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Meşhur küllük 
kahvesinden ilhamlar 

Yazan : M. KAPLAN 
Bugün 3 üncü say/ amızda 

Tiril - Alman dostluk anlaıması 
la riciye Velliletinde imza ·edildi 
...____---~~--~~--~ 

l'iir.k ! Alman ! 
llıuahedesinin 

A 

manası 

~u nıuahede, harbi toprak· 

Türkiye ve Almanya . doğrudan doğruya veya 
dolayısıyle yekdiğeri aleyhine müteveccih 

~:~~~i:·n::. her türlü harekattan ictinap edeceklerdir 
~:Ah~ E""'1 YALMAN ------------------·-- . . 
b ün akşam Ankarada Al· C H p M 1 • d -ı . 

llıu ınanya ile imzaladığımız • • • e c 1 s g r u p u n a r 

tuı ah:de. zaten takip ettiğimiz 

ita: styasetinin yeni bir §ekilde T u .. r k A I m 8 n 8 n I 8 ş m 8 8 1 l'as e bulması demektir. Bu, si-
d .. z~l~e hiçbir nevi istikamet 
~~ıkliğine delalet edemez. 

bir 'l'iirkiye, bugünkü harbin hiç ,. t t ,. f a k 1 a t a s v ,. p e d ·ı ı d ,. 'eti de"ı:esinde )>ir tecavüz siya-
Çİr takip etmeği hatınndan ge
@t .. ~en:ıiş ve kendi . topraklan 
~ndaki i:htilitlarda fili bi
~ . ı~~m hiç aynlmamıştır. 
..,~ı bıtaraflığa pek olarak de-

edecektir. 
ta,~tkiye kendi topraklarına 
'i\i~ak her türlü tecavüzlere 
lıa; mukabelede bulunmak, 
ne~ke~~eiinde istiklaline hiçbir 
llıe lnudahaleye tahammül et
~ek yolunda bir milli siyaset 
~ .etmiş ve mukadderatına 
~a~ıle sahip kalmakta ısrar 
~ niı" Yeni imzalanan mua
lllj e, bu bakımdan milli azmi
~e ıde hicbir tebeddül yapmıyor 
~at>aınaz. 

Ankara, 18 (A.A.) - C. 
H. .P. Meclis grupu bugün 
18/6/941 çartamba günü sa· 
at 17 de reis vekili Trabzon 
mebusu Haıan Sakanın reisli
ğinde ıtoplanch: 

Ruznamede yalnız Alman· 
ya ile ımiizakereıi bu defa İk· 
mal ve intaç edilmif olan dost· 
hık muahedesi vardı. 

Bu ımaks°itla söz alarak kür
süye .relen Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu bu muahede
nin bidayettenberi geçirmİJ ol
duğu müzakere safahatına ait 
beyanatta bulunmuş ve İmzası 
bıl&wriir eCI.. ...-.ele ........ 
nini okuyarak bu '9eaikamn 
mahiyet ve sayesi üzerinde et· 
raflı izahat vermİJlİr. 

Hariciye Vekilini müteakıp 
söz alan bir çok hatiplerin be
yanatına ve $0rdukları suallere 
bizzat Batvekil doktor Refik 

Saydam tarafından verilen ce· 
vaplar dinlendikten sonra mu· 
ahedenin imzası teklifi reye 
konulmuı ve umumi heyetin 
tam ittifakile ve ıürekli alkıı· 
larla kabul edilmipir. 

Ruznamede batka bir mad· 
de olmadığından saat 19 da 
celseye nihayet verilmittir. 

Ankara, 18 (A.A.) - C. 
H. P. Müstakil grupu umumi 
heyeti, .18/6/941- çarfamba 
günü, ıfeİs vekili İstanbul meb
usu Ali Rana Tarhanan reisliği 
altında toplanmıştır. 

Hariciye Vekili tarafından, 
Plll"li cn.-... .-bucii4\i içti. 
maında ve onu .utukıp Mm· 
takil ırup umwni heyetinde, 
harici ıiyaset hakkında veri\esı 
malilmat ve izahat üzerine mü· 
zakere cereyan etmİf ve neti. 
cesinde hükiımetin battı bare
keti ittifakla tasvip edilmiıtir. 

"1a.tgiltereye karşı bir müttefik 
~ı Ue muayyen taahbütleri
laa "~rdır ki yeni muahede bu 
~thhutıere karşı gelmiyor. !n
f'ı(i~ her vakitki gibi mütte
bare~lzdir. İngiltere aleyhine bir 
Q,ltı. ete alet olmamız hiçbir =:::====;;;;;;=~~~~~=-==~=~1~~~= 
ti~;n hatıra bile gelemez. İn- M 1S1 R - L B YA 
ıııu erıe olan sıkı ve samimi ı· n x n u-
1\~ııasebetı~Wrıiz pek tabii ola- U 

h..aYnen d!\ram edecektir. Hududunda '-'! ~ 
~l ger taraftan Almanya bi-
de ~tarihimizin hiçbir devrin
bir l'ı> halinde bulunmamış 
'e~e~lekettir. İlk harp müna
lita.kı ?rtiz Cihan harbindeki it
&~ız şeklinde olmu§tur. 
h~ de doğrudan doğruya 
İlıtı~e Almanya arasında bir 
bili nıevzuu yoktur. Dünya
de ~Ugünkü emniyetsiz halin
IQ t riçten gelebilecek her tür
~b~ca ~zlere karşı müdafaa 
~ betrlerı .almayı tabii görmek
~ b taber Almanya aleyhinde
~a.:e~etlerc alet olmayı ve 
bir \>Uzı bir gidiş tutmayı hiç 

h ıanıan kabul etmedik. (lu ·r 
llıtn 1 ıbarıa, yeni muahedenin 
tiı:ıl'ası; .zaten filen takip etti
~ba;.ıı . sıyaseti teyid etmekten 
°'l'ı ett.ır. Harbı kendi toprak
~ ~1Zdan ve Avrupa ile Asya 
~it Ilıdaki geçitten uzak tut
~ı:ı. }'olundaki esaslı vazifcmi
hi; 1 ası bu muahede sayesinde 
~lttltat daha kolaylaşmış ola
~ Ahınet Emin YALMAN 

İngiliz Kralı 
George'a 
Doğum yıldönümü 
lJlünasebetile 
tebriklerini 

bildirdi 
Ankara, 18 (A.A.) -

Reisicümhur lsmet lnö
nü, Büyük Britanya kralı 
majeste ikinci George'
un doğumunun yıl dönü
mü münasebetile tebrik
lerini telgrafla bildirmiş
ler, majeste kral da Re
isicümhura teşekkür tel
grafı ile mukabele et
mişlerdir. 

MOthiş 
Çarpışmalar 

oluyor 

lngiliz tankları 
Sollum yolunu 

kestiler 
Kahire, 18 (A.A.) - Dün 

akşam Kahireye gelen haberlere 
göre, pazar günü Mısır - Libya 
hududunda Halfa~a geçidi civa
rmdaki yar.da, !hücum tankları a
rasında ~mdiye kadar görülme
miş derecede mühim bir çarpış· 
ma olmuştur. Hücum tankları ve 
diğer muharebe zırhlı arabaları, "-·---------J (Devamı: Sa. 5, Sli. '7 de) il/, 

Şükrü Saraçoğlu 

Hariciye Vekili 

diyor ki : 

T-ür-kiye ve 

Almanya 
Dostluklarım 

en sağlam 
temellere 

istin ad 
ettirmektedirler 
Ankara, 18 ( A.A.) -

Türkiye _ Almanya muahe
desinin imzası münasebetile 
Hariciye Vekili Şükrü Sa
raçoilu matbuata atideki be
yanatı yapmııtır : 

«- .Birbirlerine kal'§ı va· 
ziyetleri her vakit açık ve 
dürüat kahnıt ve dünya hadi
satmın asırlarca süren temev
vücatı esnuında muarız mev 
kide bulunmamıf olan Tür. 
kiye ve Almanya, metni bu
gün ne§l'cılunan muahede ile, 
dostluklannı en sağlam te-

(Devamı Sa. 5, Sü. ı de) l-l 

Almanlar 
Amerika ile 

Anlaşma 
Ümidini 

kaybetmemişler 

Almanya petrol ihtiyacını 

!yeni keşfedilen sahalardan 
temin etmeyi düşünüyor 

Berlin, 18 (AA.) - Bir hu· 
susi muhabir biklhiyor: 

Alman matbuatı, gittikçe da
ha fazla Alman • Amerikan mu· 
nasebet~erile meşgul olmakta ve 
Amerika Birleşik ıdevletlerinin 
Almanyaya karşı aldığı hasmane 
vaziyet hak.kında efkarı hemen 

~ 

• hemen tamamile aydınlatmakta· 
dır. Fakat d·oktor Funk' un nut· 
kunun da ispat ettiği veçhile, ba· 
zı mahfiller Vaşin~onla bir an· 
!aşmaya varmak ümidini hala 
muhafaza eylemektedir. 

~~:ıo kalesini itıale lüwm ııö rmedeın Sollum'a hücum eden ln Kiliz askerlerinden bir grup 
Bundan evvelki Libya harekihn da Sollum' a doğru ilerlerken 

Deuteche Allgerocine Zeitung, 
yarı resmi bir başmakalesinde, 

(Devamı s.. a. 8L ı de) X/X 

JJlevcut taahiillerin kaydı ihtirazisi

1 

ı 
altıııda Türkiye • Almanya arazi

lerinin masuniyetine tamamiyetine
1 mütekabilen riayet edeceklerdir 
1 

Ankara, 18 (A.A.) - Bu akşam saat 21, 15 de 
Hariciye Vekaleti binasında Türkiye ve Almanya 
arasında imza edilmiş olan muahedenin metni aşa
ğıdadır: 

Türkiye Cümhuriyeti ve Alman Reich'i, arala
rındaki münasebetleri mütekabil itimad ve samimi 
dostluk esasına istinad ettirmek arzusu ile, ve her bi
rinin elyevm mevcut taahhütleri kaydı ihtiraıisi tah
tında, bir muahede akdetrneğe karar vermişler ve 
bu maksatla murahhaslarını tayin etmişlerdir; şöy-
le ki: 

Türkiye Reisicümhuru: 

lımir mebusu ve Harfoiye Vekili Şükrü Saraç-
oglu'nu; 

Almanya Reich şansölyesi: 

Ankara büyük elçisi ekselans Frans Von Papen'i. 
Bu murahhaslar usulüne muvafık bulunan sala-

hiyetnamelerini teati ettikten sonra atideki ahkamı 
kararlaştırmışlardır: (ıMamı ş.. s. su. ı d&~ X /X 

ROMANYA'da SUR/YEDE 
Harp 

hazırlığı 

Sovyetlerden 
Besarabya 

Geri mi 

Müttefikler 
Kuneytreyi 
geri aldılar 
Bir ~ransız 

torpidosu battı 
Loındra. 18 (A.A.) - L)IC>n radyo

sunun bildirdiğme göre Fransız ha
va .nazırı General Bergeret Suriye 
cephesine varmıştır. Orada.ki hav.a 

Von Papan , 
Alman Büyük 

Elçisine göre 

Türk-Alman 
anlaşması 
Eski itimatlı 
ve dostane 

münasebetleri 
yeniden teyid 

etmektedir 
Ankara, 18 (A.A.)- Al

manya büyük elçisi B. Von 
Papen, Anadolu ajansı vası· 
tasile Türk matbuatına •ta· 
ğıdaki beyanatta bulunmuı· 
lardır: 

«- imu edilen-muahede
nin mes'ut bir tarzda akdi 
Hariciye Vekiline, matbuata 
dikkate değer buı sözler 
söylemeğe vesile oldu. Bun
dan dolayı kendisine bütün 
kalhhnle teıekkiir ederim. 

Bu muahede, &a1rlardan
beri memleketimizi birbirine 

(l>evamı Sa. 5, Sü 2 de) -/-

İstenecek kuvvetlerini tefb:ş edecektir. Gene· ==========::::!:= 
ral Bergeret. General Dentz ile gö- chy'nln muka .. •emeti artmışa bc:nzl-

Romanyanın, Besarabyayı geri al· ~1.W;ttlr. yor. Kan dökillmes!ne rnlni olmak 
mak teşebbUstlnde olduğu lb!ldirlll· Londra, 18 (A.A.) - Suri~ Vi· - (.ıp 9 ııs ·~ .,,S :mm.W(]) 

yor. Almanyanın, Sovyetlerle bir ta- =================== ====: 
kım görtlşrneler yaptığı şayiaları da 
dolaşıyor. tngilte:reye yapılacak ta
arruzlar da ibu şayialar arasındadır. 
cAlmanyanın şarkta yaptığı tah· 

şiıdatın, !nglltereye karşı yapılacak 
harekfltı gizkımek için olduğu söyle-

(J>e\·anu 8a. 5, Sil. 4 de) /()/ 

Francala hakkında 
vilayetin tebliği 

Yalnız belediye 
doktorünun raporile 
francala verilecek 
İstanbul Vali ve Belediye Re

isi doktor Li'ıtfi Kırdar dün öğ· 
leye kadar şehrin francala işile 
meşgul o1mu , alakadarlardan ve 
bu arada Belediye )ktısat müdü
rü Saffetben bazı izahat almışt.Jr. 

Evwelce İstanbulda günde 30 
bin francala ı.yapılmalcta iken 
francaJa ununun 20 çuvala indi
rilm~j yüzünden bu miktar ya· 
ndan fazlaya inmiştir. Bu sebep· 
lr:. Vilayet makamı v.e Bcled.iyc 

(Del·amı sa. S, Su. '1 de) 

HARP VAZIYET/ 

Harbin bu hafta içindeki 
~ 

umumı manzarası 

Yazan: IJwan BOBAN 
Hın-bin bu hafta içindeki umu. 

mi manzaraaı §Udur: 
1 - Almanya Suriyedeki 

FrllMlz • İngiliz harbine seyirci 
kalmlflır. iBu sebeple İngilizler 
ve hür Fransıi.lar, bugünlerde 
süngüden ziyade makafoa ve 
beyaz bayrak kullamyorlar; zira 
Framız kuvvetlerile kan dök
mek, harbe bir emperyalizm ıek
li vermek ıteref ve siyasete uygun 
bir hareket deiildir. Fakat bu ik. 
na ve bulül usulünün büyük bir 
netice venniyeceği ıimdiden an· 
lqdnufbr. İngilizlerin Suriyede 
vakit kaybetmeleri .hatadır. Ce
nup cephesinde kuvvetli bir yar
ma, "Ye farkta motörlü birliklerle 

-.eri bir ihata hareketi lazımdır. 
Bununla Fransayı harbe aürülde· 
mekten korkuluyoru, o halde 
auHı yolile bir an evvel anlatmak, 
kuvvetleri Masarda toplamak icap 
eder. 

2 - Ubya cephesinde 1nciliz
ler taarruza geçtiler. Bu taamı. 
zun ımahdut hedefli olması mub• 
temeldir; Tobruk kalesi hizasına 
kadar ilerlemek İngilizler için 
faydahdır. Almanlar Girit har
bindenberi Llbyada hazırlıkta 
bulunmutlardır. Bu hazırlıklann 
müdafaadan ziyade Mısıra ve 
Süveyıe doira taarruz mabadile 
yapıldığı malumdur. 

3 - Uzalc:farkta Japonya A· 
(De\'mll: s.. a, sa. ı C-.) 
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ada 
Se liifil 

asıl Geçti Kahve tevzii ne 1 

başlanmadı \ 
Permanant makineleri ı Istan bul iaşe 

müdürlüğü 
Bu gülleri sana Rin göndnrdi 

Tevziata hafta 
içinde başlanacak 

Belediye makine şubesi müdürü B. 

l_Y_a_z_aı_1 :_B_e_bla_'f_e_vllk __ B_A__:Ş=-O_K-=çu~j Ertuğrul a cevap veren 
Berberler cemiyeti reisi d:yor ki: 

Müdür muavını 
şehrimize geldi 

Telif ve tercüme hakkı tamam.ile mahfuzdur 
-64-

Son gimkrde İatanbula gelen 
kahvelerin te'<ZÜ meselesile Vi· 
layet m~ul olacaktı. Dün. bazı 
aksam gazetelerinin yazdığı gibi 
kahve tevziatına başlanmamıştır. 
T e\~İata bu hafta içındc başla

Ticaret Vekaleti; İstanbul, 
Ankara ve İzmir.de kurulacak o 
lan ia~ müdürlükleri teşkilatı 
h~kkmda bir kanun layi:hası ha
zırlamıştır. Lit·yiha Büyük Millet 
Mecl~de kanuniyet 4-esbeder 
etmez bu müdürlükler faaltyetc 
geçeceklerdir. 

Ço'k sayılan seftrimizin bu iltifatı 1 heplmızl imtihana çekmişti. 
' gUn bana aitı enelik ıstırabın ve Vatandan Berline her geren ~ 
mtkadelcnın en lbOyUk b r mükMatı buslarr, 'ckilleri kli)be getinr ve gc
oldu. tenlerin bazılarına ktiçUk konferans· 

Binden fazla makineye 
ilave edilecek parçalar 

O günden sonra cJaret ve sefaret lar verdirir, bu suretle ıblz Türkler 
erkaı ile o.ramızd lbllyUk ıbir ısamlml· kendi kfilbUmUzde vatanımızın haki· 
yet b Jadı. Sefaretin çaylarında ve ki havaamı bularak bantlyar olur
balol rmda dalma d vctlı bulunu· duk. 

nacaktır. 

Dün bu husqsta malılmatına d ? E {"" b { 
müracaat ettiğimiz Vt.11i muavini! nere e. VVe a OnU U Ull 
Bay Raş.it, kahve tevziatı hak· 

Diğer taraftan İ~anbut İaşe 
müdür muj.vini Hu~it Korol, bu 
sabah Ankaradan ~chdmize gel
mi tir. Kendisi Va.li ve Bel<:diye 
Reisj doktor Lutfi Kırdarı :tjya
ret ederek te~kilat hakkında lza· 
hat verc;çck ~e yeni direktifler 
alacaktır. 

) ordum. Scfıre Hanımefendi bUtUn 
c.ibıselerini bir.c yaptırıyordu. Sefa· 
rctin diğer genç .hanımları da sefire
nin göstcrd ~ örneğe uyuyorlardı. 

Berllndekl TUı k klUbll Kemaled· 
dın Sami Paşanın gayreti ve hıma
yc l sayesinde fevkafılde caniTlık gös 
tcrlyordu. Her perşembe akşam~ ba· 
tün TUrk tabası klilptC' toplaıııyoı -
duk. Sefırnnız, Türk tabasının blrbı· 
r nl e\"m~ın , bır.blrlcnne yakın ol
malarını lstcrcll. ser rl çok seven te
b a da lst r crncz b rblrlerınl 
sc" meye alışm~ rdı. Sefrr Türk ta· 
b sı arasında. dedıkoduyu mcnetınış

u. Bu ee'beptcn !herkes birbirine hUr· 
met ve itimat göstcrıyordu. 

Kllibfin toplantılarında Sefir ile 
Sefıre dalma lbulunuyorlardr. Berl!n· 
de herl<es perşombe gecelerini istek· 
le beklerdi. 

Herkes 1Jdüptc isted klerl kimseler· 
le gruplar !halinde toplanır. Hoı;ı se
vimi!! bir gece geçıı Merdi. 

Kemaleddin Sami Paşa. Türk talc· 
belerim de kendi evlatları gibi hlnl8· 
ye eder ve düşünürdll. Bir defa orta· 
da kalan tıam!Biz bir genç Tlirk kı
zını Bertin® staj gorcn bir tayyare 
zabiti ile evıenmes e delalet ettir-

' mlş. Ttlrlt kUı'bUnde mükemmel bh 
duttin yapılmış, bütün tabaanın ge
ttr'diği !hcdiyder gclın ile güveyi pek 
memnun etmişti. Hiç Umit cdılmedik 

1 
bn- zamanda iki ~ence mesut 'bir ha· 
yat açfimı b. 

Kemaleddin Sami Paşa AtatUı1<e 

1 cıddcn Uıyık lbir sefırdi. !Atin harfle· 
rı1e yazr kabul edıldıği vakit te yine 

\ 
kmıll9i bütftn Tli'rk t:M:>aasmın der
hal yeni yazıyı öğrenmeleri için 1m
lüpte det'61er açmış ve yioo kendisi 

Kemaleddin Sami Paşa yurdumuz· 
dan gelen her mUhlm şahsiyete mut
lak bent tanıtır, onlara, gidıp evim
de beni ziyaret etmenin her vatand~ 
için bir vazife oktuğı.ımı l!<iylerdı. 

Bır gUn bu !hararetli tavsiyelerin 
tesiri altında kalan vekillerden Ba.y 
Rana Tarhan, evimi gormek arzu et 
miş. bir öğleden sonra benim orta sa 
londa beraber çay içerken benı ıltı

fatla-t-a 'bo~muştu. 
Bllyük bir iftiharla kabul ettlğım 

bu zıyarctin ert ı ıııabah, uykudan 
kalktığım zaman, yemek salonunda
ki uzun Roncsans masanın üzerinde 
en kıymetıı koyu kımıtzı güllerden 
bir orman yükseldiğini gördUm. GUI· 
!erin üzerindeki kartla beraber çok 
değerli vatandaşım Bay Rana Tar
han bana. en nazik iltifaUarmı gon
dermek li'llfunda bulunuyordu. 

o gUn oğlcden sonra bana gelen 
Yordis, bu Bıtaç gibi uzun ve kıymet
li gtillcrln güzellığine hayran olmuş· 
tu: 

- Atı, Rebia, dıyordu. Bu gUJleri 
bu kadar çok sana kim gönderdi? 

- Ruhlarındaki asaleti dalma mu
hafaza (l(}c.n Türkler, Yordislm. 

Yine o senelerde bır gece Türk 
klübünde o zamanki hariciye vekili 
Tevfık Rtişt.ll Bey ve refikasmın il· 
tifa.Uannı da .kazandım. Fakat Ke
maleddin Sami Pa.şıı. Tfrrk Hartciye 
Nazrnna Beriindekl Tiirk nroda evini 
muUak göstermek lstemi.şti. Ertesi 
gün Bayan Tevfik RU.ştu ile Sefırc
mizın tmUnde mankenler, clbiıiıeleri 

gösterir ve çaylar içilirken, Bayan 
Tev!ık RüştU de: 

(Arkası var) 

kında bize unları söylemiştir: l l~ ~ 
«- v.ıayctıtc kahve tevziatile 1 \i ~ 

meşgul olmak üzere bir komis· A~Jıt 
yon kurulmuş değildir. I Jalka, ~ ~· ı 
kahve tevzii hakkın.da henüz ve· ,

1 
\\ AJ .~)}) 

rilmiş bir karar da yoktur. Şinı- t 1 ~ ·;~ıg1~lfll.I 
dilik gelen kahvenin adilane bir ~. 
şeki!'.de tevziınin nasıl mümkün 
olacağı mcsdesi Vilayetçe etüt 
ecülme.ktedir.:t 

Öğrendiğimize göre İıstanbul 
vilayeti dahllındeki askeri birlik
lerin kahve tevzii Ordu Müfettis_ 
ilkleri levazım amirliklerince ya
pılacaktır. Bunun jçin l\lüfettiş· 
lik emrine 150 çuval çekirdek 
kahve tahsis edilmiştir. 

-<>-

Kundura boyacısı musikişi
nas 4 seneye mahkum oldu 

ıBundan bir müddet evvel 
Büyükzı.'bada oturan metresi ~az 
miyeyi tabanca .ile yaralayan 
kundura !boyacısı ve Konserva
tuar talebesi Ali Sonatın muha 
kemes.i dün birinci ağırccza mah. 
keımes.inde niha!Yet bulmuştur. 

Ali Sonat. suçundan ötürü 4 
sene ağır hapse, <> kadar müd
detle amıme hizmetlerinden mene 
dilmeğe mahkum olmuştur. 

---0-

y erli kumaşları fazla fiyatla 
satan Kamil Adliyede 

Dun Fiyat Mürakabe bürosu 
memurları Mahmulpa a. cadde
sinde 1 36 numaralı dükkanda 
Manıfaturacılık: yapan Karnik 
isminde birisini yerli kumaşları 
fazla fiyatla satar~cn yakalamı~

llln!erce lira 
memlekete ithal edilen ve 

mühürlenmelerine karar ve. 
rilen pennanant makinele· 

rinden ikisi 

Permanant makineleri hakkın. c~- Bütün esnafın Belediye ta
da Belediyece tatbik edilmek rafından verilen emirleri yerine 
üzere bulunan talimatname hii· getirmeği bir vazife addede<:ek· 
kümlerile bu hususta bazı ıber- !erine şüphe edilemez. Ancak el· 
berlerin ileri s!irdükleri iddia ve de mevcut makiııelere ilav~ne 
itirazları dün ve evvelki günkü lüzuım görülen transformatör de_ 
sayılarnn®a teferruatiic yaz- nilen aleti bugün İ tanbulda te· 
mıştık. darik etmek im.kam yoktur. Bu 

Dün bu husustaki mütalaasını aleti yapahileeek ustalar da, 
sorduğumuz Beledüye Makine §U- esefle söyliyelim ki, yoktur. Bu 
besi müdürü Bay Ertuğrul: aletin lstanbulda bulunduğunu 

iaşe müdürlüklerinin bu ay ba. 
şından itibaren faaliyete geQme· 

lcri muhtemeldir. I lurşit Koro! 
Vekalet ta.rafından, İstanbul iaşe 
müdiirlü~ü te§kilatmı ve faaliyet 

haLırhklarını tamamlamak üzere 
ehrimize gönderilmiı;ir. la!le 
müdürlüğü Valinin riyaseti altın. 
da çalışacaktır. İaşe müdürlüğü
ne kimin getirileceği henÜL ta

karrür etmemişse de Mmtaka :n. 
caret müdürü Sait Rauf Sarperle 

Belediye lktısat müdürü Saffetin 
isimleri zikredilmektedir. İkinci 
muavinliğe de İstanbul fiyat 

Mürakab~ §efi l\luhsin Baç nam
zet gösterihnektedir. 

31 mayıs tarihinde Vekiller 
Heyetince kabul edilip 5 haziran 
tarihinde neşredilen kararname· 
ye göre İstanbul İa~e müdürlüğü 
400 lira ücretli bir müdür, 21 O 
lira ücretli iki muav.in, 1 70 lira 
ücretli bir raportör, 100 J.ira Üc· 
retli bir memur, 85 lira ücretli 
bfr daktilodan ibaret olacaktır. 

Ankara ve İzmir için müdür 
300, muavin 2 1 O, raportör 1 70. 
memur 100, daktilo 85 lira Üc· 
retli olacaktır. Ve bir tek muavin 
bulundcaktır. 

Galatasaray atletizm 
kaptanı Nazmi 

lardır. 
Karn.tk J\4üddeiumumiliğ te • 

tim edilmiştir. 
--.--0--.-

Dünkü ihracatımız 

«- Belediye talimatnamesin· öy)zyenler,- satıhlığı yerleri de 
de permanant mııkinelerinin 24 gösterirler-se esnafımız memnuni
volttan yük~ek cereyanla çalıştı- yetk tedarik.ine koşacaklardır. 
rılmaması hakkında sarih bir ka· Yapılan son tebliğ üzerine tel ve 
yıt vardır. Bu kayıttan yalnız saire gibi elektrik malz<:mesj al· 
F orşit sistemindeki sıcak hava ile mak i!lteyen eşnafımız, piyasada 
ondülasyon yapan makineler is· tahammül edilmez bir pahalılık 
tisna edHmiştir. Binaenaleyh, Be!- karşısında kalmışlardır. Bugünkü 
lediyemiz talimatta yazılı vasıf· vaziyet budur. Fakat, tıözlerime 
lan haiz olmıyan makinelerin şunu da ilave edebilirim ki, bu
kullanılmasn.ıa müı adc etmeye- gün bütün medeniyet alemin.de, 
cektir. Makine sahiplerine, maki- esnaf ~ızm 'eller nd.c meveut bu
nelerini olbaptaki talimatname· lu~an ve Belediyemizce noksan 
nin tariflerine uydurmak için bir okluğu sanılan bu makineler kul
ay mühlet verilmiştir. Bu müdde. )anılmaktadır. 

1aııe müdürlüklerine muhtelıf 
.ia maddelerinin tevzii ~ı veu
loceği.nden Mıntak.a. Ticaret mü
dürlüklerinin ağır vazfesi biraz 
hafifliy ecek tir. 

-<>---

Gül kupasındaki hadisenin 
esasını anlatıyor 

Dün muhtelif memleketlere 
Karadeniz y.ol.ile 400 bin liralık 
ihracat yapılmt;'tır. Bu arada Al· 
manyaya barsak. Mısıra kitre, İs. 

tin hitamında talimatnamenin BiL bu talimatın Belediyece 
emrini yerine getirmiyenlerin ma. neşri sıralarında, alakadaTlara 
kineleri çalı~maktan menecJile- defaatla müracaat ettik, bu tali
cektir. Bugün jçin mühürlenmiş matın yerinde ve kabiliyeti tat
bir makine yoktur. Mevcut r.ıa· bikıyesi olmadığını söyledik, tas
kinelere ilavesine lüzum görüıen hi'h ve tadilini iste.dk. Fakat, her 
transformatörün ted:uıki her za- nedense nazarı dıkkate alınma
man için mümkündür. Bu aletler_ 1 dı. 

Bir çocu,!l otomobil altında kaldı 

Şoför Hüsnü .idare&ndeki tak· 
si Şehremininden Aksa.raya doğ· 
~ giderken, T a~asapta yoldan 
geçmekte olan 8 yaşındaki SuLa· 
na çarpmı§ ve kızı alitına alarak 
bir k:rli sürük1em~tir. 

Senelerce milli takımda yer al
mııı kıy.metli 100 metrecileri· 

1 mi~den Gıılatasar~ atletizm kap 
tanı B. Naıımi 1 üfekçiden bir 
mektup aldık. Her şeycle olduğu 
gibi sporda da daima bitaraf kal
mayı §.İar edinm~ olan gazete
miz. yazılan yazıya gelen bu ce
vabı neşrediyor ve sporculukt::ı 
dürüstlük, mertlik "e centilmen· 
lığin esaş olduğunu bır defa da· 
ha te'barüz ettiriyoruz. 

Vatan gazetesi Neşriyat 
Müdürlüğüne 

Cazetenızin 16 haziran 94 l 
tarihli epor sayıfasında Gül ku· 
pası müsabakaları hakkında ya
zılan yazıyı !hayretle okudum. 
Ben asla klüpçülük hislerine ka
pılacak ve verilen vaziıf e ile bu· 
nu ıkar~tıracak karaktersiz insan.. 
!ardan değilhn. 

Ben da'ha dün sahadan çıkıp 
etarterliği elime aklımsa ya hala 
sahada kırkından sonra kiübüne 
bir puvan kazant:Jıracağım diye 
don ve fanila ile dolaşan Fener· 
bahçe atletizm kaptanına ne bu
yuruyorlar? Ayni uımanda teş
kilatta vazifeclar olan ve o gün 
sahada çirkin hitdiseıleri çıkaran 
o değil mzy:di? 

1 - Start.erlik o gün değil 
mevısirn ba,ında®ed yapmakta
yrm. 

2 - Ba.fhakem tabancaı}'ı 
clımden almadı. Fenerbahçe 
kaptanı Füruzanın ldüpçülük his
lerine kapılarak k~a müdaha. 
le etmesi üzerine tabancayı ken
dnn orada.ki binlerce hatkın ö
nünde yere a-ttmı. B hakem ve 
diğer hakemlerin ısrarlarına rağ
men bunu rec&iettim. Bundan 
sonra verilen bitiş hakemilğin.i de 
kabul etmedim. • 

3 - 200 metre Jcoşusunda 
Muzaffer üzerine çıka-n bu hadi 
aede benim a ICliipçülük hisle
rime kapılnınaşaeağım muhak
kaktır. Çünkü Muzaffer üzerinde 
benim emeğim tk.a.dar k.iınserıin 
emeği yoktur. Şunu kart' iyede 
aö;yliy.dbilir.iım ki Muzafferi hen 
çıkudnn, ben ~tudım ve ben 
ye~ Muzaffer hem tak
bem. hem arkadqun v.e nem dt'! 
kardcıimdir. Senelerce üzerinde 
rmek vererek titrediğim Mazaf
kri bilttek, i teyerek mağlUp et-

~ vi.çreye susam, küs'be, Sl'Ovakya· 
ya tütün, Macaristan~ deri, Ro
manyaya yaş meyva, domates, 
patlıcan olmak üzere 400 binı Jj. 
ralık ihracat yapıhnı tır. den günün ihtiyacını karşılıyacak ! Yerilen bir ay mühlet zarfın· 

miktarı lstanbulda mevcuttur. da lstanbulda mevcut bulunan 
Fiyatı da kırk liradan ibarettir. binden fazla permanant makin<:· 
Bazı berberlerimiz bu parayı \.Cr. sfoin arzu edildiği şekilde tadil.i 
memek .için türlü türlü itirazlar maddeten r,;mkün olacağını hic; 
ıleri sürımekte ve talimatın yerine sanmıyorum. 

Çocuk muhtelif yerlerinden el· 

ğ•r surette yaralan!l)ı§ okluğun· 
dan Şişli Etfal hastanesine kaldı
,rıLml§tır. 

r Soruyorlar ? 
1 L.tanbul Cnh-enııtesfndekl Da~ 

riilfUnun Ufm&nuıa alt ka,yıtla.rm 
,.e bilhassa lcJllc:rin pek dağınık 

'e karışık olduku oy! nl~·or. 

1822 cnCBlnde Darlilfünunun rl
yazl) e l}U00tolnden mezun ola.n 
hlr :t.atın, kendine alt bir kıı~ dı 

getirihnomesi için de ayak dire- Soma, halli icap eden c;ok mü. 
mektedirler.> h~:n bir noktaya da temas etrn-ck 

Demiş ve !halen permanant istr.rim. Belediyenin arzusu veç
makincsi kullanan bütün berber hile tadil edilecek makinelerle 
ve kalfaların ihtısaa sahibi olup çalı~mak csnafuruzın vakitlerini 
olmadıklarının tayini için bir im- israf ettirecektir. Cünkü 24 volt
tihana tabi tutulacaklarını ve ih· la çalı~an makinel~rle alelade bir 
trsaslarını i-bat edenlere birer saç ameliyesi ancak yarım saatte 
ehliyetname verileceğini, ehliye- yapılabilir. Bu, esnafımız için bir 
tini i.:bat edemiyenlerin de çalıı;ı· zaman zıyaı demektir. Bunun ak_ 
tırılmıyacağını ilave etmiııtir. sini, yani beş dakika ~yle dur· 

beri yaptığunız tecrübeler, bu 
söylenilenlerin bir hayal olduğu
nu bize göstermektedir. 

Bence bu iş.i makinelerin tadi· 
li değil, makineleri kullanacak 
eHerin ehUyetli olmalarının temi.. 
ni hallodesektir. Bu vaziyette, 
kaza yapan berberlerin ehliyet 
namesi ellerinden ahnır, ~!ediği 
suçun ceza:ı>ını ve tazminatını 

mahkeme hükmeder.» demiştir. 

bin miışkUJfı t Ue \ e dlj;er &ene 
\C şubelere alt kllğıtlıı.r arıt mdıı. 
buh.IUTablln1eı<l de bu lntlwm ız. 
lıp nıl!lal olara,k ı;o terWyor 'e 
!'!Qruluyor: 

Galatasaray atletizm kaptanı 
Nazmi 

tirmek benim için ahlaksızlığın 
en büyüğü olurdu. 

Galatasaray atilctizm Jqıptanı 
Nazmi Tüfekçi 

- Bu l!tlere biraz hlmmt>t 'e 
zaman sa.rftıdllerııez rni acaba T .. 

\. 

Berberler cemiyeti reisi Bay sun. on be!! dakikada bir saç ya· 
Mustafa Turan, lbu mesele hak- pılabileceğini bilfiil isbat eder
kında kendisile görü en bir mu· leree, bütün esnafımızı memnun 
harririmize: etmiş olurlar. Uzun senelerden-

Bu mesele hakkındaki nC§rİya. 
tımıza devamla bu hueusta bazı 
esnafın da malumat ve mütalaa
farım yarın bildireceğiz. 

- Pak t ben kanuna göre harelret etme
ğe mecburum. 

- E\'Ct.. bili~ orwn. ı~ kat ben •lnınsay· 
drm, kanun epey lbudııJo.ca hareketler yapıl
ma ma. m · ıınde edecekti. Brraklnrz. da içi
mizden geldi 1 gibi lbu işi bltirelbn. 

~lr \\ UHam bu tıoZlere kzzma,dı. Blliı.kb 

gıildü. 

- l'eki.. öyle yaı lan. O halde lann a
balı ... ı~e doktor da ce1<1t. 

Polis mUdıirii doktorla beraber mahzene 

indi. Bu ırf kanuru bir hareket idi. Carron· 
nun i>Imliş oldu u mnluıkkn1t idi. :Fakat 
doktorun bir rspor vcmıe!rl lazımdı, Doktor 
b11ndan Mnra Jtalf'a. d baktı. \'e: 

- Oiddi ı;urette ısinlrleri filU'Sllmfş, Stlu 

bir 1 tiralınte {ht1yacı var, dedi. 
- Hemen gidip )atınız, i ter BrirlJ, 
Bu söderl lntya t!Ö)1eımiştl, OIU'a dok· 

tora dönerek: 
- Yukarda b\f' ha tamız d ha. var, Ona 

da bakmanız ıaınn. 
DOktor Roda'yr da. m ıayene etti. Fakat 

ciddi bir J'ldınt ızhk bulmadı. lyl bakllmak 
.,a.rtııe ertcs( günü Jylleşet'.~i söyledi. 

Nihayet b tfuı bu işler bittikten ı;onra 
Slntya De ir WUHam meşhUT omletin ba.· 
, na oturdular. Polis müdürü senç kızın 
eltyle yuıım olduiıı omletten üç defa aldı: 

- Daha bir çok milşktll ıer halledtıC'e
ğiz değil mi lr WWlam. tytee yemek ylylp 
km'\ et toplam.ıı.nu& lliz.ınt. BeUd de yarın 
beğendi~ ~rhe etmediğim bu oınletJ 
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yapan cUerbnl kelepçeye \"UracAk!>ınız. 
Polis mUd11rü h;lnden genç kıza hak nr

dl, tokat bunu oylenıck de istemedi. He· 

men l rı değlştirorek: 

- Bir J<ab\ e içmek nıümkılıı ola.cak mı t 
dedi. 

Genç kız, ne~l olnıağa çalışan bir " le: 
- Tnbli" demin mutfağa indim. Ahçı fena 

halde korkrnu.,. bir k~e tiinmlı:tı. Tehdit 
ettim. Güzel bir knh\'e plşlrme'L.Se, onn da 
hapse atacnğınızı ôyledlrn. Şiındl nerede 
ı getlroock. Enfes bir kah' e olduğuna. ı:ıip
hem )ok• 

XXXVIII 

- RODA A~"J,ATl\'OR -

:sır Wllllıı.ın .,orgu)a b111jladıjtı zaman oda
nın iı;l glincşle dolu kli. <Jllah masa bir attın 

58.l'ısf imL' glhl parlıyordu. Gün~ Roda'run 
alev rengi ~larııu dıı. daha. parlak bir hale 
getiriyordu. Menekşe fÖZ}er\, ince l1İZÜ ne 
ke.dar güzeldi. Raif bir köşede oturmuş, onu 
ı;eyredl) ordu. Bu orgunun neticesi m\ihlm· 

dl. Gerek onun screk e Roda'nın bayatı bu· 

na bağlı idi. GCJl!:. Jor.ın her şeyl anJa.tBA'ağr
ııa o:Uı>lıe ~oktu. ra.kat ~lr WIUlam'ın C'lddı 
tın rı onu korluıtmu~·or df'ğlldl. Gayet nu:ılk 
bir ta' ırla ı;orgu~·~ haşladı: 

- Bıınıt Ö.) llyoceğlnlı. ~yler ur, değil 
mi Mf Maine? 

- Ernt. Uzun .ıaman ı;u twn. Artık her 
şeyi o~iQ·ece im. Benden şüphelendiğinizi 

anı dığtm anda her bUdl~mi öyJemek 1 te
dun. 1:<0akat &oııntı bundan ,·azıeçtim \e e\'· 

\elA bııra~aı &;clın~ i tercih ettim. ı~akıı.t ... 
:sustu 'e ürperdi. Başından ıeçenlerl dU

• ündlikc;o tirpennemck mümk'lin nrii idJ? 
Biraz: mmra de,·am ederek: 

- ~listcr Carron, Bolden ile bana bizi ce
za lttndıracağını &öyleınri~ti. F'a.kat bu cezaya 
birimizden blrln1ı'?"~·arpılaıc:aktık. Ben hemt>n 
Jamalk ııdasını terketmek üzere bir vapura 
blrm1ek liıere oradan uzakla.,tım. Bir ot-Ole 
gittim. Mister Bolden beni orada. ziyarete 
&"eldi. 

lz.e Mi ter Bolden'e karşı olan Jıj Jerlml 
ıınlııtabUmok itin da.h.& ıertye doğru ıit

meım 1 um. Onu ilk defa gördlitilm zaman 
hoşuma gltml~tl. O tnez'ln nişanlısı idi. Ben 

ise dünyada. yapyalaı:zdnn. Orada nıemleke
tlmden uzak ,.e klmse&Jzdim. Bir tngilizle 
tanışnııık kalbe kun·et ,·eriyordu. Tam o 
lilrala.rda. Carron bentrole evlenmek 15temlş· 
tL Ben de bu teklifini reddetmiştim. Kendi 

dnslnıllen bir d06t bulunca ~ek sevindim. 
Bolden lne-L'e ~nlı idi, fakat tnez heftiu; 

rnekt;ept4'n ~ıkm.,tı. Y11.111 da pek klistiktü. 

Carron onlıınn hemen evlenmeelne müeaade 
ehn~yordu. Beni tanıdıktan &onra g-uyıı. Bol· 
den, lne:ı'den M>jıuntı..';1- Parlak güzelUğl ev
,.eıa onun J'Öl:lerinl kam8"tmmş, fa.kat be

nbnle tım~ta.n onra beni taez'e tercih 
etrnıı •• Bu 1188I1 ınömlı::ün ohnuştu f Ben de 

aşmrştım. Bunlan bana söylediği zaman 
ben inanmak r.ıtcm~tbn. 

tnez llc nişanlan çok parlak bir surette 
~ apıldı. Oıı.rron pek zengindi. Kızııu da ı.lün

yada her şeyden çok 6everdl. Ben bütün bu 
daHıUere, zf.vatetlere, balolara gitmedim. 
Babam )eni olmüştü. Bunu öne ı.iirerek kn.· 
lahahğ'a kar,,madnrı. Bolden bu eğlenceler
den aavuşerak gelip benimle bahçede konu
ı:urdu. Ben onu samimi ve vefalr bir dost 
olarak tel kkl ediyordum. Çok yalnız ve 
kim l;c; olduğum için bana doğru uzanan 
bu dost ell geri çevirmJyordom. O benim 
bu dif1mdan istifade ederek bana llllnr aşk 
etti. t~e İnez de bunu dı:ıyda ve çok ıztırap 
çekti. Bu ntl.J'llıPtan da kendi kendini öl
dlırdü. 

(Arkası var) 
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Horgörmeyiniı 
• dibini! ... yerın 

D .. ·· mda ~ un gece ruya 
karınca gördüm. ııl< 

Karıncanın reçel kavan° r 
na, şeker hok~asına vey~ ııı:1'' 
va tabağına gırmcsi tabu ~ l>l' 
labilirse de .rüyama girntCSl 
raz tuhaf oluyor. .. 1,. 

- Gel sana evimizi gOS.jıılı 
reyim, yuv.'.lmızı gezdire> 
dedi. 

Uyanıkken hiç §Üphesiı ; 
raz edeceğim böyle bir te iıP' 
f e, rüyada gık bile diyeıned ı9' 
Bilmem hiç dikkat ettiniı _:t/. 

nuan rüyada kendi ira~ 
değil, rüya rejisörürlün . d 
yosu:ıa uymak mecburiyetiJI 
kalıyor. . "j~ 

Ev sahibi önüme dütti.ı. el' 
da rastladığımız başka ~,-ti 
larla l:oklata koklaşa nibll bıl 
mini mini, minicik minnacık 
kuyu ağzına geldik. dr 

D8lilim: «buyurunuz» e<': 
mckle beraber beni öne J ~ 
mek nezaketini göstennege~ 
zum görmeden benden e ~ 
deliğe girdi. Anlo.ııla.n ya şr' 
cılığımı göz ö:ıü:ıc!e tu!,d 
bana yol göstermek istiy ,er 

O ufacık delikten na~ıl ~ 
tiğime hala hayret edıyo~. ~· 
Eğer hayatın geçitlerini f11) ~ 
daki hokl:ab~zlıklarla af11r, 
kabil olsaydı, insan oğlu 11e 
hat ederdi!. İl" 

Uzatmıyayım: Bir haylı •~•rı' 
dikten soma bir altı yol ıı~, 
ııeldik. Aman Allahım, o rıe I" 
}abalık, o ne faaliyet, o ~ 
liı gidi§!... Dilimize «k f 
yuvası gibi» tabirinin necfCS' 
diğ!ni buradan anb.dını. d rJI 

Y oUarın oirleştiği meY 11 ,.ıi". 
iri ve kırmızı bir :karınca şe~ 
ııeferi id&re ediyordu. Yol#, 
diği zaman sağdaki deh! 1ı"' 
den birine saptık. Bu deh!11 ~ 
yunca girip çıhtığımız biJı 1,r' 
dan birinde ge...,ç kanrı" c1r 
}.ilerlere nasıl girilip çıkıl• ııd' 
öğretiliyordu. Bir ba~11• ,. 
filitlenmİ'f lcanncahr tcdıı\11 ,)' 
diliyordu; bir diğerinde ıı_ı:..,, 
liyat umum müdiil'lüğü» rnıı~ 
hrı günlük işleriyle uğr8f1'...tf 

C.:ı· bir. dör~üncüsünde ,.~ 
rilen maddelerin n~ Jı'' 
bhlil olunarak tasnif fi§le~ı 
zırll'.nıyord u; bir beşin_:.11111" 
l§leri.-ıi bitiıımiş amele 6~ 
muhtelif eğlencele!'le Y • ,1-
lulılanru gicie~yorlardı; ~il'dt"' 
bncısmda... Bir yedinci~ tıJı1 
~ir sekizir.c:isinde... ,An 1 

şey Jeğil vesselam... eıır'1 
1 Dehlizin nihayetinde t tıbt' 
bir kuyu ağzına geldik. Jte ~· 
rımın delaletiyle bura<la" il!' 
ııirdim. Yine bir rneyd~n, ~İJI' 
meydanda birleşen yollar, ' 

yukandaki manzara. ğ\I r 
- Dah emniyette oldu SIJ' 

çin depolıırı.nız bukattodıf• 
yurunl_!?: gezelim. • 0jllı 

Bir sürü dcpoLra git e~ 
çıktık. Bugünkü Avrupa ~,ti 
lekcllcrinin bir çoğunu kı5 r 
dıracak ı;tol:J .... r: Bir de o o t~. 
leme ıeker, bir depo ağıı ~il 
za buğday bir depoda Y~ 

pirinç, bir depoda küme . de"' 
mercimek, bir beşincis~ c# 
Bir altıncısında... Bir yediJ' ti' 
de... Anlablır şey değil ve5 

Iim... d"l'ldıl' 
Tel:rar yer yüzüne 0 ~ 

ğüm zaman n.::es eldun. 1'• 
ca: ~J 
1 - Nasıl buldunuz diyat"" 

diye sordu. il' 

- Hepsi gÜzel, hepsi. ~I' 
lcenuncl amn, ne ol..a yerıl'l 

bi... f 
- İnsanfor?n müotakbel 11• 

birleri l:.öy~e ohcak. H~~~ 
nan kardeşlerinizin J6Tı.ıı ~r 
ancak bu suretle konı1111b t' 
cekainiz, Onun için hor g0ı1" 
yin:z yerin di!Jir.i! ... 
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~arp Vaziyeti 

YAZJrNr ... 

ihsan BOBA1' 
il -- EDEBİYAT -- il 

il 
Başına devlet kuşu 1 sı~Asi ıcMAL 1 
konan SıvaslıNuri istikamet 

__ . Garpmı Şarkmı? Me$bnr Küllük kahvesinden 
LHAMLAR • 

1 

Amerikadaki zengin amcası 
ölmüş, mirasa 

konmuş amma, bin dolar mı, 

Yaşasın san' atte müsavat I 
Kalırolsun san' at firaunları 

Bfr kaç etin eYIY'Cline ka
dar, doğru&U, dahi ola· 

caiıma hiç de ümidim yoktu. 
Y e11PÜZÜnGe, a.erlerinj bile zor 
bvrayaeaiım !bir çok büyük 
aanatlcı~r ve Hkir adamı yaşa
ıınış ve yaşamakta olduğuna k:1-
ni i<lim. Bununla beraber bu 
'hal canımı sıkmıyordu ~e böyle 
olmasını ta!bii lbuluyordUım. 
Çü~ü onlar, yaradılırları. kud. 
retleri. yaşayı.,ları dolayı&ile, 
!benden fersah, fersah ilerdey· 
diler. Benim onlara ycti,ınem 
değil, yaptıklarını ar.lamam 
için ~ kaç fırın ekmek yemem 
lazımdı. ihtimal, bütün haya· 
bnl<:a aidinacm bile, onları 
kavr&yamıya.ca.ktım. 

F .kat ar.ok bu acizlik duygu· 
~ndan kurtulduın. Bir peygam. 
iber 'bana yeni hakikadıcr öiret• 
ti. Bu .bana ve herkese cennet 
kapılarını açryor. Bakın, naaıl. 
Size de anlatayım: Betki sizin 
İçinizde de, m~a.s olama
mak, r.eaeam ve p.İr olamamak 
acmı vardır. Eğ.er yaıııdıklarımı 
tatbik ederaeniz, bundan derbel 
k\ll!bılacaık ve. k~n ~m 
aun olacaksınız. 

Geçen gün, Beyaz.dın me~
lhur Küllük kahwceinde, yenı 
edebiyatçıların batlariic aanat 
ha.ldcında bir k<?nU§llla yaptım. 
Onun söyle-dık~ri bana. yeni 
tiirin ~ini. bedıantıi bir 
makaleden daha açık olauk 
öğyeııti. E'1!Vcli, bu zatın, bir 
i)ua11n genç pirler üzerinde ga· 
yet büyük teeiri olıduğunu 9Öy· 
lıiıy~. Sonra, bu zat, kendi· 
.in<:le sanat hakkında ogıcniş fi. 
~ t~l &bntilne yardııM 
eden bi> çok m4'91eklere ve tcc· 
rii1>elerc sahiptir: Meeela, rea· 
aamdır, ikarikatürjst:tir, fairdir, 
muhaırirdir ve saire. {Yeni 
edeıbiyatıı;ılardan lb~r ~u bÖy· 
le. türlü kabiliyetleri nefislerin· 
de cemetm~ imıanlardır.] 

D ecUiim zat, IMll'lat me· 
edeaini. aanabn tama• 

men dı§lr*f:a ohm bir noktacllH'l, 
cemiyet ıba.kN'Jltndan tetkik edi
l"'Or. 9na söre uanat, e.nM 
için&ir> düsturu, artık manaaı 

kalm.amıf, eskiden de manasız 

olan bir ıörü,tür. Sanat, feııcle 

deiü. ~ete baihdır. Sanat 
laer&ea iı;.ind.ir. Bu nıok.ta üzer.ln
de pek münak• y.ürütül'nıez 
zann'Cderim. Çünkü, c~eti 
hiç dü,ünm~n yaralan aanat
k&rın eeerieri dahi, herkce için· 
ciir, )Aanİ, herkes ond.n, i.teği
ne. v~ kudı~e &Öfe, .ieaıiRde 
eder, ZM alır. 

Fa.kat yeni edebiyatçıbrın 
~ı. sanat ~"inin herkeee hi· 
tap etilneeini . ıfi görmüyor, 
'hefkain sanata i§tirak edebil· 
me5ni .iılıtiyor. 1*n entereean ve 
ümitıler ~n tarafı bura.eı .... 

Herkea. aanat&ir ol.bilmeli
dir! Bu fikir, zannederim, yep• 

Yazan: ] 
[M. KAPLAN 

yeni, orijinal bir görü,tür. O za
ta göre, cemiyette nuıl bir ads. 
tokraai varH, bir de arüııtok
raai .iıddiMm<la aanatkiuların ta
hakk~ü vardır, ve bu ortadan 
kalıc:lırıln)ası icaıp eden b.ir sey
dir. Abdülhak Hamit, Ahmet 
Haşİın. Yahya Kem.al ve aair 
§8.haİyetler, kendilerini dığer in. 
sanlar.dan ü.ıün tutan, ve bu 
ç.ok ~avallı. eair ruhlar tarafın· 
dan 'bö~k kabul edil-erek phsi. 
~etle.rins ve eserlerine tapılan 
fir'a-vunkırdır. Halıbukj insanlar 
birbh~ müeav.idir ve müsavi 
olmahdırlar. 

Sanatkar adınr takman 
bu ırnüstebidler, bu 

müatema mev.kilc.rini, taht ve 
aaraylarını mubaf~ için, etraf
larına bir sürü muhaf1zlar koy· 
mu.,la.rd.ır. Halka eanatı, zor, 
yanaşılmaz ve anlaşılmaz bir 

\ feY olarak göater.rniş.ler, k.imae· 
rün lwH111vna~bğı kelimeler.i kul
lanmı~ar {l'lazariy.e sahibi. Y ah 
ya. K~alin Sce ~iir.indeki ne· 
kah«. ve mütehayyil k.elimele
rıini ifaıret ellın~]. gayet kapalı 
aem!ı.oller yaprm~ar, vcz.in, ka. 
~iye, aıhenk ve a;_a.ire diye bir 
aürü ~r icat ~ler; sırf 
ar.İ;ttokraeiJerini muba.faza .ıçın 
kurdukları bu kaleleri, sanatın 
1bizzaıt ~rtılan dıi.y.e ptererek, 
'halkı sanatita.n ürkütrnü~lerdir. 

Sanatın §Utı diye ileriye sÜ· 

tiilen. fakat h~kikatt~ aapata 
ence! olan, Du ı.haJdtüm VUI• 

talarmın, bu •çmahkların. ta• 
mamen ortadan kaldırılması 
lazımdır. Herkesin yaratıcı ola. 
hilmcei iç.İn sanat kaidelerinin 
kolay olması gerektir. Kafiye, 
vezin gihi kayıtlar, yalnırı h.is
)el'e zincir vurmakla kalmazlar. 
halikın ka!biliy-etlerini de göetek. 
!eri~. Her.kes sana:tkarlıia işti
rak ede1'9C, bu eıkseriyet için
den, §iipih8!İı%, daha ço~ adette 
ıanaıtki.r çıkaG&k, hu euretle 

güzdlik iıstha.li umulmadık bir 
Mlbette çoğalacaktır. 

ıBu ~oktai nazar. edebiyat 
sahutna ~tıbik olunab.ilirae 
de ('? !) - çünkü tabiat, her in
sana müNvi olarak bU dil ~er· 
ımiftıir • rceim, ım.wiki, heykel· 
trll§hk, mimarlık, rakus için na· 
sıl olacaJc. acatba? Gerçi, nazar:. 
ye eaıhhi hıerkeein vücuı:hi ve 
ıwyaldarı olduğuna göre pekala 
raksod-dbileceiini söyledi ama. 
diierleri için 'bir fCY .demedi. 
Abiliğe ~tn k.i ben de eor
mayı unuttum. Hai>uki pek 
mühimdi. Gürze! aealileri, mÜ· 
z:i.yenleri pek Juekanryorurn, 
güzel ı.N.k çelanları bile. Bir 
muetki aleti çalmak bana çok 
güç geliyor. Yıllarca uiral'Jlak 

_ AJ1ab rızpı Jıçln -ize bilmece gibi söz.. 

- llllıyltme! 
Higııir Ha.nan uabl bir tavırla dotndmu~ 

t.u. Güzidıe ona if&r•t etti. 
- Durunuz abla.. meeele sanneıtttınlzden 

cJtııha. ımlbhn. Haktkatl anlamaktan korku· 

Yonam. 
- NMıl haldkat? 

lazım. hoca tutmak, nota öğ
renmek. temrin ya.pm&k. binbir 
aünljik io. Bu kadarı da kafi 
değildır ya. Çünkü insan kırk 
yıl uğraşır da güzel hD- parça 
icat edqmez. 
Bakın y.inc ümitsizlenmeğe 

haşladım. Ne olur, üstad, bunun 
da bir kolay y.olunu bulıa da 
ben de mu.sik.i~nas olsam. Ah, 
bunu kim istemez~ 

Ne .iae, biz yine ede'l:>lyat aa· 
hasına dönelim. Şair olmak da 
fena bir ~ değildir. Demek 
artık, yıldızlar .kadar uzak ıö· 
rünen §iirle;-den üıtün ~iirler 
yazmak ümidi gcrçek)qecek 
ha 1 Bf'_n de harikalar yarata-bi
leceğim, el:ime kalemi aldım mı, 
§Bbcserler dökeceğim. Kaide, 
maide clinlemiyeceğim. 

Fakat bir ~ey var, ben~ 
korkutuyor. Son ~airle· 

rin bu nazar.iyeye göre yazdık· 
ları yüzlerce şiirden bir tanesi 
bile he.şuma gitmiyor. Bunu ne 
y~pmah? Kcn<lirU.z.inkiler hoşu. 
!!UZa gidecek demeyin. TecrÜ· 
ıbceini ya;ptım. Bende bır ıbe
ğemneme_!_lik hUtalığı var. Bil
hasea kendime karşı fazla in· 
safsız da.vranryorum. Fakat Üs· 
tad, bunun da bir dalelet ol· 
duğunu. alı~ılınea her şeyin gü
zel !ı'Örüneceğini söyledi ve bu 
hueuata bana b~ından geçen 
bir hikayeyi anl~ttı: 

Alımanların pek sc'Vlelikleri bir 
yemekleri varmış. Adını ve ne· 
lerden yapıldığını royledi ama 
unuttum. Her ne i&e, üstadı· 
nnz'lili ~. bir zi&-afette ondan 
yemek mecıburiyetinde .kaJmı§. 
Nefret e~nUş. i:>h fırsatını bulup 
kusmuş. Sonra düşünmüş, ene· 
den, ben de ondan zevk alma· 
yayım:r> demiş. Ve bir hafta o 
menhus taamdan yemiş. Alış· 
mış. Harikula..de geLmeğe ba§la. 
mı§. «Bizde onu ~apmıyorlar. 
şimdi onun ıhuretini çek~o
rum> dedi. Sanat .i9.n de böy
le .. 

Güz ellik hieai acaba. alış· 
kanlık.tan mı geliyor? 

Çirkin ~eyler, bir gün kendi!e
rinıdel'! a,ypla~ıyacağımız kıy· 

metler nü ola:rlar? Dü,ünüle
cek bir mcade. Q.t~Hl gö.ıter
di.ğ.i geni§ yollara rağmen, lben 
dahi olmaetan yine üınidimi 

keeti.m. Çünkü. iWtmekteptenbe. 

ri kaJama. aokvlan çirkin şcylcre 
bir türlü alıp.aw)'!Orum, onlar en 
münaseıbetıaiz zeıntnda, hafı. 

zamda canlanarak bana nefret 
vcriyorlu. Alışılan şey güzel 
görünseydi, ~i onlara ph· 
~r ıdiy.e ibakmatm lazımdı. 
Öyle zannediyorum ki. çirkin· 
!iğe yeni de olea. ~j, de ol&a 
alı~ak mümkün deiilliir. 

Mehmet KAPLAN 

_ nztıenin anlatt.Jkla,rı pek mu.la ben· 
Mlrriyoc'. 

- Hfıln tiyle !bir maeal ki reemen uyku· 
mu getirdi anne: 

lır ne kadar :ı&tır~ 99kti! Belki de «ı vaka 
onun oo,\e genç denilecek tıir yafta öhne· 
sine sebep oldu. 

fu oUntıf, onu abl9 yanımıza get.irnı~. Aa· 
lıyoıwun ya, eevıgiti Kelb&n benim ııNarrımlf. 

- ÜatllmUze iyil;k ..ghk, neler •tiyo· 

- su. Viıvet, buiıtU "'1in zekiaa yaklfb· 
nmsdlln. 

- Bunun zekj,m}a ne :miınaaeıbeti var an
necltwn? 

FUil• ısea çikarmıyordu. Gllzldenın m .. e. 
leyi anladJğına arlık emindi: f~at o kadar 
mtiıteeEinti kl onu daha fazla Usmekten 
korktu. 

- Kal'defim, onu affedeceğine ben zaten 
erillctim. Senin ytık9ek duyfUlan1'dan bunu 
bekliyordum. 

G~ diiı9linoeli ve ftleywı bır .-ıe ona 
cevaıp verdi: 

- Yah'uZ 4benlm d~l. onlarm da ibwııı 

ll!ftla.malan lap eder. Dom-unu iUrar et.· 
mek )lam gelirwe. eenıeıerce ewvet benim de 
içimde böyle bir fUphe dotmU41tU ama bir 
'8Y 116ytemeğe cesaret edememLttim. Koca
mm benden gizli 'bir hayatı oldul'\U'IU la· 
eavvur etmek ı.t.ememift,lm. Yav-. yavaf 
bu .ı.~hem satı oldu. Şimdi ilk !UNinıde ya-

• 1·ı1 ,, ~lh /l lı. kim bf . 

Nıgir Hanmı, :vaıuftda ltlr t.Gp patlamış 
gibi arçradı. 

- ZMr&Uı ..ui :mi? Bu 11lelalm AH He ne 
m4lnasebeti vazı kuzuoı? İki ~ar.d~ Arapça
mı kODU\!UYOl'8unuz ~a Çmce mı? 

Vi'Yet de dotnJlm\1,ftu. nkin korku De ka
r~rk bır hayretle annesine teyzesine baictık· · 
tan 80nra sinirli bir kahkaJıa attı: 

- M8$al... HeJ161 masal... Teyzem galiba. 
romancıııta hev• et.mlf, buıe tWmyeler uy· 
durup anlatıyor. 

- Ne okıyoraunu Allah aş.kına.? Aklım 

nna em.net yaıra1'bı ! Bunların üçü de cıl· 

drrmtfl.,.. 'ba,fk& diklen konuftıy<ırlar. Ayol 
'buraes Be.bil kulesi ml? Birbirimizi anlıya
mıyoruz. Neler aöyle<llfinizi bana da anlat· 
sanıza .... 
Vıvet yerinden fırladı, atet püalsUren gfiz· 

l~rle teyzesine baktlktan llCM'lra haluına clöıı· 
dil. 

- Dur ben sana Rıtlatayını halacJ#on: 
Te~ln rivayetine nazaran. babam annem 
dPn r\'""' hlr kadrnlR f'Vlf'nm ııı bir df' !"OC'll· 

nan! 

İhtiyar kadsn ~ d99 IHrU 3'9rin• 
den kallanap yeltendi, gQçU yetme~ o
tumu ve ftzileJe hitap etti: 

- Bana bak kJıZµn. ben bö~ yalanlardan 
tıoflanınarn. Benim kardeşim elsin trildtftnlz 
adamlardan degtıdi. Eğer vaktile evlenmiş 

ol8a bunu aile9tnden aklmludı. 

- Halbuki hMikat balkır. 

- lça.tı n•edıe? 
- caınıı lftpe.tl var: Ke21ban. 

- Yani eoytı eopu ıbllinmiyen o Adi 1tızın 
benkn kardeşimin çocuğu oktuJunu ınu iddia 
ediyonıunuz? Buna k&bil delil inanamam. 

- Sız in&nmıyabihrslnız NıgA.r Hannn, 
fakat bu m~i vaaılyet UJJelinde bir 
de(lftklik yapmaz. ı.teıweniz ıbır a.wkata 
mü.racaat ederek~ valcti:le ıca.

tamonud& evı.ntp ev~ oklutunu on
dan tahkik eWreblllrııniz. Bana kalırea bu 
gibi kW!eUere :hiç 1U.lum )lll>ktur. Eniftem 
vefat etmeden evvel her şeyi blzu.t 86yle-

> 

-Kime? 
- ıc.mı.na. 
-Ne vakit~ 
- Ben ı.tanbulda ~unı. Siz bendea f)'i 

bilecekııtniz. Galib& bir pce ~JJ& gitmek 
Usere hamtanPllfken ~eme bir Wts pı. 
mi" Kemtıan onun yanJNla kaimlf. 

- v~ fettan kız va,y! DeMek o akfam 
bir fedai taMn taıkımnk 9'lde kalm-.ıı 

giJıli ..bir 9ebebi Vartnlf. BiEIRİf oliBam )JSIUR· 

&IR a,1&J'llmaatam onan. 
- eme meramunı ~ Nt8'lr 

Jlmlm. KBDll• tıe,le bir mellieden M• 
.. ~~ o ..... ille dılıfa olarak .a,. 
tem ona baldka.ti Mdetııuf. 

- M~ blma. o llel>ep ~. 
- Ha:yno, entytem o zamana kadar vicdan 

Ui&bl ~ imale. karıp kendleini lrıa
babatti ~ Yalnız kalıdddannıtan 
i8ttfede ..... ..-.,.c: On&~ ·cidııWmtu 
itiraf eQajf. 

- Sonra? 

- Daha ne ~? Seıwierderıbeft &il&b· 
lan lııt1' vutyet ~ obnuış. 1:"'9tma de 
kazmden af dtıem69 .. ö1Ulntinden ..... o
nun nıııMt ,..anı.. tctn kenıclilıbte bb" Jldk· 
tar pen. ıı. tJir apM4ıMıan hedi,-e 9tmiı1. 

- Ne? ~an •? h d& Q3lllunı1& 

ıblr ~ ıüiıN. 

- am. tatatıiki "" -- bir fey ..... ......... 
- O bide Keabmı ıme neden "-luı 

~l 
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Gün ük ekmek 
ve annelerimiz 

• 
Her gıin üç.. dort def iştiha il~ 

> ediğırrüz ck_mcğe bakarak hiç 
düf!tindunuz mü? Bunu vücude 
ge rmek ıç.ın neler. ne zahmet· 
er çc.kılir, ne emekkr harcanır). 

ilk devrelerdek.i iptidai a~am.. 
ıar bu~ayı bulmuşlardır. Fakat. 
o çağlarda değirmenlCf' olmadığı 
lÇUl buğdayı. iki taş arasında sı· 
kı~ırıp ezmişler v.c böylece giin· 
luk ckmeldcriro yapma~ muvaL 
fak olmuşlardır. 

Bu .ilk insanlar bulundukları 
yerlerde toprağın kuvveti ve ve
r mı bılincL.ği vakit oradan kal· 
kıp daha mimhit, daha ıye,."1llık 
ve daha guze.l yerlere göç etmeye 
ba lamı$lardır. İşte bu yüzden mu 
haceretler, göçler baş gôstermi§· 
tır. 

Sızler, sevgilı okuyucular, he
nuz gunliık ekmek tedarikinde 
çekilen za:hmetler.i. sarfolunan ~ 
mekleri, )ıOrgunlu ·tarı anll!Y maz 
şınız. 

Bununla beraber i9fnizde fe
da~ c;alı;kan olanlar vardır ki 
bunların. annelerini ve küçük k~ 
deşlerın.i bes!kıdik}erini büirim. 
Bu kuçük kahraman•ar, her za. 
man miıkafaıt , tebriko alkışlan
maya layrkprlar. 

Kuvvet ölçüsü 
- Sen de lru"-vet.l!en ~$ecii· 

PoT&Un ha.- Ben. bir tek kolum
la koca bir treni durduttum! .• 

- Aman, bunu nasıl yaptın:-t .• 
- Nasıl yapacağım) İmdat zi. 

luü çektim, t~n şıp di~ durdu .. 

Anlamamazlıktan gelmi! 
Faik deıeHıdc öğ:rctmıcn bir 

ta ebeye: 
Eve gittiğinizde ciekıt:rik 

duğm nı ç:ev.iT.ip l&nhanm yan· 

1 

• -----...--.! 

lim 
madığını gQrİmcc ne yaparsımzi 

- Şirkete gi<!er, borcumuzu 
v.erir.i.z. 

Kuşfar.a atı~ 
Jaıtderıma bı:da. oy.nıyan Ca-na 

soı:Eu: 
- Sö)'le ha.na, ya;vrum.- Bu· 

ıay.a hir yer.e tayyare dü,..n mü). 
Can dindeki sapanı sa.llıyara.k 

c.eıvap veııdi: 
- Ha.vrr ... Ben sapanla ku§la 

Ta tM auy-ormn. T C!(Y'ıY.a.t'der.e 
<leiil-· 

1 
Bemıe iz ife ytan kanJır. ı Evi ev eden kaduuhr. 
Hallan diJi akktn dilidir. Bülbülü kafese koymuıfar ah Aç gözünü, açarlar gö2iinü. 'fttannn demi§. 
Hatırından çakmasın dünyaYa Bir ağızdan çıkan bir Ol'.duya 

uryan ıgddiğin. yayılır. 

Cahilin aofusu ııeytımın Dokuz al bir kuığa bağlan-
karasıdır. maz. 

Gafil baş düşman )'8l'89U" • 
Çabuk parlayan çabuk &Öner• 
Nadan elinden su içme ibtha· Kolay resimler 

yat olsa da. 
Soysuz tahtayı rüzgar alır. 

1 
O 

Çocuksuz k dm meyvaaz ağa. 
: Horoz djyor 

Ki: 

ca benzer. 
Kırk kurd bir andan ne yap· 

sın. 

Y o1u iyi bilen yorulmaz. 
Saygısız; ağız anahtarsız a.çdır. 
Mal itleı; ~ işlerain, öyle ge-

~i kti· 
çuk okuya,cu. 

ar, banim res

mimi yapmak 
· terseniz, hu, 

iBu .ağaç hurma cın.sindcndir. 
Fakat, diğer ağaçlar g.ibj a~ı
dan yul"arı biıyÜmÜyor. 

!Bir yıfan glhj krvnlarak ve y~r 
de -süriinerek lbüyey,or. insan oöy 
~ bir ağacı uza-ktarı görünce çÖ· 
rckJ.cmniş kıocaman bir yılan zan 
nediyor. 

ilk tank 

ni lersin. 1 
Her §eyin yeniai. dostun eskisi. 

Garip bir ev 

Bugün tankların ne mütıh.iş ve 
ölcliirücü bir harp iıleti oduğunu 

kadar zor hep biliyorsunuz. Fak.at tanklar, 
bir .iş değildir. I vaktile pek .iptidai idi. 
Dini-Le kOO:ııni Yukarıki rcsümde, 1861 sene· 

Son zaman 
larda keşfe· 
dilen Papcn 
kahHderin • 
den biri ev 
ıneselc5'1Ü u 
ekılde hal· 
tmiştir: Bü 

un bir ka· 
liiııi•~-~.~-~ bile sazlar 

dan yapılmış bır evde oturmak· 
tadır. Erkekler, evin birinci kn· 
tında, kadınlar da zemin katında. 
ıkamet ediyorlatılllış. 

ÇCC~t§=K 
f ukandaki kelimeyi bulabilirse· 

niz, bravo aize!-

alını sinde ya;pıl~ olan ilk tankı gö-

10 

&.-vda. l nu 

maralı daireyi, 
SODra 2, daha 

onra 3 numa· 
ralı şekilleri ya 

pınl Resmim 
meydana çı

kar. 

Ör.dek de dj 
yor. ~ ilave 
ediyor.: 

Beınim rcs· 
mim de güç 

değildir. İ$ler~ 
seniz b_ir tec

'--...:;.--~- rube ediniz. 

rüycı.nruınuz. 

Bu çocuğun üflediği 
Atalar sözü ınedir? 

Garip bir 

Çinı büyük bir ülkod.ir. Orada 

hirçdk ~lor, akla hayret 

ede derecede !büyüktür. 

ver~ 

merdiven 

İŞte ..ıi.r misal: Şu me:rdiven. 
Bu merdiven tamam 7000 basa
maklı.d ıır. Dünyanın en uzun ıner. 
dlve.ni bu im~! 

''Son Arzusu,, 

Mujgfı.n lein herkes ıhoppa, şrmank bu haıeketlcri anlanıamazlıktsJl grı 
1 < ' bir kız diyordu. Ben onun ne ıfrata. liyor vazryetinı bozmuyor, se\-gt r 

varan hoppalığını, ne do insanı iğ- aşkını aynı doyurucu ve kandırlCl li 
rcndire.n fazla şımarıklığını görme· oomcrtlikle izhar ediyorcıu. • 
Jlm. Onun hakkındakt kanaatim da- ı Bir gün onun ıyl hır arka.dB.Şl oıı 
.1a ziyade ~ noktada. toplanıyordu: ılk kara. habcrt sundu. 
.eyvıı.lı ağaç taşlanır .• Çünkü .o. ha- - Turbanı gördüm. 

kika.tcn muhltinın en cazıp, en gU- Vcı illi.ve etti. 
zcl kızlarından bınydı. tyı bir n.ıleye - Yanında. :ı:a.yıf. urun tıoylıl 

mensuptu. HattA zannedcrım eski kız vardı. . _.J 

pa.,ala.rdan blrısınin de torunu ıdı. MilJg n, h ç sarsılmıyan bir ı~ 
Ia.rtkulAde güzel gözkm, kıvırcık u- la. ı;ülerck cevap verdi: Jdl 

zun kirpikleri vardı. Gö2ller ne bak· - Krm dedi sıze Turhan 'bil" 

..tkça in.sanın ga.yri ihtiyari şuhane ne.sur papazı diye. . Elbette g~ 

..ıir eda. ile Uı.le devri> şairin n: görüşecek ve beliti de yanında. r; 
«Siizme çeşın1n gelrneMJn mUJgA.rı ve gür.el bir loz da ola<:aktır· 

müjgan ü tUne, - Anın kardcşlm. < 
- Rıca. ·odenm Mübeccel bU 1'1~ 

Vurma zabml 6ine>~e ~·JUı.n, ı~ · :ı:u üzerinde fazla dunna. 
kı\n üstüne» Atkadaşı. Mü3ganın bu sert J1I 

mısralarını tekrar etmekle zevk dahalesı ka.TŞıS.Inda sustu. D&hSo J>8t' 
uymamBBI kabıl olamazdı. Hw~ı k& bır qey aoyllyemodi. Fakai bU ~ 

güzel vardır ki, mağrur olmSE.m? ha.ldka.tto onu ~Unce vo ~ e
Ve hangi kadın vardn· ki, kendini gU- ele sevkc~miş değildi. mssc~ 
zel bulmasın... Müjgan, C'trafını sa- den Turhan uzertnde SO!ldaJlal" ya.P 
ran se.vgılilerin ılti!at V{l a'IAkala• yordu. Filva.ki Turhan ona bı.J" • 

rnıdan belki biraz fazlaca şımartıı- sadlı memete Qalışıyordu. L{ı.kıll c,tlr 
nuştt. Gamzelı iıtr tebe.!; Um, baygın numi gorünmck .içın büyük btr tJ. 
bır na.zar belkı onun ıc;m destanlar n nefs göBtel'dıği de mı.ıııakks.I' 
yazdıran alA.kanm en bs.sıt tezahür- Ona., dan6 etnıı~ dCJlll' 
leriydı. Bu iltifatı ve onun kllçtkük Dans etımyordu. Ona ar~~ 
bir a.1il.kasuu muva.ffa.kıyet müjdesi nm evlenne gıtmiyeceksin. denl 

11 glbl etrafa yayanlar bu sahada mu- gitmiyordu Ona ısyan euıreccl> sb' 
vaffak ola.nuyan pervandeı in haset, teklifl yaptı. O ısyan etme.dl· ~ 
kJ.n ve ıntika.m arzularım da. o n1 • sakın daha ınülB.yım, daha. n~ 
bette genişletiyor ve zavallL Mtıjg{ın kı\r da.\•'3.lldı. KAr etmedi ve ~ 
lbu Mfıyane hareketlerıle bHmıyerek bir mevsim ıçın bacalar.da ytı''' tıC5' 
fa.rkmda olamıyara.k ke.'ldı hakkında! nı.n siyah kw;ılar gib bır gün 

1 
---------------------------. yapılan, söylenen 5ozlerl dedikodu bUUin yuvayı terkederek JtaÇtı- ıı!I 

Daha Neler l·şı· eceg'W ı·z ? mevzularını ve ağız fiskoolarıru bü· ni bir &N, Yeni macera. ~ ı;r 
• yütüyordu. Fa.kat nihayet o d:ı. genç Bu defa da çal'1j3n ve ;ıuı.zaıı$1l 

bır kwh. .. Nilıayet o de. goğsU l· genç ıkızı tuzağma. düşürm.nşt.il- ~ Göreceg'W iz çirrde Çarp8l'l bir kalbin .sevgı duy- g n. fccı hakikati ~ .~· 
._______ • • ·-------' gula.rına. 'bıgO.ne değtldi. Ve mhayet ha.ya.tmm en ımOOU., hayal ~ jdl 

Kısa boylular 
Dünyanın en kısa boylu adam 

lan, Afrlkada Arkos adlı kabilc
ninı ar~ında buluruınaktadır. 

Burada, vasati boy 1,5 7 .dir. 
Sund.an başka kısa boylu adam
lar, Amerikada Güy.an' da bulu· 
nuyor. Burada da va~t'i boy 
1,46 dır. 

Avrupa-da, İskandinavya da 
La:patılar arasmda. da kısa boylu 
insan pek çoktut. Düny mn n 
kasa boylu erkeği o.izim memle· 
ketimizdedir. Bunun adı Hüseyin 
d.ir. Boyu 55 santimch. 

Çiçekler hakkında 

dur. 
>94 mavi çıçek var<lır. Bun· 

kırın kok.ulu olanları 31 dir. 

Sonra. ımuhtclif renkte olanlar 
330 dur ki buo.lann içinde 28 
ta.nesi az koku Yenr. 

Korkunç yengeçler 
Şimdi den.iz banyoları zamanı 

dır. Her ha-lıde kıyıl'Brda ayakla· 
rmrzı ısıracak Y'Cl$eçlerc rastla· 
maık ~a gittmez. Hele bu 
yeıng~ 3 metre ~yuncla olurti3. 

Ameorikanm hayvanat bahçe
sinde 3 metre 66 santim boyun
da rur yengeç varıdır. Bu uzun 
y~r Jepon den.izlCTindc 
yaşarlar. Cay.et kurnazdırlar. Go. 
riiıı.memcık voe diışmanlannclan 
kaçÜmıak.için ~nu ~aparlar: 

Suyun üStünde v-e için.ide ne 
kadar sünıgcr, yosun kmntılc:;rı 
varsa ontarı topl&lar. Üzerlerine 
ör.terler. O halde ki hiç ıb.ir .ı'!Hf· 
hm görülma. . 

Bu suretle saklanan yengeçler, 
kendilerini hem dü~ımlarından 
muhafaza etmiş olur, bem de 
yanına gelen aviarı zalllmct <'~k· 
moden ~kalamak vaktini huluz
lar. 

Oklu kirpi 

Oklu kirpi yaman bir hayvan
dır. Düşm&!!larına karşı çok mu
kavemetli ve kurnaz davranır. 

Kcndwne bir d~an hücum 
ettiği zaman, oklarını cliklqtirir 
ve düşma~-ıı sadınr. 

Balıkların pulu 

Balık.lar. diğer hayvanlar gibi 
ri veya u\ de~me~ler 
O?ıların derisi pullarla örtülü-

dür. Balıklar bütün ha~·atlar;ı bo. 
vuru:.a ayni puHarı ımuhalaza eder 
ler. 

* Amel'ikada bu mühendi!I 
kırılmıyan bir cam yapını~ Bu 
sayede çok para kazanmaya baş 

lamış. 

* Tütün Amerikanın keşfi 
esna&ında bulunmadan evvel A· 
nadolurıun §artc taraflarında halk 
tütün kullanırlardı. Son zamanlar 
da yapılan tetkikat bunu meyda. 

na çıkarmı§tır. 

* Kanaçlanm küçük bir köyün 
de domates yemek belediye ka· 
rarile yaak e_dilmiştir. Çünkü do 
malca !> köyd.e bir mide hasta!ı· 
ğına sebep olmuştur. 

* Kr.iatof Kolomp Amerikayı 
ke;§fe çıktığı zaman beraberinde 
bulunanların hemen hepsi ipten 
kazıktan kurtulmuş :kimselerdi. 

Bunlar, haphrhanedcn çıkarılmı~ 

ve Kolombun maiyetine verilmiş_ 
ti. Yeni dünyanın keşfine yardım 
lan <lokunurea, geri kalan cezala. 
rHlın affolunacağı vadcdilmişti. 

* Dünyanın en eski ahşap bi· 
nası JaponyaQ..a bir mabettir. Bu 
mabet 1333 scneşinde yapılmış
tır. Hala &ağlam bir halde bulun. 

maktadır. 

* ftalyanın Solon-ya ehrindc 
çok garip bir adam vardır. Ağ

lanacak yerde güler, gütünecek 
yerde ağlar. 

* Dünıyanm en ya~lı 
4-6 bin ya§'Jnda tahmin 
bir &erv.idir. Meksikada 

makta.dır. 

ağacı 

ıedilcn 

bulun-

o da her genç kız gibi rftya v~ tıa- kar<ştlaştJ. Gözleri dauna ~ 
yallerınde mesut sakin bır aşıyaru Pembcı yanaklannı:laki renk ~ 
tahayyül ediyordu .. Bir gün yolu U- tu. Neşe ve tebessüm duda.)dal'J'~_... 
zerine çıkan hayalinin ıdeal btr rem· Bllinın şti. Onu düşünüyor, ~ 
z! olan genç bll' mektepliye gonill hıp olamamak arzusu,nun acı ı;ıır 

~ 
verdi. tunu ka.lbınde duytcyor. Y~ il 

sadece gamzeli ibir tebe1!&lim, sa- yalnız onun !.Çin y&lnIZlığı, teııl' ıt 
~ t,ıuh bll' nazarla değil, mınmıım istiyordu. Istırap, 006Sızlikte ıç~~ 
kalbinin bütün isteğile, biltfuı arzu· hirll btr tlAQtu·. Aılesuun göıı>' O' 
Bile ona. bağla.ndt. Müjgan hmıllz li· kaçmıyan bu hareketler onlaf1 .,p 
seye devam ediyordu. Orta boytu, yu- endişe ve tela.şa dilşilrdtı. H~ ~ 
va.rlak çehreli. esmer ve kıvırcık saç bır zam.an için seyahate dahi çıl<. 
lı bır delikanlıydı. Kendı varlığına. Bu seyahati o da. ıstiyG?'dU. -o~ 
m r, rn!u zerinde kadat'ROmar yW:lcı. Kaldılar. I)t)l! 
fakıyetine emin bır gencti, M(ijgA- gen~ kız neşesini ka.zanmı.ş. s~P 
nı tamdxğP göne ~ hatıralarmda. ve glirbllz gorünüyordu. ~ ~ 
yer ?rrakmış ve onune senlmış bir nuı.n Hk sorgusu yıno 0 oldu ve ~ ~ 
haylı genç kız kalbi vardı. O, za- np bır Wsadtiftllr kı, ayni gtın •· 
!crtni eısırlerınln kesik ba.şlarınd3.n han yeni avının tuzağından i-~ 
k\D'duğu abidelerle te.sıt eden wm1 marn~. yakayı ele v~-tı. ~ 
bir hükümdar eda.sile: merasimlcn yaptlıyordu.. t 

- Hc!e sen de gel ve sen de sıra- MUjgb.n, 0 akşam Turhanl~ c r 
ya ı;ir bakalım, der g\01 müstehzı btT ni uza.ktan gi5rebllen hır arJ<sdll• 
eda. içerl.sındo sahte aşknu MUjg!.ııa vine :mısafir diye gitti. Se\.gtli! tıD' 
takdJm ettiğı zamSJl samimi değildı. silıietını kııranlık gecede bira.~ <f 
Bu da ba.Şka. b.r mscera.. bu da 'be- ce i gibi parlayan elek-trlk ~~t 
nun için. tBıza bir mevzu .ole.caktır, rı• 

a.ğnç yapra.kla.n arasından se) 
dıyo dilştinilyordu. al b& 

bk eünler maskeli btr samimiyet - Bu akşam çok soğuk g 
ihavası ıçerisinde pek mesut, pek sa- şUyorum. Kwk :ıusık öksUrdil· 
kuı geçti. Her pazar lbuluşuyoı·Jar ve - Haydı gidelim artık yol yod'ı( 
kırlara. tenhalara. uzak, u:ı:a.k yerle:rn luğum da fazla tahammW C(ieı11 p 
gidiyorlar, bütün brr gUnil sonsuz ve w 
derln 'hır aşk heyecanı ıçerisindo go- oeğim ... MilJgAn günler geçtl eJı.-' 
çiriyorl'ardı. Onlara yıne bOyle bir ıtk luyor, enyordu. Annesi onu '</ ııı' 
bahar mevsımınde yıldız; ba:hçesinde ta gotilrdU. Sa.natoryom ha.YB-t.t 
tesadlif etmiştim. Bır akşam llzeri noviyat.uu bUsbUtUn s3j1"St1 ~ 
idı. Nemli hava. güneşin yanmış a.- baş U'Cundn.n ayr:lmıyordu. :S r 
taç yn.prakla.nna tat1ı bır sennlik üç beş arkad~ toplanarak oıııl 
serpmişti. Akasyalar daha. çok koku- yarete gıttilcr. Hep onu soruyor• 
yordu. Gurubun yola d~n 'kızıllığı onun lQkırdtsı konuşulsun ısil1° 
.sıra. ağaçların arasından menevişli ner• 

Sonraları doktorla.r zıyarct.ç . .< 
bir renk bolluğu lçerls!ndo daha. gaz menettiler. O artık en tehtikelı ~· 
alıcı, dıı.ha. muhteşemdi. AB!alt Yolda reye girmiştı. Fakat gUzeluğill 
kolkolı:ı. ağır ağır ytirtıyorlıı.rdı. Saat ~ 

zaman, nıekAn mefhumlarından uzak 

bambaşka. bir rüem içerisinde gibiy· 
dllor. 

bır şey kıı.ybcl.memi;ıb. EriJll 
solmasına, zayı!lamasma rağJlleıı 
lcri hali gilzcldt. Yanaklarınd• 

toz pembelik vardı. Bir gUn '1'ıl 
pek kısa bir mektup ardı. 

«SC\'gill Tw-han: ~ 
«Uzun bir ölüm &eferine ~ol f: 

NE! olur bir defa gel, seni gör'';.# 
SaoJA ~nl Juskarun.Q'oruı11' ~ tf 
a!fedl,yorum. Bu benim mu~I 
tun lınl!J. Hastıı.lığun ı;ıeçer d!J e :.1 
oı.a.. Yanırnaı yakJ.ntjn:ın. &ml ~~· 
remden gö~im, bu benlm ıı;tıı ~., 
fidlr. Mikrop bulaşır dlJo -~ 
ben "\ ~-tupla bll6 Öpmi.:fC ııJI' dC' 
:razr değil, bdkl~orunt TurhnJl ~ 
fo. ne olur, hir defa.cık areJ. Bil 
l!iOQ arzum.dur. 1 

!lil.lı:Psı 

Yazısız Hikaye 

Turhan, tetkik ettikçe gUzel bul· 
du,ğu ve gü:ı:e,! buldukça gbnltinü ya
va,ş ya.vaş kaptırdığını hissettiği MOJ 
gtına. karşı ilk kararındaki kadar za.. 
llm davrannuyor ve bu gUzel. kızda. 
daha. batka. hususlyotıer bularak Müj 
gAnı seviyordu. Her çiçekten ba/}ka 
koku ve renk almağa. a.lışmış olan 
Turhan !bu maraszl tabia.tınln iktiza
& ful& kıskanı;t.ı. Tasamıfta.ki mW
kiyet iddiasını tam bir muluı.fa.zakar 
zihniyetle temeil ediyordu. MiljgAnın 
her hareketi onu hw:iutsuz bir km
ka.nçl.ı[:a. sevkediyord\\, Burada. !baş
kalaril.o kendi 1tarakt&' zaafını mu· 
kayese ederek aldanıyordu. Bu psi
kolojik ma.ruda, hataya dllşmekto 

haldı ldL ÇUnkü o başkalannı da 
keneli rüyet za.viyelerince gortıyor ve 
zannediyordu Jtj, samimi her tebe.s
stlm.Un, her lltüa.tm altında gızll blr 
maksat saklıdır. Bunun içlndır ki, 
za.mo.n zaman aralarında ufa.k tefek 
ağız münakaşaları oluyordu. l• alcat, 
ekserıya. ro huysuzlukların doğumun 
da. Tuman amU oluyordu. H ~eye 

rağmen Stn\Y kız Tıniıant d~lıce bir 
ıı.şkla. seviyordu. Kadınlrk swı.ının

dıı.n, izzeti nc!ııirıden fedakfirhklar 
ya.pıyor, gönlünü kaptırdığı erkeği· 

ne karşı kUçUlmeyı bır ~ıHet te!Akkl 
etmiyordu. nk zamanlal'ın ar61Z VC 

oo.&t iştilıalan geçınee Turhanm e.9-

ki llntyu line deprendı. İhmaller, ha.t
ın nısbetler başladı. Müjgan blitUn 

Tur.han, .Mlljg"anın bu &\Tet111~ ı 
medi. gtdcmedı. Belki ınsa.nJığıı"~ 
yanı:ndan korktu. Belld cbCd1 ~ 
oemberinden çekındi ve bit lP ' 
mevsimı yapraklar yeşuıenırt' b J 

akasynlar buğulu kakularını ~,ttıı 
dağıtırken, hlç yıımulma~ 'f 
ı;Uzol gozlcrini son defa. ıcıı.P' CI 

~___. ... 1 
~ 
~ 

'~~'·.& 

yd!l• 1il.isnnın ölfim fla.beı mi dU ııJl1 
nazc evdC'!lto kalkıyordu. lncc ıı dO ' 
t.a.but gelin duvak1a.rı ıçerısı11 ~ 
iÇ-Orden yUkselen vıwl'yl.A. şt 

111
et 

kapıdan çıkarken onun ölil111d ıı 
sımine yetişti. Tabutun ön~ e t 
meUe e.ğıldı. Yıllarca gağsU ;et> 
dığı MUJgAnı, omuzla.rınd3 Yo 
kadar gotUrdU. İlk defa ıı.ğlJ 
İlk defa aza.p duyuyord ı .,,ıruf 

l\IBbmut AttilA ~-



VATAN--------------------------------

·'/Telg·raf, T~lefon ' ve .Ajans .,Haberleri . D 
~ •• kuru kahvccilcr"ndcn ~~:~~.:1:~;:~:~·'.k .. ~ 1BÜyÜk Millet MeCIİSİndel 
~~~Sami Sadıkla Ankara silosu saat 21 de Evimiz TC!JTI'sjl şubesi, ve bizzat Frans~n nefıne ~larak 

Suriyede 
(~r 1 incide) -

~ • Y a rının "ızı ayan • ~ı~ · un Ta p ı m ı • • •• • aı bi Ba 5 b · '- B c_t_kl' (K 1 Ödı' ) ·81• ı· 5 ç f f 11 k k d karıırlaştırı1~n müdahaleye Suriye 
crırn A k d . . 1 ç 1 m a a r 1 n 1 0 r U m a a n U n U U Z e r 1 n e mUdafılerinln mµkıwemet etmemcle-

•ıırdır. an n ara a nışanlanmış· perdelik trajedisini temsıl ~de· rini elde etmek üzere tngillzlcrin 

~İŞ cektir. •• k ı d t t • sarfettiklerl bUtün gayretlere rağ-
AN BOZULMAST: Arzu edenler daveti!Yelerini m Un B a Ş a ar e Va m e 1 men oldukça şiddetli muha~ebelerın 
Öğrctı 5 · d T l . k Evimiz bürosundan alabilirler. vuku bulmaGı önleni~memiştır. MUt-

1ck nen. ~1 e ,. _uran a ywu • . . . . . • te!lk kltalar Şam'a ve Beyrut'a yak· 
nQıı ~~~al Eybup lmKömürcuoglu-, T chır edılen temsılın -~a~:~eler1 Ik ı· ı· dam k arar l t as dı· k e dı· ı dı· la..,cuyorlar. Z.'akat bu iki şehrin işgal '° n arı ozu ustur. bu oyun için de mutcıoerıaır. ecın bilmesi için daha bir mUddet 

geçecektir. ÇUnkU müttefik :tıaşku· 
la u a hede • An'kara, 18 (Telefonla) -ı bir madde karıtıklığı mucip olur. , sün Türk milletinin konuşma di mandanlıtı insanı usuııer ta.tbık et-
iYI n 1 n m Bugün. saat 1 5 le,_ reis vekili Re- Kanunun 8 inci maddesi jse mü- line. u~mayan bir şekilde hazır- mcktcdir. 

fet Canıtezin riyasetinde topla· rakabe illeyeWe.rinın vazif eeine !anan bu mclddey anlamak im· 
nan Büyük Millet Meclisi, iki dairdir. Bin~enal..v:h birinci mad. kanı .,,.;..k!tur. Biz -rizı kanunlar, Müttefikler Şama $Okuluyorlar (Başı ı incide) X X _ -..., .,,-
o.üm kararını tasdik ettikten denin eon fıkrası, bu ısekzirn;İ bunu anlamazken vatandaşlar Kudlls, 18 (A.A.) - Ordu namına 

Madde 1 
. Türkiye Cümhuriyeti ve Alman Reich'i arazileri

~~rı rnasuniyetine ve tamamiyeti mül~iyesine müteka
'.1:n riayet ve doğrudan doğruya veya dolayısile yek

dıgeri aleyhine müteveccih her türlü harekattan te
'fakki etmeği taahhüt ederler. 

Madde 2 
Türkiye Cümhuriyeti ve Alman Reich'i mÜ§terek 

~erıfaatlerine taalluk eden bütün meselelerde bun
atırı halli için mutabakatı temin etmek üzere arala
trrıda atiyen dostane temasta bulunmağı taahhüt 
ederler. 

Madde 3 
imza günü meriyet mevkiine girecek olan bu mu

ahede on sene müddetle muteberdir. Yüksek akit 
taraflar, muahedenin temdidi hususunu vakti merhu
rıı.ında aralarında kararlaştıracaklardır. 

Bu muahede tasdik olunacak ve tasdiknameler 
sUrati mümküne ile Berlin'de teati edilecektir. 

Türkçe ve almanca lisanlarında, her iki metin de 
ayrı; veçhile muteber olmak üzere, iki nüsha olarak 
tarızim edilmi§tir. 

Ankara 18 Haziran 1941 

Saracoğlunuu 
beyanatı 

ltı (Bafjı ı looide) *= 
t~het-e istinat ettirmekte ve ati· 
Cetı d~ muarız vaziyete girmiye-

l'~·ttnj teyit etmektedirler. 
tıı lil-k ve Alman milletleri b_u 
~ede ile yeni ve kat'i bır 
!it b~et havası içinde yekdiğeri· 
>0ı-ı; kere daha el uzatmı§ olu· 

ltr ~etinde görüleceği veçhile, 
~/feynin mevcut ahdi vecibe· 
ct ıd rt\ahfuz tutulmakta ve böyle· 
ıtıUrı e bu vecibelerin muahedede 
~ deriç .mefhumlarla tearuz et· 
dit-. ekte olduğu teyit edilmekte. 

~~~tihi ve mühim bir dostluk 
~ laı olan bu muahedenin im· 
"ıij;1 • b\iyük bir memnuniyetle 
~kı eder ve bu münasebetle 
>ıt eketimi iyi tanıyan dostum 
~~Yon. Papen'in neticeye v~~u! 
lıiJh ~lkı olan kıymetli mesaısını 
d..., ~ zikretmeği vecibe ad· 

"\ltt-un 

tı ~Uah~de müzakerahnın inta· 
tıı • "' ı,-~~e Almanya murahhası 

it il\ Ufülc elçisi M. V on Papen· 
~-d eıtlleketlerimiz matbuatı ve 
kil' l'o servisleri neıriyatmın Tür
ı-..,:İf - Almanya münuebatım 
ilirtı eden dostluk ve mütekabil 
lı~ :cihniyeti dairesinde vuku 
bıq sı arzusunu izhar etmek 
~da mutabık kaldık.» 

ALMANYA 

Aınerikaya 
şiddetli 

bir nota verdi 

·Alman Büyük 
Elçisine göre: 

<Bai• ı iııclde -/
b3ğlayan ve ancak Avrupaya 
yeni, daha 'yi bir ınizam ve de· 
vamlı bir sulh temin etmek iste· 
yen •İyaaetın· .tleaeflerı tialdnn· 
daki anlapmamazlıklardan do· 
!ayı muvakkaten muhtel olan es· 
ki, itimatlı ve dostane münase· 
betleri yeniden teyit eylemekte. 
dir. 

Binaenaleyh bu muahedenin 

ehenuniyetini, ı<f evremizin tarihi 
büyük hadiselerinin çerçevesı 

içinde de .mütalaa etmemiz la· 
zundır. Bu muahede ayni za
manda ,Almanyanın ve müttefik 
devletlerin A vrupada adalete 
dayanan yeni bir nizam uirun· 
daki mücadelelerinde, iıstiklalini 

korumağı harici siyasetinde hi· 
.kim esas ittihaz eden Türkiyeye, 
Türk milletine, tanlı uzun bir ta· 
rihin mirası olarak ve garpla Ya· 
kan§8rk arasında bir rabıta teıkil 
etmek sıfatile layık olduğu mev· 
.ki ve nüfuzu temin -eylemeğe az· 
metmİf bulunduklarının da bir 

delilidir. 
· Çok muhterem dostum Hari· 

ciye Vekilinin bu muahedeyi iyi 
bir neticeye iktiran ettirmek yo· 
lundaki mütemadi gayretlerini 
burada tebcil ve en samimi le· 
ıekkürümü kendisine arzederken 
Alman Devlet Reisile Hariciye 
Nazırının da bana bu tarihi vesi· 
kayı Jmza etmek imkanını ver· 
mİJ olmalanndan dolayı pek 
menınun olduğumu beyan ede· 
rim. Çünkü bu suretle ben, Os· 
rnanlı ordusu saflarında bu mem· 
leketin evlatlarile büyük bir 
müşterek dava uğrunda yanyana 
harbellikten sonra bundan böy· 

&, londra, 18 (A.A.) _ D. N. le de bu işe sulh sahasında se
\ıjı ~ııı bildirdiğine göre, Alman batla devam edecek vaziyette 
ı\ ~tn~ti, Amedkanın, bütün bulunacağım. 
'tıa an kıons:oloSluklarını kapat- Bu memleket ve bu millet da
~\ık ih:crinc, A/:nerikaya karşı ima aauılmaz adalet hialerile 
~ı~helei bilımisilc karar ver· meıhu olagelmiıtir. Binaenaleyh, 
\ı~!'· Bundan maada Alman neslimizin tahit olduğu tarihi 
~tt~~tı. Va fogton'a pek şid· kalkınma ve ihya .davasının mile· 
~ll hır proteşto notas~ gönder· bir :zaruretleri için yeni bir anla
,r. yıfm, her türlü fesatçı propagan· 
'ırı h t'adyosuna göre Amerika· danın üstünde olarak, gelitece-

h ilı'be giriıini Japonyanın ğini ümit etmeğe ictisar eyliyo· 
1t'the girmesi takip edecek ruz. 

''(a alyı.ın radyosuna göre, Ame· Biraz evvel Hariciye Vekilinin 
~tb~ n~aribe giri~ini, Japonyanın de dediği gibi, Alman hükUıne~ 
fı.~ . Clt.nıesi takip edecek ve tile Cümhuryet hükumeti, mua· 
~t.cbika, ik.i ceplhede harbe hedenin mes'ut bir tar:ıda akdi 
~Ur kalacaktır. münasebetile, iki memleket mat· 

''-tıyıacar radyoeu da şunu ha'ber buatmın ve keza iki memleket 
J or: radyolannın neşriyatlarında da· 

~tl\bl>o·n ~abinesi, pazar günün· iı_n~ A~an • ~ürk rnünasebetle
liııcıc ~~1 nı~te.madiyca içtima ha- rını tavsıf. ~ıf ~la'! dostluk ~e 
':ıre . e ıınühim kararlar vermek t karşılıkh ıtımat fıkrınden mul· 

~nde bulunuyıor. hem olmaları arzusunu izhar ey· 
(Ra~-0 gazetesı) lemeği kararlaştırmıılardır.» 

sonra, çiftçi mallarım 'koruma maddeye ilave edi1meli, birin<:l naşıl anlad Binaenaleyh tekrar söz söyleıneğe ealıUılyettar il:ılr zat 
kanununun maddelerini müzake. mad.dcde köylü malları adama· encümene ia~esini ist~rim. de- Şam istikametinde taarruza geçen 
reye geçmiştir. kıllı bir tasnife tabi tutulmahdır. mi ir. lnglllz kıtalarının bu şehre 'bir mik· 

K k b . · · d • tar daha yaklllflık\arım bll11irmek· 
. anunun ° unan m1ncı rna . ." Burldan 6onra söz alan bir çok Bundan sonra reis, kanunun ted?r. 

desı, mebuslarla Mu vak. K.at e.ncu.. mebuslar, rift..-i malları zikredi· birinci maddesinin enciı"ı.'Tlene ia-
b h Ş ~ ·":s Cebeli Abu yaylasz işgal edilmiştir. 

men maz: ata m.u arr~rı .. ınası !irk.en ahırın ve çif.tçi irin ha'-ıati desi hakkındaki takrirleıi reye 
D d dd t1 k .,, J şam'a 30 mil mesafede kMn Kisve-

urun arasın a şı e 1 muna a. bir mesele o-lan meskenin unutul. koymuştur. 
1 1 ıılıı şimali şarklslnde bulunan Riz'de 

şa ara yo aspııstır. mus olduğunu jııaret ettiler. MebuiJlar ellerini kaldırmışlar, atı Ev.vela söı.: alan dokt!or Fatma ~ · .. 1ngillzler tarafından zaptedilml.,.. r. 

M
. 'k b dd d ·ft . I Bundan sonra Sureyycl Erke· reis de birinci maddenin encüme. Ayni zatın beyanatından anlaşıl-
ımı • u ma. e e çı çı ma • ne havale edihnC6ine karar ve-ları tadat edfürken ritlerle bahre ören, söz almış ve büyıük bir ta- dığma göre, müttefik kuvvetlerin 

"" , rildig· inı' ..rl..·)emi....e de kanuniı 1 ş t z etmek duıvarlarınm unutulmuş olduğu- lakatle ezcümle demi.::th ki: v~., ..,,... kumandan an ama aarru 
nu, binaenaleyh bunların da mad - Bu kadar mebusun madde- hazırlayan ~ümcn azaları: için Vichy 'kıtala.rının Şam'm cenu· 
deye j)ave edilmesi lazım gddj. nin eksik ve anlaşılmaz olduğu - Nereden anlaşıldı~ bu garbisindc Merjayun ve Kuneyt· 

g• 1'nı' söylemhıtir. Adnan Mende- hak,-- d ı· b 1 Diye itiraz ctm~ler, bu sefer ra clyarında muvakkaten işgal et-
• · ,ıun a müta aa eyan etme e- mekte oldukları mevzilerden atılma· 

res ise, kanunun 'bu maddesinin rine rağmen maıibat.a muharriri· kabul edenleri ayağa ka1kmayn 
vazıh olmadığını. anlamak imka- nin inat ve ısrarla fikrinden dön . davet etmiş ve Meclis.in kahir bir 
nının güç bulunduğunu söylemiş mem~ ohması, encümende mad· ekseriyeti ayağa kalkmış oldu· 
ve demiştir ki: de üzerinde fazla durulmuş ve ~undan kanunun biTinci madde· 

- Bu kanun köylerde tatbik teıd<iklcrin mükemmel olduğuna si tekrar encümene havale edil
edileceğine göre, maddeleri çok dair tam bir kanaate varmJŞ ol· miştfr. 
vazıh olmalıdır. Ayrıca birinci masından ileri geldiğini sanmak- Kanunun birinci maddesj dü
maddenin so-n fıkrası mürakabe tayım. Yalnız §imdiye kadar söz zeltildikten sonra heyeti uınumi
heyetlerinin vazifesine aittir. l lal. alan her millet vekili bu madde- yeşi görüşülecektir. 
buki üst fıkralarında, köyılü mal· yi beğenmem}ştir. Arkada~lar Meclis cuıma gıünü saat 15 te 
lan tadat ediliyor. Bu şekildeki 'bunda ittifak halindedirler. Bu· toplanacaktır. 

Fransa ile olan kontenjan, tediye an- Ameril<a 
faşmaları 30 hazirana kadar uzatıldı Harbiye Nazırına 

Ankara, 18 (Telefonla) - Diğer taraftan dl!. bu uzatma Ö h b • d •• i 
Fransa ile aramızda 23 ağustos muka:biünde.. Fransız kleringinde g re ar ln OF 
1939. tarihinde imz.a edf'hniş . O· bloke ka)mı~ b.ulunan. paraları• seneden Çazla sür• 
lan tıcaret, kontenJan ve tedıye ınnzm da Turkıyedekı Franko • I ı 
anla malarile !bunların bütün Türk şizıketi nam!na yatırılmış ve.. meSİ muhtemel 

.ı. tl ~ 30 hazı· an 194 ı ya yatırılacak Fransız matlubatı 
mcıvU arının r '[ h b fo" h"k • ' 

~L • k 1 1 hı''ıku" _ ı e ma su' u, ransız u uınetın· 
tan.nıne ·acar uzatı ması - k b 1 dil · t' - ce a u e ım§ ır. 

melim.izle Fransa hükumeti ara· Bu anlafma tatbik edHmek 
sında kararlaştınlını~ltr. üzere Meclise verHmiştir. 

Amanlar Am .. rika -Manş üzerinde 
ile anlaşmak 

ümidinde 
<Blııll ı iDck1e > X/X 

halen Vaşington'u mukavemet 
merkezi olarak telakki etmekte 
ve İngilterenin ancak Amerika 
Birleşik devletlerinin 49 uncu 
devletini te~kil eylediği fikrini 
ileri sÜrım!!ıktedir. 

Bu suretle, İngiltere üzerine a· 
lınacak muhtemel bir zafeiden 
sonra bir kıta ekonomik harbi ile 
karşılanması icap edeceği fıkri ile 
ünsiyet peyıda olunmaktadır. 

Büyük bir hava harbi 
13 Alman tayyaresi 

düşürüldü 
Londra, 18 (A.A.) - Öğnıılldığl· 

ne göre, İngiliz hava kuvvetleri dUn 
ge<:e Man.-, denizi \'e işgal altında 

bulunan topraklar tizerlnde bUyUk 
mikyasla yeni hUcumla.r yapmışlnr· 
dır. Sahil muhafaza ve bombardıman 
tcşk11ı\tlarına mensup tayyarelerin, 
avcı tayyarelcrinın refakatinde oln· 
rak :ı.tnnş denizlle şimali :Fransa 
Uzcrlnde yapbklan harekAt hakkın· 
da henüz ka.fi derecede malt'.lmat yok-

Vaşington, 18 (A.A.) - A· 
medka Haııbiye Na:.:m B. Stim· 
son dün meıbusan- meclisi harbi
ye encümeninde yaptığı beya· 
natt.a harbin dört seneden fazla 
sürmes.i ihtimalinden bahsetmi~ 
ve demiştn ki: 

O'zun sürecek lbır ar1:ıi dcrpış 
ediyorsunuz. Dört senede bitecek 
olan Saint Laurent nehri tesisatı 
İngiltereye yapılacak cepane sev. 
kiyatı yolunun bir kısmını hima
ye eyliyecektir.> 

B. Stimson şunu ilave eylemiş
tir: 

«- Benim fikri!mce, çok uzun 
sürecek buhranlı bir devreyi bek. 
!emek lazımdır. Bu devrenin da
ha kısa olacağını ümit edivo-ruz. 
Fakat bugün !carşılaşınış bulun .. 
duğumu:.: vaziyette Lbciyle bir 
ürrude dayanmak j~tiyath bir şey 
olmaz. Amerikanın mevzuubahis 
tesi attan istifa.de etmesi için buh 
ranlı devrenin uzun sürmesi icap 
eder.> 

Bunun içindir ki, National Zei. 
tung'un tebarüz ettirdiği veçhile, 
Alman diplomasisi, yalnız silaha 

değil fakat ayni za.manda ekono· 
mik şartlara ve icaplara dayanan 
bir Avrupa ttesanüdü kurmak 
için gayretler_dc bulunmaktadır. 

sa da cereyan eden hava muharebe- ------------

Kıta Avrupasının iptidai mad· 
de imık.anlan tetkik olunmakta
dır. Roman.ya petrollarının istin· 
sali 6 milyon ton, fakat Alman· 
yanın pek yakında Volga ve Uk· 
ranya ~uyulannın ve Türkiye ıle 
Suriyed'e yeni keşfedilen sahala
rın istihsali 18 !!.Ililyon olarak 
tahmin olunmaktadır. 

Şarkta bulunan Manganez, 

krom, alüminyum ve bakır ma· 
&~leriıne 

0

gelince, gerek bunlar 
ve ~e~ek bu ~emleketlerdeki pa. 

muk ve y;ü.n Avrupa ihtryaçları· 
na kafi gelebHecekt.ir. 

Alman Hariciye Nezaretinde, 
Amerika Birleşik devletlerinde 
alınan Alman aleyhtarı tedbirler 
hakkmdaıki muhtelif suallere ce
vap verilmek isteı;ımcımiş ve va
ziyet almaktan imtina edildiği 

bilhasısa tebarüz ettirilmi~tir. Ga
zeteciler konferansı şefi, Ameri
ka tarafından tahrik edilmemek 
hakkındaki Alman azmini b.ildi
ren bundan iki ay evvclkı Alman 
deklarasyonunu, şimdilik yeni· 
d'en teyit eıtımcımi~tir. 
Mü~im bir yabancı devlet a· 

damının z.iyareti hakkında Ber· 
linıde gittikr.e daha muıur bir 
tarzda dev;ran eden şayialarla 
alakadar olarak, Alman Harici· 
ye Nezareti, bu şayiaların ~okak 
şayiaları olduğunu ve mes'ul zi. 
mamdarlann bunlardan hiç bir 
haberi bulunmadığını bildirmiş
tir. 

lcrl esnasında 13 düşman avcı tay· 
yarcst düşUıilldllğU öğrenilmiştir. Bu 
hnrckfıta iştlrAk eden tayyareleri· 
mizdcn 10 u üslerine dönmcm1şlcrdir. 

Garbi Almanyaya hava taarruzu 
Londra, 18 (A.A.) - Haber alın· 

dığma göre, dUn gece İngiliz tayya
rclel'l tarafından garbi Almanyamn 
endUstri mıntakalarına yapzlan ta
arruzda Kolonya ve Dusseldorf baş
lıca. hedefleri teşkil elmi.şlerd!r. 

Rom.an.ya harbe 

hazırlanıyor 
(Başı 1 inekle) /()/ 

nTyor. Afrikadakl İngiliz harekAtı 
da, lngıltereye yapılacak taarruzla 
a.IAkadarorr. tngilterenın, Alınan ha· 
va kuvvetlerinin bir kzsmım Afrlkıı.· 
ya çekmek için taarruza. geç-nıiş ol· 
ması muhtemeldir ... 
<Bükrcş radyosu bugün .şu haber! 

\'cnniştlr: Ziraat işlerinde kullanılan 
eı·Iere, hemen kıtalanna iltihak cnı· 
ri verilmiştir. 

c:-;"akliye vasıtalarma J!Ukt'.lmctA;;e 
el konulacaktır. 

<Macar rady().5U da, Romanynda 
büyük harp ihazırlıkları alındığını 

bildirmektedir.> 
- Radyo Gazetesi -

Romanyada bürolarda çalıJan 
subaylar ordu kadrosuna alındı 
Bükreş, ıs (A.A.) - Ste!ani ajan. 

sından: 

Milli mildnfaa ncznretı, nezaret 
bürolarında. çalışmaktan istisna edi· 
len muvazzaf zabitlerin kadrosunu 
hnzırlanuşbr. Bu mUnnscbelle iyi 
birer asker oldukları halde evvelce 
farmasonluğa intisap etmiş olan 
109 'büyük ve küc;:Uk rütbede zabit bu 
kadroya alınmıştır. 

Kanada Başvekili 
M. KING 

Bir nutuk söyledi 
Princeton, 18 (A.A.) - A

ırıerlkada kısa bir seyahat yap· 
makta olan Kanada Başvekili B. 
Mackenzie Kinge bugün Prince
l'on Üniverısitesi tarafından fahri 
doktorluk payesi tevdi edilmiş· 
tir. 
• B. M. King ~ münasebetle 
talebelere hitaben bir nutuk söy
lemiştir. 

Askeri vaziyeti gözden geçi
ren Kanada Baııvekili, demi~tjr 
ki: 

«-Almanya Avrupanın uzun 
sahilleri boyugca yavaş yavaş 
ilerl~dikçe Kap yolu ile Orta~ar· 
ka harp levaznnı göndermek 
gü~IC!§I"Q_ektedir. Dü.,manla, bizi 
medbur ettiği yerde ve mecbur 
cditd.iğimiz şekilde dövüşmemiz 
bJr zarure~tir. 

Orta$8rkta dayannıaklığımız 
ve Ortaşark ,iç.in dôvü;mekliği
nıiz lazımdır. Aksi takdirde Ak
d'e;nizi düşmana teslim etmek 
donanmamızı oradan çekmek, 
Irak ve Iranı tcrketmek ve Hin· 
di tan yolunun kapısını aç.mak, 
Afrikayı .istilaya maruz bırak
mak ve İ~anyanın mihvere 
A&lkanrn §İmali garbisinden Üs· 
ler vı:.rmcs.ini kolay-laı;;tırmak .icap 
ed'Ccektir. Bu suret:le, Atlantiği 
ve lngilterenin CenU''bi Afrika 
İmparatonluğu ile ve Süveyşin 
şarkında kalan imparatorluk par. 
çalarile olan münasebetlerini ye
ni ve öldürücü tehdit1ere maruz 
btrakimı oluruı.:. Bu tehlikeler 
karşısınc{a gayretlerimizin hudu
~u olmamalıdır. ~ 

lnrını <beklemektedirler. 
Viohy kıtalarının Filistin toprak· 

!arına girerek orada istihklı.mlar kaz.. 
dtklarına dair verllen haber kati S\l· 

rette te'kzlp edilmektedir. 

* Vlohy, 18 (A.A.) - OCi ajansı bil· 
diriyor: 
Yakın şarkta muhasamatın 11 inci 

ve I<"ransız mukabil taarruzunun dör· 
düncü gününde salrl.hiyetli Fransız 
makamlarının beyanatı şudur: 

Suriyedcn alınan son haberler fev
kallıdc memnuniyet verecek mahiyet
tedir. Filhakika dlişman muvasala 
hatlarI her tarafta tchdıt edilmek
te n İngiliz \'e De Gaulle'cü kıtalar 
bUUln h&rp cephesinde önlenmiş lbu
lunmnktadır. 
Bazı mmta.kalnrda Fransız J<eşlf 

unsurları hattA düşman hududuna 
kadar erişmişlerdir. :Mühim mevziler 
istirdat olunmuştur . 

Bir Fransız torpido muhribi 
battı 

KudUS', 18 (A.A.) - Suriye sahil· 
lcl'i açıklarında cereyan eden hare
ket esnasında. bir Pransız torpllo 
muhıibl -batmıştır. 

Mısırdaki Suriyelilerin hür 
Franıızlua yarcluıu 

Kahire, ıs (A.A.) - Kamerun \"a· 
Usl, Kıımcrun'da ikamet eden Suriye 
ve LUbnanlılann Suriyede lharekMa 
iştirak eden hUr Fransız kuvvetlerine 
10,000 frank teberruda. bulundukla· 
rını, ayni zamanda da Fraasa.da harıp 
etmek Uzerc sil!lh allına davet edil· 
dikleri takdirde icabet edeceklerini 
bildırmlş olduklarını beyıın etmiştir. 

Müttefik kuvvetler Beyruta 
yakla,ıyor 

Londra, ıs ıA.A .) - Reuter ajan· 
sının salı\hlyctll makamlardan öğ· 
t•endlğlnc göre, Suriyede sahil ımm· 
takasrndıı. müttefik kuvvetler Say
da'nın şimal!nde 8 kilometre kadar 
ilerlemişler ve keşif mUfrezeleri de 
Beyrut'un takriben 20 kilometre yıı.

klnlnde lblr mcvkıe vıı.rmllJlardır. 
Cenubi Suriyede mUltcflklerin mu· 

vasıı.la. hııU:mna karşı moWrlU kol· 
larla hareket eden Vichy ı-~ranszzlan 
Ezra, Mercayun ve Kuneitra'yı i..,cıgal 

elml.şleroır. Fakat müttefik kuvvet
ler Erza'yı geri almışlardır ve Lon· 
dra'nın askeri makamlarından öğ

renildiğine göre Mercayun ve Ku
neitra'dıın da Viehy Fransızlannı 

!:Ikıı.rmağz istihdaf eden harekfıt de· 
vam eylemektedir. 
Sayda ÜÇ İngiliz askeri tarafından 

nasıl İf&"•l edildi? 
KudUs, 18 (A.A.) - KudUs rnd· 

yosunun ealA.hlyettar sözcUsUne gö. 
re lngillz imparatorluk kuvvetlerine 
mensup Uç asker geçen pazar gUnU 
Saydıı.'ya girerek Vichy kuvvetleri· 
ntn 'karargAJıım za.ptetmişlerdır. Bu 
vakanın hakiki mahiyeti şudur: Ha· 
rekAt esnasında iki çavuşla bir er bir 
aralık mensup oldukları İngiliz kıta· 
lan ile her tUrlU irtibatı kaybctrnf.ş
lerdir. Yepne çıkar yol olarak Say
da. şehrine doğru yUrUmektcn başka 
çare kalmndığmı gören bu üç asker 
tam bır cesaretle şehrin en yakın 
eokıığına doğl"U yUrUmüşlcr ve orada 
Lübnan'lrlar tarafından karşılanmış. 
laroıı·. Bunlar İnglliz "askerlerin! en 
kısa yoldan Vichy kuvvetlerinin u 
mumt karargfıhına götUrmUşlerdlr. 

üç lng'lliz, 'lmrarglıhın kapısında.ki 

nöbt'tçlye kendisini esir telAkkl etme
sini söylemişler ve binanın içine gir
mişlerdir. Bir odada, Vichy'ye sadık 
subaylardan bır grubun bazı vcslkıı.
lnrı yakmakta olduğu görUlmllştUr. 
Bu subaylar bir odaya kapatılarak 
mUttefik kuval killllyesinin mııvnsa· 
!atına ikadar muhafaza altında bu· 
lunduruımuşlardır. Dört saat sonta 
da mllttefik kuV\·etıer şehro girmiş· 
tir. 

Beyrut yeniden bombalandı 
Bcyrut, 18 (A.A.) - DUn gece al· 

tz tayyare Beyrut'u 'bombardnnan 
ederek yerliler arasında altı kişinin 

ölmesine. beş kişlntn de yaralanma· 
aına sebebiyet vermişlerd ir. 

• A 

MiLLi ŞEF 

Basın Birliği 
kongresi 

Tazim telgrafına 
cevap verdi 

Ankara, 18 ' (A.A.) - Ba
sın Birliği Ankara mıntakası 
kongresinin toplantısı müna· 
sebetile kongre riyaseti tara• 
fından ,gönderilmi, olan tazim 
telgrafına Reisicümhur İsmet 
İnönü atağıdaki cevabı ver· 
rnişlerdir: 
Muvaffak Menemencioğlu 

Türk Basın Birliği Ankara 
mıntakası kongre reisi 

Ankara 
Kongreye batanlar diler ve 

temiz duygularına tqekkür 
ederim. 

Libyada 
(Ba§ı l incide) // j 

kum bulut!arı kaldırarak, şayanı 
hayret manevralarla hücum ve 
mukabil hücumlar.da bulunmuş· 
!ardır. İngiliz tankları, Halfaya 1 
geçidinin cenubunda gıeni§ bir 1 

harcketqe strta çıkmtşlar ve Hal-
~ 

faya _ Solıum • Capuzz.o ınuhare_ 
be me-ydanı müscl1eaine &irm~- : 
!erdir. t • 

Mahdut mahiyette olmakla l 
beraber bu harekat haberi, Mı· 4 
sır:da büyijk heyecan ızyandır
mışttT. Çünkü bu. Mısırlılar ara· j 
tıında bjiyük bir prestiji olan Ce- t 
neral Wavell'in ayni zamanda 
iki cephe üzerinde de harekat 
idare edecek derecede kuvvetli 
olduğunu göste11mekteoir. Bu, 

/ 

ayni zamanda §Unu da gösteriyor ~ 
ki aylar.da'l'iberi durmadan İngil- ~ 
tereden, Amerikadan, Hindistan. 
dan ve Avustralyadan gelen mal 
zeme ve teçhizat, şimdi hakika· -
ten kafi dereoeyı bulmuştur. ti 

Berlin, 18 (A.A.) - Halen ~ 
cereyan etmekte olan SoUum ' 
muharebesi, Afrika harbinin en ') . ..; 
mühim muıharebesi olarak telik· ;, 
ki edılmektedir. lngiliz taarruzu 
fiddetli ı,.arzda devam etmektedir 
F kat Alman askeri mahf.illeri 
nikbınlik gö ter.mektedir. .Eğer 
lngilizler, T.olbruka varmak pro· 
jeleri<n<le muvaffak olamazlarsa, 
Alman mukabıl taarruzu Mısır 
için çok teh1lkeli olabt1ecektir. 

* Kahire, 18 (A.A.) - Sollum. 
Kapuzzo • Halfaya miisc'lle6İ için 
deli! çarpışmalar !ıakiki bir mey
dan muharebesi mahiyetini ala
cak· vaziyette inkişaf e<kr gÖ· 
zükmektedir. 
· Dün ak-ı1am askeri makamların 
verdiği malumata göre, İngiliz
ler Ahnan ve lıalyanları genlet
mişler ve Capuzzo'ya varmı§Gar· 
dır. Fakat Capuzzo'ya girmeyı 
lüzumlu bulmamışlardır. Öğre· 
nildiğinc göre Al~nlar ve ltal· 
yanlar lha.a Solluım'ıda ıbulun· 
maktadırlar. :Fakat Sollum'un 
üzerindeki yaylada harekat Sol· 
lum'dakilerin münakalatım kes· 
mek tehdidini g,östermektedir. 
Alman ve İtalyanlar alelacele 
To'bruktan takViy_s kımlan getir
mektedir. 

ıHarekatın müstakbel inkişaf· 
ları hakkında şim:d!den tahm.in
lerde 'bulunmak güç.tür. Şimdikı 
halde ibu harekata j tira'k. eden 
hücum tankiarı, topçeker kam· 
yonlar, zırillı ara.balar ve seyyar 
topçu, cmüselles:. içinde yeni bir 
ileıri fu vazifesi gördbilecck bir 
mevzi elde etmeğe. çalıı;makta· 
dır. Bu müselles mıntakası, .işgal 
altında tutan taraf jç.İn çok fay· 
dalı ve i gal albnda tulııUıllyan 
taraf iç.in de ç.ok müziçtir. 

ScJllum civarındaki sahil ova
sında. yarın üzerinde vukua ge· 
len1erle k))"aıs edilebilecek mühım 
harekat olmamı$ır. 

Garp çölünde 20 düşman 
tayy..-esi düıürüldü 

Kahire. 18 (AA.) - Rea· 
men bildir.ildiğıne göre lns:ili~ 
avcı ta}i>.'.arelerı dün garp çölün· 
de yumi dü~an tayyarcei dü
şürmüşle-rdir. 

Şimali Afrikadaki hlll'ekat an· 
&ızın Jngiliz • Alman mücadele· 
sinin ön planına geçti. 

İngilizler, Habeşistandaki ha
rdkatı tasfiye ettikçe kuvvetlerini 
bu cepheden Ş0

mali Afrikaya ge· 
tirdiklerini ve mevzıler.ini takvi· 
ye eylediklerini bildirmişlerdir. 

İngilizler, bu ceµıhede kendile. 
rini kuvve't'}.i buluy_orlar ki taar· 
ruza geçım.İ§ bulunuyıor!ar. T aar· 
ruzun ne suretle inkişaf ettiğ; 
malum değildir. ingil~ kaynak
larına göre harekat lehlerine in
kişaf etmektedir. 

(H d}'o C .ze 1C'S) 



Haliçli erin 
derdi 

Vapur ve otobüs . 
güzünden cehennem 
hayatı geçiriyorlar 
- Bizim derdimız rnH .•• Evet, 

bitmez tükenmez derdilmiz var. 
Cennet şehrımiz.dc bize cchen· 
D'elJl azabı çektıren dert, yani na
kil vasıtalarımız •.. 

Brum iç.in yol vardır: Ya 
ı.:apura bınmck yahut Keresteci
ler oto'busune. f· akat bunların ı

k.isi de ayrı ayn birer felakettir. 
Size evvela vapurl:armuzı anla
tayım: Bunlar Gayet eski, yolsuz, 
harap teknderdır. İkide bir biraz 
tamıre çekıhnelerinc rağmen bu 
v&Sıfları pe.k değuunez. KllŞln kı
rık cam arı, akan tavaniarı ayrı 
bir derttir. H ydı dı)"C'lını ki bu 
vapurları deg tirmek .imkanı 
;yoktur ve çaresız ış .. , eceklerd · . 
Fakat ıda.re ... Aman BaY'U! bu 
iş de b.ır alcmdır. 

ldarc şuı1}lCSJz ki vapurlarının 
halini b.ilır. Buna rağmen öyle bir 
tarife yapar ki vapurları bcll<l 
bır mİ$.Ü daha 5uratü olsa bunun 
tatbtk.ine giıçlükk imkan vardır. 
Tabii neticede ne olur. Vapur vak 
tj i eleye gidereini:z ve beklersi
niz. .• Ne kadar mı? Bunu Allah 
bfür. On dakikadan yanm saate 
bazan üç çeyrek saate kadar ... 
Ama sız e~ınizclen çıkmışsınız da 
işinızın ba na, 11e*ni vazifen.ize 
gıdiyo11mussunuz, veya oğlunuz, 
kızınız mckteıpler.ine gidecekler
miş. Veya kışın soğukta yorgun, 
argın hal:k ve 9ocuklar e 'elöine 
dön~rlarnuş, yah acele işiniz 
varmL~. Buajara llUç bir zaman 
a4dırmaz. 

Sonra unutrnay. nız: ki bindiği
niz ' pur yokla da gecikcccktır. 
Fakat bunLardan on garibi şudın: 
Bin.d..iğiniz vaptıl', ıncceğin.iz is
keleye uğnyacaktır. Bu tarifede 
yazıhdır. Yapurun biletçisi de 
bunu tomin ~ı:. gişede bilet sa
tan memur da ay.ni id.d.iadadn:. 
Siz de o saatte kalka4 o vapurun 
o üıkdeye ~mıı müteaddit 
kerd-er §R'hit olrnwc nw.d.ur. Fa
kıat vapur, bütün. bunl nn inaaı· 
na · ekni:z.e uğramaz. Artn güL 
mcik mi lazrmdı.r, •ağlamak mı~ 
Orasmı siz kcıstir.in ... btecliğiniz 
dı:aidar edin, mtiracaatta 
'bulunun. 

Vatanda:. ann zamanına, hak
lmıa. haline biraz daha hürmet
kar olmak her nedense .idarenin 
elinden gelmez. 

Ot.obüslcııe gelince ... Bir ker.e 
K erestecilere kadar yüri.imek la 
zundır. Otolhüsk.r IS kişillk ise 
36 ~ alm t'ır. Yı01ıar beııbattır 
Şöför makineyi bu lhozuk .iğd 
cnutlhiş virajlarla dolu y.ol.da SÜ· 

ratinin en vlİ derecesı~e ko§· 
turur ve siz ecel teı:leri dökeTe,k 
sersem. barap, perişan bh halde 
varacağınız yere varmıınız. 

Kartal ci yeti • 
ın 

failleri yak la dı 
Çoban Muradı tekme ile öldürdükten 
sonra telle boğarak dereye atmışlar 

t 

KartaMa Başrbüyükte tel ile 1 Bunun üzerine Halil, Sa:ban t· 
boğularak ölıdiırüldüğünü yazmış tin ve il:>rahim ayın 14 üncü per· 
olduğumuz çohan mühtedi Mu- şeın-.be günü tanJ gece yarısmda , 
raclın katilleri, yapılan sı ·ı tah· Muradın k:uliibesin.e ~.er v~ 
kikat neticesmde jandarma tara- kapıyı çalarak yıanlışlıJda keneli 
fından yakalanmıştır. koJ::!l'nlannın onun ~n.clıruma ff 

Katıller, Basıbüyük köyü muh- girdiğini söylemİ..i}ercli:r. Murat 
tarı 45 yaslarında Mustafa ile 4 7 kıapıyı aÇ1nca derhal üzerjne çul· 
yaşlarında korucu Halit, ~i koy lanarak dışarıya eürük4~er, 
halkından Mehmet oğlu Saba- kır:da evvela tıek.me ~ yumrukla 
hattmle Sabri oğlu lbrahimdir. sersemlettikten sonra ,Y.Cre yatı· 

Bu vakadan bir buçuk sene ra:rak elleıine geçirdikleri bir tel· 
evvel maktul Muratla Bastbuyijk le boğa7.ını 1>1kıp boğımuşla.rdır. 
rnnh M " . Murat ö1düktcn sonra ccsedj 

tarı ustaf arasında bır a- k-•:11 I d _ u _ .. ··kJ """ er tara m an toııc: &Uru e-
iacak mesdesi yüzünden kav:ga nerek c.Susuzçukuu a götiKül 
çıkmış 'Y'C muhtara küfür etmiştir. miliı ve dereye atılarak üzerine 
\ltiıtafa bu kavga yüzün.den taş yığılmıştır. Üzıer.inde bulunan 
mü~htedj 1\ urada derln bir kin ~ ~ elli liıa kadar tutan pa.ra· 
bağlamı§ ve sağda olda, her za- ,.a da dokunulmaımştır. 
man onlµl aleminde bulunar k. Jandauna kumandan vddli 
mühtediliğini .ikd sürüp köy hal- teğmen ~ ik karakol kuman
kını al~e tıctw.ik etm~r. dan mua:v.ini onbaşı Bcbçetin bü. 

Bu kin, &eneler geçtği halde yük gıeyıretıler.ile, .i!k nazarda hiç 
bir tU,lü dinmen · • nihayet ge- ipuou v.er,m~cn cina.y.et süratle 
çcnlerde Mustafa; korucu Halidi, ajlldınlanımış ve katili« yaJcalan· 
Sabah a.ttini, ve lhrahrrni bic ke- m şiardır. 
nara çekerek: Yept\an sor.gulan softun-da suç. 

- Şu Muradın vücudünü or- larını tamamen itiraf eden koru· 
taıclan kalcLrın. Kor:kımayın size cu Halit. Sabahattin İbrahim ve 
bir şey olmaz... Ben işi ört'bas kendilerini bu cin~)"Ole teşvik 
ederim, sizi korurum, demi~ ve eden muhtar Mustafa Üsküdar 
b.ir çok uğıe!§tıklt:an sonra onları Müdddumumiliğine t,a,:Jim edil-
bu cinayete .ikna etmiştir. mişlerdir. 

Arabacı Mehmedi öldüren kestaneci 
12 seneye mahkum oldu 

Bundan bir müddet evıvel Ha
rcılarda Tahmis caddesinden 

geçmekte olan Hasan oğlu Ah· 
m.et Tükenmez kav.un satarken 
araba.ı y.olu kapatmı tır. Bunun 
üzerine orada kestanecilik yapan 

elwned in.: 
- Sür arabanı, demesi üzıeri

ne kavıga çılornııı ve Mehmet eli
ni ark va götürıdüğü bir sırada 
Ahmet Tükenmez bıçağını çeke
rek Mchmcdin ~e ilci dda 

iaşarak ölıdürrnüştü. 
Ahmed.in 6UÇU sabit okluğun-

dan ve hafüıet;me sebepleri bu 
lunduğundan suçlu 12 sene ağır 
hapae mahkum cdibniştir. 

l tanbu! ijUnel tflils mmıurluğtm
dan: 

Galatada. NecaUbey caddesinde 
118/120 No. lu Mağaza,da. Hofer Şi

ra.nt Kalayton ŞUtıc Vot Zlra.a.t Ma· 
klnelerl fabrikası Macar anonim ~ir· 
keti T!irklye merkez şubesinin 16/6/ 
941 tarihınde mahkemece lfltısına ka... 
rar verıldiği mm olum.ır. (5612) 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Darüloceze mUesscsesinm yıllrk ihtiyacı için alınacak 100,000 kilo 

ı;tıııgen odunu vo 5000 kilo mangal 'kömtlrll a.çxk ek.c;llbneye konulmuş
tur. Mecmuunun tahmin bedeli 1750 1 ra ve Dk teminatı 131 lira 25 

kuruştur. Şartname za'bıt ve muamelAt mlldilrlUğU kaleminde görWe
bılir. İhale 4/7 /041 cuma gi)nü saat 14 de Daiınl Encümende yapıla-

caldir. Taliplerin ilk 'teminat makbuz veya mektuplan ve 94.l yılma 
ait Tıcaret Odası vesikalarlle ihale günll muıı.yy-en saatte Da.lmi 
Encllmende bulunmaları. (4868) 

Soldan sağa: l - SUkflner, 2 -
BiT meyva; Zaman a.Ieti. 3 - Sıfat 

e<b.tı. Nazıı-. 4 - İptidai bır n~ll 
vasıtası; Bı.r ay. 5 - Güzel sanatlar. 
dan; Bir nota. 6 - Maloiuış kl)T11eU; 
Baht vo talihi anlamak için bır ta
kım garip vasıtalanı. mUracaat etme. 
7 - Kral!.çe; Söz. 8 - Donuk, P y
gambcr. {) - Genişlık; Bıçak kılıfı. 

10 - Gözyaşı; Dılsız. 11 - Tersi bir 
renk. cesur taslagt. 

Yukardan a.c;ağıya: 1 - Ahkla.,
ma:k. 2 - Nefer; Coğrafye. titbirle· 
rlndcn; Tersi yemek. 3 - Tokat at
mak. '.I. - Kayak; Cansız. 5 - Ta
sarlama.; Bır nota. 6 - K~; Uyku. 
7 - Hurafa.t; Bir nota. 8 - Sw;tur-
ma; Koparma 9 - Bulunan; Ara. 
10 - Bır lenk; Emır ıüt.ında bu1u
nan. 11 - Bir ha)Wan; Uluslar; Sl· 
.tat edatı. 

DUNKtl' BULMACANIN HA.LLl 
Soldan ğa: 1 - Florya; Asa. 2-

Re; Şerbet. 3 - Rastık; lL 4 - İfa.; 

F.ma. 5 - Babayani; Te. 6 - Oto
mobil; İs. 7 - canan; Kı. 8 - Fa; 
lsal. 9 - Ro; laneten. 1-0 - Adam: 
Adana.. 11 - Hasat zamanı. 

Yukardn.n aşağıya: 1 - Feribot; 
Rah. 2 - Afat; !<~eda. 3 - Orsaboca; 
As. 4 - Ret; Ama! lma. 5 - Yonga, 
6 - AŞk; Aba; Naz. 7 - Eınln, E
da.. 8 - Rimel, !tam. 9 -Abla; Se
na. 10 - Se. T?kan8;11. 11 - At; N-e

sn. 

1 ORS A 1 
1" HAZİRAN 041 

1 Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçeta. 
Yen 
lsveç Kronu 

Esham ve? 

1933 Tilrk borcu I 

.Kapun.ış 

5,24 
132,20 

29,95 

-.-
12,9375 
31,1375 
30,7450 

~ 1'.. 

19 75 
1918 lstlkrnzı dahlU 2 1 50 
1933 ikramiyeli Erg nl 19 c;o 
1934 Sl\'as • Erzurum 19 87 
Anadolu Demiryolu Tahv\ll H 50 
Dcmiryolu MUmessll Senet 43 25 
T. c. Merkez Bankası 123 00 
T. lş Bankası mümessil hisse 125 00 
T. 1ş Bankası (:N'nmn muhar.) 10 60 
Osmanlı Bankası .27 50 
Şirketi Hayriye 26 00 

~"UKUT 

TOrk Altım (Reşat) 
Tlır'k Altını CHamıt) 

--- - - - - ---- ----- - - --------- Türk Altını küçfik (Ho.mit) 

26 35 
24 90 
21 80 
24 15 

Tir ,. COmhurlJeU 

Zira t n a 1 

TUrk Altını 'küçük (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> ,. (Hamit) 
> ,. (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Mecidiye 

114 00 
117 00 
120 00 

3 35 
16 

T. iŞ BANBASI 

194 f iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞlDD.ER: 4 Şahat. 2 )ı[&1f8, 

ı Ağustos, 3 lkineiteşrin 
t&rUlleııtade yapılır. 

194 f ilremiyeleri 
1 adet 2000 Urakk = 2000.- L. 

a > 
2 > 

" > 
8 > 

8CS > 
80 > 

300 > 

1000 > = 3000.- > 
760 > = 1600.- > 
500 > = 2000.- > 
268 > = 2000.- > 
100 > = 3600.- > 

l50 > = .fOOO.- > 
20 > = 8000.- > 

BugÜnkü program 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 7.33 Ha!if program (Pl.), 
7.45 Ajans haberleri, 8 Hafif prog
ramın devamı (Pi.) 8.30/8.45 Evin 
saati. 

12.30 Program ve memleket sa
at: ayarı. 12.33 Hafif şarkılar, 12.45 
Ajans haberleri, 13 Karışık prog
ram (Pi.) 13.15 Hafif şarkılar pro
granunuı dovıum. 13.30 14 Kan· 
şık programın devamı (Pi.) 

18 Program ve memleket saat a
yarı, 18.03 Fasıl sam, 18.30 Ziraat 
takvimi ve toprak mah.sfillcri bor
ı;asr, 18.40 Radyo caz orkestrası, 

19 Konuvma (Dertleşme saati), 
19.15 Radyo caz oı·kestrasının de· 
varm, 19.30 Memleket saat ayarı, 

ve Ajans haberleri, 19.45 Yurttan 
sesler, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Chopin ve Schumann - piano eser· 
!eri (Pi.), 21 Memleket poetası, 

21.10 Solo şarkılar, 21.25 Konuşma 
(SanatkArlanmız konuşuyor). 21.40 
Radyo senfoni orkestrası 22.30 Mem 
leket saat ayarı, Ajans haberleri, 
22.45 Cazband (Pl.), 23.25/23.30 
Yannki program ve kapanış. 

___ _.. 

., ROMA TIZMA, BAŞ, Diş, SİNİR ve BEL ağrılan ile Soğukatıı": 
ltğındaa ileri ırelen vücut KIRIKLIGI, NEZLE ~ GRİP h~;ıı 
hk1an D E R M A N kafelen1e deriaal seçer, icabmda rv-
1 • 3 k• ahmr, her eczanede bulunu.. 

Q • • • ~ .. 

IDAlltslNI Bl!ll 1$ BAJUCAS IRDA 
İ.KRAf11lve:&J Mll.s&P .Jto.Ç~P 

İstanbul Vakıflar OirektörlUöü ilanları 
CJmi - -

Pırasa 5500 KU-0 4. Kuruş 50 St.) 
Lahana 5500 :ı> 6 > 00 > 
İspanak 4000 > 7 > 00 ) 
Kök kereviz 2000 > 7 > 00 ) 
Havuç 750 > 6 :ı. 00 ) 
Taze Bakla. 1500 > 8 > 00 ) 
Sakız kabağı 7000 :ı> 8 > 00 ) 
Taze bamya 600 > l 7 > 00 ' 313 lira 51 St 
Taze fasulye 6000 > 15 ,. 00 ) 
Semizotu 1500 > 5 > oo ) 
Dolmalrk b ber 500 > 13 > 00 ) 
Sivri öıber 300 > 7 :ı. 00 ) 
Domates 3000 ,. 7 ,. 00 ) 
Enginar 300 Adet 7 > 50 ) 
Karnabahar 100 > 13 > oo ) 
Patlıcan orta '35000 > 3 > 00 ) 6, 

Gureba hnst.n'hanesıne 941 mali senesı lç!.n lüzumu olan yuıcart_.r 
tv" ctns ve miktarlan yazılı 16 kalem sebze açık eksiltmeye konuırrıuŞ u· 

~halesi an/941 perşembe günü saat 14 de lstanbul Vakrflar ~ 
dUı'IUğU tbtnımnda toplanan lkomi5yonda Y8Jlılaca.kt:ır. e-

Şartnamesi her giln ltwa.znn kaleminde görUleblttr. TaJıpter 'l'l t • 

nrinat akçe ma:kbuzlarmı ıhal-0 gllnti saat 12 ye lkadr.ı.r komisyon r11' 
setinıl teıv<ti et:m dbnalan şart.t:Jr. (47~ 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınaııııa 
Komisyonundan : 

l - Fabrika civarında iki erat pavyona, müştemildtı ,:e ]<afl,ıı· 
zo..syornı kapalr zarf usutne ihaJe edili!ıcektir'. ıı• 

A - İhalesi 4/7 /941 cuma g&nn saat ıı de on ibimc fıı.tıri 
sa.tınalma komısyonunda yapdacakt:ır. 

B - İilt keşff' ~u 73172 lira 28 'kuru;ıtur. • 
C - Muvakkat teminatı 4908 lira 67 lkuruştur. Ka.t'l teıı~ 
tı «9817> Hra. 23 kuruştur. 366 
Ç - Şart!ne:me, plfln ve tıuışü'na.me maliyeye yatınlaca!lt !l11' 
!kuruşluk maklbuz kar:şılığında fabrika. aatınaıma kom~ 
da mesai zamanında tGClıırik olunur. J! 
D - Tekti! za.rflarr 4/7/941 cuma gtlnU eaa.t. 10 na. ,_ıııı\o 
komisyonda kabul. edllir. Her ne sureUe olursa ol6Un saat 
daıı sonra gelen zarflar rcdaedilrr. tr 

~ - ıste:kUlerhı şartname alma.k isterlerken bu Eşe uyakat1J ıtı ti 
hınduklanna dair Nafıa ve Ticaret OdruK vesikalarmı güaterıucl~ 
mecburfdi'r. Gerek şartname isterken ve gerekse ihale günü ,.~ 
ibraz edc.rniyenlere .şartname verihneyeceğt gibi ihaleye do tş 
edemez. (3381) (4826> 

Üstelik Halk:.in Beyıoğlu tara 
fında oturuyorsanız sandal para
sı v-crerek kar: ıya - bazan k~n 
ve fırtınalı ha:vada geçmek mec· 
buriyeti vardır. Her gün gidip ge. 
len bır memur veya mektepli içtn 
i-5e oldukça bir m raftrr. 

atmuıUf tarJhi: 1888. - Sermayem: 100,000,000 Türk lirul 
Şube ve ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nen banka muameleleri. Cümhuriyet Merkez Bankası 
14 HAZJRAN 1941 VAZIYET/ 1 Çünkü vapurla gidentc hiç ol

j mazsa memur v.cya tak:Oc paso· 

su alabilir. F at bayım. bu.olar 
1 yüz. it.ere yazıldı, çizild.i .•. Yine 
eski hıımeım eski tas. Halbuki b.i· 
raz daha az soğukkanlı bir vapur 
idar~ yüzlerce vatandaşı büyü:k 
bır sıkıntıdan kurtarabilir.> 

Beşiktaş cinayeti 
mahkemesi 

Bundan bir müddet evvel İl
hami ile Ccv<let a.dınlda ıki genç, 
Be.,cukıta..,,'ita taks.i otomo:bıllerl değ 
nek.Ç.itiğ.,i yil\I)an Tevfikı 'bir çok 
yer er.indeın !>ıç.akl.ı.yarak öldür
müşlerdi. 

Muhakeme bru ladığı :zaman 
suç..ıula.rdan İ hami deli takli<fı 
yapuğından m~ahcclc altına a
lınmış v.e miisahcde raporu ikinçi 
ağırcezaya veri:ımıştir. Raporda 
J haminin hiç bır sınir hastalığı 
o;.madığı yazumıştır. 

Raporun okunması üzedne fi· 
haıınınin sor.gwıu yapılmış ve ge· 
çen celsede serkeşlik yapan suçlu 
dun bü bül gıb.i k.onuşmuştur. Jı
haıni: 

- Ben Ccvıdetle şıracıda şıra 
i9tim. Dükkandan çıktıktan son
ra ondan ayrıldım. Ondan sonra 
ne okluğun_!! bilmiyorum demiş
tir. 

HaEbuki Cev.det ilk .ifadesinde 
ısrar etmiştir. 

Mı1ınk.ome şahitlerin celbi 
'çın başka bir güne bırakıhnıştır. _.., -

Par& biriktirenlere 28,000 llı'-~e veriyor. 

I' Ziraat Bankamnda kumbaralı ve lhb::ırmz tasarrut hesaplarında 
en as l50 l1raaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile &f&tt· 
dald plAna göre ikramiy e daA'ıtııacakt:lr. 

' Met l,000 llnbk 4.,00I Ura 100 adet &O llnıhk 
' • - • :,000 • a,oee Un 
A > S60 > ı.oet > ~- IO 

,. • ıoo • "°'° • ıee • • • 
DlKKAT: HeeaplarmdaJd paral&r bir aene içinde l50 Urad&ıı.,... 

'1 dQ.pUyeıılere ikramiye çdttI#J takdirde ~ 20 tu:lasile verllece&Ur., 
Kur'alar encde • defa, ıı mart, l1 haZirwı, 11 e7w_ 

11 BlrtncllcA.nunda çokllecektır. 

~------------------------
İstanbul Valiliğinden : 

Fat.ih Çarşamba. 16 ncı okulun teı; u için 1295 tarihli karar.name
ye teıtfikan i.sU~kine karar verilen Fatihte Fethiyede KAUp Musla
hattin mıthallesinin Medrese arkası sokağında eski 17 yeni 2 kapı nu· 
maralı V<ı Ra.mazan Dura.leme alt bahçeli ~ evin ta.nıamına 400 
lını. kıymet takdır cdılmlş olduğu ve bu ihusustn.kl evrak mahalline de 
talik edilmiş !bulunmakla mal sahibinin b r diyeceği vıı.rsa 8 gün zar
fında bildirmesi n'kSi takdirde kararnamenin 98 tarihli fıkra! mahsusa
sırın tc\'fi'ke.n bcdell banka.ya yatırtımak suretıle sebıi isbmlılk mua-
melesi tn.tblk olunacağı ilan olunur. (4876) 

Altın fiyatla rı düşüyor 
Alım fiyatları düşmekte de: 

vanı etı:mektod.ir. Dün Reşadiye --------------------------------------------------
.,.it.Lut 26.40. kü:lç.e altın 336 ku· Sııhibl ve Neşriyat MUdOrU: AHMET EMİN YALMAN 
ruştan sa.tr*oı ır. Bo..sıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

Lira AKTiF ı.ıra PASiF Lira 

Kasa : 
Altın: Safl Kilogranı 72.604,515 
Banknot • • , , , , . . 
Ufaklık • , ı ~ ı ı i , • • , 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası • • , . .. ' . ' . 
H ariçteki Muhab ir]er: 

Altın: Safl Kilogram 12.937,317 

Altına tahvili kabil serbest d<Sviper 
Diğer dövizler 'c Borçlu klıring 

bakiyeleri • • • • , • • • • • 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte cdi. evrakı nakdiye kll1Ş?lığı 

Kanunun 6-S inci maddelerıne teVfl· 
kan hazine tarafından vAki tediyat 

Sened at Cüzdanı: 
Ticari senetler • • • ı ı • ı ı 

Eaham v e Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhte edılen e\Takx nakdi· 

A - (yenin karşılığı esfam ve tah
(v!Uı.t (ltibnıi kıymetle). . 

B - Serbest esham ve tahvillt • • 

Avanslar : 
Altın ve dövız i.ızerine avans • 1 • 

Tahvilılt üzerine avans . • • • 4 

Hazineye kısa vadeli avans • . . . 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılıı.n altın karşılığı avans • • • • 

102.124.058,03 
13.992.844,50 

589.066,28 

648.025,12 

18.197.370,87 

-.-

~.359.561,22 

158. 748.563,-

21.683.011,-

274.707.097,19 

46.021.803,93 

7.899.526,12 

4.7(1,69 
7.808.722,-

-.-
167.684.926,75 

H issedarlar: ... . ........... . ... ................... . . . ..... . 
Muhtelif: .••• ••• .. •• . •. •. •.• •••••••••. •. •... . ...•. •. •..••• 

Y ekim 

116.705.968,81 

648.025,12 

63.556.932,09 

137 .065.552,-

274.707.097,19 

. 

53.921.330,05 

175.198.390,44 

4.500.000,-
9.9!7.792,79 

836.551.088,49 

Sermaye : . ....... . . . ... . ..... . .. . . ............ ... 

İhtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkalAde • • 1 1 1 • ' • 

Husust • • . • • • ı 1 ' • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vAk! tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdi;)IC baki-
yesi • • • • • • • • • • • • 
Karşılığı tamamen altın otarak 
ilfı.veten tedavüle vazedilen • • • • 
Reeskont mukabiil illı.~en teda.vllle 
vazedilen • • • • • , • • • • 
Hazineye yapılan altın karşıhkh a· 
vana mukabili 3002 No. lr kanun mu
cıbince ilılveten tedavüle vazedilen 

Mevduat : 

Tül'k Lirası • • • 1 • li • il 4 

Altın: Saft Kilogram 877.150 

S&O :So. Ju kanuna göre hazineye 
açılan ınan mukablll te, ·dl ·olunan 
altınlar: 

Safi Kilogram 

Döviz Taahhüdah: 

55.541.930 

Altına tahvili kabil dovizler . • • • 
Diğer dövizler \'e alacaklı klirıng 

bakiyeleri • • • • • , • . . . 

1 

Muhtelif : ....... . . .. . ......... ... . . . ....... 

1 Temmuz 1938 tarihinden it ibaren: 

-···· .......... 
7.822.019,15 
6.000.000,-

158.7<!8.563,-

21.683.011,-

137.065.~22,-

17.000.000,-

259.000.000,-

118.000.000,-

75.19'..561,10 
1.283.782,03 

78.124.167,90 

- .-
23.86ı.732,5S 

····•··•••••···· 

Yekiın 

İskonto haddi % 4 Altın üzerine Avam o/o 3 

--
una 

15.000·QOO 
/ 

J ıs.s22.ol9 

522.0656~ 

4S J 
76.428·1 

7S.ıZi ı61, 

.. 3~ 
23.862 1 

., 1s.' 
107.24 1•

8 

S36.5~l 
ıııı~. 

--·-


