmiştir. 

Dr. Behçet Uz, dün öğleden 
evvel şehrin muhtelif semtlerin
deki belediye inşaatını teftiş et 
miştir. 

Hocasızlıktan mezun veremi 
yen lise 

Kastamonu {Vnto.n) - Kas· 
ta:nonu Lisesinin 1940-41 ders 
yıilt senesi fdse.!e hocası olmadı. 
ğından, mezun talebe veıerne
mişitir. 9 'haziran pazartesi günü 
Kastamonu Lisesinde 'bir felsefe 
kur.;;u açıLclı. 1,5 ay kadar devam 
edecek olan bu kurs, 26 temmuz
da sona erecek ve mektep me
zunlarını, ~·lul devresinde, felse. 
fe mezuniyeııler.i de b:tmiş olarak, 
verecektir. 

Isparta gülyağı fabrikasının 
faaliyeti 

Vilayetimizde mevcut gülya
ğı fabrikası gül mevsiminin id
t"aki münasebetile 25.5.941 ta
rihinden itibaren faaliyete geç
miş ve şimdiye kadar müsbet ne 
ticeler elde etmiş bulunmakta
dır. 

Bu yıl gül fiyatları geçen yı
la nazar.an kiloda yirmi para 
tereffu göstermiş ve bu sebep
le müstahsil de faydalanmıştır. 

Fabrika mevsim icabı olarak 
daha 11.6.941 tarihine kadar fa
aliyetine devam edecektir. 

Bereketli yağmurlar 
Kastamonu (Vatan) - Her 

gün ıkendini biraz daha çok his
settirmekte olan kuraklık kor
kusu, ba:lllrunızını ve lbiUhaeısa 
çiftçimizin enıdişeısini mucip o1iu_ 
yordu. Dün öğleyin, şehrimiz ve 
civar nah'1relcrine, faydalı've 'bol 
miktarda yağmağa i>a.şlıyan yağ
mur, bugün ıd.e muhtelif fasılalar
la ak§a.ma kadar devam etti. 
T aın zamanında yağan ve mez
ruatı .k.ura:&lık tohli:kesinden kur
taran hu yağmur, lhalkunızın se
vincini mucip oldu. 

Ti~ik satışları çok iyidir 
Kastamonu (Vatan) - Şehr 

rimizde kendir ve ıtiftik satışları 
memnuniyet verici ıbir tarzds in
kişaf ediyor. Fiyatlar gün geçtik_ 
•:e a:rtnuı'ktadlır. Tiftiğın kilosu 
210,220, ıkendirin şimdiden 90 -
100 kuru§ arnsındadır. 

Bugünkü program 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 7.33 Hatif program (Pl.}, 
7.45 Ajans h&berlerl, 8 Hafif prog
ramın devamı (Pi.}, 8.30/8.45 E
vin saati. 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12.33 Şarkı ve tUrkUler, 12.45 

Ajans haberleri, 13 Karışık prog
ram (Pi.) 13.15 Şarkı ve türküler 
programınm devamı, 13.30/U Ka
rı.şık program (Pl.) 

18 Program ve memleket saat 
ayarı, 18.03 Fasıl sazı, 18.30 Zira
at takvimi ve toprak mahsUlleri 
borsası, 18.40 Mızraplı sazlardan 

saz eserleri, 19 Konuşma (Mehme
din saati), 19.15 Bando parçaları 

(Pl.) 19.30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri, 19.45 Radyo ca.z 
orkestra! ı (lbrahlm özgtır ve Ateş 
Böcekleri), 20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Bir halk tllrküsU öğreniyo

ruz: Haftanın tUrküsU Giresun 
kayıklan. 

Oy Glreııun kayıklan 
llep geJJyor kAnndan; 
Se,·d.Jm de a1amadmı, 
ölüyom efkArmıdan. 

Ağam haydJ yA.r havdJ, 
Kunduro.oı taştan kaydı; 

Elin bir taneı;;lne (de) 
.Sasıl dJyelbn hayd.l ! 

Oy Glre<ıun evleri 
Şuna lle kaynama; 
(Ah) Benim De oynadın, 

Ba.'jka."lyle oynama. 

21 Memleket postası, 21.10 &lo 
şarkılar 21.25 Konuşma (Hoş • ~..ş) 
21.45 Radyo sentoni orkestrası, 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri Esham - Tahvilat, Kam
biyo boı'Sa (Fiat), 22.45 Cazba.nd 
(Pl.) 23.25/23.30 Yarınki program 
ve kapanı;ı. I 

' VAT AN Gazetesi 
tLA..-V FİYATLARI K11rWJ 

BWjlık maktu olaı'ak '7M> 
ı lnct eayfa eantiın"• 500 
2 > > > MO 
s > > > aoo 
4 > > » 100 
15 ,. > > '75 

6 > > > 60 

AiJQne Ucretl 
.t.:uraı.Je _,.llmllır -
....-ilk • aJldt ·~ ~ 

1'00 '700 - 111 J4. 
w.ng ..,.,.wrea.e: 
~---

8eDellJı: 6•71* IQtdl ~r 

ı100 Hl O 800Kf. 7oatlıt 

Gazeteye gönderilen evrak dert"ed.11-
. Jn edilmesin iade edllme-ı.. 

nJ. 6. 9!1f 

. . .. . "'. 
IDARUINI Bllll ıs BAMICAS ııeo~ 
İKRAMiyELJ HESAP AÇ.Afı 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan: 
Mllesseaemızle müşteriler ara.eında. yapılmış olan mukaveıeıerd • 

mütevellit bilcümle haklarımızı 1.6.941 tarihinde kurulan ve rnerııt~ 
Ankara.da bulunan cTUrkiye Kömtir Satış ve Tevzi Müessesesu ne d 
rettlğimizi ve mUşterilerimize karşı olan vecibelerimizi de bu ınücs:se5" 
nin tama.men tekabUl eylediği ilAn olunur. (3006) ('260) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--,__./ 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
Bankamızın, 

& - Ereğli kömUrleri işletmesi, Zonguldak 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir, 
e - Mahrukat bUrosu, Ankara 
d - Ereğli kömUrleri işletmesi, sı:" 

Kok ve ihrakiye servisleri Ankara, İstanbul, lzmlr, ı.tet 
Ereğli cKaradenln ~ 

Yukardakl müessese ve servislerinin, taş kömUrU, linyit, kol<. :ar dl 
ve tali maddelerinin alnn ve satmıından mütevellit bilt\mum ıncVCtl ~• 

" tJ' taahhUdat ve mathtbatı bUtUn hukuk ve vccalblle yeniden tcşku,_ 
diğimiz, 

:Wahdut mesııliyetll/': 
TÜRIUYE KÖ'.\lOR SATIŞ VE '.I'E\'Zl MÜESSESESİ 

firmasına de\Tedllmlştir. 

AlA.kadarların ı haZiran 941 tarihinden itibaren: ~ 
ı - Her cins taş kömUrU, kok. briket ile tali maddeleri içlıı 

olarak yapılacak talepler müessesenin merkezine: ~ 
Adres: AtatUrk bulvarı 21/23, Yenişehir, MUbendlsk!r birliği 

sx. Ankara. ,asf1 
2 - Linyit kömiirü için yapılacak nrllracaatların eskisi gibi, 

linyitleri işletmesi> Balıkesir, adresine, nıtf 
3 - Mahalll ihtiyaçlar ile cta..ş kömürü, kok kömürll, ıınyitt Jıll' 

kiyellk kömürler için o mahaldekı ~be veya acentelerimize> 1~ 
lı;mlr, Zonguldak, Mersin. Ereğli c:Kn.rndeniz> de şube ve depal 
olduğu gibi muhtelif şehirlerde acenteler vardır.> tPf 

( - Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edilm~ 1"_l ~ 
kavelesi henUz hitama ermemiş acentelerimiz ile diğer mU.stebJDW' 
Ankara merkezine. tı 

5 - T!Lf kömUrU, linyit', briket, kok ve tali maddelerinin üırııc& 
lerine müteallik hususat için Ankara merkezine, fi 

Yukardaki adreslere milrncaat etmeleri rica ohınur. Merkez. ,".5-
ve depolanmızm telgraf adresleri: Mahrukat. (300~ 

Garp Linyit~eri işletmesinden: ı.~ 
Müeasesemizle ınilşteriler arasında llnylt kömUrtı satt,1arı JJ~ 

da yapılmış olan mukavelelerden mUtevellit bllclhnle hak~ <f.O' 
1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan <TÜRKİ Mte' 
MÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ> ne devrettiğlmizi ve ~°;lı 
rllerlmiZe karlfl olan veclbclcrlmizl de bu müessesenin tamamen 
eylediği ilAn olunur. (800:5 - 4.259) .../ 

Ereğli Kömürleri İşletmesinden: ııt" 
MUessesemizle müşteriler arasında Taş kömllril, kok köınurO. .,.ır 

ket ve tall maddelerinin &tışlan hakkında yapılmış olan ınu~ıı.Jl ' 
lerden mUtevellit bilcümle haklamnızı 1.6.941 tarihinde J<~~ 
merkezi Ankarada bulunan «TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ V1!l .,ee!rl' 
MÜESSESESİ> ne devrettlğimizl ve müşterilerimize karşı oltul ut· 
lerimai de bu müessesenin tamamen tekabW eylediği ilan olt111 ~) 

(300./ 

~-~~--~~~-~~~~-~~~-~-~~---

T. H. K. İstanbul Şubesi Başkanlığınd9~: 
1 - Evvelce eksiltmesi ilt'in edılmlş olan iki milyon fitre ~ 

şekli d~.ı.,tirilmlş ve yeni nUmune mllnnıkasaya esas tutuımuşttıı'· ~ 
2 - Mıihamm.en bedeli 25-00 muvakkat teminatı 187 buçulC 1 fi 

Ekslltme 19 Haziran 941 per.şembegUnU saat 15 te Cağaloğlund& 
binasında müteı1ekkil kom.fısyon huzurunda yapılacaktır. ~ 

3 - İsteklilerin yeni nümune ve şartnameyi göıtnek uzece !!lef~ 
ve münakasaya girmek için de "anunun tarif ettı.g\ vesika ve ıeJJ1i 
ları ile birlikte münakasa glinU şu'beyo mUracaat etmeleri. {4567> 

TtlrldJe CIJnhlll'l,.U 

Ziraat Bankası 
KwWuf tadat: l88&. - Senna)'Gli: lOOıOOO,QOO ~ --

8ube .... &j&m adedi: 21116. 
Zlrat Te tieaı1 her nevi b&n.ka muameielct. 

Pu. ~ 28,000 liJ9 ~ ~· 

6J 
Ziraat BanJcasıMa kmnbvalJ ve ihbarsız tasarruf hesaplsrıı' p 

en .... 60 llraaı buluna.nl&ra senede ( def& çekilecek kur'a ne ~ 
daJı:i pl&D& göre UcramtJre dat"ıtılac&ktır. 

' acıet 1,000 l1nhk "'°' Uıa ~ 00 .ae .. OOo ıJ1' & > 500 > t,880 > 1 t A llrallk .., , 

.. > ıso > ı.ooo > l!O> '° > ""'°, '° > 111 lt fıı,000 • 160 > ıo > 8,200 
~ 

DİKKAT: Besaplanndaki paralar bir sene içinde :SO Urad&Jl el'pt· 
'1 d1l.fmiyenleıre ilcramiye çıktığı takdirde % 20 fulasile verileC 

Kur'alar senede 4 dete.. 11 mart, 11 ha.ziran, 11 eyıQl. 
11 Bl.rinclk6nunda çekilecektir. 

~ .............................. ... 
Sahibi ve Neşriyat .MUdUrll: AII:\U:."'T E:tt1ı.'° YALI\~..; 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 


