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Bir edebi komedya ile 

..... 1A1.1 .. 
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bir edebiyat dramı 
Yazan: Aka Gtladtlz 

Bugün 3 üncü say/ amızda 
1 

B~yük Millet Meclisinde 
Çiftçi kanunu müzakereleri 

çok çetin oldu 
Mazbata muharrirleriyle mebuslar arasında 

şiddetli münakaşalar cereyan etti 
~a.ra, ~ fhieeonta.) - Bugün 
~5 be tophı.nan ~ :Millet 
llj ~ C&ıttı ımüzakerererinden biri· 
~ Yeılınuşt.ır. 

' 'Jnallarrnm ironmması: hak
lıııye f kantntun maddeleri görllşlil-

il Wi!U! .. se tele umumi heyetıçe reddeditnılştir. 
Bundan .sonra kürsiiye gelen Zi

raat Vekili Jılulris Erkmen ezcümle 
demi.,tir kl: 

- Bu kanunun bir an eıvvel me
riyete gmmesfni ıtroytü •beklediği gi
bi, Ziraat Vek*let.i de bu lüzumu 
hissetmektedir. Karnında iki mühim 

fllt l ~'kıtnadaft evvel söz alan Re
' llee 'h\ı .kenun etrafında se en-
~ li, rte de hlitt6met tarafından ~ vardır. Biri çUltçi ma!larını Jco-

~ l>teneip izahatı ~ oldu- :rumak diğeri de zarar olduğu tak-

Japonya 
Cihan harbinde 
Kat~ amil 
olacakmış 

Japon donanması 
Cenup denizinde 
manevraya ç•tı 

Amiral Sııetsugu 
dedi ki: 

Jııı. ~-~ ederek Meclisin böyle dirde hatta. zarar görenin mttraca.&~ 
Zry-.u ıbekledi.gi:ni söylemiştir. tına .rne,dsn vermeden meeeieyi ta- Suri &..--•-~.... ünd. .. .:....1 ..1-al-!-r Müttefik kllVYeder Ş antt mahuara ettiler; Kisve ve ~ ·...--.u 1 n l9e '""~...,..,,.... . 

Amerikaya Amerikada 

~ ~ ~ başka bir sözle Mi!«:• kip ve zarar vereni hemen mahlce-
...... P etmtış ve öerwiıştir ki: meye .sevketntt?ktir. 
~ ~ kamın mUsıtaceliyetle görll• Zare,r gören maddi menfaa.'tıni 
~e elidir. Bunu lkktci bir mUzake- mutlaka. kurtaraca:ktır. Bu mıı.ksadr 
ı.... 'taJ'ik e.........,....u_ "D...ri;... _,.,,...,._ ._ 
~ 'bit:irebm urnJ"nı•.. ~-· ··-- temin için de 4bekçilerin vazifes, .. e 

ile • karışmamak ve ba.şka bir r" yapma-
~ ın ~ kanlıtl\U diye çlfl:• ma.k ışa.rtfl~ koru •bekçileri teşkllA.tı 
~ ta.Yda t.emin etmeyi i~r. kuracağız. Diğer taraftan malı za.ra-
'1 de bu ka11unu senelerdenberi ra uğrayan çlftçileore 'bu zare.r 20 
Zı ceın~e 'lxraluyıontz.. liraya ka.d&r olduğu takdi'rde mahke-

ıe.c;;a ~r. aynca. lbtı JMatde meye gitmek killfeltl verilmlyecek, 
is liYaaetne b!f' takrir W!mı:iŞ- Ziraat Vekili Mubli. Erianen (Deqmı: Sa. ı, 81L ' te * 

~========================================== 
Maine ye 

i Saydayı itcal ettiler 

HARP VAZİYETİ 

Suriye cephesinde 
Yazan: illlaa BORAN 

lnailizler ceaubi Suriye cephe. 
sinde ileri harebte devam edi
yor. Fakat bu ileri hareket ş.m 
cenubunda dvaklanut, Mbil ta
rafında az çok inkiıaf etmİflİr · 

~ Sayda limaıumn itcali bu .. P-

hareket eden motörlü birliklerin 
vanbkları ltecMfler hakktnda he
niz bir maliımat yoktur. 

Şuna hiiılunedebiliriz, ki cenup
ta 'ft ,arkta Framtz nwkavemeri 
ilk aünlere niabetle bir parça art

(Devamı: Sa. S, Sü. 1 •> 

SURIYEDE 

işgal edilen 
'mıntakalar 

istiklale kavuştu 
Şamın düşmesi 
gün meselesi 

Lazitanyadan 
ra Robin Moore 

Çör çil 
Hıtap etti 

Alman 
Konsoloslukları 
KAPATILDI 

............ ~~ teriyor. Şarkta Fırat havzumda 

Japonya J,apelı:ili Prens Konoye ======================== 
Atmantar Hatebe 

kaçıyorlar 

~ 43 sene içinde Amerika 
~ defa ofarak harbin 
...,.~ıne va.mvfbr. Het1 defa
. ··'Qtl işin i'çine batan bir "l'\WI tsmi karışnuşt~r. 

~ 
~: Aıw...t EMift YALMAN 

"lrir4iç eenedenberi Ameri
haı.bi ka. •çüncü defa olarak 
htj ~eşiğinde bulunuyor. Çok 
'itıe ~ır ki, her üç iıarıp hadise-
' de bir vapurun adı karış-

)\ ~k iiç sene evvelki İftpe.n
~~erika harbi §(>yle başla-

ıtı~tikanın İspanya ile olan 
~betlerinin ıpek gergin ol
~ .A ~r sırada Maine adında 
~~erikan zırhlısı Havana 
~ 15 ll)Qa gönderilmişti. Bu zırh
~ ,Şuba.t gecesi . ·bir iş .. 
'lleticesinde yandı ve mü
~~: batından 266 ki§i öldü. A-
~lta hUkimıeti, iştialin sebe
~~tarnak Ü7.ere bir tahkik 
llt11 kurdu. Heyet, zııiılmm, 
~tiren bir torpil atılması yü
~n battığını .21 mart tarihli 
ltıİISi le tesbit etti. Nisanın yir
bi; ~d.e de Amerika, İspanyaya 
~~ı:nıatom vererek Giıba.da.n 
lıtı-.. . ~ini istedi. 24 nisanda 

. ~ ılan edildi. 

~i.n; zırhlısının batmasile 
t~1lin edilmesi arasında iki 
~ .. fazla zaman geçmiştir. 
~ ~Uddet içinde Amerika hal
~ ddetten çıldırmış gibi ir 
'~e idi. Selim makamında 
~es biribirine: cMaine zıhlı
~ llnutmayınız!• diyordu. Öy 
)ıı~Uğu halde tahkik komis
~ Un raporu beklendi, kon
~ kanuni merasim birer bi
~lllamlandı, ondan sonra 
~geçildi. 

~beeri~nın 1917 ~ Umumi 
~ gırmesine Luzıtanya va
~un batırılması ve bu v.a
'~ Amerikalıların hayatını 

rt ?rıesi sebep olmu§tu. 
~~n bir Robin Moore hidi
~.111 karşısındayız. Tahkikat 
~ıayonu usul dairesinde ra
ı_; ~u .Yapıyor, kurulu itiyat
~ ~Cıbince Amerika halkı ıa
)~ ~ı:ı'kürerek neticeyi bekli
:~ anzara J898 senesinde ol-
~ d rı._un aynidir. Amerikan ru
~ egişnıemiştir. Rahatını boz 
tıı.q~ l'azı olması, kollannı sıva
~t ve harbe girmesi için her 
~~nda mutlaka ayni merha
tf:~eı,{'n geçecek, ayni nevi ha-

l:lir ttde bulunacaktır! 
%ı .\ A.ınerikan vapurunun Ce
~ 01 lllerikaya giderken sebep
t~ak batırılması ve arala

aını Sa. 6, Sö. ı de) */*/ 

B. Ç&-çil 

Dünya, ulvi bir 
kararan doğumuna 

şahit oluyor -
Bu kararın 

ne olacağında 
şüphem yoktur 
Lon.dra. 16 (A.A.) - B. 

Churohill Amer.ikadaki Rıochea
ter ü-;J"versiteai tarafından .kendi. 
aine fahri hukuk doktoru :payesi
nin tevcihi münasebetile ıbugün 
Amerikalılara hitaben radyoda 
ira<i ettiği hir nutuk.ta Amerika
nın keneli §&hıınna ıgöıeterd.iği iti
mattan bahsederek ezcümle tıöy
k demiştir: 

Alman harp 
femilerine 11Ucum 

Amerikan 
gazeteleri · 

bunu istiyor 
Nevyaır«., 16 (A.A.) - Aııne. 

rika raıdyosu m~harrirleri Mlhve. 
re ait a1-cakların bloke edilmeti 
hakkında B. Roosevelt tarafın
dan ver.ile" emri Robin Moor va_ 
purunun tor.pillenmesine doğru
dan doğruya bir cevap suretinde 
telakki edİy·orla.r. Mamafih mu· 
harrirlerin ek.eerisi bu tedbirin 
ıeç kaffıu§ olduğu mütalauında
dır. 

T<>kyo, 16 (A.A.) - 8...,.-e
lcıil ve cmi.lli ıhizmetler birliği~ 
a.dındalc.i ce.mi~t ıreMl Prens Ko
noye •mezkur birliğin merkezi ko. 

ı miteainin küşat celse.inde irad et
tiği bir nutukta beynelmkl vazi
yetin Japonya etrafında günden 
güne daha ziyade k:arıomaıkta ol
döiön. ~ ve fll!_nlan ~ve 
etqıiftir: 

Avrupa harbi durmadan geniı
liyor. Bütün dünyanın gayet bü
yük bir kargaşalığa atılması her 
zaman mümkündür. Buhranlı 
devreyi atlatmak. ve imparatorun 
zihnini .beyhude yere yormamak 

(Denmı s... 6, s.. a de) X/X 

Amerikaya cevap: 

Devriye 
sistemi 

Harbe vesile imiş 
ita /yada 

Amerikan malları 
tesbit ediliyor 

Lonc:lra, 16 (A.A.) - Alıma.n 
amirali Lüzo.W, §imali Amerika
ya hitaben radyoda aöylediğ.i bir 
nutukıa, B. Roosevelt'in de~riye 
sistemi yüzünden A~nyanm 
maruz hı.rakıldtğı çıkmazdan ac:ı 
acı şikayet etmiş '!_e demift.ir Jci: 

Eğer bir Alman kOl"saıu bir 
Amerikan harp gemisinin tK.i.bi
~ uğrarsa ya bir ingiliz harp ge
miainıin geim!ıe9.in.i bekliyecek ya-

Bütü.n Amerlkan gazeteleri, but da kendini takip eden hu 

ÖLDÜRÜCÜ 

Görünmez 
silah 

lngllizlerln 
yeni icadı 

Londra, 16 (A.A.) - Revter: 

fngnız ordusu ıbelki de yakında 
g'iZll biT' sllAıh1a teçhtz edilecektir. 

Bu sil!hı şimdi bir istihkAm wba11, 

olan Cambridge ti:niverstteslnln hlr; 
t.aleıbeei keştt'tmi~. Bu subay 24, 
Y&.ındMiır ve bundan ild. ısene eıvvel. 

makine mühendisliği ihtiSas ı,ubesin

'de birinciliği .kaZa.nmt.ftır. 

Bu 'BilAhm maili~ t&biaU\e ifıpa 

edilmemektedir. P'aftat 1ngiHz Mke'r1 

makamları bwnıB Alınan zırtıWı ta.ar
ruzlM'ma ı.eetr1! bir k&r.\'fbk ~ 

mötah\.asmdadır Bu .sH&h c~ 

•e giiızWcmeD bir .siııı.tı diye tawi'f 

ediılmek't.edlr. 

Sovyet 
Tank ve 

paraşütcüleri 

BOyOk 
Manevrada 

Bu .itimada l~ık olmak .için 
çalJtilCağım. Fakat benıi en ziya
de mütehassis eden feY aramızda 
me~udiyetini hiasettiğim Atardeş
lik ve birlik dtı)"gUBlldur. Dünya 
ulvi bir .kararın doğumuna §ahit 
oluyor. Bu :kararın ne olacağı 
hususunda hiç şüphem yoktur. 
Be§erlyetin mukadderatı maddi 
bir takım hesaplarla tayin edik-

Alman ba..rp !8'emİ~rinin tor.pillen_ Amerikan gemisinden kurtulmak Loncfra, 16 (A.A.) _ b-
meaini .ietemekte itti.faic ~mele- için onu ·batıracaktır. Bu takdir~ 
l'edir. de B. Roosevelt Amerikayı hat"- viçre radyosunun bilöerdi-

mcz. Irk farla yok herk• İf batma be .okrnak için .güzel bir lbaltane ğine ,göre, Sovyetler BirG-
Henüz muzaffer ~ibi görünea V&fÜ'rgton, 16 (A.A.) - Re- bu1muı olacaktır. X /X g":n·ın -··Ltertf ... ~rinde 

(l>eYaml: Sa. 6, su. :e de) - <Devamı: s... a, 8IL a •> ı-ı (Devamı SiL" 5, su. ı de) • mun TV'"'"' 

===========:=::==================== t•nklaren ve pa.-aşütçülerit. 

Belediye ve belediyelere bağlı ~~~y;:ı!a~~~~- """"'"" 
müesseselerin tekaüt sandığı Kıbnsa taarruz 1 

Kanun layihası meclise verildi. Layihaya göre 
memurlara bir çok haklar veriliyor 

Ankara, 16 (Telefonla) -
Be1ecliyelerle, lbunlara bağlı 

müCıHesclcr ve belediyeler :ban
kası memurlan tekaüt sandığı te§. 
kilatı haidttndak unwı la)liftuı 

Mecliae verilmittir. ·Bu layibaya 
göre, sandık hükmi 1§&hsiyeti !haiz 
ofacaktır. Sandığı Dahiliye V eki. 
kti mürakebeai altında tutacaktır. 
Bu kMun hükümlerinden istifade 

edecek memur.İyet ve vazifelere 
yeniden alınacakların .ilk aylıkla. 
rından yüzde 25 ıdiğer aylı'lcların. 
dan ıda )'i.i,zıde 5 kesilecek, beledi_ 

(1*"111111: Sa. 6, SL t te) l+I -

Le/koşe ve Pa/011 
bombalandı 

Lefttoşe, 16 (A.A.) - Resmen l>H
dirildıtme göre dUşma.n tayyareJleri 
paar gUnil .ı..eflkoşe üzerine bit' ftxnı. 
be. ealvoısu abnıflanur. Askerler a
ruıında lbazı zayiat vardır. Fak•t, 
hiçbir hasar olmamıştır. 

Pafoıı üzerine de dtiıfınMı t.ayya
l'deri bomıb11,lar a~a.rd!r. 

CRİPPS 

Moskovaya 
dönmiyecek 

Haber 
yalanlanıyor 

L.ondra, 1'6 ~A.A. ) - Reuter ajaA-

lngiliz - Fransız 
filoları çarptştı 

Lond7a, l6 (A.A-) - Müstakil 
Fransız ajQn&ırun Kudllst-en öğren

d\ğme göre Suriyenin ve LübRanın 

mıiktellkler tarafından LJI•• ~n 
ye!rier., hacekM. ~en yapflaıı 

vait .ınuctbincc, istikWlerinın tahak
kuku içhı ilk tedbirk:ri ahnağa iba.ş
taını.şkrdır. 

Şhndıye kadar i.\tgaıl edilen arazi
n in vüsati mütea.i:ldıt Fransız vüt.-

• bfJldlri'yor: yeUerinin mecmu ınesahai sathiyes.-
İngilterede buhman lngllterenm rw muadildir ve nüfusu da yanın 

M0&kova. büyük elçisi Sir Slafford, mil}'-Ona y&kındır. 
Cripps'iıı vazifesine dönmek.tıen i'rn-. Mm.takaların tenstkı ıst.iklal dava
tina ettiğı hak'kmdalti ha'ber resmi, sına bağlı oıan memurla~ idaresi 
maftfinerde teyıt edı1mernektedi'r. altında lbaşlamlljt.ır. Malı)ıe, polis, 

Reutel' ajansının diplomatik mu-, gümrük, oofm ve maarif 1'k!rl her 
habirlnin bifdh'diğine göm Cripp3. yerde tenStk e~Ji.lmiş 'bır tarzda i.ş· 

&kinle ve sair hUkQmet etklnite gö- lcmektodlr. 

rllıfrne'erini M.irclikten sonra M<>s· Malııta ve Jeuin '--1 edildi 
lt~ döneocktk. ,.--Pa...tiç ZagreJte dö.d1i 

Zagl-eb, H (A .A.) - Hırvat hli
~ reisi Ante PM•eliç yanında 
Jılareıpl Kvatem1k, Haricıtye Nazın 
Laıooıriç ve maiye.ti oMttğu halde 4blJ 
sabah VeıtedHd.en Zagrebe dönmtiş~ 
lıerdir. 

~ 

KwdUs, 16 (A.A.) - Reuter: 
ONlı umumi karargahının sözcll

sll, lıarekAt .ha'kkında şu tafsilAtı 

venni.ştlr: 

Müttefık iawve'l!lcr. bir ileri hil· 
cum hareketi ıte , Kısve'nin şımall 

şa.rkisinde \'C Şama takriben H kı

(~nı: ıSa. 5, Sü. 6 •> -

Biyik manevra~ h.,L:pan Rw p~ 1-v.du Wr 
aJUi,e konarken 



z 

Av upada 
2 S~n m 

Nasıl Geçti 
Annem ömründe ilk defa 

benden memnun göründü 

Tdif ve te.rcürnc hakkı t.tmam.ile mahfll7.'dur 

-62-

- Ka , yeni e\•, çok çok gU-
u.ı olmalı. bJz; orad yenı Türkiye· 
nin Kemah kadınlarını temsil ede· 
ceğiz. Bu küçllk •bir şey değildir. Di
yordu. 
Boş gürılerinnzde Boğazın ve Ada· 

ların en güzel yederlne dostlar ve 
akrabalarla beraber gıdıp eğleniyor· 
duk. 

Annem ömrönd llk defa benden 
memnun görttnilyorou. Beni nasıl tı· 

~ordu. 

lmly«du. Bendlerdc, 
z:iyafcıUcri eksik ohnU· 

Heie 1st.anbuıd n hareketimden bir 
gün evvel tertip ettirdiği son ziyafet 
pek parlak oldu. Gaz:fntn ın<:e saz to.-
kımınd n bir ttk grup gctlrtml~. 
en mimi \ dostlarla Boğazın A-
nadolu kıyısında Sfttıüceye bUyük 
bır istlmboUa gidilmiş, orada asırlaf} 
mış .ag arın g C6indc sazlı sözlü 
neşel Çerk~ tavukları ve 
dolm ar ~t. 

o gfutkU yemekte ~lanın amca
sı (M) Paşa ile yengesi de vardı. Bu 
ihtiyar gö~U P a annemden çak 
hoşlan De benim aram-
daki nn a nd:ı. da 
bafladı. 

Bu 1927 &eneS 'benim haya~ 

tımda en ibir sene oldu. 1stan
buida en :mt'l."fttt ve ~ı olan yalnız 
ben • o se tanbm seYtnç 

ten ktıynaŞiyordu. 
BüyOk Gazi mütareke-

dC!!beri Hk defa bir yazı 1staob1tkla 
geçiriyordu. Bütiin bir millet kalbini 
mamnı ı o Gaziye v ı. 

Onu a:raia:nnd:ı. gömlek saadetinden 
taşıyordu. 
• Doğrusu ıst.."lnbufdan a)'nlış bana 
bıraz çok acı geldi. Ne y.cni bir ev 
kW"l'ftak, ne d Leytanın dedığ gibl 
<KemaHst ı Avrupa.da. temsil 
etmek fikri 'beni fazla testrir etmiyor 
du. Ne çare kJ hayat beni ora<ta 
tıel<li)-ordu. Bel'llnc d'Ö?ldUkte:ı sonrııı 
da gtlnlerce bir tocıtk gibl tah8.!1$ttr
den ağtadmı. Kagcrahı.r !bent rk Btk 
Va.nzeye g6tt!r0yorlard:ı. Gfıya onun 
la ~ ha ttni te!Aft edecek 
t!m. 

* &rUnde ıblr.kaç gün ıkalıp ifterimi 
örctWrten ıeonnı. hC'mCn aon bahar 

moclcllcıi için P hareket ettim~ 
Bu mevsimde Parişte kimse yoktu. 
Doktor Fikri bir nederibert lsta.n
bula dönmu;tU. Nennin Nrsc gltml~ 
ti. Rozi Vıınsoviç P de pahalı 

bulmuş Y oslavyaya muhaceret et. 
mişti. Par1 yalnız Anni Tarnopol 
\'artlı. lkl senedenberi ann le kar· 
deşlerilc Paristc oturuyordu. Zaten. 
benim Parlst.e aybedecck hiç vak .. 
tım yöktu. Yeni modellerle beraber 
evime ait blf90k ufak tefek de şey
ler almak icap edlyorou. Sekız o
dalı r e\<1 'ba..ştan aşağı doldurmakı 
kOlay mı? 

ya kadar yeni evin yeni kollekslyon
ları teşhir cdllcce'ktl. 

O g'lln,ct'de lblr gece Be.rllnln Mar
moreaı denilen cesim bir alonunda 
her sene rnutad olan Türk baloeu 
ve:nlecdktl. Ben bu fl1"8tl.tı !luu,;ırmak 

istemedim. Blzim &erıre Hanımcfen· 
eti ile ycnlden münasebete ba.şlamflk 
istiyordum. Yainız cutak tefek dike
cek> bir Müsfümen olmadığımı is
pat etmek zamanı artrk gelmişti. 

Baloda sef•rimlzle sefirenin bulun
duğu tarafa doğru yaklaşırken scfı
re beni gördtl. Dcrhfl.l yanına sokul
dum. Selim verdım. Sefire bcnı çok
tan görmedıği için b1raz hayretle: 

- !l.'crclerd siniz Hanımefendi? 

Dedi. Hep öyle yine başHtız havada 
mı g~orsunuz? 

- Şımdl daha yükseldım efendım. 
dedtm. Yakında gOldere erişecek. 

- Öyle ımı? Acaba neden? Dedi. 
- Efendim, dedhn. Şimdi, yalnız 

tıfak tefek dı1unekle veklt geçlrmJ
yorum da ondan. Birkaç güne kadar 
yeni evimin kUşadını yapacağım. E
mir :buymı.ırsanız bir davetiye tak
dim edcytın. Yeni modellcr'i görmek 
için teşrif ederseniz iJ:tlfat b~r
mu.ş olursunuz. 

- Hay hay. Dedi. Çok memnun 
olurum. Gelir görürüm. Adresiniz ne 
rede? 

- Budapef}te Ştrase 3ıt oo 
fendım. 

a e-

- O, o, oratara nasıl çıktımı;? 

Dedi. Oradaki e"I ~i ı b1'r servet
tir. 

- Evet efendim, hakikaten pek 
pahalı, f&Jkat, ev kiramı verebırece
ğımi tahmhı ediyorum. 

- Mafallah çok iyi, gayretinizden 
n~mnun oldum. Dedi. 

* Ben yooI cnıez:oın un açıldığı lfü 
Uç günde misnfirtere çay verilmesim 
istedim. Ve Berlinln en m lUr pas
ta. veı çay O\'l olan Mtrtka'yı Uç gün 
ı~ geleni r hizmet ve ı;ay pasta 
sandov:ıç dağıtmak için k.lra:ndım. 

Ben m bu en Yinçil gUnlennıde 
Lcyl!nın hA~ Bertine gclmeyişıne 

çok canım sıkılıyordu. Fakat zavallı 
kızın amc ı <M> PM:ı blıdenblre 

ha.ııtalanmlf, iki gUn lçındc ölmUştU. 
Bu fel!ketten sonra hiç ohr.azsa iki 

y kadar yengesini y lan: bırakmaıe 
ıatemiyordu. 

Ko?lt:lcstyonda t~ıı· ~·ıı ytlzı.ten 

taz:a model hazırlanmı9tı. Bu :mo-. 
de!\t>rl bl'zl:mkllem b-Jl'a)ı'!ı altı geno 
kız salonlttn dola rak gösterıyor
lardı. 

Benim orta salonum kıymcUI İ

ran halılarile ortadaki kocamsn sarı 
mangal san şamdanları Jd!Ulphane
si ılcuı; t\lyünd n koltukları gcnış u
zun bir dıvanı birçok yutıklarlle 

hem prkı !hem ari>ı birbirine bağ~ 
lıyan hakikat.en sUzel bır salon ol· 
muştu. Hele salonun b.'r kbfesınde 

duran latan'bulda bılhıuısaı yaptıUı
ğım çini üzerine T~'fık Fikr~ın. 

*'1 ümidi f<e:netmem. dl-
lenmem perubab 

«Kendi <ıevvlnı, kentH eftıUdmde 

lwfıdJm ~rlnl.» 

clohl~ Uwkı Mııırel·tttl ıt,ra.ndır boy 

VATAN --- -----------·-· -··-·---------------
___., 
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El-llR 
Gazi bulvarının 

inşaatı yakında 
başltyacak 

Gazi bulvarının .imar planı fen 
müdürlüsü tarafından tetkik edıL 
mekteclir. Tctklknt bit.irıldiktcn 
sonra inı;aata baılanacaktır. Bun. 
dan ba§ka 1 aıkışja - Dolmabahçe 
yolunun şose olaraık .inşası takar· 
rür etmi tirı. Bu yoldan demir te
kerleklj arabalar işliyebilecektir. 

---o---

Şişli - Maslak 

Yeni bir asfalt 
gol yapılacak 

Şişliden Maelağa kadar ~iden 
ufalt yola muvazi olarak bir as· 
falt yol daha inşa edilecek, bu 
asfalt yolun uzunluğu 7 .kilomet
re olacaktır. Yalnız fo§aata ba§
lanmak için para tedariki icap et
t.iğınden §imdilik yolun üzerinde_ 
ki kıöprü ve menfezler inşa edile. 
cektir. 

Eğlence yerleri 
teftiş e :iildi 

Pazar günü ıbelediye kaza kay_ 
makamlarile nahiye mü<lürleri ta_ 
rafından ıbütün eğlence yerleri 
teftiş edilm~fr. Neticeler beledi
ye reisliğine bildirilmistir. 

-<>-

13 ton çivinin 
tevziine başlanıyor 
İstanbul .ithalat €Ürnrüğünde 

muamelesi ikmal edilen 1 3 ton 
çivinin ne eurctle tevzi edileceği 
Ticaret Vekaletinden orulmur
tur. Öğrendiğim.ize ıgöre bu çivi
ler, evvelce ihtiyaçları tesbit ediL 
mİ§ olan vilayetlere birer miktar 
.takaim edilmek euretile tevzi olu_ 
nacaktır. 

Süpürge fiyatları da artmış 
Süpürge fiyatları, imdiye ka

dar misline tesadüf c<iilmemi.§ bir 
d.erecede )liikselmı,tir. Evvelce 
15 • 20 kuruşa alınan SÜpÜrgele· 
re son günlerde 50 - 60 kuruıı 
istenmektedir. Fiyat rmürakabe 
bürosu, yaeılan şikayetlc.r üzerine 
faaliyete geçmiştir. 

,-Soruyorlar ? 
'\ 

ller yıl ııırakl!U'# ba.'!ınt·44 ha-

nyett~I\ köpliren ağııln.rda,n , u 
ştkA)let fı~'IQnr: ı tanhul gibi 
dörC: yanı Jrl6llba.lıula ~nele

nen bht şehl.nle ba.rd ğı kırk pq
r yaı su islll4 nıi t Nllıayet, bu 
şlkftyQtler u.Jllka.lıı.rı kula.klıırn. e
ri ,lr ' bir gUn baleııu·enJn şu 
cmJJ pzetelenlıe bellrlr: Mernb-
ulannın M1ğutulmlll}U so. soğu
tutmanu~i 20 para)a a.tılacn.k 

,..; sucular, bu fil t r yazılı bir 
le' hn~ ı dukkfınının g;öılilı:d>Ue
~ bir, ~ l".rlno saf·ruc. 
l'ıllarıta,nbcrf t e1mırlıan&n ay

ni ştkAyctler lC emirler, ne Yt4· 
7ılk' ki, bir bardak ımyur\ fiyıLtı
~ bin tttrlU so pa.ra,·a lmth:e· 
tllt"l. A(".ııba bunun için de-, Fi
yat Murakr.tıbeı komi ) oııuo.a mı 
mUral'.a>.ıt etmell? 

anve tevziatı 
Ticaret Vekaleti tarafından 

Ticaret Of isine verilecek 
d~rektif dahilinde yapılacak 

Brezilya f. A. Kahve Şirket. 
ile ithalatçılar larafından getirti
lerek, Ticaret Vekaletince hazlT
lanan prenatı>lere göre, vilayetler 
arasında tevzi ve taks;m edilmek 
üzere Ticaret Ofisine devredilm~ 
olan 30760 çunl kahv.enin tiya
tının tesbiti hlJsueunda, Fiyat Mu
rakabe müdürlüğü tarafınd.rn 
yaptırılan tetkikler neticesinde el_ 
de edilen bazı esaslara istinat edi. 
lecekt:r. Bu e aslara göre: 

Kah' el erin iskenderunda Ofü 
depolarına m..!iyet fiyatına, Ofis 
için 5~ 1 komisyon ilive edile
cektir. 

Kahveler bilumum vilayet 
merkezlerinde tek fiyat üzerin· 
den satılctcağından, bu fi) at yu
karıdaki esas mucibince tesbit 
edilmiş bulunan maliyet Hyatına 
6,25 kur~ ilavcei suretile bulu· 
nacak:tır. Bu itiıbarla kahveler 
uzak veya yakın han-gi vılayete 
gönderiliree gönderilsin, o vila
yetteki toptancılara aynı fiyatla 
ıatılacaktır. 

Bu 6,25 kuruş ücret Çoruh, 
Edirne gibi uzak ımesafeli vılayet. 
ler için 1 kjlo kahvenin nakil üc• 
reti olarak hesap edilmiş bulundu. 
ğundan, yakın vilayetlere gönde· 
rilen fiyat tevziinde istimal edil· 
mek üzere, Ticaret Vekaleti em• 

rinde, bir cKa.hve ıhtiyat hesabı> 
teşkil edilecektir. 

Bu suretle elde edilecek fiyat 
9o 5 toptan<:ı karı jlaves.i ile vi
layet merkezlerindeki toptanda. 
rın perakendeci bakkallara veya 
kuru kahvedlere satış fJyalı bu
lunacaktır. 

Perakendeciler de bu fiyata 
1ô 8 perakendeci karı ila vetıi su
retiy~e kahveyi müstehlike intikal 
ettiıeceklerdir. 

Bu esaslara istinat ederek çe
kilm4ı kah.venin perakende ıatıı 
fiyatını mahalli fiyat mürakabe 
komiayonları tubit cde<:elderclir. 

Bu euretle, muhtelif eUerin ;&Za. 
mi eatı, fiyatları tesbit edilen 
kahvelerin tevzii Vekaletçe T.tea. 
ret Ofi~ne verilecek direkttf!er 
dahilinde yapılacaktır. 

Berberlerin şikayeti 

Eski talimatnameye uyularak permanant 
makineleri müh.ürlenmiş 

Halbuki herhangi bır .şikayet ol
madan bizim makinelerimizi mUhUr
Hlyorla r. Bu makinelerin her lb!ri 
250 - 300 llıadır. BUtUn lııtanbulda 
me\'cut olan makineleri bu faklı' es
naf ancak bir ekn parası kazana
bilmek için etinden tırnağından art
tırdığı parayla aJm!ftır. Bu ımaklnc
lerln kaldırılması ekeeri dilkkA.nların 
kapa.mqasr. bil"" ç<ı~afMerin do aç 
kalması demektir. 

Belediye taiimatnamesınde yazdı 
Aletleri alabilmek için Avrupadan lbu 

Aletlerin gelmesi lı\zrmdır'. Bundan, 
bir ka~ ay evveT lbir arkadaşımızın 
1000 liraya Amel'lkadan getirttiği 
bır fı1eti onu kuilanmadan eokağa at 
ıııas.ı hakikaten feci biı· şeydir. Çün
kü bu !Jet Belediye talimatnameaine 
ı;c>ı-e transformatör ıkullanılmasına. 
mütıalt <ieğıldir. Maldneler !abrıka· 
!ardan çıkarken dünyanın eıı mU· 
tehasşıs mühendislerinin elinden l'C9 

ikmal kursları 

Talebe kaydına 
dün başlandı 

lstanbulun kültür i;;leri hakkın. 
da görü~mek üzere Ankaraya gi· 
den Maauf müdürü Tevfik Kut 
ııehrimize dönmütıtür. l\laarif Ve. 
kilJjğj ilk ve orta tedrisat talebe· 
ler.ini .ikmal imtihanlarına yetiştır
mek üzere teıır.muzun 1 6 sından 
itibaren şehrin muhtelif semtle
r.nde ikmale kalanları hazırlam 
kursu açacaktır. Bu kurslar 16 
temmuzda ba~lıyacak ve 2 3 ağus_ 
toete 901\&. erecektir. Kurslar ıhtı· 
yaca .göre, edebiyat, tür.kçe, fel
aefe, tarih, coğrafya. yurd bılgısı, 
mate:matik, tabii.ye, fızik, kimya 
ve yil'banc. dil dersl...rinden ola· 
caktır. 

Her der:; için lüzumlu görüldü. 
ğü nisbette kurs açılacaktır. Kurs
lara talebenin devamı ihtiyari ola. 
cak, okulun bulunduğu yerde ta· 
tilin:i geç.İr.mekte olan diğer okul
ların talebeleri de kurslara kabul 
edilecektir. Bu gibilerden k rne 
ve hüviyet varakasından başka 
bir ı;ey istenmiyecektfr. Kuralar 

hah eaat 8,30 dan 13 e kadar 
devam edecektir. 

Şchr.imi.zd.e açılacak kurslara 
girmek .istiyen talebeler pazarte· 
e.i ve per~mbe günleri okul ida
releri tarafından kaydedilecekler_ 
dir. Kayıt i~i ikmal edildikten 
sonra li1te ve orta okul direktör
leri bir toplantı yapacaklar ve 
fstanbulda ne kadar kurs açılma. 
sı Jazım geldiğini k.ararla~tıra
caklardır. 

~-

Maarif Vekaleti kağıt ihti-
41acını önlemek için tedbir 

alıyor 
Maarif Vekili.iği orta tedrisat 

müesseselerinıden gelecek sene. 
ki kitap ihtiyacını karşılamak 
üzere hariçten kağıt gelmesi
nin mi,ifküUüğü karşısında ted
bic almı!§hr. Bu me,t..anda mek. 
teplerde taleb.elerin ellerinde 
bulunan kitapların kooperatif ve
ya mektep .idareleri tilrafından 
alınarak gelecek ıtcne djğcr tale
belere verilmeei kararla!Jtmlmı ıı 
ve vekAJe.t n~riyat umum müdür. 
Hığü-mckteplerden, 'llC kadar kı
tabın toplattmkhğını ~ıc $Or· 

~r. 

Turfanda üzüm 
Dün Tarsust•n şehrimize bu 

yılın ilk \nümü ıgelmiştir. Bu ü
ziimleri yetiştiren T amuş bağcıla
nndaın Nuh Uyşal' dır ve 150 kilo 
merheulünü tb.iz.zat İstanbula ge
t.lrmiş, meyva Halinde 41 numa
ra<b komisyon.cu Abd.ülganl Ah. 
me<tn dele.~ettle satışa arzetrniş-
ti.r. 

mekleldir. Bugün ilk gorünUı;te acıt ============== 
bir u&tura bflc tehfilkeJidlr. Ama us .. 
lwranın bir sanatkarın elinde bize ne 
kadar faydalı biı' şey oldutu moy
dandadn·. Bugün 'berberleri kontrol 
eden mühendislerin yanında da biz
den bıı' sanatkarın bulunmasını ıs., 

teriz. 
Berberlerin bu fikAyetlerlnln all· 

kadar makam1ar tarafından nazarı 
dikkate alınacağını Umlt ediyoruz. 

Altın fiyatları düiüyor 
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Al': 6 - GU1'": 168 • Rıur: 43 
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HtCRt: 1380 .. Cem~lelf.'l\el: 21 
VAK1T ZEVALi EZANI 

GÜNEŞ: 

öGLE: 
1KİND1: 

AKŞAM: 

5,28 

13,15 
17,16 
20,43 
22,'17 

8,46 
4,32 
8,32 

12,00 

Kapalı 
kutunun içi 

0

0 talya Nafıa nazırının rt~ 
bir raporuna göre italY' 

muhtelif yerler, harbin ilk se~ 
sinde, 70 hava ve 3 deniz bO 
bardımanına maruz kalmıf, ~ 
)ardan 112 milyon liret ra ~ 
sinde tahmin edılen zara 
meydana gelmiş. 1' 

Bu, §Üphesiz, yalnız Naf1•1' 
ait zararlardır. Daha başkıı.cd 
rarları da hesaba katmak 1 

eder. 
lngiliz tayyarelerinin 1talt•1 

olan hava akınları, ilk harPDI 
nesi içinde, umumiyetle İnS 
reden yapıldığı için, çok &JJır 
mesafeden gelen bu tayyst~'ll 
rin, bomba hamuJesi i.tıbi~,. 
pek müessir iş görememış o 
)arı da varittir. , 

Diğer taraftan, İngiliz tıı» 
relerinin her akında en f ~ 
dört mevkii bombaladık itıL 
gözönüne getirecek olursak, ,., 
yaya hava akınl rınm ancak (ıJ 
sati olarak yirmi be§ gUnde 
vaki olduğunu da anlarız. 

1 
. . ııı 

Şu halde, talya arazısı, ,J 
harip devletler arazisi arası,, 
belki de en az b v büc:uııt 
m ruz olanl rdır. 

Memleketimize gelen irı~ 
ce mecmualarda hasara • ~ ~ 
yan binaların, batta tehır eıd 
resimlerini cörüyoruz. Herb~ 
orada da zararlar, İtaly~~.!r,11· 
den çok fazla olarak mıl,-
ra yükselmektedir. , f 

Almanyaya gelince, kend~tif 
birleri olmazsa, üs ittibaz

1 
\~ 

İşgal alhndaki tehirler, ta b 
daki gibi yirmi bq gü~cl~,(f 
değil, her Allahın gilnU ~ 
akınlanna maruz kalıyor. ti ıı 
burgun, Kolonyanın, Bre~ 
Rur havzasının amansız f f' 
hırpalandığını da biliyoru~:ıJ 
kat, «Hikmeti HUda, busU~ 
akınlardan meydana ge ıctııl" 
muhakkak olan zararlar htt fi 
da ne bir rakam işitiyor&!~ 
de memleketimize gire~_t..dlıi.' 
takım Alm n mccmualll'' 
bir tek resim görebiliyoru'- b'r 

Anlaşılıyor ki, Almanr• ~ 
bin baıınd nberi bir k !Pab; 
tudur ve öyle kalmakta cJe'~ 
edecektir. Fakat, akıl ve pl~je• 
röntgen gibi, bu kutunun jçı ,d" 
kileri, müphem de olsn, ıııe> 
na koyabilir. ,tıff' 

Peyami Safa, dünkü fık'~ir 
da, tercüme edilerek gazel ıı" 
de çıkan Bernard Shaw'ı" ~ 
makale$ini vesile ittihaz 1;J• 
sene o meşhur «bakışile» ~,· 
tereyi yakıp mahvetmek 5e >"' 
sına kapılmıı. İngilterenin b~d~ 
men «bakış» tan ne d~re beıı' 
kadar müteessir olacıt.:• ..... ~" 

B • 111eıv 
ali.kadar etmez. enı • ~1ıl' 
düıüren bir tek nokta vıır; 1 ~ 
harririn «5İr» dediği ~~5~e( 
Cahit ve «Mister» dedıg1 vq# 
meddin S dak kendisine ~ ıJ' 
Peyami Safa» diye mukabe 
bulunurlarsa ne diyecek? pi 

KÖR~ 
.. I~ 

Halk ayakkabısı bir tur 
yapılamıyor 

11 
b .. o5\IJ\ 

Fiyat mürakabe ur ,~ 

Berllne döndUğüm va.kit, :hem ye· 
:ırt cYin tanzimf, hem de ırn<ıeldlerin 
h3Ztt'lanmamnd n dUnyayı C(>recek 
halde değildim. K1' ba.tjlamadan cSa· 
dı> terzihanesi par1ak bir açılışia 

işe başlamalıydı. Gccol<ıri btro ikiye 
k dar yeni modcller kesip ertesi gU. 
nU tş:çllcrc verilmek Uzcre hazırlı· 

yordum. GUndtlı;lcrt, Parlso gitme
den evvel ısmarladığım mobleler gel 
dikçe onları yakışacak surette oda
lara tanzim n uğraşıyordum. Hele 
J.amba Z1yulvı odalara ve simalara. 
güzellik vemıck lh usunda pek bU
yillt bh' rol oynuyordu. Onları :mu
vııtfakiyetlt lblr aurette yerteştlrmell 
ldf. 

dünkü toplantısında halk 11~ 
kabılarının yeni fiyatları~~ 1:11~ 

nwna» \..._ için konu ulmu a da henuZ·~u 
«v-..Aa hür, ._,. ı httr, ~ ...... __ , '1111._ ___________ ., ld1 •·ft bet Lı'r netı'ce elde edilmeın1 

3,07 
YATSI: 
1MSA.K: 

2,02 
6,25 

Altın fiyatlan inmekte devam 
ebmekted.ir. Dün RC§&<Üye altını 
26,20, külçe altın 330 kuu§tan 

Ben dckoratoı-larla tanzmı edilen 
evlerden ~lanmam, Oturduğum yer 
lerde yalnız kendi •atuılyctlmln ya
ratacağı hususiyeti ararım. Her kü
çUk şeyio kendim meşgul olmam. 
vaktimi çok zaltıyordu. 

Bir taraftan da ki mUştcrileıin 
hepsi yeni db ~r için sabahtan 
alqam& kada1' telefonda benf izaç, 
cdlyotıar. Yeni cmezon> un açılma· 
sını beklemek istemiyorlardı. 

Evin aı'ks. tarafındaki iki oda 6· 

telye yapılmıştı. ~lerln adedi otu
za çıkarılmıştı. Hesaplan gömlek I· 
çln, bir kıl.tip tutulmuştu. Parlst'.en 
bil' de Rus bcı kadın getirtfhn1't.1. 

Leyi! teşrtnlertn sonunda Berllnc 
gelecekti. O vakte ika.dar 'btr ~a. 
$&48Caktım. Modelleri gSstermek 
içln de Beı'Hıttn gUzol kızlarmdan tiç, 
tano manken almıştım. 

Açılış gUnUndc İstan'buldan bek· 
Jcdlğlm tflY&l.llrın haWann Yct1şml
yeceğlnden çok korkuyoroum. Halı
cız bir evde moble ne kadar gU.zef 

0 ytnc hiç bir azamet ohnuyor-
du. 

Uzun heyecanlar Vtı bUy\tk yorgun 
iu1dar net.lceslndc iki ay zarfında lbU, 
tün buı?1 r hazıı1amn t. Bit' ha!ta-

uı=au u& •A' ........ •l!!!!!!~~~~~~~~=::;;;::ı:;::~~:za.ma;;;~n~k;a;b~ah==a=t==U:tüdiie~m==~r~,~yo==l\C::a:::8:a:n:lın:=ı§=t~ır~.iii=:i~iiiiiii:iii:iii::iiiiiiiii::=:iiiiii~::;::iiiiii:::ii~~!!!!!!!~~~~~~~~;::;:;~~~~-:;:;:~ hUr, bir irim.» ~tt' 
kl)ordu. 81nt)a )eleği nlclıktnn sonra - lytylm, lıenüz kendimde) bn. ~llster Beyit!e'linl yazdığım yuvarlak ma

sa. ecnebi gözlere pek~ görUnUyor
du. O gUn orta 1ona gazetecileri 
oturtmuştum. UmumlycUe terzüıa

nelerde husust mUkellet alonlara te
ııadUt edilmez. H lbukr burası benim 
hem terzihancm, hem de kendi otur
duğum evdi. Altı eened nberl on dört 
dota adres değlftfnnı,,tim. Altı ee
neddnb«l oda, ve f/V, yUzUnden neler 
neler çekmem~lm. Bu kadar çalış
mak bu kadar yorgunluktan aonra 
misafirl riml eoverek kabul edecek 
bir salonum olmasın mı? 

o gUn gazeteciler, v' butUn gehın
ıer elbtselentcn ziyade lona hay
ran omıu,Ja.rdı: 

- Siz buraya Kayseri do kabul e· 
dcblllr61niz. Diyorlardı. 

Saat tam Uçte Sefire Hanımefen
di siyah bir klltk manto ile !~ gi
ylmnlş olarak geldi. 'Oç lonu dol
duran kalabalıktan !hayret~r içinde 
kalnuşLı. O hiç ibfr zam n cu!ak te
!ek dtktirllecek:. blı• MllslUmamn 
böyle blT fN açet~ceğlnl tasavvur 
edemezdi. 

Setircyi maruf mlişterllcrln bulun 
duğu ba.ftaki boJ salona aldım. Ben 
kaÇ haftalık mllth1' yorguluğuma 

ratmen kendimi pek ha.tff görllyor
dum. Misafirlerin ara.smda do~ı

yordum. 
(~rkaat var) 

O 
ilk de ir WJllla.m'a akıl öl,'l'etlyordu: ıtt1li 

Ciarron hlkfıve ine deuı,m et in ne.rede lae y 1 G So!ı-" EŞ L -Haşdl ç uk ceketinizi gl) ln1Z· ka.111 açılacak. 
alacak ınız. .,,_,. 

C rron kapı)& baktı: Sint)a ağı.mı burnunu )imle sardı" 
- lllkl) n w:wı detll. lkdi. lneı: nerede 

eıonra kapryııı do •ru il.erledi. Polb;ler: kal 
ise heıılınitl kendln11 çeke<:ektir. - Henin delik kiifi derecede nçılt dt>ıı 

Ellle billur tabutu okşuyordu. Zehlr ona Yazan: Roy Wikere - 43 - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
da t lr ediyordu. Fakat nlha.yetı.lz bir ce- tı;:eıi &-f remezsiniz, 1\11.ı;fs. Dcfüler. ~· 
saret "e metanetle buna karşı koyuyordu. f'nkat Slntya kimseyi dinlcnılyerok JI t 

kı)nuştı. Son sözü de bana cöldür!» Va.si- lan delikten iıJCrl ı;lrmcğo c:nbalıyordU·b~ 
- Sözlerimi yanlış anlanıa.,ymu:, M ter XXXVll tı·ı·rıU .. -nnra ıılıs,km ohm 'llrııdl\ He I hl yeti olmuştu. t,te bu şlddetıl duygı.ı.J.ar, bun- -.-- " 

Brlrll .. Hal \O tanrlannıla. ıtiJpheyl davet la.r danıa.rlarunızdak[ Z<vıc•l karunın tesirDe mu\'affak olacağına, emindi. Netcklrıt ıl> el' 
edecek bir f:('Y yoktu. Yalnız Bolden'tn söz· k:rdl Kn kalbinde stıt WU..L1AM BİR OMLET 1!1YOR r.a,T. oııra. kapının obUr tarafına. gr,çıl1 
lerlnde öyle m n lı bir ba.kl1} \ardı kl bunun hlı9tıedllmi!J fieY r. mun n 

ı.anJ.ı bıçağı !,'!kardım. Kızanın ölumu~ ııe- munlffak oldu. ..-•ı' 
iıetiabını 11ormağa mecbur oldunı. bep ola.n adıı:nu ,ur.-a.kkesı Roda. atıldı: - Oh, nlh~;et k&pr Junldı! Adamlar h!ılll geçit )eri a!,llllağa. uğ11~· Dışardan gelen .sefSICr artnu11tı. Balta ile _ Beni oldhnirliız, ~i. Bfın bu e\·e gel- Bu kelimeler a.,ynJ ı..arnanda hem Sintya.- )Orfardı. Blnı:L onı:u ~intyn. Roda;r.)n 1ı;ı• 
kaııırı mnnağa ~lışıyorlardı. Carron git- memi' ol<i8.Jdnn blitun lbıınlar olmryuaktı. nm, hem de lr Wlllla.m'ın altnndan çıktı. gm ,ncudünU iirükli~e,rek getlrdl. ııer 
tJkı;e :ıay~ n bir le sO-tlerlne devanı et- Bu özler doğru kil. Fakat bu tşte Roda- Kapının bir kısnıı nihayet kırılmıtfı. Dışar- sini d öbür t rnfa gı..~lrdIJ,er. I'' 

ti: nm ~nahı yoktu. dakller Zt'hirll h&ı\a~·ı bl9bedlnce &eri çekli· - Glıllp mi ter Rrir11)1 de get1rrı1eıı ,-c· 
- Bolden hana karşı mertı:.c davrandı - Doğrul Dedlrn· liUnl~ de tnm'ln olümü· diler. terdim, fuknt zelılr çok kU\"\Ctll ... l"i.UI 

n haklkatl itiraf ettı . .,, u 53ılerl ~yledl- ne ..,et~p olclunuz. Birinizden biriniz cezaya Poıt !erden biri ha)· kırdı: ı k blitiın zehir! içti dedi. rt'IJ\! 
ğtıd bugiin gibi ırl13·onım: çarpılacaktır. F~kat "fte bir muhiet veri· - .'.\futıoı..a olmU terdir. - Mister Brlrll) 1 de bir b:lsko ı gcti rocl' 

_ Affed iniz ıtster Carron Ben MMıo yonım. Bir sene onra Udnlroen btrlniz be- llcıp&I atrzıa.rnuı. burunlarına. nuındlllerln.1 Bu emri Slr \\ llllam 'urmı.:tı. Bu 61 

l\lalt\P.'i sevi) orwn. Kendisine mlenme)i tek nim tayin edeceğim ceız.aşı katıul edecekı;I- bağbıdıla.r. Öyle 19(1 ~l.adılar. Acele et.tık- poli lcr: ı:ı<' 
lif ettim. ni'ı. Kızım &'~en ..en.e (20 ~ubat) da ölmüş· lerl halde öteki kanadı bir ttırhi kmıı iı:erl - Kupı açıldı, kapı n.~ıldı. Dl)O b ~ 

Bu &ö:ıler atz;Indan çıkar ~ıkrru& arkada tu. Bu ı,,ene ::C> f.!Ubatta h~a1ı ~inü geldi. glremi.rnrlıtırdı. dılar. ti ,w 
1 t R.o.a •· l .. "''nt d ... . ki Bfr'·a•· dakllm Mnı'a: R lfı d<> noJant '110 bir feryat ılıl) uıııu. tıenıcn oraya doğru (Jarron bJrdenb re ım" 11, ~....,.ı .. o unun uıı· .,ı )1' e .. ı : "' .,. ,, 

koştum, fakat geç liıılnn~tıın. Kı.r.ını lıı~z·ı tline düştü. Raif fi.dam& ha.kryordu. ·Fakat - ı,te korktugum baı muza geldi, l'ilr ııına getlnlller. J>oliıı ınUduril r.es:-0d1,.şrı· 
ölUm halinde lıuldıun. ı,ıttı~ı &öder, gördlı- 0 ıta kenılinl iyi hissetmiyordu. Kapı.ya indi- Wllllaın g-eç kaldık galiba... lı!"raher mahZl'ııc glrı11. Zohriıı te ı~ı Wlt ~ ı• 
jil maıı:ıara kızdaki ) a.şaın k 7.eVklni ve rfüm dftrbelerl een.kl ba.şmın itinde hlltiedl· Polls müdürü pyet tel !flı ldl. ı,,intya'da. elan gelen taz.e ha\ ile uzn.lmıı,tı. J• ıt 1' µ • 
kUV\etlnl rnahrntnüştl. Ka.ranlık, u.adet iz yordu. ı"adoce bu (20 ,abat) tarihi hatırın- ayle ... )füdtire dedl ki: ne bu lıMB. hllla i<'Uoffh edilınİ):~ll~ il' 
,e 1 ıksız bir hayat y şanı8Htansa k.e9kln elan çıkmıyordu. Bu tarih Bolden'in evlen- - Bana çabuk yeleğhıi'ıi 'eriniz, ~lr Wil· da,r ağırdı. C ırronu olduğu ~erde :\ ..ııtilı: 

1 dl.ti ...ıı ... du". Jln-.,, Ha .. ·dl •·abuk. Yün ,'\·ele~lnlzl bana n· larak tıulrlular. Ra son ~nnmıı. y11ıdııı, hançerini kalbine plamağı torclb etmı,t. .~ _.. .., ~ • 
Blılm kanmuı.dü. tıaı \alL5«lt hl ı hAklm- Roda olduj'u yere yıkıınu,tı. Balf'da fe- rlnl-r. - GaUbn bu aclnm Olmıi • ıkdl. 11 
dlr, M ter BrlrU... Kı:wn kendi kendine na~ryordu. lr WUllıyn'ın rk sındakl ytin ;releğf çe- (Arkası yarı 
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Mithat Paşaya Bir edebi komedga ile 
· k• .. llir etlehigct dramı Çir ID f eca VUZ Toz kiD~• acısmı DilSet- r; . cıdır. ötekine P"' buliaün-. 

tirmemek için ıtilkaı ( azan . l le içli, acılann en timeali piri· 
koyarlar· Sade kırmw bfber a- Aka GIJndüz dir. Beriki ile kar§llapyorum. 

~ ( .... ı illd49) Merhumun oııu cevap verı'yor cıdır, mi.nas.dır, ona tat VM'- - - Namık Kemal «Vatan! Vatan!• ~ ..,._ ,,. Şam c:enuW ut mek için ya kuru fasulyaya ka-
4 

diye haykıran bil' konyak müp. 
~ Fr._. ınulra....et CfP'" tarlar, ya et yabnieine. Yok, tashihe kalkınsam beğen- telası hodbindir; diğerine ıöre 
~ ~--· INKe iki laare yazan: Ben de önce edebi komedya. mediğime hamlederek gücene- de biade vatan ve millet qkını 
a.._l - r.;: aahil &o-• iler [ , dan bahsedeceğim. İster güllaç cek. Kulpunu buldum. Bu bir gönüllere ve fikirlere veren bil-
~!._ S.~da ... ;:;~e AU .., .... lllTBA T ı yerine al.ıaıun ifter yabni yeri- unutulmuş şiirdir, benim oldu- yük bir şair. AbdUlhak Hlmit 
L.:.........., olan t.aia • Hiir frUlll - ne. tunu da aşıran bilmiyor. «Kötü aana göre iyi gerilmemiş bir da-
L ' ; ~,,,...,.. _....._, ı.vDAM · · ı ı L • Bir zamanlar şiir yazardım. olduğunu bilmesem imzamı a- vul. bana ıöre şairi bam. J::,e. ~ ., ,..__ ___ ,__ ~ ıuetctmın qtzı· ı marifet aayıyorlar. l-lele ma-kale 'k et 
~'tlfttrajı wi bir~ a., ran 1941 t&rihli nülbuırıda, Alt- sahibinin Abdülbunic:ün M•hıın'ıut Kendimi de pir sayardQn. Ne t.ardım> demedense §UDU de· nap züppe, Cenap lirik. Fi r 

"'- lteraık iltika .... iıde lair tlü161isin Katli aerl,vbuı altında, Nedimın ve Abdülumin metfıı aandmız? Kemalin yüceltline e- dim: hep, Fikret hiç· 

• 
"Ye ceP.Mıinde: 

• 

1 SiY Asi ~A~ 1 
Ukranya davası 

Y ezen: M. H. ZAL 
A 1man,. • Sovy .......... 

amda ibtiWlar çakacepuı 
ait rivayetler berine el.,_ 
.... tarefıncla Ukr...,. ........ . 
h.ldunda alikalar ..,...._ 

Ukruya 1D1Mlai m,mc. iki 
111 -::r,: Bir taraftan Uk. 
raa1a · •• UkraayUllD AJ,. 
........ harbi .............. 
bismet edebilecek yiyec9k " 
laam ....We meabalan, cliis la. 
raftan da ~· iltiklili- • 
....U... Ye çaJ.-lar •. 

hPlnaia 11111..tfak olur .S~~ Ka~ı~ol l9mınde .bir zatın )'lolWlCUki ~ıyre.tler.i kartıeın~a renlerdir ki kendilerini dev ay- - Çok güzel, çok aefis bir Hiç düşünmUyorua ki bir mil 
-....L r,.......... Şanla. ...... hikay.sılernu okudum. ~u. •erlev- nııl.rnu en.an rrıüatapi ad- na~ınd.a görürler. Bencilen CÜ· şiir! Sizi tebrik ederim. Bu yol- let.in edebiyatı, bir milletin ta· 
. _.,... •• hliık9tia Qlla 1Mi7iiiü- hayı okuyan adam. Nhibı ımaka. deımek ıboJkı de dAba doiru celer iae hayallerini cörürler. da devam ediniz! Çok o'kuyu- rihi ve milli coğrafyuı gibi yek. 

• 
1 .,,. ....,_ k.ı.rlar; y..,U BeJrut enin ne demek iatey.ecc.aini pek olurdu. Fakat ben tiir yazdığım ilk dev- BUZ, göreceksiniz ki bunun gi- pare ve tek çerçeve içinde öğre-

Ukranya çoktanberi iltHll 
riR lönnernit bir .............. 
Ancak 8reat l.itoYek •uih•dM 
sonra ima ltir mubatriyet ......_ 
ai pçirm.ifti. Fakat lJ1owJa 
valaap•v•ı..i Kiyefi .....,_ 
clu ltir 11hir taunaktan Ye ~· 
.....,. iltildiım. aıt rüJ• w 
emell•le metcul olmaldaa Wt 
bir uman vuseçmemiflerü. 

E M üaerind• fUka çöle ıyi anlayacaiı ~etle, cevap ver- Ali He"9ı Mitlaat relerde her nasılsa biraz ihti- bi ( !) daha. pek çok, pek gtızel tilir. 
a&dacıklırllldaa aıtak 1.ir m-k.ten müettini kılar. Fakat vii. yatlı davrandım. Uydunne. iınza •iirler Y&Zmaia muvaffak ola· Milletin biT ınü.§terek ktiltUr 

~ ,._ ~ ~ teaia ecl--. cude aetirmit olduiu .inkılip ui· [Midaat P~ M,la'UQla Y•· kullandım. Ne elur :ıte olmeı, calnuıız k b ı 
W... ._.. Frau..,_ ~UP'- ...U. una bayatını feda eden bir ada~ paı.. çirkin t~..U. sts&bnüae · cidifi vudır. Parçalanma a U r 
~ uatelııil"'eleri, ....... mın 1).ttratına bir avuç çamur at. ılipnemiftl. 8. Ali Ha1.., Mit· bir sinirli ve kıdemli şair c.:lkar Teşekkür edip ayrıldı. Bu ko· etmez. Kültürün bu pdişine ve =• .. .-çeki ..... rpak ve onu lnailtererun ıbendni httan ~ iiMrirMı bUnu hay. da adamı •alp akçe gibi bozu- medyayı bir arkaclqıaa aıtlat· inkılibımızın. ideallerimizin a-
-...:_ ..._... ... AjaMlar frUllA yapmak ve paradan bahsetmek, 

1 

retle ve teuaflfle okqdqk. Mitbat verir. Durup dururken çam\U'\I tım. Gtilüttilk. Fakat arkada- kıtına ıöre bir ıiıtem iJter, e· 
~aıa ~ nn.di, millet hcaabına cidden teeaaiıfc P ... , bitla bir...,., iltitııcl•dnı•, rıe d,iye üstüme sıçratayım? ıım muzipliği sevenlerdendi. Ye debiyatımmn 1elnü11eçmi1 ıiv 

t ~ bölıl-ilJde 18,.ı oWu. aytk o.ir harekettır. Huauaile ıbu memleketi l)Ucek b1tiin bir lete o devirlerde bir gün ta. mez içmez, şairi bulup 'hakika- rileri ıııilıt i.bidelerimizdir. Biz 
t . lll . . ""1wlar· badille- ecavUıe uğrayan zat benim ba· 1Mlinc. _..,.... lstrfl ıaücede- nımadığım birisi yanıma gel- ti açıkça anlatır· E:ııanp kızar- onla" ideolojimize !6re taıvir 

,...~ diilüadiitiıuil llti M b•'1l oluraa, aiiküt edem~yeceii le 9ÇIPlf, flsri utraAa Taif ala. di, kendini tanıttı. Meğer o da ma.4ığını bilmiyorum, sorma- ve kabul ederiı. Bunu tek kita
._ tesaait oba'8n........... ıayet tabiidir. Tefrika Mbib.i ıu• tlanlannda can vennit bir ••• heniaı Jibi pirmiş. Şu farkla dım bile. Fakat bir mUddet aotı· ba rec;iririz. Her lbidemizi tek 

?, nu l>ilmclidir ki. Mithat PMf. yal. ~ır. MefpWıetin it~ kite· -i o henüz başlam11. Ben ona ra ŞUnu öireıı<Um: Beahıı aley- ıekllle ıöateririz. Daha k5rpe 
,...,. •• ~ ... .....,, n~ kendi mUl•tln.in ıbendoemden -. pıtı.. Mtllaat p.,._. elin· göre epeyce elki ve üıtatnu. himde atıp tutuyormuı; Yeni yaıta kırk tUrlU edebiyat bilgi· ._.i 5-i,e cepla11W. Ra. bqka kimaeııin ıbcndeai ohnaınıı. 4ellt P.., .,._ AWdeJıe, Wr Um· §im! pirlere pya ben, §iirlerimi çok Iİ venrsek doğru olmaz. Bir 
~ Wr lllffkidir. lfurM• tır. MitJbat PBta. Retit. Ali. Fuat ran eeer4ne teeaclUf edilir. Ziraat - Bir şiir yazdım, dedi. Ba- nefil, çok enfes diye peokeo çe. defa a....a hatları milli idealimi-

lair tayyare .-'4am var• Paplar sibi lnciltere ile iıbirlijj lanbu, ~et Sand.P onun , ·- · ''-i -~ D- "---· · tiıü t fq id'I Zi ltu ............ -~, ..... _._, Mit· lunız, nasıl b'ql•cakımız? 'MUm kiyormuıum. ıin emrettiii çerçevede çıze-
"-.__ ........ a -nrra& ....-. ~ate n tra rı 1 er. ra 9 L.-t p ..... -L..-.. "~~ı".'.:ı::"-a- L.u künse tu"ıh etaıemzl l"ica ~e- pu··nyada. birrok hırsWıklar lı·m. Htr ı-micı. aı..:demiz hak· 

ı ,,... ....... timaJi ~· ~an Rll•Y•nın bir .tccavüıüne ... -T.- ,,_.. • ......,_ ., &6t ., ~ ...,, y ~ 
.._.,0 ...._ diiüm kargı kullanılacak siyaset :bu idi. ....ill..tl. ....... ulmtllUf• ceğim. olur, çofu da örtbas edilir. Ma- k"'4a ayni bilgiyi vere~1'1· On· 

il • Bu ietilwnlöe ,.,.ı.. Muharririn dediii aib.i yalnız ln- .-ma111ıım cihu ejyaHt MJIMtin.. Şiirin özü tashih edllmez, bel- l\im ıteY· Ki.inat bu oyunlırtı dan 110nra yüksek tah11lde, v~ 
• Jll'llla ş... " ..,,_... ıiliz hükUınetimn dciil. lnsiliı .t. W..u.t bir cl..-IM atlama aafa· ki imla boıukluiu, veıin kırık- kanıksadığı için ses çıkarılmaz. daha. BOnra .-hm ettıdler devn 

•• Fraw c"b•ilin ınillet&nin Mithat ~•taY• ını\l'hıb- tiJ. Wriıuıi anıf tııir rol oYMfttlft hiı va.rsa onlar (öıteriUr, diye- P'&kat kötü bir ıiirin hınııılıiı· baılayınca 4tleııilen tan.dı tah· 
I ............. .... ..... bet ve yübck tıkd!ri var<lı. Çüıı. Tiirk ....... b---• lranallk medim. Mademki bir tiirin bat· nı örtmek için kullanılan mqka· !iller yapdem, 'htlktlmler veril-

._ liW lrU ....... ..._ kii Mitbat Pap bom demokraai- ~~r."'. w ..., k•PllllUI kaaı tarafından tuhih edilebj, bil taarrUI planıaa doinaau hi.- ıin. 
iki ı... •ıtifli ltDlu. ıUn atcfli taraftarı. 'hem de d~- .....- ..--.. leceğini u.aıyor, kırmamalı· 

1
• , u~ıu ~-;;._çVJl"'Wll çerçeve-

=e-1_..u• .A-&L- :1-. uluö11n kur.hanı ol--•...... ~::1:-± : .. :..oewı lu .-.M· a pee. au ""86
_,, ..... r ~--- ...- ~ ... ..._.... ~-- - dah liııe bir takım yabancı renkler 

.,. ...._ ...... _... Mithat Pata bakklt'Cl• Avru• Is.tin ID ..,. ,.,., Maid"9•WI• şun ok~dum. Bir a 0 • Bir edebiyat dramıııa ıe~ koymuyoruz. Mjlli tarihimi&iıı 
oı..... ,_ ,,. leJrut pada yazılan bir çark kitaplar ara. ltirili blltakla llftlllAta iM sibi kwiuaı. Ve bir daha.. lince: ,.erçevesini karalama tahtu1na 

~.... r.._. .....,.... ında Luon le ouÇ· ün, üç yüz bir s•ı• ~ Jl!lllfut ~ ..ıili- Tuhaf. bu tiir beaim müstear Bunu klla ulataeajım ve sa- döndtmnUyorus. Milll eeebiya-• 
ku•aiai tmMı.0- .. )'fabk, 61M~t P ... • uıwHh nr7 HQdı ltir -~llM' ~ irnul&rla yudıjmı kendi ti- ym Huan Ali Yücelclen der- tımızın meltadiet nedea bu U.. 

.._;_ lq .... _.ııi • bir eeerin.in 0.111\dt, Mit!ftıt Pqa. d~ «~ tılillkati cel~!~ irim! Ne aöyliyeyim adamca· :aıan dileyecejim. 
~~.ecleld ,._ .... ,.. ... ın ietm.h _ _.ıı_:- frınaızc;a Y•· el~• bö1ı. ~ ,..... tarih•• gwııa., Benı·m olduilıınu bil-• dar çorba? n 

z 
c 

~:ıa: ve .......... o. mu· ııilo f\I ~.;;;:4:: .. düf olunur; mialtııki ... ıik• ..,_.tlwden "ç ,_ .:· :.~•:;_ -..t 1• Birisini g6rtlyonım. Bana Ne- Belki ben yınılıyorunı, bel)i 
n-.;. -L- L .' •• L.- .a1..11..1 .. t: . yor. ., .... eıaı, MIV14 unu u • ed' ,r.11 t" . 

mecbur ..t-. .....-. Türkler cUnen ve mMleken de· ... vır•, .. -..=-.! =~~ qıuı mecmualardan birinden a· dimi zemm ıyor. wl e ı SO· itin ilmi tarafına aklım enm-
u bi,w _.... lciad• .ınokrattwlar ve aerbeet fikidere -- il!-- - ~ §lrtnlf, kötü bir teeadttne bana yan bir devrin alçak, aarbot yor. Fakat törüyo~m ~ ~ıı 

d .ı::W:: •• .,..,cak :J::i!rt.'!"1d~üm.:.~~:r:: =-•= ~Allid~== getirrıılş! Nasıl bulacafımı ao- dalkavuğu diyor. ~·~ baıkaamı ~yledir. önce dev:tetın mılli 1&· 
· ...,.._ taW,. ........... Millhet Pataya iftirada IMaluoan .._,.. .. ,..., oWui• Wr .. .._.. ruyor. Bu ıUr benim hezeyan· f6rtiyonım. Onun ıçın Nedim tikamette tek k.ıtabı, ondan 

~ LL ~ ..,. __. .._... at f"nu cl& bilmeli.da ki Mitlaıt ...,...ilm•" .. .t....U? &tMm tannıdan bP' t..ııe&Jdir desem. parlak bir medeniyet bqlan11- IOftl'& aerbHt tahlil. 

t 

il ~ ...,.._ _....,, •· P.,. Bliciat valili vo kumandanı ISHt •• AMiiin l>Pw pzet• ışiir çalanın dilini kesmek ll- cınm en mükemmel tatrldtr. qer yanıldığımı afrenl!'8m 
a.it 1Nr .. ta olur. Bu kın Nec.it ve El-Ahea kıtalırını riıli his mi olnmu""ler?] zımdır diye meihur bir hüküm Birisile konuşuyorum. Fu~li çok :rnem.ııun ve mUte,ekkir o-l 

~İıııL- dolmlile Fraillalla· ıııeml~ke~ ilh•k •ili l-a&iliıJ;,. vy. ~e}}Jstli mahcup olacak. bedbin ve mecnun bir yaygara- lacaiım· 
·~- lllls11 .. •e1w+..a. .ia hotana ..-.ıı• •• 0-u· 
"~ kili .ı...-.. lefl'Ul f.iloeu ile Batrwn kalku•k 
~~ iltikHıatdıriMe lon• B•IWeyn adılarını ısiLtiii v.&it 
~ 'tt t1Mlllna w ~ Kolonel PılU lnailiz donın~lı 

r: 
h 

k 
d 
k 

~ 
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' hrbinde ve cm ...... a la• endiaini takip etımi,ti. Bu vak&· Bir müddet evvel lim&nımıı,.._ ....._lü bir.._. ı..ıı,.. an eonrı Midıat Papnın Irakta d~n ~tÇen ve liman.~~ızd8' botalt. 
~ .. ~ ..... .,...., alfnuı mümkün olmamlflır. Bu t14ıı tıc~ret.etyaaı )l!ÜSÜnaen vapur 
~.dili •ili ,lai .... hicliıte pl&ıriyor ki MMhat Paıa a~e~t~le ith•li.~ ar.-mcla çıkın 
S.-~ .._ ~lil llınllıul• wı.t menfaatinin icabına cıör• lur .iMütıf ıtetkq1ncie mahkeme· 
i.; t.il- .. yaraınayacaktJr. nciltere aleyhine urlk•• seç• ye rpUr~aat edilen Pan.ma t,an. 

'-......., "lda dilııkati ~ llua QIİIUr· dıralı Rcmt• ıilebi liınanımıza 
~ -.,.. etmıldıdi'ı 8iacl• ~•tiemit oüytik aıcMmla· ıel~. V~r ırt\ ... -.,ıcıd~n 
~ _. " tuk ~ 1'111 çoju İftcilizlerle .it S,eıelterliil. ~hna~ bir k"aNa tevkil ecUlcnit-

B_o~til 9lmıgan ı~.n~ler 

Bizden haftalık bir 
sütun istiyorlar 

• 
" 
n 

..a.......~• m ..... ,. .... e taraftar oulumnutlanlır. Nite· tır.T. -..L.J. • !...Ll: I 
~ ld tar.m ......... kim ~kil ""1di .._timiz dı ıc:aret ~-·· ~· o u-
~ Mı 11phıtl• .... •ticecle aJa,i .-a,.dı caMr lcıl• ft:&ll, Ar.- ve .vn.n .... ilt; Ro• 

Biz de memnuniyetle bu sütunu ayırıyoruz 
'8ir.....,. liı•ııeılde- ııuttır. ata .. " ~ altılll alnwnMını 

'- cephe de Li1tJa cı.,hıli Tefrilcad Mi~ p ırnuvahk FrtllÜf ve ftNlltaka li· 
~ kaJyu tananleri . -ı&.. · a~,-~...1..- 9tu~ı ava· ntan r~e ,u,wıı tevkifj em· 

" ı. 1 •. , mı• ..-ı m-~en ..,... ara te- · · · · 
··~llM, ...._Malım• eMlüf ellirrı. Bu tlWr merhum rnu venıuat __ ı,_. ----

e MTIJ hik .. Mn hakkında kullanılamaz çünkü J k d ı· ..ı f ı· 
lnliJiıa aa,,....a.; de Milhat Pata fikir ..,_1 • eir inkı· ıl en eru" ımefltınvı eı a-

lı • !t-Jj .. ani:--' n~ •pçtdır. Bir in~mın avwsi yet ırffı 1 
y ~ ... .'' . re~ ok.tur, tara~an oJur. AhYal ve vuiyeij fauara dola-

~.:!.. -:rı:.. ~ ~t P .... bıasün tarihe ımll ~le. lalcencleru~ Umanı ithtllt 
~ ~ fİiD• olmUftur. Her .inkdipıı;ı 'liıb.i onuıı ınuamelui bakmundan çak ebtm 

laahQI etmit ........ ıu. a hıltıl v• WYllPları ol.U.. Şu JTIVet kellbotm.ittir. Bura.ya c.ıcn 
~ .\W~ ...,.. ;....._ adar~ y~la . ·bıir tenff,it var. ~t etYllıllftnı ıde~&l ..Wleri 

cepla .. ifte inhisar eMceii· U, nnih 0~.1:ı:-nl. yapıJmahclır. tarafanclan çoklJmua V• limanda• 
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~... MllU' " 8li- T eetıliif~e goruyoruın k..i b.uları ki cüınrük ve ttt telİMbnın daha 
t !loiiU u..i...k illa lAe Ql•n ıvey~ C~Ul, almilf ıbüyijk l'l'l\lntazam ':C tnÜUanol eir ha· 
... bir ,.ı JGldar Çat daınrlara alt •:v..a vabları mil- le cctiriJımlei alfıklılllaılar~a karar. 
~ Fraav.... ....... ıl ile hataraları"9 teeavüa et.mail l.,ıııılmlfhr. 

~ .. , .. ···~· o -................... 
\,..~ =-·· ..,,. ............ ; ~ ilik llu -- .. 1111-

~ Suri7ede mubanMllr 

- Ferit eni bir doltlutu kmn&I• c ... -
r.t edemedill fibl Vtvetın Necınl Ue otan 
mUnuebetıin• vakıf olmadıfmdan ıııtanlım
ıı. kartı kaU bir harekete ~eoıtyor, Uk 
adımı oııdan beklemııtı erkelcllk ,aıunclan 
sayıyor. 

• T!P!!!KA No. 71 

~-:.";" ı.o.,. e1Plud11· 
~"'-harelsatiRa~ 
~ ........... h!' ..... ; ........ 
.... -~~~&. 

Ş..1..":....ua:.:--" •• 
~~ edi,orlar • .:-~ 

- Vivet belki l'erldln ktndl9b\l Nvdllini 
aanıyor, lbeUd de l>iWdı onun Kabana AtıJc 
oaduluftu b6ll,or ve kllk&nçllk ıaıU.U. Oll• 

IU'lll araların& gtrlyor. 

Yazan: Mueuez T ehıin BERKAND 
nu tetdt etmlpU. 'm,u vtk Keebanı.ı Alİ riftci ~ ~u • 

Sun,. itini ~ .. .. 
~ ............... . 
~---· Mmlıı ..... ........ wtlai~"· ~ 1 hlaıt Alnlaa,.,. hir 

'!'etenlnln en ktl41Uk )'&ıfuıdan 1*1 W.. 
ıı.r.kettnl btlen. au.Jerlnl ~uyan FUUe 
H&nm ic;l.nı bu üıUmal pek Uak addeclile· 
maıli. V.icdan, nefret etutl ve 'k•&ndılı 
KaM.nm mt8Ut oımamaaı için hat.ti. kendi 
autettnl bile f~a edetıilecek kallUIJ18tte bir 
krZdı. 

1ley1n 6z kısı cıldulu t>ll' hllklkattı. öyle Gu.tde ne Vlvet tıu reçmı, macerayı at· 
l'ken, Vivet burada mesut bir hayat stlrdü- renJrlerae ne olurdu? Gumdo "'flfçe aukutu 
111 halft Kubanm dUnyanın bir köteslnde hayale uj'ıvdı. Pakat kocumuı evlendik• 
8'nrünU çaJqımal& huretın..ı, kencltaini di· lerl sQndıen 610nceye kadar kendleine ne de· 
rt cltrl Ol'&)'a s&nm•l YQlk cleti1 mlydf? rece aıdık otdufUnU. maddi ve man•vt lbti· 
Hatta. J'fll'ttl• menmeee bile onun diled111 yaçlannı nMll tatmin ottlllni düfOnllpce 
1ibJ eertıeırt bir tımUr ıtırmeeı, kendi maddi onu aftetmemeelne lmkln olunMdı. 

Bu aıwyu ını~t:tle kalMM 
ecijroruz. Bize l>u mekıuıltu p
ctwp cençMrm bir cü' aeçmıcle
rini ve bize yazalarınt tönıdenne-
1.v.i rS. •iz, Omit ede~ ki 
yqa.cajderı l'Uılar canh m•VZll• 
lar• dokU11ee1k n ~ okqyq· 
~rde a~ u)Nanderacak mebi· 
}'ette ol••••· 

c1at w lıılkmlluı tMmlıı ~· aw .. 
Si. •Yelo felkat ve eervet... Halıukl 6t.ekl. 
Ali Be;vio ~ km -.ıı öteki. INıidbaht. 
btr çoculduk ıeçlraıjf. malarumiyet iıı;iDdo 
YafULlf ve nlbQet ber zaman boynu bU· 
kW& '* ökı9Qs vuQıltiade kü11ttı BiQ 81le 
ÇU olmaııllıtı lıa1de b&Jat cınu ÇarpmJftl. İn· 
eaıılar da oau........., 1161& da~ 
dl. Bu lbl1Qk Mıl•_,. tıllMlll icabillcen 
Ali S.Je "IWHmif -.zı bh' llllı ufNna Kec
ban feda ed&ıl,.,... -.a .... idin '1ll'tll1ttt ~ 
P'•it.- o Mide? 

J'lsa• otsdufu ~ ~ bUc 
tı. .,.,...,.. 71Jı11 .... J)qıanJa beMn ,.. 
leri ne mMi dlldll, M dt )'. -caçıan ~ 

Bu harpten eYYel Ukr~ 
büyük bir klMlll So97ell .... 
mühim bir k11mı Lelııaaatla, W., 
rer kuma Romanya ,,, Çeka• 
vakyada ıdi. Harplm ..,... it 
mühim iman ~ w...- • 
tanda birlefti. Yalna ç.llula 
nkyadaki küçük O- Muırll. 

--~ ~Uknn, .......... 
Itri ..... ..- 6ç c.-.pn .....,, 
Komünİltler So.yett..e ....... 
dırlar. Sat patiı..iee ...... o....._ AbmnW.....W.Wr 
muhtuVet iltiyorlar. lbmd .... 
lardatnsiliz • ........__... 
riae ıthenerek t.a Is* .... .......... ~. 

OUvor admdm U.ı , ... 
ialllllllD iddia•- l&e Alart• 
lar, ~ val•PP• ...... tfr 
emellerini iyı ~ 
Lehiabıadaki Alallaa ........ 
anda ,....,... ~ 
..... ile alba,.... ... .... 
...,,.......~ ....... ... 
........-W Ukn.eı• mlıııııılıfl. .................... 
1orlanmf. 

Demokrat Ukr• ..... .... 
lince, ................ Alııatrl-
bdaclır. Orada uıu..a ...... 
da albaıt kadar ...... ..,. 
tük ıuete vo ............. . 
Amerika demokruİIİlle al ...... ............. ~,. ........ ........,... ...._ __ ....,.. 
dav.-. hiw.k ıli...,.._ ,,. ................ .... 
• -..1'01 oC•ı· ...,ı 
1•lar. 

\JknQalılu ...... .... 
Nlli ........................ . 
ua...,- ............ .. 
_, ...... Miil. ....... .. 
~ siN iltilrımet .... 
.............. ,.a.Sot)ıder 
..... ........... p... ... 
d .L • • --~ • ~L.l.:..:.......11--CllNısı. ............. __ 
W1e. u.r..,,a n ı ılezi -,. Wr 
........ arta,. ...... ...... 
..... ÇiMi .......... u riıL 
So'97• ...,..... Ulawann .. 
tiklU ...... '* Wr ....... .... 
bektiJ .. ilmıleri iciD .. ... 
ietikW pl'eDIİplerini unaai ... 
... tatltik .... kaW ..... ----· 

Rebia Tevfiğin 
konferansı 

Vatan gaTıllf&dO 
kalb birlili 

Dlin ICmın6nU halllevtnde k111l 
Rebia Twtlk cYM'dım Be'ftal• oe
aaiyıeıth ııamma bir luınfe'rau '""' 
nUftir. Kcınferamın IUVIUU: .~ 

tan Y81 "8* kalb hirtill> idi. 
&ut lTM de 8111oııu dıltd 1* 

....,tel bw.aıtı dolıılunllaf&L ... 
1Na Twfik ~e ıetanıc k-
ntn benUI Aılkenıdan Seidlltal :1#; 
tarıtMıI lcadılllanna B&yan • ......_ 
ı.enemuı ..,.,... ....... l _ ..... ~ 
liylemiflir ve Ankaradaki cemiyetıa 
IMli,.ıllerini iu.b ederek ,......,. 

Jleıdar yapdan lıflerill '* llıta,tlltllllıit'I 
nı vennil}tir. 
BaDdMı IOftl"& da '!'al"dan ..... 

Cemiyetine cephedeki Jıleblnetıı:UclA' 
tanııfmdan g6nclerOıaaif mtıllballiar'\ 
dan bir kaolnı ak.....,tur. 

:Mektuplardan b&rt: 
cBusQn, prlde, kuıhtlırı.&ıı 

ile &-dWdtri 1ıtr çift yQn ~ 

~ dıLtMIJWt ........ 
.......... ..._.için ""-,.. ........ 

- NecmiJe selince. o zav&llı senç VtveU 
ktirt1 llllltUne MVdlli IQin bllfk& hiç bir '9Ji 
anlamak iatAmiyor, onun kendlelne bir ••· 
daka kabıHnden veıldilt saaASet kırıntılarına 
razı oluyor. 

ve minevt matyetıerl ve eenetl ne mtıte- Vtvete ıeıınce, in& da1'be belki de onun l• 
nufp bir erkete rut.ııyabUmeı.t JUmıdı. çin btı' •eli.met )'Olu olwdu. 1ı1aırur ka. 
Zavallı kısaıız belki de tıh" gün, yalnız ha- Keabanın Gcaıdeti ~u duJUl'IC" '* par· 
yatnu clcıldunne.k mecburiyeti k&ı'flSUld& ça hrrçmlqır, .,._., ieyan eder ve.,.... su· 
x.tarnonud& klr,nıına çıkacak Uk adam· sardı. 

~ Atacetr 8ıdanııı All llefln ruPııa 
o.ne.tn4en ~ stbl n-. bir-., 
le Cila hitap ettt: 

- •• ms dlnJumı en terats .,. l'Gk
sek ~ ~ GençltllnJ* 
lf1antt ~ lıll' laafa ~ kmnı
zm ııon neı.me a.1ar belBıabt --...... 
elbette k1 191 olm~ Haa.ki 'ba Vul• 
yet b&yle dwam ettillge. o dUnyum l)ir ~ 
••hıde ,um ve me,_ '* 6Jntlr eOrecek ..• 
Bu ~--· lalnir eılllnek. onu aaadeıte u,. 
Wfl\ll'IMlt laUyonun ben.- Bu UIU* .... 

diJn. Banda ~lDUJI tema .... 
ıında ~ .\nenin iDce ND"*'ftt 
ı&'dDm- Dert• kl bia ve claQPlı~ 

Bu vaziyet bir wcMl piyesine mükemmel 
bir mevsu o\a~Urdt. Ancak FUile Hanım 
bunun sfilUnç taratıııı görmtı,or. y&1nm 
drun lcıemını ~UJordu. 
Yavaş yavq bu dUfUnceler onu o kadar 

ea.rdı ki artık tıu sençlerin hayaUarmdan 
m8flll olan kendlai ımı, ctbl vicdanı bir U· 
sQatU duymata llqı.41. Bu hal ~ nibaye 
beYI• deYam edeblllrdl. 

FUileYl o.en tklncl ~ m ... 1. daha var· 
dı: AH aeym bilıtın emrunce •ıawı Mı· 
vınc ı.ayat 11nı ... Bunu ~••tmLftl. Btrkaç 

ı "' " 1 ,.. ~ "in &-tıtnııuııtu· 

la evıenmete karat verirdi! Ketbanı çok Bunlan dütftnttrlten n..tle Nlpr Hanı· 
seven Jl'Ulle Hanım için bu ihtimali dOıflln· mı a hatlliadı ve o 'Y'&kte kadar meyua yU
mek pek mcı idl. O, ne oluna oıaun, Kez· zllnden mtııatebll bir taell1lm seçti. Her 
banın hakiki aaadete ka VUflll&aını iatiyor- halde bu tneaeiede dtlfOnWecek lblt' klnuıe 
ctu. vara& o da Ntpt' Hanmı del'l'Mt· 

Bir ara {U,Undl1: Alt Bey ııımnın öldük· Fllileyt en çok m9'1U! eden ve endlteJen· 
ten Mnra d& 'qluhaf&aa edllmeeinl nlçın ı.- diren ahkp ~ &Jcrah&lar kSL Onlann dtdt
lemfftl? 8'nla i1U e&ik Olmalı idi. Birinci· kodu yapınalanndan, Qrtaya çlr'kln bir va
ai Gtlllde ve Vtv•Un Mrırad&n eonraıya tMı· ztyet çıkannalanndan 1'orituyordu. FJbt 
nu atr'9\m*1trt, Uttnciat de bu ~~. Kff- bt1Uln bu ufak tefek m&nn.r Ktlbanm •
banm baJ&t...._ vukua ı•l•bllecek ftna le· adeti namına feda edUemeıı mlJdl ! Za.vaıtr 
-lMIMWSer ... Bu ı.btAdw .. uen mey.tana yawucaıın .,uen kmlmıp olan hayatmm 
ıeJmlt, pn~ kıs koVulaıut ~n ar· b&yte kmk dlkOk bir !ıalcle denm etmen 
bk ,,,,.,·:o:ııu .,.illa .tamndı. Oerl,.e yalnız '&t calz mtY'l ? Otlaide Ue Vtedan '9afbe il .. 

kar.f' nrftndf, oluı bir a61U tutını-m -. 
nl affedlntıl Bunu. çok eevdillnlıı •IPRll!Q 
~ttyaı1CI numna ~ Onun &im· 
na wrulan kirli ~ .u.etlıa. Jeeelaa. 
nJnı, &nt'GnUn ..,una u.ar -.u blldık 
k&IJnMmr n omUll&rmda alır lblr 1Qk ta. 
... IQU .-. ld .. de 18teaıGllall. 

(~ .... ) 

~ ~ el ile bıtuımu. -
haıYlr .. ~ va.taama ve ~ 
rint ola ~ bu .... 

11Ul'11 dllkerek ~ .-t.en~~ 
Onun ieinde tapn tmafS Ana~ 
kadar detwil ctunuıu eeerlnnl it't 
ellerimle tutuJıonD. 
Şind ~ wıundulUmua 

arzu edilen t*1Me ödeJec~ 
~ w IMnim namm 
dedfı:JorUm. --= .... •ltıı• 
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[ ----=:::: Anadoluda VATAN -i -] 

Ali Dayı ve Döndü HIRSIZ 
Yazan~ El al ARIKOL 

Genç kadın ~er ndcn kalktı, yava!! 
adlmlnrl llerUycrel{ Uun.bayı yaktı. 
Bır mtldd ttcnberr ka.ranlıktıı. ısoba
o.ın önllndekl ayı postunun fut.üne o
turmu,,uı. Yanan at.eşin titrek ışığı 
k~ında hayallere d lmı~. Artlk 
hay r .., e du.,Unc er onu yarmuş
tu Y \'O.Ş y :va.ş pencerenın önUne 

mas;:ının üzerınc ıkoydu. Genç kadın B ·ı z • , _ 
=~~::::=.:~~ acı ı e yaren ıK 
slln. Odada ya.tag-mda korkudan bay-

tU Saat gece ya.rısmı çoktan geç
U G c kadının lçl srkılıyardu, 

U.)"ttUSU ydktu. Vakit tf.c bir tnr
ıu ge{"nuyardu 

gın bır hald olan genç ve güzel btr A T k ? 
==:~ '":.yo:::,::~ t mı, r a tör m Ü • 
!=::;:~ ~eğl~raııa: k::: ak ava mı ekmek mı· ? 
klkn ıkorkuun&k tçfn taşırım. Elin- ' • 

Genç kadında korku gittikçe faz-
ı~-ordu Kocası yine gebniyecek

L gaJ ba, kim bilir nerelerde idi? F& 
katbu du.,üll'Celer onu U7:m1.iyordu, ar
t k buna ıı.lı.şmıştı. Kocam dediği a.(;

z kı kokan bu adamdan nefret edl
~ordu H r akşam içer, ı;eç vaıkit e-

gelfr, bnzan da gelmezdi. O a
ti sının, zoru n evlenmiş ve sene-
1<.'t"denbcrı bu yyq ad!ımın kahrını 
çekmı U H r a.kşıım hem ailesine, 
hem ılıhaUn tıem de kesesine. fe
nıı.lık cd n bu ada.md n itim nflfret 

zd 

dekı rilveıl.ver yere dllştll. Kadın a- KaY15eri ile M latya aruında 
man diye ba.ğtrarak ya.t.ııtmda.n a.- ( ... ) İstasyonunda trenden İnin· 
fağl indi. HO'Sız: ce, Ali dayıyı kar ı.mdn bulduro. 

- Ne diye lbu eve girmi'1J?l, ben cıHoş ıgeldın -, diyerek hoynu· 
karşımda bir erkek göreceğim yer- ma aanklı. Bu tertemiz yurekli 
de bir kadınla karşılaştım, bu hlınlm Türk koylüeünün bu ıçten gelen 
crıkekllğin y&kışmaz d dl. hareketi beni, uzun bir ayrılıktan 

Genç kadın hayret lçtnde dona 
sonra babasına kavu,.mu§ bir ço. 

kalmıştı. Karı:ı ındn lrl yan ol<UV\"et- cuk gib.i ~evindirdi. lstanbuldan 
li ve yakıfıklı bir erkek duruyordu. 
Bu adamm vekar dolu sözleri tlzcrin. Yeniceye kadar ai.ıren yirmi dört 
do iyi bir lnUba bırakmı-?tı, artık saatlik tren ar.k d tılığı bizi san
korku y ini hayranlığa. ve evgiye ki .kırk yıllık lhbap etmifti. 

- Nasılsın AJ Dayı} Dedim. bırakmıştı. B rkEıç da'klka ~"Vel uy- Ç k 'k Allah · · ,. 
'- kadın bu k oca k~t.c ya- kusunun kaçm . hayallere dalma- - 0 u ur . n ~J)"!1· 

payalnızdı Eu yabuZlık onu hem tn h p böyle bir erkeğin ha:;rctinı Seni gördüm .d h JYl oldum. Sö. 
ı~~ hem d<' orkutuyordu Eğer ÇPkmesı dcgil miydi'> Ağzı daımal zünde durdun. B.z.i çiğne)'ip geç

b tlnatg hı oltı • bir b&ılka can· lc;-kt kokan, gec erini meyhane .k~ "".~· ~ekıubunu alınca .inan ki 
dan .se..,cıu 0 bu menfur adamı şclerinde geçir n, .kocasından ne gör butun k~cek Gcvındık TrendckJ 
c;okt.an b akıp giderdi Bu 1;ecc de mUştü ki?! . • Hrrsız: yarenlıkler mızı kö; ülerc anlat· 

kadar uzun bay d:Wyordu. - Korkın ymm, mzt ralıa.t.5ız ct- mıştırn. Onlar, aenı, şimd.i evvel-
Bazıın kendını bir iyü ~ tar- tim. Bu od dA yalnız oldugunuzu 'bil den görmü, gibi tanıyorlar. bi· 
u:dlyor eski ı:K>vııl.yclık devırlerıni seydım, girmczdı.m. Dedi. Eğilerek l.iyorlar. 
dU Unilyor, lbu u;mz şatoda.. şim.dı yerden rüv ıvut a.tdı. paııt.nlonunun - He,piniz aas olun. Ben de 
genç ve ceeur 'bir ışDvafye şu.toya ge- ar.ka cebiruı koydu o, •lmısız:lıktan aranız.da geçireceğim bir gunu 
locck. od:ı.sma. girecek onunla. zev:k- kazanCJnı, mUcadol ıle temin eder- hnyatımın en tntlı günleri arasın· 
! bir ga-: geçırt"CektJ. Genç ıkadm dı Zayıf 'bır kadının cwasınr çal- aa sayacağım. 
bu taUı hayallerle Zihni dolu olduğu mak onun ıçln f!ctmi;yeceğ"I bir - :Bir ıcünu mü? En az bir 
ba)(ie yata ma. uu.ndı. Elcktriğ .küçüklUktil. hafta kalacaksın. 
söndürdll Fakat b r tllrttl uyuyamı- Birdenbire kapının çalın- - Mimıkun <>I~ dab fazla 
yordu, hep taUı c ralar düP.;ünü- dığl <!uyuldu genç adam hiç telAş kalmak isterim. .Ben omrumün 
)"Ordu. gö5t('rmedi. Blltiln ooğukkanlıhğile yirmi ıb~ ;yılını köylerde, köy-

'f. kaçmak iı,;in kapıya doğru dondü lüler.imiz arasınd geçirdim. O ı· 
P it.osunun ya.kalarmı kaldırmış, Kadın te' la: lan çok sever.nn. Sohbctlerınden 

kuket nı öıriinc ~1' yarısı yanm~ - Gıtmcyin, t.meytn, lzı kacyl>-' 9ok iu:ı lan mm. Fak t. .• 
o ıgar ı dud nnnm arasında, l mm e tına saklarım. Kimse gar- - Haydi canım. Gelir gelmez 
kahvede ç ktı Bu gece hangi evı mcz Diye rıö)1cntyordu. g,ıtmekten aoz açılmaz. Bır yol 

ac ktl., Adımlarını s~ Hırsızı karyolanın altına Gakla.- köye varalım, b J ahm. Buyurun, 
yürihneğe ıbaŞadr. Soyacağı ~ dü- diktan sonra, penoercye koştu a- araba cazır. 
tün..., dlişünc r oJcata aapt.ı. O!· şağı baktı. Kapıda. poli l r, bekçiler istasyondan çıktık. Yanları 
uıtı:a iyi Sili vardı Vikutea vardı. Miltcmıı4ıy n kapıyı çatıyor- taylı iki doru kı.&rak ·o~ulmuş. 
aglam. ı.n ya.pılı ~ Kolay kolay lardı. kıı.dııı aşağıya lnd, polli:ıler- içine ot yayıl.arak Ü: tüne kilim 

at olmaz ku\1\'fltlı adaleleri 'Vardı den bıri : ser.ilmı1.1 olan arabctya bindik. 
H cıh~ bir rltck güzeli ıdl. - Evinize şimd h z girdi de- Köyün. yolunu tuttuk. 
Kader onu ney vketınlştl Mektep di. Kadın hayretle: - Kı.arakların güzel mapllah 
• ıralarmd:.ı iken yann 'bır hl?1KZ o- - Ne bıısızı, hayır hırsız mtın Ali Dayı. 
acağmr dn.nnur müydü? Bu kah- girm«\I , hiç bh' gUrllltü duymadım. - Bunlar bwm ıvehnımet. 

dünyada k yoktu. Kimseye Dedi Kadınla bera.bor i aramağa. tarlalarımızı rer, , )dı ır. 
d tmttz. k n bir f&Jde ~tadrlar. H er tarafa lbaktılar. mer far. Bazan da bizi böyle ta. ırlar. 

beklemez. Zayıf) ra. lcre ~.r diVcn alUan, odalar. çatı arası, 'blr - Hayvanla çifo;.iük ya~ıyor-
hameUI gözlerle ;uır ctı!Mh;n ,::e. y bui madılar. BekçUerdcn bın: sunuz. dem .. Makine !kullan· 

yardmu esfrgcımczıfl, onun bU· - Şa ılac ~y. diyordu, duvar- maz mısınız? 
tür gaz ı ze ınlere k rşı idi, dan allayıp, pencerelere tırmamlı- - Nasıl makine? 
b6 para li;lnd . ı;ef ık hayat ğınr gozlerlml gördüm PoUslcr ve - Mesela lr kıetor ded ·led 

rn, Y)a, ~ . :ten 1:ıaşlarnu bekçiler çekilip glttiktC'n aonra., f;'CllQ sürme makinui. H yvanla gun-
k ktırmıyan zenginler, onca şüphe- kadın odasına 60\inçle çı:ktı. Kar- de üç dört dönum nad 

5 
yapa• 

z kl dünyanın pek iyi ineanlart yolanın altındaki hrreıza haber ver- bilitsıniz. Halbuıkı bu makineler· 
d<'ğlllcrdl Oniardan lnlfkanı almak dı. Şlmdl kımşııunda aynktn lrt ynn. l ıe, buyüklukterıne Jrnvvetlcrine 
1 zımdı. Bunla.n kurarken bllyilk! kuvvctlf adaleti, y~ıklr bir cr'kek göre günde otuzdan yüz dönüme 
bir baıhr;<tnln duvarını nt!amış, bah- mülercddıt duruyordu Kadm yavaşı kadar t-0prak aktarmak kabildir. 
r.enin cn1.&llındaJd k iin att pence- ya.v1t4 ooa Sökuldu. EBcrUc e-'iermı _ Doğru un m , onlardan 
ı t:rlnden bırlnd n tçerl sirmeğc sa- tuttu, gen<: adam yarı çıplak 'bı.r hru· hakkı le f aydalanmaık jçİn insanın 

ı ordu Köşk kapka-ranlrktı. Cc-- de olan gilzcl vQcutlu, bu genç kadı- en az jk,ı, uç 010 dönüm toprağı 
enin bu tinde şUplıesız k.i ev run tesırl altmda kalmış gibı ldı. O olmalı. Nerede buralarda Ô.) le 
k nlcr çeikt uyuml.IŞla.rdı. da k dını kolundan tut.mu.ş dilşOnü- ,_ _ L • • t" E b d · 1 

ocw.öy.ıgı r n • a ayımızın tKJ, 'f. yordu, ıcak nefesler blrbınnc ba- •. .. d"" · t 1 B 1 
C..,... k ... ~ ""'t"w.nda ,___ """"'a lU h h crly du uç y.uz onum ar ı var. un ar 

~'"Y .....,, .JV""6• "'u -o yı c: ır v or d J::ı' ad 1 d ··1 Bölük 
blr ~a. dön p duruyordu. U~ Genç erkek bm:lcnbı.re k ctını tte- ~ ırk.ar0 a.b.top u cgı _;_" • .~ 

il\ etmem • N olurdu m1U se- rck geri ç kıldl: porçe • n e~ ~J~ ~numu 
n•n gen v gflu'l b r erkek yanında. - Hayır. Hayır, mıılmı çalma- 11urad.~ kırk elli dônumu yanm 

onu taUı ı>öticrile uyutsaydı, ciım. ırzını mı çaJaeağım, dedi!.. d~-~tede. Bu kebc:tcn o acrun 
buna ne kadar Urttyacı var- Geri döndil, hll:lı adımlarl odadan e gın ma me r uralania i,_'\C 

yarilllla:z. Daha ba,ka eebeplcr ele 
ı kulak vcrdı ~ 

r d n derıne yavaş yııvaş ibırlnin 

dı 3.fd ki sofad ıı.ttı~ı dımla.rınm 

Uçil.k gürültfüıU bu sc ızlit;I yırtar 

bl o1ııl'ordU. Kula.Jdarma lnanama
d acaba kend ine mi öYJe gclıyor

korkııd n tıt.rcrn~c b şladt. O
d ın kapı )'8.Vaf yavq açıldı. Ka

l ta alışımş gözlerile; iri yarı 

ı;-e ç ada.mı elındelu rUvclveri
ııamlusu, kendisine çcvrilmış o
k blrderibire içttri glrdığini ger.
Adam elınde ağrdan topladı

kıymetl eşyayı ta.Jıycı.n çıkmı 

çık rken, kadın: 
- Çtkınınızı unuttunuz dı:ye bağır 

dt. 
- Onlar benım d iL slzlndır, a

şa.ğrdan toplamıştım, derke:ı ka.,a. 
kof!. çıkıp tızaldnştı. 
Kadın odasında donmuş kalmıştı, 

d{}şllnll)'oı· v fafıyordu. Bu ne biçım 
erkclrt.l. Allahım diyordu. Slntrıı s!· 
ntrıı ya tatma ~ yUı1ldil. Kadln 
.kendınl tutanuyarıık odanm içınde: 

- Hain, hain . Malımı ırzrmı çal
madın ama, ik lbıml çaldın.. Diye 
lbirkaç ker b ğırdı 

.fdaf A IKOI ... 

SORUNUZ 
r-------SÖYLİYELİM 

Elektrik çarpmalarında ne yapmalı ? 
ı - ıı:ıerenk6ynde Ba~ 

bula ırd ' onoor: 
l ak· 

«Eluktrlk cıırpnıalarmda. ®k· 
tör gelin e kıtdar, yapılması I· 
<'a{J den toda"1 uUerl bakkınd:ı 
b ir,uJ malwnaıı ..erir nıJ lnJı. ':' 

CEVAP - Böylo ıbLJ' vaka kar
ş ında tel 1 elektrik çarpma
am ugrııyanın tlzcruıe katiyen -
tıbnayınız. Aksı takdirde aız de e-

«trik çarpması a tutulursunuz. 
l k 19 o1arak hemen doktora. ha.
bel göndaınız. bfr tara.ttan da e
l le k cere anını kestnız. Yahut 
b r Jcunı odun parçaaı, değnek v 
;ya baston ile kopmuş olnn ~ek
trik t lınl kaldırıp kn.za.ya uğraya-

m yanından uz kla.ştırınız. Son
ra kauya uğı·ayıı.nı ııırtUstU yatı. 
rını:z. elb dllğmelerlni, eter va.r-

b k ı v r vatını ço-
zUntlz ve hasta.ya. unı teneffüs 
yaptınnız. Bu esnada hastaya li· 

mon, kolonya. sirke. amonyak kok 
latınak ve kolonynlı, alko!lu swar· 
la vücudüne fnkslyon yapn1ak fay 
d&lıdu'. Kalp t.cneffüsU :harek Ue
rlni uyandırmak tçin yaprlıno.sı ı.. 

cap eden nngnlar doktora aittir. 
Bu gtb hıldıs leri önlemek !çın ço 
cukla.ra ve cahil btlyillclcıre clclt· 
lri1' tellerinin zarar ,. tehlikclen
ru ıyice anlatmaJt M lyl btr tcd· 
birdtr. 

2 - A nknnd '1'entşehJrde ~y
nııı ha la.rmd Aktf Can r ısoru • 
)Or: 

cY nxı Ustat.lamılWl tuğmkeş 

~ Hakk( ğ mıdır? .Neı1ede l
lt1ı.tt1et etmekte \ 'i rı3 l~I m , ul 
ol ma.kta.d (J' 'l » 

CEVAP - Satdır. Güzel Sa
natlar Akademtsinın Tilrk tezyınl 
tubesınde tezhıp mualllmidir. 'Os
kUdarda. thsanlye taraflarında i
kamet etmektedır. 

var.. 
- Ne gihH 
- Bundan on, on bC§ yıl ön· 

ce herkesi bir tnkt<ir merakı 
sarmı.~. Hükumet .de tcşvlk e
diyor. Ucuz gaz ver.iyoı:du. Bizim 
çocuklar da bir tane almıd; · le· 
diler. Ben razı olmadım. Onlar 
z<>Tladıkça ıben yak ıdired.im. 
Sonunda ıbenim haldı okluğuma 
.inandılar. Efendim, bir ıkcre bu 
makineler yabancı memleketler· 
den gclıyordu. Her ıbirj bin, jkj 
bin liraya mal oluyordu. Sonra 
bunlan çalıstıracak ayrı bir adam 
18.zun. Bu da ayda kır ·, dli lira is 
ter. Oğullanndan blri öğrcıwn, 
kullan&ın dıyecekısın. Ey.i ama. 
kimden öğrence.ek~ Mektep ne· 
rede? Haydi bunun da çaresi 
hulundu diyelim. Ya (lıinün hi
rinclc §İn .tam civcivli zaımanın· 
da makine tarlada.ı çal ıi;en çat 
di,yc bir aleti kmlıverı e ne ola
cak? K~bad vilayette yedek 
alet d~posu y.ok ·j kırılan p r
çanın yerine bir yeniain.i aJıp te· 
·asın. Bozulan kısımlan düzel· 

tecck, onaracak tamirhane de 
bulamaz.sln. Ad.anaya. İstanhula 
yazacabın. Fakat .ittediğia par· 
çalann gelmesi ,günlere !haftalar 
bağlı. erin ıyüzüstü kalacak. 
Sürme. ekme zamanı eçecek. 
Birçok :zarar uğrıyaca.k,,ın. De· 
eliğim gibi de oldu. Alın n mü• 
kineler çarçabuk .bozuldu •. Tamir 
edilemedj. Kıyıda kö,cde çtiri.ıdil 
gitti. Hük\ımet Le, zarar! rını a
zaltmak için olaoak, bu ç'Ürüyen 
makinelerın sahiplerıne para ver. 
di. Millet de, hükmet te belkı 
yüz !'bınlerce lua zarar gördu. Bu 
makıneler .ıyi. uzel ama, ılk ev· 
vel onlano kullanıLm nı ogre· 
tecek mdtteplor, ıbozulunça on -

cade atılmış _şiltelere kurulduk. 

Yazan : Cemal Bardakcı Döndü Bacı - BWın ağa 
stzi «;ok sev.mi~. Sabıreızlıkla &ÖZ 

l 
lüyordu. 

racak taımithaneler, hatta sez.ıci - Eksik ohnasın. Scvçi kar§•· 
ta.miı'haneler ve yedek ilet depo. lıklı olur tc:fze. . . . 
l b 1 I& B' d t - Geldi geleli aızı aoylet. 
arı u u.mnası aı.ım. ır e ar· 1 b" 

lalar toplu v" gen~ olmalı. Hele lstanbulu anlata an ata ı-
- Demek ecnce, hayvanla çift tire>miyıor. 

çilik daha doğru... Ali Dayı - Hal..-icım yok mu 
bcyım. İstanbul yer yüzünün 

- Bizim buralarda öyle. Hem ccn~ti. Ya hu cennet.in cllerı, 
efendım. bak~ canım kı raklara, ayaklan kınalı hurile.r.i .•• 
yemlerine, hmarlanna dıkkat et• Döndü Bacı _ (Biraz hiddet· 
tin ım.i, ne bozulurlar oe d.e .kırı· le) ayaklarının kınasını nasıl 
lırlar. On eene, on ibC§ &ene tıiz. gördün? 
met e<lerler. Yı da birer de yav· 
ru verirler. Çift i 1 bitti mi yük - Kız. onların ço:'.?tı çorapm. 
taşırlar, mahsulu pazarlara götu- Parmaklarının uçları da pabuç· 
rurler. Gübrclerile arWan kuv- !arından dışarı çıkıy.or. Topuk· 
vctlendirirler. Sonra. ordumuzun ları temelll açıkta ..• 
da jşi.ne yararlar. Hizmetleri. fay. - Sokaklarda nalın!& mı .ge· 
dalan sayımakla bitmez ki... z.iyor onlar?. 

..-- Diğer ekim ımal<lnelerine - Eh pabuçlarının baim na· 
ne der6.İn? lınlardan farkı yok sanki. Saç· 

- Hayvanl.ıı çekilcbileo:n yeni !arı. başlan, gcyimicri. yürüyü~· 
makine ve aletlerın hepsi de iy:. lerl çok kotak. çok kıyak. Biz.im 
dir. Biz .pulluk. tohum atma ma· uş.ldann ibiri lbekaT olaydı bu 
kincleri kullanırız. Tohum ayır· hıuum .kı:r:.lardan ıl»risik cve.rir
ma, 1~mizleme makineler.imiz de d.im vallahi .•• 
vardır. Bıldır vi ayete <löğme ma - Avucunu yala ağa, onlar 
kim~leri de ıgeldı. Bau koylcrde o gÜzel lstanbuiu bırakıp bura
çalıstmlır. Gıttim. Gordüin. Bun ya, senin bu küçük. öyüne geUr 
!ar da çok ho§umn ~itti. Bir tane. m.İ} Onlar o kınalı ellerini ao· 
& kırk elii araba sapı b1r günde ğuk sudan ısrcak ısuya sokmaz. 
döğuyor, taneyi aymyor. Halbu. Burada senin kc:ıyunlannı, keçi· 
k.i bu kadar upı döğebilmek için \erini. ineklerini sağarlar, ahıra 
biz çoluk çocuk allahın lldzgın girip atlarını, öküzler.ini yemler· 
güneşi altında ~nlerce çaJı~ı~ız. ler, pınardan su t~ırlar, faaulya 
Ha)'::vanlarımız da yorgun dütcr· tarlasında ça'Pa çapalarlar mı~ 
Bu yüzden nadas, ekim i§leri de Kocaları hastalanınca. ıve yahut 
Kecikir. Ama biraz evvel royle- birkııç gün için kaebaya gidin
diğim sebepkrden dolayı bu ma. c.e, bizim Gelinlerin yaptığı gi.bl 
kineleri de şimd.ilik ancak hüku-1 kısraklan alıp çifte ıgid.e~ ~i? 
met işletebilir. Bunları yapmayınca da bızrm ~l • 

Bu mrada bir dönemeci dola- m.ize yarar mı} Ben, ya.pma be· 
ne ~.il ride bir oy orihıdu. bek gi.b.i oi.r ~ e urulup Jc:cn 

Ali Dayı. dis.ine ıhizmet ettirecek din is· 
- 1:.te b.ız.ım ik.öy •.• Dedi. tcmcm doğru 11. H~ bekar oğ· 
Dere kenarında, bir tepe · lumuz da Y~~ ya .. ~~ onlar ne· 

üzerine. etrafına dizilm~ ıki kat· ye benzer bilir muuruz} 
iı evler. Mandalar, sığırlar, da- - Neye .benzer? 
varlar söğütlerin gö~nde öğ- - Baıklavaya, lHö§mchmc, 
le uykusuna yatmı . Kara sözlü bunlar çok .t.athdır. insanın gön· 
kuzular oynaŞl.)or, Berrak auyun !ünü. i.,ta!ııru çeker ama. bir yer• 
için.ele ördekler yiıı.me yarışı ya· sin, .iki yersin, üçüncüde bıkar, 
pıyor. Bir ağaç ıköprüyü geçtik, usanıreın. Bizim kızlarımız iae 
arabadan .indik. Bizi kar~ılayan burca kokan canım ekmeije ben· 
köylülerle ~ucakla~tıktan biraz zer. Tanrının günü dört be§ övün 
ho~ be ettikten eonra. Ali dayı- ekmek yersin. Önırünü;cde, ek· 
nın C'Vine gittik. Ka.pının önünde mek yemekten bıkm~. usanmı§ 
ltmış. altmı§ hoş ya§lannda a.k bir inMna rastladınız mı aiz hiç? 

saçlı :bir kadın duruyordu. Dayı, e dersin, der gıbj Ali Dayı-
bizim ıbacı (Döndü) diye tanıt· nın yüzüne baktım. 
tı. Elini öptüm. Hep bırlikte Ha- - Ne diye}im Bey.im. doğnı 
yat'a çıktık. Üzerlerine birer aec:.. söze akan sular durur. 

Fiorya treninde bir hadise 
rr 

Bir sarhoş katarı durduttu ve bütiln 
polislere sövüp saydı 

Evvelki gece sa.a.L 21 :raddelerln- Burada lbu 'kadar k.a.labatık ort.asııı· 
de Floryadan hareket. eden katarda. da ve .tzenl durdurmap icbar ede· 
çok şayanı esef 'hır vaka. otmuş, o\· rek a.nlıupnak ımkAru yoktur. 
du'kça sarhoş ıtıulunduğu tesb!L celi· Dıyc bir tabliğdc bulundum. Dah& 
kın ve resmi bir dairede vazıfcdar bu SÖZienme cevap vermıyc lUzum 
oldUğu anla.,ılan :ııtr şahıs ıkatar po· görmeden ve sarhoş bir halde dcriıal 
Usi üe bilAhare BalurköyUnde lşe el palaska ikayışana yapıştı ve ~sen 
koyan Bakır.köy iklncı kom seri ve tim o!uy0ıt'8un ulan! BenJ .şura.dan, 
hemen tıiltUn karakol mUrettcbatını şuraya götüremezsiniz!> dtyo ayai> 
t:ahkfr ederek. övUp yarak o mu- dlrcmlye başladı. o zaman: 
bitte büyük bır 'hAdlsenın tıemcn h • - Beyefendi! Ben kanunu tem. 
men vuku bulmaSına sebebiyet ver· sil den bır za.brta Amrrtylrn. Sizi de 
mlştir. Ancak emniyet Amir ve mc- bu ~iyet ve lbu sıfatla kanun na .. 
ınurlarmm g&rtermış olduklan ufa.. mına. davet ediyorum. 1-lukabclesin
ri hareket ve aoğuldkanlılık herhangi de bulundum. Bu zat, bu kadar sa,.. 
bir hidiseye ımeydan vcrmeınlştır. kin' vo mukni konuşmama. ra.tmcn., 

Diln akşam geç vakit. adl'ıyeyo ve bana tekrar ıblr sf1rU ~karet ve 
Sekizinci Aslı;ı,ıc ceza m~k61llesiı:ıe teşnide bulundu \'c takiben de hc'm 
intikal eden .bu cUrmu meşhudun za.brt& t~ ve hem do 'kanunlar 
der'hal duruşmuma başlanarak Anı· hakkında. bir talam 6dlfürleır avur-
me şahidi 'bulun8Jl on iki k~ vo he· du. Sonradan trende.'1 inerek bJıo 
men bir o kadar da emniyet mcrnu- kahveye girip yapnuıdrğr ktlrur!eri, 
ru dinlenmiştir. oradan tekrar etmete ~, 

HAdiSede Jt.811 talıldre maruı; ita.- Duılenilen biltlln şahlUer 8.Şa.tf yu 
lan ve palaska lka.yışı kopartılıp ta- ka.rı hemen hepsi de ayn11fadede bu 
bancası sökWtnek ıstenen Bakırköy lundular. Ancak Zcld adında 'bir şa
lkl.nci komiseri, cereyan eden vakayı hit: cBu suçlunun po'lls mcmurıa
şt>yle hikAye etmiştir: nndell g-ör'düğO ıahıikAmız: bir ta-

<- Bakırkoy okaza kayınaka.mhğt lam hakaret ve itip kakrna.Jardan do 
karakola telefon ederek fstMYOnda layı çok mazur bu!undugunu~ .ileri 
kata.mı ıbarekoUnı teh~r~ eobep ota• sürdü. Bunun üzerine SUçlu ayap. 
C3.k k.a.dar bllyük ihır bAdı dlduğu- kalktı: 
nu ve ıtıaakm or.a.da. fazla tehacüm et.. - Ben, dooi, acanwıu ve crrınlyct 
ntlş bulunduğunu, >binaenaleyh zabı- te.."1ti1Atnır bilen bir ınsanım. Resmı 
tanın bu lşi derhal bertaraf eyleme· bır vazifem de vardrr. Söylell1!n ve 
sini cmreyleidiğı l(,;in hMl.se ;yerine şahadettc bulunmak llzere verilen 
gittik. iddıa. ve ifa.delenn hlı;blnsınl :k&bul 

Bu ııuçlu zal, tren kompartıman- etmıyorum. Ben de bir takmı mu, 
ıarından bırlnin basnmağmda dur· dafaa $ahitleri göstereceğim. On· 
muş kataT polisi llthat ve diğer lbır ların da ısbmaını isterim. 
ıncınur ıle çeldşlyorlardt. Kendısme Mahkeme, bu talebın müda.faaya 
yaklaştmı ve: miltealliX okluğunu nazarı dl.kk.a:t.e 

- Rica edenm. karakola. teşnf ibu alarak ka.bu'.lllne ve duruşmenm ya.· 
)'tIMDlUZ. Orada. meseleyı hallederiz. nna talikine karar verdi. 
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Adliye Koridorlarında: 

Hemşire kendine 
gel kendine 

Kadın kızıp : Zavallı dedi. Eline 
aynayı al da yüziine bak 

Kısık bonrunun arka tara.Et, 1 Yıne aynı kal~aMk .i.Çlaıd" 
yavaş yava~ kamburla~ağa ıba§- birı.: 
lıyan sırtı ile hirle~ğ1 yerde bır - Jyı. ~ Laf edi.y.onuo ..,_.. 
ccvız tanesi .büyiik!h.iğündekı ur 1 ~re ama, <ie.dı. Açlık olduğu 1"' 
gomleğınin yakasını ~iy.ordu. de sevgı kalmaz derler. Yar#' 

Kısa idi. ç irkindi. üstelik kam- cibür gun ıbu taze onu bunu:; 
burdu da. Fakat o .kısalığını, recok ıç.lenocek. kocası da • lıl 
kamburluğunu çirkinliğini gızle- Jçle~e iızulecek ıJ. sana 
mek .&Çin her tiırlu kotülUklerı 1 ho§nutsuzluk. _. 
yak eden, paraya sahıpU galiba . - Öyle ya ınsan yalnız Y~ 
ki, üzer.inde herkese giyebilmek içmek yatıp .lc.alkmak, ıbaşka ~ 
'1asip ohnıyan güzel bjr clbıse, bilmez değil mi? Diye jlk ~?, 
parmaklan .tek taş ve altın yu· mağa rb&.§lı)"a.n hatuncağız ,ı. 
züklerle süslü elinde eldiven ve yine dıllne doladı. Bu taze l., 
ayağında, o yalpa vura vura yü· nrz onlardan jç)erur obt.ı .ka~ 
rıürken çıok acıklı bir ~ilde gı· run kahrını çekm~kten içleıtıP"':" 
c1rdnyan pırıl pırıl ayakkabıları değil rıu~ Arka.daşlanoı;11 1 el~_! vardı. bi .kA:Jcaluııru ıgOrü.p ~.:it 

Vakit lbir lhayli ilerkm1J1 v~ mahallenin en güzel kızı ~ 
Adliye kısmen ıboşalm1§ olduğu halde böyJe bir kambura ,_. 
İçin koridorda kambur adamdan maktan ıçlcnmez. ~e k 
ba~a. aralanna ~zd hır .kw dıne gel kendıne. Aklını ~ 
almtt< olan üç beş kişi He. s.mirli topla kızın uç. &y wrmez ,,.._. 
ainlrli dolafa!l ve kısa 'boylu a- olur gider de eıen de :ba§tnı ~ 
dMtta k.inıc bakan ıbir delıkanlı lara çalcmıın. Sen eel bu Jf ~ 
vardı. Hepsı o kadardı. kemey~ d.i.i~cn §Wllan. ~ 

Grup ıhaundc topıanrn~ olan· et. Ondan eonra ıblrak ne~ 
lara yaklaşınca onlann kah kıaa var&a gôraön.le.r. .Jifıl 
boy;iu kambura, kah yağız deli- & delikanh elbette k~ 
kanlıya hak veren -sözlcrmi duy· ~öre bir §ey ıkazanıyor. Eh ~ 
dum. da ıd~ini sıkan, :bu iböyle Ot 

liir tanesi kar§tsında duran yao cak deiil ya elhct bir -gUD O _,,lı 
lıc.a baş örtülü kadına! adaım olur, k.arıaını paraya ~ 

- Hem§lre.di.yord~. Gordiın eder. Hem ıböyle olursa o .eP" 

mü para gözlü olmanın ceza81· ı b~raber kazanm1ı1\:ar d,aııllklij. 
nı. Az alsın hu yüzden bem ev- KMiının 9IC9i o_ldukça &abll 
adını, hem de §U ıcleJikan)ıyı doğundan ouaz da. hızlı ık-: 

.kaybedecttktim. Senin nene lazım tuğundan uzaktan da duYU1111J,il' 
para. J te şurada kıt kanaat ge· du. Kıaa ooylu aaam trrubia 
çinip gi~oruz. Hadı eli yiızu kaç adım !Yaklagınca: f' 
duzsün olur <la kız zamanla bel· - Sana ne oluyıor. dedi- ıJ' 
k:i unutur diyelim. Ama nerede delikanlıyı gönlün bu .k.aıdat ':"..,,' 
adama bahana Allahın acele ~i iee kendı koy.nuna al ~ 
zamanına ~elmiş. Kızı puaaı var tının ak\mı çelme. _ _ı, 
diye ıbuna verip .cıe icara ..evda- Kadın. hu !hitap ~ 
dan öldüreuk dcğılain ya. Hem aabrcdemed:i: - ~ 
Ö,.Y:le zorla j~ olur rnuyrn~. Bir - Zavallı. deııH, aen aliıı• ~ 
de şu delikanlıya ıhak. Dal gibi ayna al da yUziine lbak. S.11• ~ 
Allah bağışlaaln. Tllfl tutsa 8U• .k.i.m.e 1nadıat etmedj mi?; 
yunu çıkartacak. Böyle adamın laf vardır onu eöylemedilet f 
kansı aç bile Jtalsa bağrına tq Dengi <iengıne derler. Sen_!: 
basu, ~ çıkaıımaz. Hem zen. deneini bul Sırt.ındaJci yU--
gin 2engi.n dıyorsun. iyi ftot ya- ~alçın kayalara ıtırmamna. .A 
1 de ·l ~g· , ö le ama unu· A.d cevap vennek '--
tuyorsun zengin a.dam pint.i o· .ama. bu aıra.da ~ve~ ... 
lur. Kızı iböy!esine verip varlık zın anam O!lduğu anl~ il" 
~inde yokluk mu çektirecekaın? dın elile. uzaktan aevgiu.iıı• f' 
Ah... Ahretlik ah.-. Senin iç.İne bn delikanlıya .iJ;uet ~ 

yılan ginmif. Jeri açıldı. 
Sanli ne oldu? Kızının yanm· Yqh kadın: ut 

da küçük düştün sözünü elinle- - Gel oğlum, dedi. Bale 'f; 
mcdi. Kalktı gitti delikanlıya. hUG!arı ıdütünememi§im. H-"'ıır 
Şimdi de §U dcecal .uratlı ada- eve ıgiıc:lelim ıde nikı8iı had 
ma uyup de.lıkanlıyı mahkeme- (Yapalım. ~·~ 
fe "Verdin. Olacak İf mj bu~ Sen Ben de onların pCı!line ~ıt' 
ge~ kardeşim ıbu işten vngeç. dım. Merclivenleri inerken uır 
Olan oldu artık evlendirirain o· kambur adamın büyült gıcıdıd' 
lur gider. Elaleme de rezil olma· çıkartaı-ak hi1a dola~ıiını 
nın lüzumu yok. Hadi aen ana- dum. 
6Hl anladık. P~i ıbu adama~ o. Yaıumda gil;len bir ~1,ıı 
Juy.ar] Mahkemeye celip de fU - Talihine küssün, .d 
deli.kanlıyı jandarmalar arumda kendini alamadı. __ .. iti 
görmclc zevkine gi~r galiba. Mitat Pf>P. 

• 

ihtikar suçlusu 
Bir tezgahtarın 

dün muhakeme
sine başlandı 

F er.i.köyünde Bozkur.t: cadde. 
&inde 1 3 sa.yıda oturan ve Sul
tarihamamında-Su)t.anhamamı cad 
desinde 1 /2 9Clyıda tuhafiyeci 
Vabram ıKerestcciyanm maiaza. 
aında tcl:'gahtarlık edca Vartan 
Y ervancyan ımürakahe komieyo
nu kontrollan tarafından yapılan 
tc!ti§lerde miHi .kONnma kanunu. 
na muhalif Alareketten dolayı dün 

Adli.yeye verilmi,tlr. 
Jkinci asliye ceza.da ıbafla.nan 

muhakemıesin.de Vart.amn suçu 
§Öyle ıgörülmii,tür. Mağazaların· 
daki 70 aantim eninde du.blfu 
kum~ı 30 .kuruş fazl..& 115 
kurll§a &att:ıiı za,l,ıtlarla sabittir. 
Ancak ~disede Avundukudeler 
manifatura unağaza~ın. da lbir 
sa.tıo aıuamelesi zikrecilldiiinclen 
bu auçun tamik ve tahkW -.;in 
du~a - vaktin geç .olmaaına 
binaen • ~a İbİı' süec tMik 
olunmu.,tur. 

Gümrükte 150 bin liralık 
ipekli kuma~ satılacak 
İstanbul ıgiimrükler.i.nde lbulu. 

nan ve eahipleri tarafmdan reamı 
verihp gümrükten c;Jkanlm~an 
150 bin lira .kıymftindeki ,ipekli 
k~ların müzayede ile aablma. 
sına ala.kadarlar lar,!lfından karar 
verilmi,nr. Sa~a bu ayın 27 ıun
h :b11...:ı11n ıu~·11 kıtır. 

iki kişiye 
Çarpan ve 

garalıyan şof/Jf 
mahkum oldll 

Orta.köyde T Q.§nlerdiveni•rd 
Nar aokağında 8 numarad• 1.:
ran ve 3 798 plaka aBY'lı • 
yonda ı§oförlük eden Mehil' 
oğlu Ahmet Bekir Alttnıe.rin • ,/1 
hinde adt.irD.nci ..tiye cC%A ıs:, 
kemcsinde devam ed'Cn dav•-1" 
neticelenmiş ve ıkarara bal 
mıftır. I'_ 

Bu karara göre, kamyonla il" 
iekcleeınden hareket ederd ~ 
liktaı ca.ddeaine çıkan egçlu ti 
met Bem. duraktaJti u.-41 , 
hare.ket.ini bdclememe.k ve-'' O' 
ıU de -keaınemehıiz.io yol~ fi'.: 
vam etmek .uretile Haldo ve " 
nü .remzi adında iki tabanı •~Al 
rette yaralanmalarına -~~~ 
verdıii eahıt aörülmii.ftur. ~ 
nım Oa.reketine uya.o cea: ~ 
nunun 4 5 9 uncu ma.dde91 )it' 
bince altı aş bapaine ve 1 .SO <ti 
da tazminat Yameaine ~ 
ıilmittH'. 

Bir çocuk araba alftnda 
kaldı 

&kınroyunde, K~ 
Zuhuratbabada 55 n~. lr 
ran Caferin oilu 2 y~~ 
fan Tuna yolda oynarken ~ 
N)'e ma4ıallesinde oturan ._, 

Hanaatn idareaındela tek .&h a 
banın al-tında kalml§bl'· ~ 
muhtelif yerlerinden yar-!~ . .-. 
ve hastahaneye Jı:~ır......-
Sodn V"'k.-1-nmtl'tw. 



~ 
~ 
~· 
~: 
C Müteahhit Hü.eyin Hti9nü 
li:~~nin lı:ızı Hüeniye Gökçe .ile 
~~ııcıte Vekik't.i memurla:-ından 
~•r da Cev..U'nin nikahları An· 

a a alotedibniftir. 
c * Deniz yü-zba,teı Bahaeddin 

t>'er .,_ y k T 
N~ . he .! up CA11Canın kızı 
ları.b rnıye T ezcanın nikahları ls· * llld~ aktc~~i.r. . 
~U ~.uraa. .reHk.inuzın yuı il!leı ı 
"ııd ru Muıa Atq' Hl akraba la
~ ~ Bayan Nezahet ik ievazım 
llUt~ artnw«Oa.n Hadi Gürsoy'un * lprı ~UrMoa a~ilm,tir .. 
~I .erun etraıhndan ve IZımır 
P

0 
crı.nden AbduJlah Recep 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletı 
müfctti, muavinlerinden Hayri 
ve Reşat be .. inci sınıf müfettişliğe 
tcrfien tayin cdi.mi,lerdir. 

iNTIHAP: 

Ankara, 1 6 (T eldonla) - Si. 
nop bel~diye reisi ile Sadık Yıldı. 
rımın intihabı Vekiller 'heyetince 
tasvip edilmi}tr. 

DOGUM: 

:Oarendcli şaır Ahmet Erdcnin 
yedinci çocuğu da Ankar;d~ 
yaya ~clmiştir. Yavruya uzun 
ömürler dileriz. 

ÖLENLER: t'ç~j'W ın kızı Bayan Sadiye Poy. 
lan 1 e ~Yldınlı f?r. Cahit Canka-
,..,~ nikih~an hmi!"dc aktcdil- Eski 'haz.inci haua erkanından 
.:'4tt~ır 

1 

merhum Ali Galtbin oğlu B. Taki 
~'-'•l.ER ; 
~ ölmüş, Karacaahmet ka·bristanına 

....., ara, 1() (Teldonl.) - göm.ülmü~ür. 

~8&Ş 
~- ... Allı 
Maine ve 
luzitanyadan 

SOnra Robin loore 
l't (ıs.,ı 1 iacWe) */ */ 
~::a kadın ve gocuklar bulu
bir A~erika yolcularının f ed 
l'tıı ~kıldc ölümü Amerikalıla
lÇin h~anımülünü taşınntş, harp 
~Ukfımctin dört gözle bek· 
~ Vesileyi hazırlam1ştır. Ar
lltirı. eon adımn' atılması, merasi
~)di tanı~mlanmaS1na bağlı bir 
'el .r:. bir güll, hatta saat me
~ esidır. Bunun üzerine Ame
lln Ya doğrudan doğruya harp 
IQj ~ecek ve yahut seyrisefa
~aıa.ye için öyle tedbir ala
t'ıa) kı, netice doğrudaft doğ-

' he.rp olacaktır. 
~~rikadaki cereyanlan bil
~ halde, Almanlar Robin 
~e hadisesi gibi bir hidise
~1' ıı~ıl sebebiyet verdiler? Bu
biı- bilerek mi yaptılar? Yoksa 
~e?izaltı kaptanının fazla 
~ııı tı nıi Almanlarlt Amerjka
~~ harbe girmesi gibi bir feli.-
~arşısmda bıraktı? 
~ içyüzü .neden ibaret olur
Cı~lısun zarlar atrlmıştır. 1939 
tİği n harbi, 1914 harbinin geç
\>e en ınühim merhaleyi aşmak '° "-rnerika kıtasmm iştirakile 
ıe tı. Ve kati safhasına girmek ü-

l'eıJir. 

ı., li(diselerin cereyanını artık 
"1~ b' ?-i ır Şey durduramaz. 
Ilı evyork limanının torpillen
~ esi Ve Los Ancelos limanının 
bt~nrnası bugün Amerikada 
~1 lı bir har.p havası yaratmış 

llnuyor. 

Konsolosları mız 

Arasında 
değişiklik 

Ankara, 16 (Telefonla) 
Hariciye Vekaleti başkatip ve 
konsoloslar arasında mühim be
cay.işler yapm~tır. Neşredilen ka. 
rarnamc~e göre Batum ba~kon· 
solo9U Atıf, T riycste konsolosu 
Hasan Rifat, Roma bü} ük elçiliği 
ba~tibi Haydar, Gümülcüne 
kançlari lhrahim ~ırrı, Filibe m u. 
avin konsolosu Zekai, Milano m u. 
avin konsolosu Ali Rıza, Batum 
kançi.lari Ethem, Üsküp kan9ilar.i 
İsmail Hakkı merkeze nakledil
mişlerdir. 

Bunların yerine Tiryeste kon· 
solosluğuna merkez.den Talat 
Rauf, Bat um lkonsolo&luğuna mer 
kezden Cemal, Roma ıbüyük el· 
çfüği üçüncü katipliğine merkez· 
den fua.t, Cümülcüne muavin 
konsolosluğuna merkezden Celal 
Hulusi, .F.ilıhe muavin .konııolos
luğuna merkezden Ahmet, Mila
no ıkançilarlığına merkezden Da· 
ni.,, Batum muavin konsolosluğu. 
na merkezden E.min V ofa, Üıküp 
muav.i.n konsolosluğuna ıtnerkez· 
den Karni, Belgrad büyük elçiliği 
ev.rak ve eşyasını m1Jhafazaya 
Üsküp baskonsolos.ıt Saffet Ü.r.fi 
ve O;.kup koneo1;:,~Ünu ,idare
ye merkezden Rqat Ha~ı tayın 
edılmi..~lerdir. ----o----

Peten 
bugün bir nutuk 

siJgleyecek 
Vişi, 16 (A.A.) - Mareşal Peten, 

önUmUzdekl sa.ıı glinU iktidarı ele al
masının ve 111ütareke talebinin yıl· 

dönümü milna.se'betile radyoda bir 
nutuk söyliyecektlr. 

Amerikaya Çörçil 
hitap etti 

Ah <Ba..'ı l inclde) -"=-- met Emin YALMA N müthiş bir hastalık Avrupa ve 

Amerikaya 
cevap 

Asya Ü'Zerine gölgesini salmış bu. 
lunuyor. Kanunlar ve adetıer kı· 
l'llmış. adalet yuvasından kovul
mu•, zayıfların hakları çlğnenmis 
ve B. Roosevdt'in o kadar müte: 
heyyiç 1bir lisanla bahsettiği aziz 

ltorrı (Ba.\>ı 1 i.ıM:lde) X /X hürriyet -istihfafla :zincire vurul· 
•ı ııı.. a, 16 (A.A.l - Stefanl ajan- muş, insanlığın bütün azameti, 

A """41tly0l"', d h b 1 w b ...... , e ası. aşaucı ıgı, ir program 
111-Jı et"ika Birleşik de\1etlerf reisi· tahtında ımakinelcştirilmi§, bar. 
'~i ileı İtalyan ve A?ma.n al&· barhkla teşkilatlandırılmış bir tet. 
~ının bloke edllmesi ve buı.Un hiş ı&istomi tarafından hurdehaş 
~ cı ettıvaJinin tesbft olunması e<!ilmiş bulunmaktadır. 
~'ht1

11'· f~l8t hUkOmetı det'hal mu- İngiliz adalarında biz, bayeğı 
~ e b lınisil tedbirleri ilttihaz e't.- ve zalimane bir esarete mahkum 
"'ıt ~ Bonra İtalya da Amerika Bir- edilen bir düzüne kadar devlet 
llttlıaı ~etlerine art bUblln emvalm ve millet.in en aziz hak ve ümit· 
'1ita eıtbltlnl emTeylemlttlr. lerin.in .sadık bekçileri olarak du· 

~etin Amcrikadan alacakları ruyoruz. Ne ~!ursa olsun sonuna 
\r 200 milyon dolardır kadar mukavemet edeceğız. Da-

ı. f4iın.,. ha ı:bir kaç sene evvel, bugün or· 
~il -'6ton, 16 (A.A.) - Mal~ o. d 1 b 1 b 
~..,. ııon ıralçkamla.ra. g(lre, mihver ta an .kaldın mı§ u unan üyük, 
~ tUel'tnin Birleşik Amerıkadaki küçük bir çok milletler.in mütte
>l)ıı "'kları Yek~u .taldrlben 200 mil- hit ıbir hareketi beşeriyet.i katlan-

doı mağa .mecbur .kaldığı bu müthiı 
~- IU"a baliğ olıma.ktadır. imtihandan kurtarabilirdi. Fakat 

ıııı.ı,,. ıye neurt4Un1n bir memuru, o dev.irdc qe doğru ıgörü ... ne de 
~ ernı bawka. namlar altında da birlik vardı. Milletler birer birer 
~ , ~arı bulunabileceği mUtallAası-

~etınıştııe. zorba kuvvetin kendilerini yaka-
layıp yere sermesine veyahut da. 

~ika bunu bekliyormuf hilde yapılan mahirane entr.ika
~ton, 16 (A.A.) - ltalyada· larla ze_!lirlenmes,ine tevekkül gös. 

rıı ~rt'kan alacaklarının ıbloke c· terdiler. -
~~ 8urctne 1talya.n hUkQmetınrn B. Glurchill nutkunu şu söz· 

!)' 1 ettiği karşılık hareketi bek- lerle ıbitirmiştir: 
~t0t'du. Bu bapta .remnı bir' şey Şimdi ,ihtiyar arslan. yavrula
~trıı~llı~el4te ise ide ıt.alyan hare· rile be!aer öldürücü eiliı.hlar taşı · 
~~Un fl!Ien hiç ibir kıymeti yoktur. yan ve nevmidi ile kudurmuşçası. 
~· nıevcut İtalyan dövl.Z nızıım· na 'Saldıran avcılara tek ıbaşına 
t' tt~ Aanerlkalılara ltalyad811 pa- mukavemet etmektedir. Müttehit >,, ek inlkAnını esasen ,vermi· olursak dayanacak, parçalanırsak 

<\) yenileceğ.iz. Birlik olmazsak dün. 
.\ııı ~Ya ıçin de bu böyledir. yayı yeniden zulmet ka.phyacak-

tıııı)Orı@ı'ikanın ltaiyadakt alaca.ğr 142 tır. Birleşm~ olarak hare.ket eder. 
atı d dolar ve Aıma.nya.dakl ala- ı sek dünyayı kurtarmağa ve ona 

~ll?ıı~lta. 427 milyon dOla.r tahmin e- yol göstermeğe muvaffak olaca-
tedlr. sız. 

Telgraf, Telefon ve . Ajans Haberleri D 
Amerika da 

Alman 
konsoloslukları 

(B~ı ı lndde) /-/ 
isiciimhur B. Rooseveh iııtihsal 
bürosunun direktörleri olan Knud 
sen ve Hillmann' a bir teskere 
göndererek müdafaa endüstrile· 
rinde ırki gruplar j]e zenci aleyn 
tarı akidder itibarile fark göze· 
tılmcsini .ihdas cMiği cvahim va· 
z·yete> çare butacak müna&.ip şe· 
kıllerin alınmasını istemiştir. 

B. Roosevelt boşta gezen iyi 
i~ç.ilerin ırkları. dinleri, milliyet
ler ve urlları yüzünden i~e kabul 
etmediklerine dair bir çok ~ayet • 
!er aldığını bildidyor ve d&yor. kj: 

Millet, müdafaa endüstriııin. 
den halkın büyük bir kısmını ih· 
raç edomez. Başk~larının aleyhin. 
de .mücadde ettiğimiz na.ı:ariye
lerini bizzat kendi memleketimiz
de ortadan kaldırarak manevi bir 
liğimizi talcviye etmek bizim jçin 
çok daha ehemmiyetlidir. 
Amerikan sularındaki yabancı 
gemiler ticaret fi losile yanyana 
Vaşington, 16 (A.A.) - Bir. 

!eşik 8merika tbahriye encümeni 
6 Danimarkalı ~eminin. bugün 
Amerikan ticaret donanmasınd.ı 
faal h izmete alınacağını -bildirmiş. 
tir. Bu gemiler Amerikan suların. 
da atıl ıbir halde bulunan ve hü
kumet tarafından müsadere edi
len 84 yabancı gemiye d ahildir. 

Encümen, diier ıgemilerfo de 
p ek Y•kında hizmete alınacağını 
ilave et.rn.i§tir. Bu altı Danimarka 
vapunına Hkönce el konulmuştur. 
Çünkü bunlar iyi vaziyette ıbu· 
lunuyorlar. 

Ecnebi vapurların tekrar faali. 
yete getirilmesi neticesinde lngi· 
)izlere başkaca vapur verjlip ve• 
dlmiyeceği 'hususunda alakadar 
memurlar muhteriz davranmış· 
!ard ır. 

Alman konsoloshaneleri 
kapatıldı 

Vaş,ington, 16 (A.A.) - A· 
merika Birleşik devletleri Ameri. 
kadaki bütün Alman kon&0)oa· 
luklarının kapat ı ~masını emretmis 
ve bu konsolosluklar mıntakaları 
dahilindeki Alman tebaaeının se. 
yahatini menetmiştir. 
A merika tezgahları 5 m ilyon 
~09ialtoluk gemi in1a edebilecek 

Nevyork, ı 6 (A.A. ) ..-- He
rald Trihune .gazetcsiııın Vaşing· 
ton mulhabir..i bildiriyor: 

Bahriye encümenine göre, A· 
merıka gemi inşaat tezgahlarında 
bu sene bir milyon jki yüz elli bin 
tonilatoluk ticaret -gemisi yapıl

ması süratl~ artan deniz inşaat 
kolaylı~lanna binaen bu rakka· 
mın 1942 de üç buçuk milyon to. 
nilatoya ve 1943 de beıt milyon 
tonilatoya çLkması bekleniyor. 

Bahriye enci.imeni mevcut mu. 
kaveleler mucibince yapılan ve 
yapılmakta olan 705 ticaıet gemi
sinin kıymetini ıbir rni~yar 625 
milyon dolar tahmin etmektedir. 
Amerika Japonyayı proteato etti 

Tokyo. 16 (A.A.} - Amerika bü· 
ylik elçlsi Grev, Çunklngln Japon 
tayyareleri tarAfındnn bombardıman 
cdildıği ,sırada bazı bombaların Tu· 
tuilo adındaki Amerikan topçeker!· 
nln pek yakınlarına düştliğünU ve 
diğer bior takım bombaların da A· 
merlkan tebaasının bulunduğu em
niyet mıntakasına atıldığını oğrenir 
öğrenmez hariciye nezaretine git· 
m~U~ , 

<Jrev, Ameı'ika. hariciye nezaretin· 
den talimat bile ibekll"meden keyfi
yeti ,Protesto etmiştir. 

Almanyadaki 
Fransız harp 
esirleri iade 

olunuyor 
Parls, 16 (A.A.) - Fransa. bUyUk 

elçisi Scçin'i aşağda.ki tebliği neş
retmiştir: 

Hltlerln emir! ile, 1899 ıkA.nunusa.· 
nlalrıden evvel doğıım41 ola.n ve bu· 
gUn harp esiri bulunan FrB.ll!lıZ eo:
ba.şı, onba.şı ve era.'tı 1914 • 18 hıı.ı·· 

bine ift.irll'k etmiş sayıtas:aklar ve 
sadece .doğumlarının t~iti ile acr
beet bırakılacaklar ve Franaaya gön 
derlleceklerdtr. Ailelerınin tıiç bl:r 
te,ebbllate bul~uına. llizum yok
tur. Yukark'i şal'Uara hafZ olanların 
ilk !kafile.si 15 haziranda Almanya. 
dan hareke't etecektir. 

Meslekten olan sak.erler bundan 
fsıtifade cdemiyecekUr. 

Roman yada 
harp hazırlıkları 
BUkreş, 16 (A,A.) - Radyo \'aSı· 

tasilc neşre.dilen ıblr tebliğde bu ak· 
şam .saat 7 den füba.rcn tekrar pe· 
çeleme ve karaı't.ma tedbirleri alı
nacağı illı.n edihniştır. Te'bli'ğde bu 
tedbiYlerin niçin alınmakita olliuk· 
ları hakkın.da izahat ıvcrilmeıme'k+tc· 
dfr., 

Büyük Millet Meclisinde ı Suriyede 
işgal edilen 
mıntakalar 

er 

Çiftçi kanunu müzakereleri 
(Baft ı lncMe) * 1 huzurunuzda 5ö~Uyorum. Boyle bir 

ihtiyıı.r heyetleri suçluyu ka'ti olnrnk vaziyet hasıl olursıı. ellerimir. .bu işe 
mahk.üm edebilecektlr. Faili bulun· on ayak olan Ziraat V<:killnln yaka· 
ınıyan znrarlaı· için köy sandıkların· sındndır. YUk.sek hcyetinıze ta.krır 

dan bu zara,rlar ödenecek ve bu ı;:c- vcriyoı tmı, Yeni teoşkıl, yeni' masraf 
kilde.ki zararlardan bUlUn !koy mc· kapısıdır. Bu l.ş beleıdlyelerde kal· 
9tıl tutulacaktır. malıdır. Aksi takdirde fblr lnSicam 

Zıraat Vekilmin beyana.tını müte- temin edilmt!'k üzere bu kaırun tek
akıp muhtelif :hatipler söz alarak, rar encümene havale edilmelidir. 
bUtU:ı bir memleket çlftçltıini allıka- Kürsüye gelen Galıp Peker, meım. 
dar eden böyle mühim bit· :kanun· leketın &ter tarafındaki çfftçl mal
da çördUkleri eksikieri anlatmışlar· !arını koruyaeak kanuni hllktimler, 
dır. ve t-tll.'jkttiıt bulunduğunu ileri sUre· 

Kemal Ünal, ımura.kebc hcy~ttcrl· rek ışimd1kl lAyiha kabul edilecek ~ 
nln hasbi olarak bu işi yapmalarını lul'lla memle.k~e hiç bh1 hayrı do
doğru bulmamış, Faz.lı Gilleç çıka,· kunmzyacağı gtbl tatıbikatta büyllk 
cak kanunun eksiğini bir 'kanun ol- nıtlş.kUltl.'ta uğranılacağını ııöylemlŞ· 

ma.masrna rat1men meriyete glnnesl. Ur . 
nlıı fayda:lı o.la.cağını lbil'lhare daha F.nrıin Sadak'ta böyle ~Hr .kanunun 
mükemmel şe'kle i'rca edildbileceg'i- razım oldır,ğı.ınu, fakat dahıı, mH
kıı,naatlndc <bulunmuş, murakabe he- kemmel uln1ası lazmı geleceğini soy 
yetıeı:inc kazai vazifelerin vernme- lemiştır. 
meslni lbu işin nıah'kcmeler tarafın· Söz ulan maZbata muhaITlrlerln· 
dan görülmesinin daha muvafık o- den Feridun Fikri ve muvakkat cn
lacağını ve bilhassa Garbi Anadolu- cllmen mazbata muharrlrl, Refik 1n
da olduğu gibi arazi daı1ığc ve mc.- ceyc ş!ddeUc hücum etmişlerdir. Bil
rasızlık yüzlinden sUrll sahiplerinin haasıı. Fertduıı Fikri ~'O demlş
m~kUlA.ta uğradığını, binaenaleyh tlr': 

mer'aya sahip <ılnuyan slirU sahıp- - .Refık lıt<:enin mUtaJAalarma 
leı-inln sürUlerinl tedrici bir tufi- baktım. Onlırda da insicam yo'k. 
yeye uğratacak \bazı 'hükUmlcı-ın bu 
kanunda yer al'ması lAz.ım geldiğini 
söylemlşllr. 

Bu tenkidi mliteakıp söz ala.n Re
rık 111ce ezcümle demiştir ki: 

- Kanunda bir çok eksikler var· 
dır. Scnelerdenbe'ri meclise gelip ge
ı·t giden, eneümenlcl·e :tııvale edlten 
bu kanunun son şekli bizi sukutu 
hayale uğratmıŞtU'. Kendi kendime 
<acaba dooim, kanunu hazırlıyan ar 
kadaşlar, memleketin zlraııt lşlcı1n· 
den habeıdar de~ıner midir?> Hal
buid tetkik ettfnı. Kanunu 'hazırlı· 
yan çiftçr arko,daşlardrr. Aynca ka
nunda 'bir insicam yoktur. Bu va
ziyet kar.şısında kanunu yapıınlara 

\'e ifade noktastrı'dnn 'bir numara ver 

Aynca .kanunu da okumamışa ben· 
zlyor. Eğ'er ben <le heyeti mümeyyizc 
de bulunsa ldtm onun dersine çalış
madığına hUkmederdlm. 

Muvakkat mazbata. muharriri ise 
şöyle demiftir: 

- Rıefık İnce. bize srfır verdi. Fa
ka't !kendisinin 'kanunu katiye-n oku· 
mayıp ezbere konuştuğU anlaşılıyor. 
Bu vaziyet karşısında lblz 18 kişi ol· 
duğumuzclan tıeplmlzden ıta.m on &e· 

klz tane sıfır alırdı. 
Her iki mazbata muha.M"lri ne zi· 

raat encümeni .mazbata rnnharri'ri 
Yaşar, Hasan, Reş\t, Rasih Kaplan, 
Avni Doğan (kanunun lehinde bulun
muflar ve tiılhassa .mazbata munar· 
rtrteri kanunun tam hir milkemmell· mek lca,p <ıtse bu numara mutlaka. 

sıfrr olur. ·Fazlı GU!eç, bu kanunla yctte bulunmall\asmı söylemekle be· 
teorllbc eder, sonra da mlıkemnıell- ·raber bugüne kadar me'Clitılten çrkan 

kanunların en mllkt1ınmelle'l'inden lbl-nl yapanz. diyor. Kıttıunla tecrübe 
y~pılınaz. Tecriibeden kanunlar çı- rl olduğUnu ve bir <;dk 'kımunlarda 
kar. Halkı tecrUbcı tahta!;r ys..rımn· emsali göı.ı.lldUğl\ gibi tatbikattan a
ğa hakkımız 'Y<>'ktur. Medlsln karar lınactı.k netloelerlc bu kanunun da· 
lRrı kaU olması lfı.zıındır. Ayrıca bÖy ha mUtekflmil bir hale getlrilcb1lc· 
le bir J(anuıı vapmal< zaten sakat.o ceğinl anlatmışlardır. 

- 1 bfr iştir. Belediye kanununda bu Bundan sonra. \kanunun reddi vc-
hususta ıumı gelen ihükUmler var- ! ya yeniden ıtetıkiki içln encUmene 
da. !Fakat ~bakxii;y:cler.e C:iu ı,c.4ba.k.. hav~Jesi Jıakktnda. '~ılen ta,1<.rirler 
mıya icap eden vesait verllmernlt- umumi heycıtçe J<abuJ edUmemlştir. 
ttr. Binaenaleyh be!lediycleı'I tak\'lyc Meclis, çarşam'ba. gUnU toplanmak 
edcllln, şayet 'bıı kanun Hl.)1hası c;ı- \'C Qlftçi kanununun maddı!lerl üze· 
kacak olursa işler yUrünılyccek \O rinde görUşmek için toplantıya saat: 
köyilinUn na.li berbat olacaktır. lşte 18,25 te aılhayct ''ermiştir. 

1941 s~nesi afyon mahsulü 
.Ofis tarafından satın alınıyor 
Ankara, 16 (A.A.) - Topl'ak nıah larııu Z\raa. Banka .. ~n ıŞttbe ve ajan· 

sullerl oflSiJLden tebliğ edilmiştir: larıno. satmıyanların, mild'detln hita· 
1 - 9U senesi afyon mahSulU, mın'druı sonra, \"tıku bulaca~ mUra. 

g~en seneıeroıe oTduğu gıbi haşha.ş caatla.rı ve serde<lece'k1P.ri ma.zerct· 
' . ekimine ml\saade t'!dilen sahalarda j ler katiyen 'kabul edllmlyecekttr. 

mUc'SSesc Türkiye 'Ziraat Bankası 3 - Asgarl ıbfl' ikiloya. kadar .sa
şube ve ajıınları marifetılc ml.iSta)ı- tışa. arzcdl1en afyonlar mUbayaa C· 

sllden mübayaa. edılecektır. dilecıekltir. 
2 - MUbayaayıı 15 haziranda. 'ba.ş Afyon ffyat.ıa.n geçen sene yapı· 

!anacak •ve 15 eylfilde nihayet veri· lan zamma ilı\'v~cn bu sene de yeni
lecektir. Bu müddet zarfında afyon· de.n arttırı?mıştn'. 

- -------------
Orta mektep muallimi olmak 
isteyeuler Haziran ve Eylıilde 

imt ·han edilecekler 
Ankara, 16 (Telefonla) - ingifüce dillerinden bir tancs.İn· 

Orta mektep muallimi olmak isti. den ve her yıl haziran ve eylul 
yenler iç.in .ilk talimatname hazır. aylan içinde yapılacaktır. lmtİ· 
lanmıştır. Bu talimatnameye gö· hanlarda kazananlar bir sene 
re orta mektep ımuallimi olmak müddetle öğretmen rnuavinliğin. 
istiyenler lise mezunu olacaklar de kalacaklardır. İki sene ilk okul 
ve imtihana tabi tutulacakludır. .. ~ ·w. . . 
Bu imtihanlar türkçe, .tar!h • coğ. ogretnı-enlıgı ctnu~ olanlar staıa 
rafya, ~urd bilgisi, tabiiye, musi- ı tabi tutulmadan •muallim tay.in 
ki, resim; almanca, fransızca ve cdileceklercHr. 

Belediye tekaüt 
(Bati 1 incide) !+! 1 bağlanacaktır. Çocuklar lisenin 

yeler de memur ve 0müstahdemle. 11on 8Nlıfında ıbulunuyorlarsa J 9, 
rin maaı1arın<:lan :kesilecek birse. yükack mektepte iseler 25 yaşla
nelik z; 5 in tutarını toptan r~na kadar m'!,at alabileceklerdir. 
sandığa vereceklerdir. Kanund Ölen tbir memurun ana ve baoa
göre tekaüt aylığı ta.hsis ed.ilebll· sına ıdul ve yetimlere vcr.ilmeAİ 
mesi iç.in fili 'hizmetin 20 eeneyj laz.ım gelen paranın So 20 ai ve· 
ve yaıın 60 ı dokluııması lazım· rilecektir. hfaiye hizmetlerinde 
d ı r. Aksi takdirde f.ili hizmetin çalışanların. .bu Nz.metlerde geçir. 
20 seneyi doldurduğu zaman va. dikleri her eene tekaütlüklerinde 
zifedarın çalı~mıyacak derecede bir buçuk eene olarak sayılacak
malul o~ması lazımgclecektir. Ak- tır. 
si takıdirde 30 sene hizmet tart• Bu kanun rneriyete girdiği ta· 
tır. Vazifesi ıhaşında vukuagelen rihte memuriyet ve vazifelerde 
kazalard an malul katan memur çalı§aniar hi:mnet müdldetlcrinin 
ve müştahdernlere hizmet müd- on sıe.nuını tekaütlüklerine .ay
detlerine bakılmaksızın ıon al- dırmak iaıterletee kanunun mer.i· 
dıkları aylığın 1

, (, 70 ini geçme· yet.e girmC6İ tarihinden .itibaren 
mek üzere maluliyet maa~ı tahııis iki ay .içinde eand ığa .mürac.aate 
olunacaktır. mecbur tutulmu§lardır. Bu kabil 

Kaza neticesinde ölenlerin ka. memurlar 1 O senelik müd<let zar. 
rılarına evleninceye kadar "O 30 fında aldıkları aylıkların mecmu. 
evlatlarından her birine 18 ya§ı · unun 9f- 5 ini 1&nıdıia borçlana· 
nı dolduruncıya kadar C1 15, ço. cak1ar ve bu para fıer ay aylıkla
cuklann hem anası hem babası rından % 5 olar&k tekaüt aylığı · 
olmazsa r-c 2 5 nisbetinde maaş na ilaveten kesilecektir. · 

( Baı}ı 1 hl<' ide) -

lometrc mcsafodc Mabta'yı i~gal et
mişlerdir. Klsvc de zaptedllmlş hu· 
lunmaktadır. 

Bir müttefik kdlu, Kls\•e'nin 12 
kriometre kadar şarknda, çöl kena
rında. AdJiyc'nin şa~mda iler'l~eğc 
baŞ'lamışlır. 

Saydanın .şarkında Lübnan tepe· 
lerlnde Jczzln ~chıinin ml\lteflkler 
tarafından zaptı, burada harcmcttc 
bulunan kolu, sahi? boyı.ınca Beyruta 
dognı llcrlıycn kolun hizasına getll'
mlştir. 

Iraklta'ki İngiliz lkU\-veUerlnin, Su. 
riye • Irak lhududundnn 80 kilomet
re mesafede Frat üzerinde Deyrl· 
zor'u zaptctmlş olduğu doğrü değil· 
dir. 
Kiı-ve ve Sayda mütteftklerin 

elind e 
Londra, 16 {A.A.) - Şamdan 57 

kilometre mesafede !bulunan Kisve· 
nln müttefikler elinde o1duğu ve 
Saydanın da mlittef1kler tarafından 
1 gal cd ldiği teyit olunmaktadır. 

Fransrz filosu inıiliz file>&u 
ile çarpıttı 

ıBeyrut, 16 (A.A.) - Of.i a
jansı ıbilcliriyor: 

Bu sabah şafakla beraber llar.p 
gemilerimiz Beyrut aç~klarınd a 
ikj kruvazör ve torpitodan mü· 
rekke.p ıbir İngiliz kuvvetıine kar
şı haıhe tutu.şmuslardır. Hiç.bir 
hadise olmamıstır. 
Fran11z tayyareleri İngiliz denan· 

masına hücum ettiler 
Vidhy, 16 (A.A.) - Haber 

alınd•ğına göre, F.ransız bahriye· 
aine ait tayyare\.er Sudye'ye gelir 
gelmez Sayıda açıklarında lngiltz 
filosuna taarruz etmi,ıer.dir. Bu 
taarruzun neticeleri henüz bilin· 
miyor. Mamafih mües9r olduğu 
öğrenilm-iştir. 
Şanun dütmesi sün me.elesi 
Londra, 16 (A.A.) - Bu sabah 

Lond:rada öğrenild.lg-ine göre, mütte. 
fikler Bcyruta 12 mil mesafede bu
lunmaktadır. :Müttefik kuvvetlerin i· 
leri haı ekeli General Dentz•in Say
Cladan ger:! çekilmekte Olan esas Ol'• 

dusunu ikiye b(;lmek tehdidlnf gös
termektedir. 

Bu esnada. ~a. !kollar, Şam ~a
pılarında lblr tevakkuf devresi ge. 
çirrncğe -devo.m etmekte \'C şehre 
sulh yolu ile gırilmesl için yapılan 
mlizakcrelerin netl<:esinf beklemek· 
ledir. Fakat ayni zamanda şehrin 
muhasara. altına alınması da de<.·am 
~ylemektedir. Şamın düşmesinin şim 

dl pek yakın olduğu hakkında tıllr 

li'ran~ız kaynaklarından verilen ha· 
bcrden !bahseden sabah gazeteleri, 
Şanım lbu 24 saat zarfında düşeceği
n! söy1emCktedlr. Teahiıurun sebebi, 
I<,ransa.nın Sofya elçisi Blondel ile 
görtlşmek ve Şamın teslimi lçın mllt 
lefliklerln Heri sUrdUğU şartlan !ken
(llslne bildirmek üzere Tilrldyeye 
gltnılş olan General Dellıommc•un 

pek yakında vuku bu'lacak arzusu· 
nun ibeklenmcsldlr. 

Almanlar H aleb e kaçıyorlar 

Taha.şşUt kamplarından ser'lie8t bı 
rakılan Alman \'C İtalyan gruplarını 

takviye için memlekete girmilj olan 
200 ih\ 300 A'lman, .şimdi Hale'be kaç 
mışlardır. Ahnan 'bomba,rdrrnan tay. 
yarcleıi ve pı1olları \'e ıblr 'kaç Fran 
sız harp tayyare.si, Halepte faaliyet· 
tc bulunmaktadır. Fakat İngiliz ha· 
\'Ilı kuvveUeri semaya. tı!kimdir. 
Vişinln hava yolu ile yolladığı tak 

vlyeler ve levazım, Twıustan tayya
relerle gelmiştir. Fa.kat bunlar te
razinin kcfclcı'l üzerinde tesir icra 
edecek derecede değildir. 

Suriye itinin sulh y oliyle halline 
çalıtılıyor 

Ka.hlrc, 16 (A.A.) - Kahıre aske· 
ri malıfı!lcrinden b!ldlrildiğine göre, 
Suriycde muha.samata sulh yolu lle 
bir hal flureU verilme11I halı'.\ ümit e
dilmektedir. 

Habeşistan da 
1 general, 2000 
ltalgan askeri 

teslim oldu 
Kahire, 16 (A.A.) - Orta Şa.r'k 

İngiliz umum1 ıkarargAhınm tebliği: 
Libya.da, çöldeki krt.alarımız Sol

lumun cenup ve cenubu .şa'ı'kt mm· 
tıy<.aamda, mevz ıt.utmw, olan düşma
na k~ı taarrın hareketine glr'if
mişlerdil'. Harckllt devam etmekte
dir. 

Ha..bcşista.n<la, Soddu mıntakasm
da General Praloımo ile 2000 1-
Wya.n askeri teslim olmuftur. Göl· 
ler ınuha.reb~'Sl~n sonra General 
~alcrmo, tümcm1nin bıtkiyesile dağ 
lara. kaçmış •ve o za.manıdanberl Ha
beı, vat.a.npetverlerl tarafından mU
temadiyen hırıpala.mnıştır. Nihayet, 
yardımsız kalan general teslim ol
mmrtur. 

.. , 
HITLER 

Yalunda bir 
n utuk söyley ecek 

Rayştag 
toplanmıyacakmış 
ZUttdı, 16 (A.A.) - Basler Nach· 

riohten ga.zeteısınln BerUn mubftblri. 
nln blldırdığlnc göre, Berlinde Hll· 
lm in bu haf'tanın ilk gUnlerı içinde 
Rayştngda b r nuluk söyliyeceğl şa· 
yiası dol'aşmakltadır. 

* Berlın, 16(.A A.l - Yarı rcsmt 
bfr kaynaktan bildiriliyor: 

Rayıftag'ın yakında lçtlmaa davet 
olunacağına daır -ecnebi mem!eket• 
lerde doln,şan (layiaların katiyen e
.aassız olduğu Berlınin &iyasi mah· 
fillcrlnde lbcyan olunmaktadır. 

Asi lejyon şefi 

Horia Sima 

25sene 
Küreğe mahkum 

oldu 
BUkr~. 16 (A.A.) - B!lkreş u~ 

k.eı1 mahkemesf, ası lej~eulann 

fcfi Horla Sima'yı 25 sene k\lrefe, 
sa'blk Jıarictye nazırı Mlhai Sturd· 
u 'yı be\! sene hapse, sabık OahiMy• 
na,zırı g-encraı Petrovmeeco'yu 7 se
ne hapse ;gıyaben mabkfim e.tmiştir. 

Maznunlardan 'Yedisf bdraat &t· 
ml\ftir. Bunlar arasında Romanya
nm ki Berlin bUyük elçisi Cretzi· 
anu ıbuhmmakta.dır. D~cr bır çok 
khnseler daha rnahköm eciılmiştıır. 

Mah'keme .hafiyen cereyan etmiftir ... 

Japonya cihan 
harbin de kat' i 
amil olacakmış 

( .... ı lıllııMe) XIX 
iç.in bütün millet.in vazifesini yap. 
ması ve herkesin kendi faaliyet 
Mhasında uhdesin-e düşen i~le 
meşgul olması lazımdır. 

Pre.ns Konoyeden eonra birlik 
ikinci reisi Amiral Suetsugu da 
bugünkü 'Vaziyetin vahametini 
kayOctmi§ v<ı Japon gcnc;lı:nnin 
d-"a iy.i bir :ıarzd. !YeUftir.i:ltnesf 
noktasında ıerar .,!;tmiftıir, 

Çin işine ıbir nihay~l vermenin 
Japonya iç.in en mıüatacel maele. 
lcrden biri okluğunu BÖylcdikten 
sonra .özlerine şöyle devam et· 
m'iştir: 

Üçlü pakt, milletin arzularına 
terceman olmak maksadile ünza 
edilmiflir. Bu pakt dünyada yeııı 
bir nizam kurulmasıooa bayati• 
derce.ede alakadar bulunan .dev-. 
letler.i bir araya toplayan ibir mu •. 
abedcdir. Bu.ihbarla pakt, hod
bınane mütalö.alar veya hesaplar 
ihtiva etmemektedır. Eğer Ame· 
rika Birletik devletleri Avrupa 
harbine girecek olurlarsa Japon , 
ya da hayaiyct ve .şerefini koru·, 
mak için harbe girmeğe hazır bu.; 
lunmalıdır. Cenup denizleri me· 
selesi arki A9Ya ıçın h.ir hayat · 
memat meselesidir. Bu sebeple 
Japonyanın mezkur mıntakaların 
bugünkü va;ciyctini kabul etme· 
meşini tabii .görmek lazımdn. 

A:miral, dünyadaki kargaşalık. 
lara dfıir şah6i düşüncelerinden 
bahscde~ek ezcümle şöyle demiş. 
tir: 

C.i:han harbinde Japonyanın 
kati ıbir amil olacağına kuvvetle 
inanıyorum. Japonyanın işi kolay 
olmıyacaknr. Bilakis f evkalide 
az.imkar davranması ve çok esaı. 
lı surette hazırlanmamız icabede. 
cektır. işte bunun .için<lir ıki milli 
bünyemize yeni bir canlılık ver· 
mek ve memleketin ıbütün faali
yet ahalarında azami derecede 
süratle ha'Zırlarunak lazımdır. 

Japon donanması cenup 
denizlerinde 

Şanghay, 16 (A.A.) - Cenup 
istikametinde Japon harp gomile
rinin tehatŞüdü hakkındaki ha
berlere dair öğr-enildiğine 8'Öre. 
bir kaç Japon harp gemisi Şeki
ang açdtlarında mahdut n.isbette 
manevralar yapmaktadır. Manev. 
ralara-ıpek ç9k Japon 'tayyareleri 
iştirak eylemektedir. 

Nankin hiikUınet reiai Tokyoda 

Tokyo, 16 (A.A. ) - Nankinl 
hükumeti reisi B. Vang Şing Vey 
Yavata Maru vapuru :ile bu aa
bah Kobc'yc gelmi§tir. Limanda 1 
b ulunan bütü.n vapurlar B. Vaııtt 
Şing Vey şerefine hayraldarla do. 
natılmıştır. Nankin hükumeti rej
ai r.htunda baıwe.k.il Prens Kono. 
ye He hariciye nazırı B. Matsuo• 
ka, had>iye nazın General Tojo, 
bahriye nazırı A:miral Ojikava 
namlarına fıususi ımümessiller ta· 
rafından istikbal t'di m •tır. 



Ne cesaret!. 
Caddede araba 

soyan 
bir hırsız 

f -----'1--ı ---+--' 
" Dün garip .bir hırsızlık cürmü 5 

meşhudu oldu ve Sultanahmct ' 
UÇ.Uncu 6U ceza mahkeme!!ınde T 
suçlu abıkalılardan Şükrü d~rhal r 
tevkif olundu ve ıhakkıncla cezı:ı 
kararı verıldı. Takip ettiğimiz ' 
mahkeme safahatına göre bu şa 
yanı ıhayret hırsr.dık ıı'Öyi-e olımuş- fi _ ............... _ 
tur: 

Sabıkalılardan Şuka-iı dun sa
bah iyi bır kımıet ararken Mer
can yok~undan çıkmakta olan 
balye1'erle yüklü bır araba gör
mü~ ve merakla pesine düşmüıı
tiir. Bir aralık cebındcn ufak ça
k.ısını çıkararak arabaya yaklaş
mış ve yokuıtan çıkmak üzere 
arabayı yan tdrafaan dayanaTak 
sürük emekte o n arabacının va. 
ziyetınden .b hstıfade denklerin 
iplerını; ustunaeıu ~uvalları kes 
mcğe baf arruştır. Çıka ı,sıı..ıı •Ç 

taraftan guzcl, kıymıetli .kuma..
iar çıkınca Şukru .büyük bir d ·
kat ve heyecanla .işine devam et
m~ ve tam bir top kumaşı' çekip 
kurtarırken bırdenbire arabacının 
::avurduğu ~ ddetÜ hır kırbacı 
tam alnının ortasında bulmuştur. 
Hareketinin far.kına varıldığını 
sezen bu açıkgöz., derhal karan 
fuarda bulmu , fakat etraftan ye
tişenler kendisini elindeki aletı 
cüıunü olan çakısı ile birltkte kıs
kıvrak yakalamı!iılardtr. 

Dün ~eç vakit Sultanahmet 
üçi.ınoü cezada dinlenilen suçlu 
ve onu .takiben şahiıler hu vaka· 
nın vukuunu tamamıle tezahür et.. 
tirmişlerd.ir. Ayni zamanda Şük
runun bir çak sabık.alannı da 
gösteren hapishane kayıtları gÖ· 
rulmüş; daha pek kısa bir müd
det evvel hem hınıızlıktan, hem 
de kaçakçılıktan olmak üzere iki 
sene, beş ay, 25 giin hapis ile 
225 üra para ceza na mahkum 
edilmiş olduğu ~lmı~br ve 
mahkeme ica!bını ıelüşünrnüs, na· 
!as bir te.şeb:büs !halinde kaklı
ğııxlaın dolayı bu bıts!Zlığın ceza. 
smı ~ ir indirmek surctile ve 
sabıkasından dolayı da altıda. bir.i 
kadar aN.tırar~ bir ay ıbeş g.ün 
daha !hapsine '\IC deıaıaıl tevkifine 
karar veıımişt.ir. 

Bir ihtikar suçlusu 
beraat etti 

&iiyük.dad Sakary ağın-
da 2 1_ sırysda oturan ve Y oenicami 
caddesi 3 7 ~ula silahçı Sclfın.ik. 
li Osman TOIP.Çumenin İngiliz dü_ 
dükler.ini f. ·- ~atla ısatışa a-r· 
zett.iiinden dolayı Adliyeye veril. 
dığini y.azm ık. Asliye ikinci ce. 
za rnah:kcrncsind-e devam eden 
bu ~r davnsı dün net.icden
miı,tir. Mahkeme ealhasına göre, 
auçhmun ıbu ıbareketinde miHi ko. 
rumwı kanununa muhalif bir ha
reketi ~ ~tik.Ar ınabiyetinde hiç 
bir 8UnU tabiri görüLmediğinden 
beraetine rar veri1miştir, 

-ğıı.: 1 - Bliyük gösteren 
ay.na., 2 - Hazretı Alı taraftarı: Ye 
mek. 3 --1 Cemı edatı, Huzur. 4 -
l{Uçük lbfr harp gemisi. 5 - Enin; 
Rabıt eda.tı. 6 - Bir ınota.~ Su; Mü
sabaka. 7 - 1sım. İki tarafın hAkım 
ya.pak.lan kfmsc; Bır cd t. Geç 
kin; ÖmUr. 9 - Argo0 Sevgılı; 16-
tıBıam. 10 - Bir beyti terkıp eden 
ki kısmın iher <bıri; Kllikyad sıra· 

dağlar. 11 - Bır eayı; Bir nota; 
• svonal Sosyalı t. 

l ıık ırd n ıı.,abrı.)a: 1 - Şubclc.r 

halinde çoğalma; Bır nota. 2 - Göz 
rengi; Milstefrtşe. a - RUsum; Bır 
nota. 4 - ŞikA.r; Açar. 5 - B r sa
yı; Bır me.mlekct. 6 - Değirmi yilz
ltl' genç ri ı. 7 - Kendi kend ne 8-
Gelecek; Gizlı b r cemiyet mensubu. 
9 - Es.ki bır mabut. 10 - Ufak kUp 
11 - Haydut teşekktuU. 

DO'NKO' BULMAOAı: "iN' HALLİ 
Soldan S ğa: 1 - Karanfıl • Sı 

2 - Er • Kamet 3 - Ras • Daimi 
4 - Esami - İn 5 Mızıkçılık 6 -
Sia _ Re 7 - Karıştırmak 8 - Ar 
• .Mi 9 - Ley - Liit • 11 ıo Acemi 
• Ay 11 - Keten - İbret. 

Yukıı.rdıı.n ~ıya: 1 Kerem • 
Kulak 2 - A'l"BStrıı. - F..cc 3 - S~ 

• Rayet 4 - Mi • Mısır 5 - Dlktş 

- :ln 6 - Çıt.tal 7 - 1ki 8 - LAm • 
Liret 9 - M1 - Ar 10 - Sc • İkra
miye 11 - İtmek - Ekıl. 

Bugünkü program 
7.30 Program ve memleket saat 

ayan, 7.33 Hafif program (Pl.), 
7.45 Ajans h&berlcn, 8 Hafif sc.n· 
foni'k munk (Pi ) 8.30 8.45 Evın 

saati. 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 12.33 Türkçe pldklar 12.45 
Ajans haberlerl, 13 Karışık prog
ram (Pi.) 13.15 Türkce plii.klar prog 
rammın devamı, 13.30/ 14 Karışık 

programın devamı (Pi.). 
18 Program ve memleket t a-

yan, 18.03 Fasıl sazı, l 20 Ziraat 
tak'Vimi ve toprak mahsUllerf bor-
635!, 18.4t> Dans nriiziği ( Pl. l 19 
Kamışına (Yuva saati), 19.15 Rad
yo salon orkestrası 10.30 Memleket 
snat a.ynrı 'Ye Ajans !haberleri, 19.45 
Radyo salon orkestrası 20.15 Rad
yo gazetesi, 2Q.45 Radyo salon or
kestrası pT'Ogl"ıımının son kısmı, 

21 Konuşma Memleket postası 21.10 
Keman ooloları, 21 30 Konuşma, 

21.45 KlAslk program, 22.30 Mem
leket saat ayarı, AJallS halx>.rleri, 
22.45 Dans mUziği (Pi.) 23 25 23.30 
Yann1d prognım ve kapanış. 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Satış Müdürlüğünde kaçak 
Havyar satılıyor 

Sirkeci® Rcşadiy ca.dd<.\'3i Halr, antreposundaki ea.tış mUdllr'ltlğll 

tın tahtasında, 1sta.nbuı. Belediyesi mezat mUdürlttğü ile Kunıçcşmc 
antrepoeundaki ilAn tahta) rmda Ustesi asılı siyah havyar 17,6.941 günU 
saat 13,30 da. 'bu 'bapta:ki kanun hlllanUne tevfikan açık arttırma usuıu 
ile setıtacatı itan olunur. Tetefon: 23219 (4778) 

TlrldJ8 

Ziraa a 
ıtanWf tarihi: 1888. - Sermayem: 100,000,000 Türk Uraaı 

Şube Ye ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcaı1 be.r n«Wi banka muameleleri. 

Para l:drikUrcnlere ~000 JPt!I ~ Yeri.yor, 

1 

Zlrut Bank.aamda lmmb&ralı ft Dıbarms ta.sa.mıf hes&Plarnıda 
en u 60 llraBı bulun&nlar& Mnede' deta 90kllecek kur'a De &fatt· 
da.ld plAna g6re lltramlye ~. 

' adet 1,000 Uraldıt 6,0lt lla 100 adet llO Ural* 5,000 lira 
,. l500 :ıt ,,.. 

' :ıt %61 • 

'° • 100 > 

Ul:ıt 

180 :ıt 

.. 
zo :ıt :ıt 

DlKKAT: Heeaplarmd&ki paralar bir sene içinde 6C> llradaıı qa-
11 dUfmiyenlere lkra:mlye çıktığı takdirde 9'ı 20 tazlaalle verlleocekUr. 

Kur'alar senede -t defa. 11 mart, ıı haziran, 11 eylQJ. 
11 Blrlncikanund& çekileceıctir. 

Naftil = Naftalin 
Yerine ıkullandrr. Tılhlil edilerek NAFTALİN aya:rmda. olduğu tcsbit 
cdHıniştlr. 

Nattil ~ ls<aırıtıa1 P ~ K~ W 
edilmtşt.tr, 

'EopW\ KBoetı 47 klınışlur. 

llRlllllf, ~ d~u: Tn)ıbı.k No. 8&168 
Telefon: 22269 

İstanbul Belediyesi ilanları 
l'ııtık ~I İlk tıeım. 

30,00 2.25 

50,00 3,T.:i 

192,00 14,to 

Samatya.da Hiise-yln ağa mahallesrnde 2 nu· 
maral~ FOl'l"Ub ağa. mektebi binası 
Hasekide Nakşıdn sokağında 2 numaralı l:b
rahimpaşa mektebi bma.sı. 
Cnğaloğ'lunda Cezrlkasıın mıthaUesmin Hılfı.· 

lıahrner sokağmda'ki Hadım Hasanpa\18 med-
resesi. 

Yıllık kİra bedeli muhamminlerl ne ilk teminat nl&tnrla.rı yukar
da yazılı gayri menkuller birer sene müddetle kira,ya vcrilmett !!zere 
ayn ayrı açık arttırmaya lkonutmu.ştur. Şartnameleri Zabıt ve Mua
memt müdUrlüğtt lcalemlnde gorülcbilir. İhale 2.7.941 çarşamba. gUnü 
sa.a• 14 ~ Daim! Encümende yapılacaktır. Talipforinı flk teminat maık
buz veya mektuplarHe ihale gUnll. muayyen saatte drmnl encUmenôe 
ibulunmaları Mzlmdır. (48()1) 

Devlet hava yolları umum müdürlüğünden ; 
1 - Afyon tayyare meydanı pist inşaatı iki sistem üzerınden ve 

kapalı zaııl UBUlfle ekslltmeye çıkanlnuştır. 
2 - a - Swteminın muhanunen bedell 367443 1 a ohıp muvakkat 

teminatı 18448 ltradır. 

b - sisteminin muhammen bedeli 329296 ıliı'a ok\P muva'k!kat te
minatı 16922 Jll"a.dır. 

3 - Eksiltme 2.7.941 çarşamba günü saat 11 de Hava. yonarı 
meydnnmda kAln umınn miidilrlUk binasında toplanacak komisyon 
tarafından ı.cra. edilecektir. 

4 - Bu işe ait fcnnt ve hususi şartnamelerle mukavele projesi 
ve reeımler <18 Ura <37> kur~ mıtkabllinde DcVIet havoı yollan tay
yare .meyx:lanmda kb.in umum müdU:rlük ıbina,sında bulunan alım sallrn 
!komisyonundan temin edllrr. 

S - Eksiltmeye glreccldeıin MUnakalll.t Vektıletınc ihale tarihin
den en geç sek.iz gUn e.vveı istida lle müracna ederek ehliyet vesikası 
ahnalan _,arttu. 

isUdalarma buna !benzer işleri yaptıklarına daır f:ıı yaptıranlardan 
aklıkları vesikaları raJ:!tedeceklerdır. Zamanında müracaat etmiyenler 
ve ehliyet vesikasx alamıyanlar eks!ltııneye giremezleı·. 

6 - Tallplerfn te'kl11' mektuphı,rmı en geç ihale saatinden bir saat 
evvel e'kıslltm.e .l<omisyonuna makbuz mukabıUnde vermeleri ve hangi 
sistem1 ne kadar tenzilatla kabul ettiklerini sarahaten göstermeleri 
lll.znndm (3357 - 4774) 

Toprak Mahsul eri Ofisinden : 
1 - 941 senesi afyon m.a.h.au!U, geçen scnclcrdo olduğu gibi, haş

!haş cktmine mU~aade edilen sahalarda müesses T. C. Ziraat Ban'kası 
şube ve ajansları marifetlle mUsta.h.silden anUbayaa edilecektir. 

2 - MUoayaaya 15 hazirandan 'baflanacak ve 15 eylQlde nihayet 
verilecektır. Bu mUddet zarfında afyonlarını Zira.at Bankası şube ve 
ajanslarına 8atmıyanların, müddetin nfüayetlnden sonra vuku bula
c k müracaatları ve serd~ekleri mazeretler :ıuı.tiyen kabul ~llml
yeccJttir. 

3 - Asga.ı1 bir kJloyn kadar satışa arzedilen afyonlar ımübayaa 
edilecektir. Malını biı:zat T. C. Ziraat Bankası şube ve aja.nsmıı. gö
;türeıniyenler, lkayleri namına veya birleşerek l(>,Şkil edecekleri gruplar 
namına arnlar.nda.n bııinl mutemet tayin ederek mallanm bu mute
met vırsıta,sllc teslim edebilir!~. Bu takdirde gerek teslim ve tesel
IUmde ve ~erekse para tediyelerinde ofis bu mutemedi mal sahibi ad-
decektır. , 

4 - Geçen senelerde olduğu gibi lbu sene dahi mUsta.hsilden san
dık pnrnsı, akspcrtiz ücreti vesair her ne nam ıle olursa olsun hiç bir 
masraf alınm.ıya,caktır. 

5 - Droglst. afyonıax lbu sene D.A, D.B, o.o harflerilc ribnuzlan
mak üzere llç sı:nıfa ayrılacaktır. 

Tnmamlle karıaksız alarak tnc e ve temiz toplannuş renk ve koku 
iUba,rile mümtaz v~ı afyonlar D. A. 

12 den faz.la morfinli cA> snufına ithal edilmiyecek derecede az 
konaklı ve ren:!< itibarile cazip, yüksek evsaflı kaba afyonlar D. B. 

12 den az morfınli çok konakh, yağmur ycmış rengi bozulmuş dU
şWt vasrflı afyor.lar D. C. 

Sınıflarrna ayrılacaktır. 

Bu tasnif mmtaka itil!tarile olmayıp umumidir. Yani btr mınta
lkanın nisbeten iyi olan afyonu <A> ve daha. dilşUk afyonu cB• ve en 
kötU nfyımu t.C> addedilmlyecektlr. 

Satışa. arzedllen af.yonlar hangi mrntakanm olursa olsun kalite
sine göre, yukarda ta.rif edılen ıımıflardan I0.1Jk olduğu bir sınıfa it
hal edilecek ve o sınıfın fiyatına tlı.bi tutulacaktır. 

1. oğtırulmuş a!yonlar D. C. sınıfından addedllecek ıbu sınıfın fi
yatına tflb! tutulacaktır. 

Hılell katıklı a!yonlar yumurta. ve sUtle karıştırılmış dahi olsa
lar mağ~u~ addedilecek ve sureti ka.tiycde mubayaa edilmiye<:ektir. 

6 - Afyon !lyaUan geçen sene yapılan zamma ııa.veten lbu sene 
de yeniden arthnlmıştır. 

D.A. eını!ınm beher morfın derecesi 80 kur"uş cseksen 'kuruŞ> 
D.B. sınıfının 'beher morfin derecesi 65 1kuruş caltmış beş kuruş> 
D.C. sınıfının be'her morfin derecesi 55 kuruş <elli beş kuruŞ> 

ola,rak tesblt edilmiştir. 
7 - Bu eene mUbayaalarındn afyon bedelleri ilk tesellUrndekı 

tartılar Uzerinden tahak'kuk ettırl.Jecek vo ayrıca fire tenzil edilml
ycceklir. Topraktaki şeklıni muhafaza etmlyccek kada.r sulu ve rU· 
tubctll afyonlar lkurutulduktan sonra. tesellüm edileccğınden, müs
tahsillerin mallarım kurutmadan evvel satışa. arzetmemelcırl lı'!..zımdır. 

8 - Sa,tJ.7a aı:-zedılen afyonlardan mağı;mşlan ve eıski sene mah
stulU olanlar varısa tama.men ayrıldıktan ve kabule şayan gorillenler 
6 ıncı maddede izah edilen sınıflara seçlldıkiten eonra ayrı ayrı tar

i tılacak ve bu tartı Uzertnden her mıntaka için seyyanen: 
! D.A. sınıfına girenlcrin beher kilosuna 10,40 con ıırakıı1< K.> 

D.B. sınıfına ~.ıc:nler:in beher kllosuna 7,80 cYcdi L. seksen K.> 
D.C. smrf'lna; gir~rı,eTm beher kilosuna 6,05 <altı L. beş K.> 

hesnblle tedlyat yapua:::ıktır. 
Bu suretle teslim edilen p.fyonların lfıboratU\·arında yapılacal< tah

lil ve ofisin merkez c:!epı~unda yapılacak nl'h ıl muayenes.nden S:'.lnra, 
6 ıncı maddede yazılı her ı:ır.rfın beher morfin derecesi fiyatı Uzerinden 
tahakkuk edecek beaellerlne ı.azaran. afyon teslim eden müstahsil
~rın alacağı tezahür c!tıği tal<dirde bu. para yınc katı tes(·llilmlı mli
teakıp Zu-aat Bankası sube ''c ajansları tarafından allı.kadarlarına 

prim olarak cident.:cektlr. 
O - Eskf sene mahsutn Drogist af'yonlar katiyeıı m•ıbayaa edıl· 

mlyecektir. 
10 - Soft afyonlar, afyoıı.uıı n-engl, içime e'lverişli olması vesalr 

milmeyyiz vasfına nazaran, bu .mıntakaya gönderilen ofis eksperle
rinin muayenesi ııetıcesınde tesbit edeceği kılo flyatr üzerinden soft 
mın'takıalarında yine T. c .. Zıraat "Bankası ışub<l ve ajansları tarafından 
mUb:ı.yaa edil~ktir. 

11 - Ta-his.ten düşük morfinli veya. yüksek morfinli mmtaka,ln.r 
için, tasnife ve kıymet l.'ll·dltfr.de mıntaka.vl 'bir tefrik gô tf"~·llmlycce
ğlnden ve mahsul hangi ıııınlnkı>dan olursa olsun kalitesine nazaran 
glrehllcceği sınrfm fıvatına. t:Abl tuh.ılacağınd n mu ta,h!!ıllerln bir 
mıntaka. mahsulO:ıU başka bir nnntakaya ınakletme'JQ kUltefini yük
lenmemeleri tavsiye olunur. c457S - 3231> 

1 BORSA 1 
16 HAZiBA..'V 941 

1 Ster'tin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peç.eta. 
Yen 
İSV-OÇ Kronu 

Kaı~ 
5,2025 

:nD,095 
29,95 

-.-
12,845 
30,915 
30,525 

ı.. 1i 

1933 Türk ib<>rcu I 19 60 
1918 İstikrazı dakill 21 sr 
1933 ikramiyeli Ergani 19 35 
1934 Sıvas - Erzurum 19 80 
Anadolu Demiryolu Taıtvili 44 50 
Dcmiryolu MUmcssil Sonet 45 00 
T. C. Merkez Bankası 117 00 
T. İş Bankası milessis hisse 119 00 
T. 1.ş Bankası (Nama muhar.) 10 50 
Osmanh Bankası 27 50 
Şirketi Hayriye 26 00 

NlJl[tJT 

1 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişleri niçin temizlemek lazımdır ? 
Çinili : unutmayınız ki : 

Bakırmndtlctan çürüyen dişle_ 

rin cüfter:i, ıbaıdemcik, kınmık, 

enHoenza, ve batta zatürrieye 

yol açtıklaTı, iltihab yapan diş 

etlerile k'ö.klerinde mide hum

ması, apandisit, newasteni, ısıt~ 

ma ve t"omatizma yaptığı fen· 

nen anlaştlmı ır. Temiz ağız ve 

sağlam o.işler umumi vi:icud eağ· 

lığının en bir.inci şartı olmu tur. 

Binaetıale~ d.işlerinizi her gÜn 

kabil okluğu kadar fazla - laakal 

3 defa • (SANİN) diş macunile 
fırçalıyarak sıhlıatinizi garanti 

edebiürMıüz ve etmelisiniz. Bu 

Türil! Altını (Re.yat) 
Tilrk Altını (Hamit) 

26 50 suretle antltroblan imha edcrdt 

25 oo ~lerinizi korumuş olursunuz. 
Türk Altını !küçük (Hamit) 
Türk Altını kliçük (Azız) 
Kaim~ birtik 

24, 90 
24 10 

114 50 
110 50 
112 00 

> > (Hamft) 
> > (Reşat) 

2! a.yer aıtm gramı 
~ecidiyıe 

3 36 
75 

SEBZE-MEYVA 
toptan fiatları 

İstanbul Belediyesi Merkez HAiin
de sabahları öğlene kadar topta.n sa
Wa.n ya.ş meyva ve 6ebze fiyatları: 
(Akşama kadar giinltlk hakiki sa

Uş fiyatları için ba.şka. liste tanzım 
edilmektedir.) 

Clnsl Orta tyl 

KurUf Kuru' 

-----------
Baırnya 48 50 
Sakızkabağı 3 3,50 
Fasulye çalı 8 9 
Fasulye Ayşekadın 17 18 
Faaulye Yeşil 13,50 14 
Domates kır 18 19 
Ba.kla 4,50 5 
Araka. 7,50 8 
Semizotu 3 4 
Ispanak 3,50 4 

Biber dolmalık' 35 45 
Biber sl\Ti 40 45 
Patates taze 9 10 
Pancar l,75 2 
Pathcaı. 28 30 
Enginar 4 6 
Hıyar 2 3 
Yeşil salata 100 adet 125 150 
Marul 3,00 4 
Taze soğan 1 ,2:5 1~ 

Maydanoz -,50 -,75 
Dereotu -,75 1, 
Havuç 2,50 3,50 

-,75 l Turp knmızı 
M'F.YVA 

Armut akçe 30 35 
Armut yabani 14 16 
Erik tUrbe 10 2Q 

Frenk llzUmU 30 35 
Çılck frenk 25 30 
Çılck ağa9 40 45 

Kfraz 15 20 
Vışne 14 2Q 

Şeftali 25 35 
Muz yeı-U 60 60 
Karpuz yenidUnya ~ 30 

Abone vereli 
t.ıuldJ'e dahlll ... : 

Gazeteye gönderilm evrak dercedll
ün edUmesln iade eillmez. 

~PARA. 
\ BA.T.&.T YJ.BlflınJr, 

· DİREKSiYONU -

T. iŞ BA1'8.Aal 
Köçlik Tll8af1'Wf lleMplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞlDELER: ' Şubat. 2 1ı1a,... 

1 Ağu&toe. 3 İkincltep'in 
tarihlerinde yapılır. 

1941 il:ramiyeferi 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L 
8 > 1000 > =3000.- > 
2 > 7~0 > =1500.- > 

• > 500 > =2000.- > 
8 > 26C> > =2000.- > 

3:5 > 100 > = 3500.-. 
80 > l50 > =4000.- > 

300 > 20 > =6000.- > 

DIŞ MAC1JNU 
Bütün tehlikelere karşı lsıhhatinizi korıır· 

s.b.h, öğle ve akf8111 her yemekten sonra günde 3 defa 
di§Jerinizi fırçalaymız. 

Beyoğlu Beşinci Noter'iğine : 
Uıeyoğlt.C fteşinci Noter Da.lr.e5l 

Suı1ct 5/8/9J 1 
No. 8714 Da 8185 

KadıkQyUnde Altıyol ağzından Rıhtıma mllntehi olmak ~ 
a.çılan yol için umumi menfaatler namına btlmlAke tabi tuuılıı'd~ 
olan Kadıköyünde Osınana~a mahallesının SöğÜtlllç.cşme eokıı#1~119 
47-41 eskl ve 41 yeni. kapı ve 52 ada. 3 parsel No. lu lragir dill' 
2700. lira lstimlA'k bedell takQır ednmiştlr. ~ 

MezkQ.r yerm 4/ 144 hissesi. muta.satTtfı Ahmet varisi Zı)'& el 
ımukadd'er bedel 3710 No. ıu beledıye !istimlak kanununu.., 11 ~o
mOOdesı mucibince tebliğ edilmek istenilmiş~ de 8061 yev:ınlY~. 
su tahtında teı'dl edilen i'h'barnamccrekl tdbHğ moomruınuzun t1l eıt· 
ha tma istinaden Ziyanın fkame41"!hmn tayın edil~emi;ı W! bil ııı&' 
retle tebliğ ednememış bulunduğu beyanıle Ja.cie edllm ş olma.sına ~e
en ilfln tarihinden itibaren kanuni cmUddeti zarfında ta.k;ri.re g uıııı· 
dıği veya mahkemeye miir~aa.t etmediği takdirde lstiınlA.k JcBll 1$' 
nun 16. ve 18 .inci maddesL hQkUmlet"inin tatbikl oluıuy:ağmm yıııe , 
UmlA'kı kanununurı 10 uncu maddesi fktlzasınca. tcblığ m.<ı.:ıt~. 
kaim olmak ~ere iki yevm gazetede ilAn et'ti'rılmesıni ve. flflnı iJll rıc' 
tm1 gazetelerden lkiŞe11 nUshasnun gönderilmesini sa.ygıtıı:nrııla 
ed~rinı-

l.stfml!k M~ 
Aıt' l'n~~ ~~ 
lnız.a~ A. l'f_..ııı# 

Ne~fr ve m.n edihnek ve Uft~t havi üç nfuJ?ıa gazete d&i~ 
gönderilmek üzere talep 'Veçhi!e 1 ibu ilB.nnaıne Vatan gazettısi 
ha.nesin& tebliğ olunur. 

BEl'OGLU BEŞ1~0l -~ 
Bcsmi mühür "e il''" 

Gerçeklesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bu Sff'alarda pek tabii orarak hep günün meseleleri1' 
meşgulüz. Fa.kat yarmm düzem ve inkişafı hakktnda dl 
arasıra olsıun zihin yormak, kendimizi hazırlamak razım-·· 
Bu maksat için Ahmet Emin Yatman•.., (Cerçek~ 
Rüya) adlı eserirlde OOI münakaşa malzemesi bulabilirs1

• 

~iz. Bu kitap, heprmizm her günkü rsbraplanna dOk~· 
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icapıarile öfü usuller ve kaı· 
delerin yarattığı sun'i kağıt a.ıem; arasındaki farkı iyic' 
canlandırıyor. DerUere teşhts koyuyor w çarelerW.i gös· 
teri yor. 

(Gerçekleşen Rüya) yı her vatandaş okumahdtr· 
Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı ell1 kuruş· Kitapçılar· 

da da buJuımr. 

iu2ui .. i aim• is BAM1eAsu•"~ 
İK~AMiYEU HESAP •v" 

Devlet Demiryollan İlanları 
d t 

Muhammen bedeli (6-135) lira. olan muhtelif eb'atta; 66000 
11 

t 
bezli zımpara (20/ 6/1941) cuma gilnU ısaat (15) on beşte Hayds.I'P il 

da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuıııc 
tın alınacaktır. )(& 

Bu işe girmek isteyenlerin (482) lıra (63) kuruşluk mU'~!l' 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi ı rı1l 
rını ayıü gUn saat (14) on dörde kadar komisyon rclsllğino ,•c 
!eri lazımdır. ııtıV' 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl 
tadır. (4297) 

-----------------------------~-
Sabi b i ve Neşrıyat MiJdUrıl: AH:\IET EM1~ YALt\ıA.N' 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 


