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Kahire, 30 (A.A.) - D erne· 
nin almdı,ğı reomen b11 d irilmekte
dir. 

Bu Mühim Filo 
Acaba N~ reye Gidecak 
Madrld, 80 (A . .A.) - D. N. B.: 

Dün CebelUttank limanında bir ln
giliZ filosu dcmlrleınl\ltir. Bu filo bir 
eatbarp gemisi, bir tayyare gemisi, 
6 kruvazör, ıo torpido mUhriblnden 
ve kıtaat ve harp malzeme.sile dolu 
ik i bllyük nakliye vapurundan mü
rekkeptir. Filo m eçhul bir semte g-it
mek üaere yakmd& Cebe!Uttarık'tan 
aynlacaktar. 

· iki İtalyan 
Taburun un lrtibab 

Kesildi 

BÜYÜK MET AKSASIN 
Siyasi Vasiyetnamesi 

Yazan: NIZA~1EDDİN NAZiF 
[Bu yazı 3 üncü &ayfnmızdadır] 
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Me busan Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Hitler 

HiTLE 
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1 
" Balkanlara Ümit 

Bağ: ıyorlar 

lngilizleri Nerede 
Görsek Hücum 
Edeceğ·z,, 
-----

"Demokrasinin 
Beyni Sulanmışbr ,, 

Vergi Tahsili 
lslah Edilecek 

Nehir ve Suların 
Milyon Lira 

Islahına 50 
Tahsisat 

TÜRK - 1NGILIZ MALl ANLAŞMASI HOKOMLERINE CÖRE 
YAPILAN MÜBADELELER DOLA YISILE fCRA EDiLECEK 

TEDIYELER HAKKINDAKi KARARNAME 
MERİYETE GİRDİ 

An'kara, 30 (Hu usi Mı.dıabiri. 
m izden) - Hükümet vergi kıı
nunlannın tatıblkatından alınan 
neticeler üzerinde tetkikat yap
mıı ve lbu vergilerden bir kısmı· 
nın yüzde yüz tahııil edilemediği
ni görmfüıtür. Medeni memleBtet-

"'·~~ ...... __ 

lcrin vergi tah il işleri uzun uzadı· 
ya tetkık edilmi ,.c vergilerin 
muntazaman ıtnhsilini temin ede· 
cek usuller tesbit edilmiştir. Bu 
usulleri derli toplu bir halde biı 
araya getirecek bir kanun proje· 

(Devamı Sa 4, Sü 4) X~ 

BACAK BACAK OSTO NE ATrlKTAN SONRA 
AJıınu,. - Gel b,fim pli 
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Şehirve Menzlekef Haberleri 
Plajı 

f'../e Şekilde 
Kiraya Verilecek 

Bundan hir kaç gün evvel Flor. 
yada yapılan teftişl er neticesını 

Adli gede: 

3 

ve Aşkın Dini 
Milleti Olmaz 

Günden beri Kaybolan 3 Kız. 

Piyasa nuoc::rterı: 

İngiltere Amerika 
ve Almanyaya 
Tüt:in Satışları 

Esnaf. daha ltafitcnin geli~ini eyl eriz. ve illa ba~ın keıseriz diye görü~mc:k ve bu sene alacağı şe
uzaıçtan görünce dükkanlarını ka- haykırdı. kil hakkında karar vermek üzere 
P'*mağa koyuhnuş, bir yağmaya Duraunun bu içten gelen cescı- dün İmar müdürlüğünde bir ıtop· 
maruz kalmak korkuşu bir lahza ret ve .şecaati .derhal Patrona, lann yapılmış ve bu toplantıda 
grl>i kısa bir müddet zarfında ko- Muslu ve A liye de sirayet etti ve Vekalet mü,,avir!, imar müdürü, 
ca çarşıvı bu emre münkat kıl- her üçü de besili birer hin.eli grbi N~llriya.t mü.durü ~ref Şefik bu- Sevgililerine Kaçmışlar 
mııtı. ibiklerini kızartıp kanatlarını ka· lunımuttur. 

Amerikan firmalarının tütUnleri
mize rağbeti genişlemektedir. Ame
rikan ~ketlerinden bir kısmı bilva
sıta. tütUn almak teşebbUslinde bu
lunmuşlardu" Tücl'arlnrtnHZ iyi tek
lifler karşısında bu firmalara tilttin 
aatmayı kabul etmişler ve ilk olarak 
bir buçuk mUyon kilo tütün ııatmı•
lnrdır. .Şimdi münadiler haykırdıkça bar tarak hayiurdrlar. Geçen ~e Florya plajının geç Polis 3 günden beri kaybolan ve en 1 y~n ailemden _kendim kı.çtım. A9km 

etraftan da: - Yeniçeri ağa.ından perva- ihaleai ve müteahhidin bu suretle bUyüğil on yedi ya.ıfmda Cemila, Sa· dınl ve mllletı olma.ı. Oıımanda.n da 
_ Bid'at vergüıti.in istemeri-kl mız yoktur. Onu dahi cemiyeti- taahhütlerini ifa edememesi pla· ı ra ve El!z.a imılnde Uç kızı 11.rıyol'du. ayni muka.beleyl görüyorum. Sev~i· 

Yalnız alınan bu tUtUnler termen
tation için birkaç ay bekletildikten 
sonra AmerJkc.Lya gönderileceğinden, 
tüccarlar muhtemel bir zarardan 
çekinmekte ve tUtUnlerl diğer piya
salara nazaran daha pahalıya sat
mak istemektedirler. 

lbadullahın Acem diyannda rüs- mize sokarız. jın zamanın.da lt'Çılamamaeına ae. Bıınlarm bir kazaya kurban gitmiş yoruz, evleneceğiz. • 
vay edildiği.in istemezük 11 Bu sırada ağzından köpükler bep ohnuttu. olmaları ~ yAlıut da blr sevda ma· Kend!Bini g-öı'en bir muharririmlze 

- Lale seyranı, Çırağan aafası saçıp çalnnlı çalımlı ve dört yana Dünkü tıoplanttıda hu sene ki- ceraslle ortadan k&ybolmalıı.rı ihti· de matmazel E!lza 9unları söylemı9-
İtftemezük ! salına salına ilerleyen yağız bir raya noe suretle verileceği görü- malleri Qzerhlde durularak ara.fbr- tir: 

Sesleri ayuka çıkıyor, eline bir ata binmiş olan Yeni.çeri ağası da şülmüftiir. Plftjın etrafıtaki Bele- maya. devam ediliyordu. Kızların al- - Ben Nihadı seviyorum. Annem 
silah geçirebilen ve geçiremiyen k<>-~eyi dönmüt ve asi kafitenin diyeye ait kö~ler ve dükkanlarla leleri de polisin B.?'&9tırmalannı kı>- beni bir Musevi ile n~anlamak isti
herkes yatağından taşan bir nehir piıtarlarile karşılaşmıştı. beraher kiralanması daha muva. layta.ytırm~tır. Nihayet dün gece bu yordu. Ben de Nlhada kaçtım. ÜQ 
gihi geri <!önerek Beyazıd mey- Ağa atının dizginini çekti, kan- hk görülmek-tediT. kızlardan ikisinin Zater sinemaaı gün bir evde beraber kaldık. Kız 
danında toplanıyordu. tarmasını toparladı ve ayağını makinistlerind~n Osman ve yazıcı ka.rde9im " bu ~e bana yardım et-

Bundan ba9ka. Almanlar ve İngiliz· 
ler de ttlttlnlel'!mlzl büyük partiler 
halinde kaldırma.l<tadırlar. 

Kafile E.tmeydarmıa doğru iler- özengilere basıp eğerin üzerinde Gümrük ve lr·,hı"sarlar Nihatla. beraber Beyoflunda tenha ti. o da benimle beraber kaçtı. Be-
.emeğe başlamıştı. bir m•ktar daha yük&elerek: bir sokaktaki lokantalardan birisin- nim Nthatlll evlenmeml kolay,tırmı-

Ege Mıntakuında Satılan 
Tütünler 

İzmir (Vatan) - Ege mıntakaaı 
Önde sancak ve onun etrafında - Hey ağalar böyle ceımiyet- VekUn:n Tetkikleri de yemek yedikleri görülmü9 ve he- ya çalı9tı. ölsem de Nihadda.ıı aynl-

ellerindeki çeşıt çel}rt silahları sa- le nereye varınıız? men yıı.kalanmıı,lardU'. HenUz rti~ m~afım. 
tUtün plya.sası satış hararetini mu· 
hafaza etmektedir. Şimdiye kadar 
mahsulün 27.5 milyon kilosu satıl· 

mu~tır. Bu l'lene tütlln müşterilerl

mlzden İngiltere ve Amerika külli
yetli miktarda tUtun almış ve ıııpa

riş1erde de bulunmuı;ılıı.rdır. 

\ura sa vura ilerleyen bu tekbir ve Diye seslendi, bta.nbulda bulunan Gümrük ve yıu,larllU ldrik etmiyen bu kızların 
h!il getirmekte devam eden Patrona sabahtarlheri tekrarlı- İnhiıarlar Vekill Rait Karadeniz, dUn evlerinden kat;jmaları ve blUJk& yer· 

Kız kardeşi Sera da ablasının 

sözlerini teyit ediyordu: 
t1 . h d d h ı !erde kalmaları manevi bir cebir te-kur kü e, gcç.tıği er yer e e - ya tekrarlıya ezberlediği kelime· nhlsarlar umum müdürlügtlnde t.et- - Ben de mU8tıı.kbel enl.,temi se

viyorum. Annem kız kardefimi ba,
kuına verecekti. Halbuki ben &bla-

et havası yaratıyor, dükkanlat leri pervasızca haykırdı: klklerine dev.am etmıı:ıtır. 1&.kki edildiği için polbı derhal tahki-
kapanımakta ve dükkanını ka.pa- - Davayt ~er' imiz vardır. Om kata başlamı' ve kızlann tecavüze 
yan esnaf ta onlara iltiha:kta de- mcti Muhammetten olan bayrak M aari 'te: Uğ:raytp uğramadıklarını tetbite ıu- mm mesut olmasını ıstertnı. Onunla 
vam ediyordu. altına e<kazanı serib ardına g. el- J 1 zUm gördüğü için dün tıbbı adliye 

İzmir ticaret mehafilinde piyasaya 
arzedilen bütün tUtlln mahsulünün 
satılacağı kana.ati vardır. y ld b h · k fi l '" göndermiftir. beraber kaçtnn. 

o a u me tp . a ı ey e sin. M kt l d - •• k Kn;lann iddialan ve itirafları çok Kulların Uc;U de ta.bibi adiller tara. 
arşılapn L~ent, Cebeci, Top- Yeniçeri ağası hiddetini yene~ e ep er e - Ur ım· dan muayene edUdller. Pollııle be-

b ı. fl d tuhaftır. Cemila diyordu ki: 
.ııa:bacdı gi i a.u.eribsını1 ar kan °- miyerek bu küıııtahane cevaba Kuşu Dernekleri _ Kaybolduğum gUndenberi ma- ra'ber merkeze dönüyorlardı. üçü Ay kk" bı Fiyatları 

Düşüyor anlar a çarnaçar un ara arışı- pervasızca mukabele etti. b'ırden muharrı·nmi••: 
r._ d kl ld·'· kinlst Osnıanla beraberiz. Sinema,ja """ 

yor ve J;A.mcy anına ya aşı u'- - Bre! Bes -<>t1 baldırıçıplak Kuruyor _ BI'" onlardan ancak ölöm &""'"". -''- d • kaldık. Oımıa:n beni kaçrrm" değil, - ,, -- ·· 
ça mikdarlan arttıAça a?'tıyor u. makulesi kişiyle davayı şer'i gö- Bu••o .. evim~ gönderaeler de yarın Fiyat mürakabe komisyonu dün 

Mıntaka Ticaret mtidUrlüğünde içti
ma ederek son toplantılarmda halle
demedikleri bazı meseleleri tekrar 
görll~m~erdtr. 

i-..an serkerdelcri az zamanda rülmez ! Orta, lise ve yülcsek mekteplerde ben Osmanı çıldlnrcuına aevdttim ,,~. 
-,, i"ln ı......ni bir Muııeviye vermek tııti- ..ıne kaçacağız, derol,lerdlr. 

kuvvetlerinin çoğaldığını ve ön~ Yeniçeri ve Sipah ve Ced:>eci- «Türkku~u. derneklerb te,kUine b* " -""--------------~-·------------
!erine gelenin kendilerine katıldı- yan, Topçiyan. Si!a'htar ve Azab- lanmıştır. YU.luıek Ticaret ve 1ktısa.t 
~nı görünce i§in ehemmiyet ve lan başınıza üşürüp cemiyetinizi fakültesinin lise kısmında, milhen-
vüs' atini tama:mlamağı lüzumlu tarümar eylerim, dağılln 1 1 dis, orman mektebinde beşer kt,t.llk 
gördüler ve Birinci Bölük odasına Ağanın her askeri sınıfın adını bir idare heyeti aeçllml9 ve derneğe 
yanaş.ı-p bölük kazanını sallasırt e- saymasını müteakıp kafilenin dur aza kaydına başla.nu11tır. Dernekle
derek ortaya çıkardılar. Önde bir rumunda bir ürkekr~k hal'lıl olu- rin reisliğini mektep müdürleri ya
sancak ve orta.da bir de kazanı yor. Endiseoak bakı!ılar mey.danı pace.ktıı·. Güzel sanatJar akademi~in
'"erif ı olduktan sonra isyan yarı 1 1 • k k b~ 1 de 15 ikincikılnu.ndanbert Sömestr ta-.. çevre eyen so a aş arma çev-
vap.va muvaffak. olınuş sayılabi~ ·ı k .L • y · · .ı.-'-'l" :t." b" tili yapıldığından bu mektepteki 
~ "" rı ere- 'DiT enıçerı 1DU Uı,;u ve ır 

l 'ırd'ı ve o zamana kadar ihtiyatlı s· h k b' s·ı--ıı..t demek, 5 fubattan ııonra teırl8 edl-« ıpa :ıı ta nnı veya U' ı an ar 
davranıp ortaya "lkmayan serker- B lt k fil . ı· lm d' lecektir. Derneğe lza olan talebeler ,. ve a acı a eşı ge ıp ge e ı- , . . 
deler meydana atılmakta ve ba.<ı- - · . k ıı d ıçin fotogratlı dosyalaı tutulacak ve · • -; gını oı uyor u. 
sız gibi ...Orünen aıııi kafilenın sevıt B" l b" h l ___ ._ nd . bu doeyalara aidat olarak her ay .,,- .. oy e tr a v~uu a ıse ye. 
ve idaresini de ahnak.ta tereddut • ki t ı.. l muntazaman beşer kuruşluk pul ya-gane yapaca an ıey a<;>an arı li d 
etmediler -ı k 'b I k.t pıştrrılacaırtır. But seler e de onar 

· .. yag ama tan f aret 0 aca ı. kuruşluk tayyare kuponları yapıştı-
Saıu:.ağın ardında ve kazanın o- Dursun yine il~ri atılmak lü· ktadır 

nünde çarşı tellalı Patrona Halil, zumunu ~e:zıdi ve el~i ağır ya. rılünıa· ' 
M 1 k h • Al· ~ nıversitedekl hava dernekleri manav usu ve a vecı ı yer taganı sallayarak: 

aldılar. Bunların bir adım geri- - Bre ağa! Sen ümm.eti Mu- teşkilatına Talebe cemiyetleri teşck-
sinde Dursun ahzı mevki etmiş hammet kulu değil m~in, ~eearet kül ettikten sonra b8'lanacaktır. 
bulunuyor ve 'kazamn iki yanın~.a ve şecaatin varaa Tebrize varıp Rektörün • Tamtma Çayı 
büyük davultar ve nakkareler gur ehli islamı Rafızı-lerin elinden ha. tTniversite rektörU talebe ile tanış-
lüyc>r: · las eyle 1 ma çaylarını 2 şubattan ltlbal'en 

- İateme2:ük ! ! Bid'at VoCrgü- (Arkası var) vermiye başlıyacaktır. Çaylar 6 - 7 
6 ü, la1e vergüsü istemezük .. ferya. şubata kadar devam edecektir. Son 
dı asümane ulnşıyordu. ~ sınıflara verilecek çaylar veda çayı 

Dursun mchip ·bir tavır ıta- s ı f\ olacaktır. Smıfmı iyi derece ile ge-
kınmış, yürüyii~ müteazzım, et- oruyor ar r çenlere verilecek çayda talebelerin 
van küstah•ne bir ve.kar almış O• temenni ve ihtiyasıarı tesbit ediJe-
lan Patronaya biraz daha sokula- Kabata'} talebelerinden birkQ.!:ı cektir. Kabule ışaynn görU!en temen-
ıak: matbaamıza gelerek cled.ller ki: niler. tahnkkuk ettirilmek üzere 

_ Bre ağa! Hızır Ağakapısın-
1 

Tramvay ldares.lnla talebe Dekanlıklara bildirllec~ktir. 
da zari zari inler yatır. Cemİyc~le tramvayı Jçln gÖ"lterdiği itinaya * Ma.arlr Vek41eti lstanbulda iki 
olyana vanp onu kurtaralım. Tez te,ekkür ederiz. Bu tranwa~·a. çocuk kUtuphaneei daha açmıyıı. ka-
davranmazsak hoynuna bir yağlı rağmen yine arabalara. blnmek rar vermiştir. 
kement a.tıp canmı teninden cüda mtımkUn olamıyor. Çiblkll frn- * tTnlversltedc asistanhlnn ders 
eylerler, dedi. 1 dıkhdan Jttbaren Bebeğe kadac vermemesi takarrUı• etmiştir. Aais-

Patrona: tamam on yedi mektep vardrr. tanlar daha ziyade llboratuvar, ae-

- Beli! Doğru dersin Dursun 811 mekt.-ıplerin muallim \'O tale- miner lşlerile ders hazrrlıklarındıı 
besini saat 8,80 dan ııaat doku· kullanılacakla.rdır. 

Ağa. za kadar 8 • 4 ııefe.rde nakletmek 
Ve aonra halıka doiru tevec· 

ciihle: 
- Ağaka.p·sma varıp mahpus. 

laTı ttlak ve cemiyetimize katmak 
gerektir. Koman, ol canibe tevec- 1 
cüh eylen, diye emir verdi. 

Bıı emir binlerce ağnda tekrar
lanm.ş, o ane değin kararsız akıp 
gıden 11el, kendilerine gösterilen ' 
İl'k hedefe doğru teveccüh etmiş
ti. 

Az 9onra daha önden giden 
gözcüler koşarak kafilenin önün
de rlerliyen Patronaya: 

hesaba sığmıyan bir ~ttr. Bu
nun lçlıı en iyi bir ~a.re 9udur: 
Hf!r ~n Beşlkta,, depoflondan 
eaat 8,30 - 8,SIS arasında Beşik
taşlı. &.bek arasında. bir liefer 
ilıılas edHINie şı,ıı, KurtultL'}, 
Maç.ka, .BeıfH<ta~ 11tmtiıı.ln talf!be 
\C mualllmlf'rl tam vaktinde 
mekteplerine yetlı;;ebilirler. Böyle 
bir sefer yapdırtıa hem tehlike-
lerin önline geçilir, hPm talebe 
llenılerinden J;"eri kalmannş olur. 
Acaha tranı\'ay idaresi bu ma.k~ 
teklifi kabul eder mi? 

* ){aa.rif müdüriyeti, İstanbul 
orta mektep ve lise müdürleri jçtl
mamda takarrilr eden esa..sların bir 
hulfısasmı çıkarmış, VekAlete gön
dermek Uzere<lir. Orta mektep ve li
selerde çalışmakta olup muvaffak 
olamadıkları anlaşılan yardımcı mu
allimlerin vuifelerine nihayet verile
cektir. * Nuruosmaniyedeki medreseler
de açılacak olan kimsesiz çocuklar 
yurdu için be• bin lira tahtılııat ve
rilmi,, derhal tamirata b&flanmıştır. 

Yurda llzmı e•ya için de taruı.sat 

tatenmlıştir. Yurt birkaç ay sonra 
açılacaktır. 

Kızı 14, Kendi 24 Yaşında Bir Ana 
Ayakkabı, peynir, ve mantfatura 

Tramvayda Kol Saatini Düşürmüş, ticaretinde ihtıklr yapan bazr muh-
tekirlerin cezalandırılmaları me1'ele-

B unun için Vatmanı Dava Ediyor sl gelecek toplantıya bırakılmıştır. 
Suıtanahmet sulh btrinel ceza ha· mJftxr. Sultaııahınet sulh birinci ce- Komisyonun faaliyeti neticeı>inde 

kimi bir kol saati davasını tetkik za. ha.kimi dö.n sorguaunu yaptı. Şa.- dlln 11ehnmizln birçok mıntaka1arın
etti. Bayan Şefkat bir tramvay ara- hitlerln ça#nlm.astna lüzum g-öatel'di. da a.yakkabı fiyatlarının derhal dü-
baamda. dltşUrdüğü kol sa.atinin ::ıürfildüğü göze çarpmrı:ıtır. 

vatman Halil tara!mdan aşmldıfnu Samatya Kriı.liçesinin İki gtln ıı:arlmda. u liradan 18 
iddia ediyordu. Yanında kızı da var- liraya 'k:ıular yiikAt"ltlletı ayakkabıla· 1 dı. Hakim davacının hüviyetini tesbit Olum Sebebi Tahkikatı nn bugün 13 liraya kadar lndlrlldlğl 1 
e<lerken y9.1Jını da sord\l. Şefkat: görtllmÜJltllr. 

_ Kızım on dört yaşında, ~ de S.~a. otur..-ı Katina is- Korrıtsyon evvelce aldıA"I nUmune-

2 
. d minde genç ve güzel bir kız öl- !ere istinaden ayakkabıcıları ceza-

4... ctıyor u. dUk ·· ik · 
Hfı.kim ~it şöyle bir eı.uıl da.ha ten on .gun 10nra ·~~ ve. ı l landrracaktrr. . 
d kız kardeoı tarafından müddcıu· 15.000 liralık manifatura ihtıkıirı 

so~u:__ ,_ . 2 , k zı z H yaın· ı mumiliğe miiracaat edilerek kür- 'Yaptığı iddia olunan Beyoğlunda bir 
...,.,n1en. sız ... ı nı . . . . d "l...ı:,-.. ·...1d· 

d 
.. 

1 1
? B d .... i ta) netıceısın e o <;rugu ıu ıa o~ müessesenin evrakr tetkik edilmek· a oy e m . uıı a ısrar ""yar mu- ed' __. 

D k . ,.,.... da lunrnuş ve cC6 ı mezan1an çı- tedit'. Bunun ha.kkmdakl karar da 
sunuz? eme 11ız on y...,.n ana k la ak .. n.d. 'ld'Y· 
oldunuz öyle ml? Küçtik analarm artı r moııp go ~rı ıaını gelecek toplantıya bıralcılm~tır. 
ancak Ara.bistanda olduğunu biliriz yaZilll.lştıik. Morg henüz raporunu 1 Peynir fiyatıarmm tesbiti için 

V'Cft'nemiştir. gelmeat bek1enen ra.porlann bir krn-
de... Bununla beraber müddeiumu- mı geclktiğfnden kararm gelecek 

Davacı bu ciheti sUkütla ka.rı,ıladı. 
mil~ tpıti.dai taı.kilc&tına devam toplantıda verilmesi knrarla,trrıl

Suçlu da her •eyi inklr ediyordu. 
etmelk.ttccl'ir. 1 mıp. Öğrendiğimize göre peynir Muhakeme şahitlerin çağrılmıuıı için 

Tahkikatı idare eden müddei- tlyatlan hiçbir suretle arttınlmıya
tallk e<lildi. 

umumi muavini Edip, kızın has• caktır. * Bir sahtekArlıktan dolayı birin-
ci ağtr ceuı. mahl<emesinde duruşma· ta olara'.k yattığ-ı Ü~ll!kö! _fifa y~r Sümerbankın Yeni 5ahf Şubeleri 
ıarı yapılru1 eski nahiye mildlirlerin· dundakı hastahk fışlerım tetkık Sümer Bankın yeniden açnuya ka
den Tahsinle arkada,ı Ncslmi hak- et.m~ir. Bu arada müCDC"Senin ı·ar verdiği üç mağaza bir şubat ta
kındaki durm,mut dün bitmiştir. sahibi dok.~or .A.ıtımla, doktor rihinden itibaren faaliyete geçecek
Mahkeme ikisinin de ıuçlarını sabit Hüdaverdi v~ Kırakçıyanın da tir. Merkezleri Kayaerl, Nazilli ve 
gördü. Tahsine bir ay hl'.'-pis, 30 lira vaziyeti tenvir etmek için ı,aha- Ereğli olmak Uzere t'eşekktll eden 
para ve üç ay w... memuriyetten detlerine müracaa.t edilmek muh. bu mağa.ı;ala.r, köylüye daha ucuz 
mııhrumiyPt cezaaı: verdl ve tecil temel okiuğunu da dün ya.z.mış- fiyatla giyecek temini için çalışacak 
etli. Nesimi yalnız otuz lira para tık. ' ve aradan mutavassıt? ka.ldnacaklar-
cezasma me.hküm olmuştur. Dün Doktor Kmkçıyandan ou dır. * Abdülkndir ismlnde bir genç, hususta bir mektup aldık. Aşa, 1 Altm Fiyatları Düf(ü 
bir kıza tecavü:r. ettiği için birinci ğıya d.~rc~~İ.y·oruı:: Altın fiyatları düşmiye başlamış-
a!'Pr ceT..a ıne.hkemeslnde duruşması Bugunku ve 1 59 sayılı «Va- trr. Dün bir a.ltm 23.•0 kuru9tan mu
yapılıyordu. DUn dava neticelen- tan» gazetesi 4 üncü sayfa,s.ında amele gormüştlir. 
dirilmiş ve htlkUm ar,-ıkça. blldlril- bir kadın ölümü vakasından han- lnsiltereden Gelen ithalat Etyaaı 
mlştir. Abdülkad1r1n suçu sabit ol- sedilmiş ve bu hU1JU41ta benim da~ , Son gllnlerde İngiltere ile tlcarr 
dug·u için bir sene altı ay hapse hi malumatuna müracaat edil- mUnaseblltımn: inkl..fat etmektedir. 
ma.hkt\m edilmiştir. miş olduğu yazılmııttı. Bu gibi bir Bir iki gün zarfında. memleketimize * Kadri isminde bir genç yanın- vakadan haberim olmadığı gihı her ç~tten birçok lthallt e~ya.sr 
da genç ve güzel bir kadm1a Şık .si- bu hÜsul!fta ifa.deme dahi kaıtiyıen gelrni~tir. 
nemaya gitmiş ve: müracaat edilmiş olmadığından Son gelen ithalAt t".Ş;Y!Ult meyanın-

- Ben Emniyet ikinci şube nwımu- yazı ha·yretimi rnucİıp oldu. Her da yUnlt\ ve pamuklu menaucat, oto
ruyum, demi~ ve bir locaya geçmiş- halde yanlışlık eseri okluğunu mobil iç ve dış IAstlğl, matbaa mU
tir. Sinema sahibi bund1ln sonra bir d'i.i~ndüğüm bu haberin aıyni SÜ· rekkebl, Greııya~. Sudgoetik, ecza, 
polise bu zatın kim oldutunu sor- tunda katiyetle tekzibini diler ve anilin boyıı.111, radyo ve telalz aksamı, 
muş ve memur olma.dJğmı ~Emince sayıgılarımı sunarım. teneke lavca, esans ve kireç kayma-
hakkmda dolandrrıcılık da.vat'lı aç· .Dokıtor Kırıkçıy•n ~ vardır. - Koman 1 Yeniçeri ağası Ha. ,. .... .._ ____________ ~ .... 

san Ağa eökıün etti, yanın da bir 22z:sı _ ~-lml"!'22"'"'!!!!!!!!!Z!'!!!!±!~~-..... '!!!'!!2!!!2!!'!"_•_ '!"'. '!1&!'!!!!'!&9'!!'±.~~-~P.t.!!!.!!'!!!'~!!""11!""""!"""!'!!!!!!1111!11!'-•L .. _"""'!!!!!!!'!"!~-"""'!Z!'!!!!!"!!!!!!•l!!!!!•!!!ll!l!!!"'SS. "!"!!!'llll!!!!!!!IJ!!!ll"9!!"1!!!!1!!!11!!!'!!!!!!!!!!9!1!1"&0o..ıi1WI!~ 
miktar tevabii de var, tepeden 
tırnağa değin silahlıdırlar, ken
dünüzü kot'ıayın. diye haykırdı
lar. 

Birdenbire Patronanın çalımlı 
yürüyüfil aksadı ve her birerinin 
altına iri birer karpuz sığacak ka. 
dar kabarmı§ olan kolları hasta 
bir hindi kanadı gibi vücudüne 
yapıştı, gözlerini iki yanında yeı 
alan manav Muslu ile kahveci A· 
liye çevirdi. 

Bu rki esnaf eerkerdesinin de 
Y eniçcri ağasının lafı olunca be
nizleri saraıımış, dudakları mo· 
rarmışh. 

Dursun bir lahzalık bir zaafın 
batlanan muazzam bir ifi yanda 
bırakıvereceğini sezdi ve ileri a
blarak gözcülere hitaben: 

- Bre nadanlar! Bilmez misi
niz ki Yeniçeri, Sipah ve Silahtar 
Ulufeciyan ve Cebeciyan cümlesi 
Üsküdar canibindedir, 

Yeniçeri ağası beş on tevabiile 
cemİyel-irrıize kartı koyabilir mi}. 
Onu dahi cSanca.kı Şcrib altına 
ve c:K.azanı Şerib ardına davet 

haltle değlltlim. Saadetten gözleri kamaşmıı:ı, 
ıkılgan ve a,ık bir mektep talebetıi gibi 

idim. 
- Bugün ha\'a lf>eria... Şu benim paltomu 

glyıo;eııiz iyi ooer11lnlz. 
Bıı sözleri l~lttnce hpkr ~vdtflne aJt bir 

elhi!!f'yi ~lymekten zevk alan bir t.ey mektep· 
il haliyle hPmen peU.oya anmrdull. 

Roma.nJ.-uda tanıdığım kadla ttplerlnln 
kullandığı şeytani hllelerden, 11ahlukl•rdaR, 
meydan okuynı> !4onra kıu:malardan bende 
eser yoktu. Kısa k~Umlş dümdüz ~lanwı 
r!l:ı:glirdan uçarken onun a~1:mdan dök:ülectok 
olun kelimeleri s.a.brrsızlıkla beklerdim, o ko
nu ;ıın da, konu,,-naııa. da ben yine keyifli kır.

lırdun. Beraber geçirdiğimiz bu tatlı dllold
kalar esna!unda yPgıine dlişman1111 saat idi. 
Ot-Omobutn bir kötjeslnde taJuh ol&D bu ı-aa
tln yelko\·anları birbirine yaklaştıkça on
dan ayrılacRğım 7.amaru hatırbyarak lizttlll· 
yordum. 

Otomobilin en o.fak t.eferrna.tı Wi hatı· 
rımdadır. Meı:;ln yastıkların kokusu, kenarla
rı blmz esklmlıt oturacak ynle.r, uca yut.ık 
harita ... 

Bir Pli ylae saate b&Unk ıtöyle ~-
tim: 

-a8aat Oll biri ylrnııi ,.,.,. Bu iıtnl hiç 

ÜZÜNTÜ 
..................................................... 

Y uaa: Dafne du Maurier -10- ç..ina: Reaaa A. E. YaJman 

'-------------------------------------' ~e:ıılnf ne kadar lttterdtm. 
- Saat on biri yhml ıreı:lynr. Bn l.nın hiç 

ın"tJnı. Araba tanı o aralık bir yolun dö
nüm noktaaında idi. Yolan kenannda ııly&h 
,aıır hlr köylü kadın ubefısUm ederek blır:e 

bakıyordu. Bir saniye l'Ördll~ halde o ka
dını hllA batırlanm. Yol0111 dönÜ111 noktaı+ını 
gl'!Qer l!r('!Çmez &'Özden kaybolmn.'}tu. Artık 

onu gö~mlyol'Clum, bir daha da. ıöremlye
ı"f!ktim. Maır:lye alt bir hatıra olmW}tlı. Blr
dfınhll'e t:ekrar töze bqladım: 

- İllfl&nlar bir ıteY keıtfet.ı.eler •. mesela bir 
bahra da, tıpkı &'fir.el kokular gibi 17i,eler 
içinde muhafaza edilebllse.. Hatıra utmau. 
bozalınua ela latenJııce ,tı,e açdaa ıeçea aa 
tekrar YIMJ&llS&.· 

Yüzüne bakıyordum- Bu liJ:ı:lertmln omta 
ne ıe.tr bırakacatmı merak ecllyorda.nı. F .. 
kat o bana. lale ~ .temobll lmllaa-

makta ıte.un ediyordu. Biraz sonra Mordu: 
- Genç ve taze hayatınız .. hallfl'I &aıaı 

bahl'lamak için bu ~yl a-;anllaızf 
- Bllmem amma.. ıaHba bu aaraı .• 
Bu ~ gayet tel"1Jh bir '}Sllde •öyle

m~tiınt. Alaycı bir ağabey tavrUe ve gülerek 
sordu: 

- Bu iltifatlı sözler bu gttzeI güne mı, 
yaba ben!na f01örlüj1bn•ek:I mebaretlnıe 
mi alt T 

SustW11. AramızcJa ne derin bir ~ 
vardı. Bana k&111 gösterdlkl .,efkatll aeza... 
ket bu oçunımu daha çok derinleştlrlyordu. 

O anda bu g~lnWertmlzdfın Misis Vaa 
Hopper'e 1-bılebnenıtye karar verdim. Qü.nJdt 
b11 ıwn.,ı gibi Adının alaycı ~ünıltfri 

de beni kuaoaktı. Emialm ki Hı.la Van 
Hopper bu pztntııere kızını~. bana -.. 
~ lladece wUbsalı lıılr tMırla ......., 

aı kaldırarak sanki sözlerime inanmak lııte-

IPl7• bir tavırla bana şöyle dlyttt'ktl: 
- Rt&i böyle beraber alma81 C'ldden bir 

nezaket eseı;1.. fakat 1ç1.n1 sılunadığımza 

emin mlfıltıtı: f 

Softra ellıoe para vererek beni herhangi 
btr ıwıvt Dflç aluıak ~Jn eeızahaneye gönde
~ktL Genç ohnaldan bazan o kadar bıkı
yonnn ki ... 

Yanandaki arkacl&'ın gtilmest beni fena 
halde Mlnlrleftdlnn~tf. Hı~ın bir tavırla: 

- Bu anda otuz altı yaıpntda, boynumla 
bir lnel &'•~k ıa.,ıya.n siyah ııaten t'lbi
Hıli btr lıadm olmak ~terdlm, dedim. 

O yine gülerek: 
- Böyhı olıJayclmrz: bu otaırnobllde olmaz 

dı:nn. Hmı de tırnakla.nntzı yemf'kten \'UZ 

peılalz. EDerlnis kAfl derecede t.ılrkln ... 
Deme&tn mi 't' Ben artık utanmayı eJden 

bırakank ona Asıtml kemi.ren tnerakı iwe 
~la 10rdmn: 

- Belki bent 111ütecessif.I \'e terbiyesiz 
balaoabımz. Fakat ç.ok merak ediyorum, 
aol'lnll4M duramıyaeatun. Nlcln ber &'ÜD 
heal beraber ahyonunaz. Buua lebebl ~ 
dlr 'I' Jlaklmnda her ft!yl i;inıadlniz. Eaaııen 
meraldi blr bayaCım da yü kL. hde beJı.l 

(Arkul -..) 
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Bahtiyar Ölüıtı 
Ya'Zan: OC YJLD~ 

V ı •1_• ·-ı"l rin d• aşayan ar gıcı o u e 

be<ihehtları ve bahtİ~ 
ları vardır. Öyleleri va~ 
batladıkları işi tamamla, ~P 
öliirler ve arkalarında hır .. Jr 
perişanlık bırakırlar. Yine oY i1 
leri vardır ki eserlerinden e~ 
dirler ve auıklan okun e j; 
hedefine ulaşacağı kan•• 
gözlerini hayata yumarlar . .'JI! 

Dün kaybettiğimiz M~ O' 
bu ikinci nevi öliilerderJC"ltl1' 
nun matemi yalnız aen I1l "' 
nin matemi değil, hatta !ı., 
Balkan ve Yakın Şarkk a JI 
nin matemi de değil bu .lfl ,;_ 
rebenin bütün mağdurlapell' 
ve bu muharebenin sonll 1 
insanlrk için ha.>,r ..unan bll 
m~lletlerin ına.tcmidir. .ıJ 

Tali bu insana lbu J1l tf 
için çalıışanlar arasmda kıBi' rt 
lacak bir rol ayırmış ve o btı 1' 
]ünü haktki bir kahraman• I 
kışacak muhte~em sadelikle 
na er<lirm~tir. blft. 

Kefalonya'nın bu asil r/. 
oğlu için Habe•linin siyah,~ 
linin sarı yanağına göıı)' ' 
dökeceğini tasavvur ettne!J 
hayal, ne de muıbalaga 
dir; haki.katin ta kend:si~İ~;._~ 

Siyaset aleminde bu7..
görülür ki yaıadıkları mü~ /. 
bir milletin çarıpan italbı jjf 
dirler. Fakat bu kal!b VÜ~ 
tanda bağlıdır ki onun h .. ~ 
v.ücut için buhran, öli.an.~ i;!, 
nılmaz inhilaldir. Yine Cif 
vardır ki hakiki §Cfler. iİ~ 
ıbırbaları bunlardır. Bir ın l 
gizli ruhunu, dağınık ~j~ 
kuvvetlerini ( fe;zanıın ır İt, 
toplayan adese mihrakı ;;,;I. 
nefislertn.de toplarlar ve ".,I 
tin hakiki birliği, hakiki .1'.~ 
ti denen şeyi meydana 1 
ler. 

Eıserlerini artık lken~Ü~ 
de bozamayacağı öyle bır . 
ile kurarlar ki o ~er ken.dU-:J 
den ~orıra da müstakil b•1'1 
yaşamağa ve mevııim ırıı':J 
mukM!der meyvalarını vet11"' 

devam eder. ~ 
Metaksa6'ın beş scnelil< . 

c;alıwna ile meydana g-e 
(bir kıemı meıel.dcden, bir :J. 
ruhtan mürek'kep ohm~ '"/. 
zam mekaniği kendi ehle), 
meei, ilic tecrü'belerini i ~ 
ken bıunn•da bulunması d• 
memleket, hem lcend~i ~İJI 
ayrı tali olmul}tur. Çürkiİ. 
başka memleketlerde oJdı.ıi" 
bi iptiıdada bir yanlıtlık• 
bir tereddüt her §eyi 
& 

Metaltaas bahtiyar bir J, 
diir. Bunların h~ biri .. o"d'Jt 
dı 'kendi oynadıgı rolun ~ 
ıtmdcn kendi titreyerek ~ 
karşı kapıaını çalan ve ~ 
kurdu ihtiyar a&lceri 4to ~ 
ğını umara.k keyiflenen 
d.ralm aktörünü kavm.k 
yaptığı j eet onuıı rne'';I, 
ma~ere kadar memnun. ~ 11 sına kifayet ederdL D!iıil2 
ki bir de gecenin o s• ,. 
ufak zaafa kapılarak •11~ 
mek ve sonradan bunu. _;,1 

dUkç~ yi.ireğlj somu.n gıbı f" 

oe ölmek v.ardı. A 
Evet Metaksas ıbaht ·tıf 

Yaoayan Haha ve Quis~ 
ölü Metaksas'ıtan h• "'-1 
daha bahtiyar olduğunu 1 
lazımdır. Vatanlarmı ';t 
teslim eden bu adamlarııı ~ 
ni kemi.ren kurt yarıncl•" i J 
ren Meıta.ksas' m vücudiiP

11
..,.. 

meğe ba§layacak olaP ~ 
çıok zalimdir. ıı' 

Doktorların anlattıiclatl 
kılırsa Mctaksae'ıtı ölü~ 
ölüımiin. en bahtiyar fi 

Üremi ölümü tatlı rüY• .> 
yallerle dolu bir uyuşu~~' 
yanrn U')ıku dalsın lığı iç~t °Ô'j. 
len ıztırapsız ve sakin b~J. 
dür. Büyük aı&erin dün 

1 ışıklarından barka renlı~., 
larla d"Olu bir havadll 
Efzunları arasında artı~~
nu dutVmadığı kaılı daı 
ğırhk ve ıztırabını d 
bir viicutle dü~anı ko~• 
m görerek ölmü§ olııı•" 
mümkündür. 

GÜNEŞ: 8,14. 
OGLE: 13.27 
lK1ND1: 16,05 
AKŞAM; 18,22 
YATSI: 19,55 
lMSAK: 6,31 
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Hitlerin Nutku 
fg tatörkrin. nazik za-

manlarda akılları veya, 
h iç olmazsa, hisleri aldatnııık 
için başvurdukları çarelerde~ 
biri nutukıtur. Yunanistanddı 
Hk mağlubiyetten aonT& ~inyo~ 
Mu1180lini. ktrVVei manevıyelen 
bozulan İtalyanlara yeni bir h_ız 
'Vernıc'k için kendilerine galip 
gelen düşm~nlarına tehdit dolu 

AZLIK ÇOOUKLARIYLE KONUŞMALAR 

Nesim Kohen 
Faruk Nafiz'i, Akif'i, 

Aka'yı, Musahip Zadeyi 

Kemal'i, 
Beğeniyor 

Kendisinin de Birçok 
Vatani Şiirleri Var 

Gt 

VATAN 

1 ŞUNDAN 
L BUNDAN 

lsveçle Danimarka 
Arasında bir Köprü 

n et k 
Siyasi 

hkandJna\'Ya dodetlf'rl mt\mcs
llleri, t ·\'~le Danlnuırkayı blriblrl-

1 

ne bl~tlnıcck mua:r.r.run bir köprü 
f~ı projc!ılnl tetkik için 1 tok· 
lıolmde toplanmı.şlnnlı. 

811 köprü, iki memleketi S)ır&n Büyük Meta'k."Sas·ın ölümü üze- ı 
orcs und hoğBzının Uzerlnde, Ko- rinden iki ~n geçti. Bu iki gün 
penb gla :Malmoe aro.sında kuntla- içinde dost ve müttefik mille.tin 

• na 
YAZAN: 
iz meddln ... 

ır 

lcdiğim şeyi yazmakta neden te
reddüt edeyim~ 

Zarifi'nin elinde bir kalem var-
! dı. Aklını. Kendisine uzattım. 1 caktır. Uı:unluğu Itıb.vlle (S5 kilo- ~ettiği büyük ~ef h ~ı.n~a 

metre) dünvanın .-n blwf.lk köprfüıli 1 bır ç.ok §eyler yazıldı. Bulbırın
ola<".aktır. ·Gemilerin ~nli ferine ! den kıymetli meziyetlerini tdbn-
m~rıl olnuıma ı için her ;hrlii tcrtı- rüz ettirecdk dnha lbir 9Q1t yazı- Ve yaverine dönerek rumca bir 

b ir nutuk söylemişti. . . k' r 
Mihvercilerin nJeyhıne ın ışa 

eden son hfııdiaelerden soma, 
dün, Alman milleti de füh.r.cr
lcrinden ibir nutuk dinlediler: 

Beyoğlu :Musevi mektebinin mU· 
dUr mua\1nllği odasında bekliyorum. 
Ders zlll çalar çalmaz, onu bıına ta
nıtıı.eo.klardı. Nesim Kohcn çok güzel 

1 

bat dılsünlılmliştür. !arın, yarın, Ö'bür gün ne§redildi- emir "erdi. Derhal salondan çı· 
,' Köıırttntln lnşnsına, muhaı;emat ğini görme.ı:niz. de hiç şupheııiz kan yaver, üç dört dakika sonr 

biter bitmez hMlanacaktır. muicaclde~ır. b' d "" · rı · ·ı b ' 

Masa üstünde duran bir defteri 
de öniine sürdüm. Kalemi alınca 
General Metaksas ciddi oir ba
ktsla GÖzlerini gÖzlerimc dikti: 

- Söyleyiniz! ...dedi. bir for
mül söyleyiniz .•• 

Herr Hitler de, Berlin_deı:~ 
$ı>ortpalate'da verdiği ıdu~ 
nutkunda (böyle ibir tehdıtle 
sözlerine kuvvet vcnneğe çalış
tı. 

Almanyamn bu td-ıdidi doğ· 
- A- rikayadır. rudan dogruya ~ .. e . 

Alman devlet reisi demokrasdiler 
h .. un an 

aley:hindeki mutat ~ 
sonra ezcümle şöıyle dedı: 

1 gil . .J etmeğe tc· c n tereye yargım ·1 
§eblbüs edecek herhangi bir mı -
lct bizim mukavemetimizle kar
§ılaşacak, böyle bir yatı'"! h;; 
linde torıpillerimiz o mı etın . 

.1 . . !L.-.. cdehilecektır. 
gemı erme ı:tat.ı<>• • 

Amerika Avrupa ~erdinerhk~rfc_ 
cıık olursa Ahnnnya e a 
d f · d ;:.;dhredttir. Avrupa A-e ını e.,~- .. s· 
mcrikaya 'kar§ı mukavemet go 

terccktir.:t ,_ . 
Amerikan Birleşik devldlı-c;rı· 

"- .• 1 ak desnokra~ 
n'ln, pek taoıı o ar ' ·ı 
siler safında yer a~ığı ve I~ -
t b ••tu··n kuvveti ile ya~ıereye u . 
ma knrnr ve~iği ~ndenberı 
M~ .1 . ....nsıerdiği ıtcla~ 
wvercı erın -o-

1_..,__.J A -erikayı ,Avru• ma wuuur. ı-u11 

pa> harbinden uzn'k tutmak 

Onu t- _.:\. vazif csi J aıpon· 
ıçın, azıyu. kd • 
yaya verilml§ti. Fakat ~. cnız· 

zarmış Hele milli şiirleri 
şılrler ya · 
pek olgunmuş. 

Dersten çıkmala!'lna az knlm~tı. 
Artık sabırsızlanm.-va başlamıştım. 
Hocalar, muavinler odaya girip çıkı· 

1 dl 1914 de Dr. MnrkUs tara-yor ar . . 
:f dan kurulan bu mektebın sayısız 
;~rk çocuklar• yetiştirdiği de söy· 

!enir .. 
Birdenbire sakin binanın içini 

mUUıiş bir uğultu doldurdu. Bir iki 
dakika sonra da beklediğim taleb~ 
ıcarşımda idi.. halinde zeki bir uya
nıklık göze çarpıyordu. Bir l kemle 
çekip yanıma oturdu. -""--A-><1.-~;ıu;ı. 

Nesim Kohenin bir şair olduğunu 
dUşllncrek kendisine: Şair Neaim Koben 

- Şairlerden kimleri beğenırsı- 1 - Safiye ile MUnlr Nureddin şlm· 
nlz? dedim.. dl bunu iyi temsil ediyorlar. Yalnız 

- Ben şairler tızerlnde durmam, köy şarkılarını da radyod:ı, şurada, 
diye cevap \•erdi. Güzel yazılmış her burada dinlemek ı.stemlyorum. Onlan 
şiiri severim. MeselA Faruk Nafizin cnzsız, sazaız bir köyde, bir dağ ba
sade yazrş şeklini seviyorum. Han şmda, bir köy kızının veya dellknn· 
duvarlıınnda tas\'lrll bır 4henk var. Jısmın ağzından duymak bana dn.hıı. 
Mehmet Aklfl beğenerek okuyorum çok zevk verir. 
Hele Namık Kemaldeki coşkunluk, - Peki, dedim. BobstUllğin ccrc-
hUrriYct a.şkı, vat.nn ve mnıet duy- yanına ne dersiniz? 
gusu ne kadar canlı... GUldU. 

_ Rornanlnnmızı nasıl buluyorsu-

nuz? .. 
_ Ben mektebin kUtUphanc me-

- Ne diyeceğim, dedi Bunları or
tadıı.n kaldırmak için bir inzibat te.ş· 
klllı.tı vücude getirmek icap ediyor. 
Bir tek düşünceleri var, o da moda 
ve kıZ .•• Dans S!llonlnrmdan fazla ııı
rııflarmda donUyorlıır. DUnyayı unut
muş bir vnzıy tte insanı hımbılla.,tı
ran bir müziğin tcsirlle ortada dola· 
şıyorlar ... Amma bu dıı. bir modadır. 

Elbette geçecek •.. 
Bana şiirlerini getirdi. Yavaş ve 

lüıenkll bir scsıle onları birer birer 

1 

' Sayısız mesut hatıralarla bize ır uzıne ..:. en gazetccısı e ır· 
M 1s1 r um ya 1ar1 bağJ'.r olan dost Metnkeas'ın dev- liktc avdet etti. Bunların başında 

Jet adamı vekarını ve llskerlik gelen Atinn Matbuat cemiyeti re. 
Mezarlarına Konuluyor tecelliıdünü ıe bit eden bir çok isi dostum Zarifi. beni görünce, 

rcşhnleri gazetelerimizde hüzün- Generali selamlayarak §U latifeyi 
lü gözlerle sl'yretmt":kıteyiz. Ya- yaptı : Mısır mtne>lnde bulumın "e e!tld 

krnllarn alt hulu n mumyalann, 
1 ha\ n n.lnnlurındnn muhafazası kin 
\mnzarlann konulm sına karar \C· 

rllmlştlr. 

' Barberlerin Şikay Ji 
Koloradonun (Amerlkada) kU· 

~Ok bir k ba ı ahalisi. ka ab:lla-
1 rının 1~ ının 100 lincü yıld!Snümü
nft kutlaın ~-n ı,arar vernıl~cr \ e 
b[l~Uk bir şenlik tertip ..:tml lor. 

Tertip heyeti, l!Cnllğc iştir lt ede
cwl'lerln IS.il senesi m0<1:ı.-;ına gore 
glyln~lerinl, saç \ie knllanuı o 
de\Tln mod srna uyclunna.tarını , rt 
koşınıı.,. 

Kaıınba ahal~I, komitanın srzusa 
'cçhlle snçlannı 'f' ı;nk Harını uT. t
mryo tıaşlıı.mı~lar. 

nu, berberler blrllğlnJn ş'k!l etini 
mucip olmuş. Blrllk mnhketııeye ınü
rncnatl:ı tertip komitası nlt'~ hine 
dına açmı,, znmr \·e zlyaıı nlunık 

5,000 dolur 1 t mlştlr. 

fakat, mahkrmc bu tnlobl rcıd

d tml'}tlr. 

rın, ohür gün daha bir ç.ok re- - d3iz ele, nasıl lbir mucize 
oldu'? > d iye söyleniyorduk e'kae~ simlerini seyretmek fırsatını bu-

lacağımrzdrın da şüphe edilemez. llms ... Meğer Tepele nd i Cena-
~ kat hiç kimse inkar edemez ve beNin ( • ) gelmiş ••• 
edcmiyecektir ki son 48 saatte O lbana bu ismin takılmaeına 
ncşredılmiş olan yazıların d re- sehp o lan hadi$C"yi kraacn hatırlrı
aimlerin d e, bundan böyle nC§re- tırken ıben salonun b ir kösesinde 

d 1 k 1 1 d pek §ık iki kafes iç im!e hapsedil-i ece yazı arın ve resım erin e . h rik l d .. . 
en enter~nm dün « Hıı.ber :t ·n ' Ik m , a u a e guzel ilcı Ankara 1 1 k d' . .. k . . d ld 
sahifesinı siıslcmiş olan el yazısı- e ısıne ~z nmı a ırrmştım. 
rnn resmidir. 1 Bunların biri erk& biri dişi idi. 

B .. ··k M t n ___ • -r·•...1_ y _ Bembeyaz bol tüylü, uzun kuy· 
uyu e a·ıums ın ı uı,.. - u ki . l . . . .. 

nnn ittifakına verdiği ehemmiye- ru . u, cm erımn en asıl numune. 
.tin derecesini ve Tüıık - Yunan lerınden iki kedi ki birinin gözleri 
d-O<Stluğunu anlayışındaki enmi- kıpkııımız.ı idi diğerinin ise göz
miyctin manasını, ~bu dostlukta a. len!1den biri gök, biri- pombe. 
rndığı yüksek ideali tebarüz et.ti- . ~alona nese veren kahkahalnr 

k d . k 1 · 0 _Ju bıtınce Cenernle sordum: ren ve en ı a cmın en ~ıul11§ ~ 

1 b ''- rt k b' ·1c1• - hunları Ankara.dan mı aldı-o an u veşw.n, a ı ır geç } 
politilaı. kıonseri olrnakıtan ÇJkıp nız H .. 
ikı millet.in hakiki ·ve samimi e- - . a~ır: Atatürk tarafından 

r. hal" . lm b l T ·· k hedrye cdıldı. me 1 ını a ış u unan ur - D k 1. . . 
El d ti .. luymetI· b ' r - eme va ızlerıruz arasın-

en os uuunun en ı ı d Ank rad b" 1 •• ·· ·• bici ·c1· a a an ır şey er göturu-
8 ı ır. . . yorsunuz? 

Türk • Elen doatluk tarihıne, A d b' k fi 
arhk kıymetine paha biçilemiyc- ynkıilz.ba~l a~ı_a 

1
1r ~ tnra 1 . rı.· 

· uJ d ik ra çe · re ı c:ec;11; o an ou sua ım 

Seeinde öyle bir h • kimiyet var
dı ki itiraz ıküstahlı'k olacaktı. 

Derhal aklım gelen şu cümle
yi söyl~eğc ba~ladtıl: 

c:Bir gün, Türkiye ile Yunani'
tnn arasınd ki hudutlar, iki m il· 
)etin ittifakı ile kalknca~tır .. > 

Ben fransızcn söylüyıordum. 
General, bu sözlerimi Elen diline 
yıldırım sürnti ile tercüme cd p 
yazıyorou. cKal:kacaktır> kclıme. 
sini yazınca; 

- Sonl"n? -dedi-
Önün.de hürmede eğılerek ıl ı-

znr ettim: 
- Bundan sonrasını bizzat 

ynzmnmzı rica edeceğim. 
- Ô)le ise evvel·,, cümleniz· 

deki cittifnk> kchmcsini değiştı
rclim. clttihn't> kclimeıı• dnh 
münasiptir. Bnşa da c:Yunanlılara 
ve Tü~lere> k ydını kıoyalım k ı 
kimlere hrtap c.ttiğimiz ani !!ıl ın. 

Ve seri bir kalem claıbc ıle ıkı 
cümJe daha ilave ettikten sonrr 
kağıdı bana uzat~en son cuml(' 
leri vifahen tekrarladı: 

- cBu günü ldrak edip edemi. 
yeccğimi bilmiyorum. Tura v(' 

Yunan milletlerinin bunu görme· 
leri tomcnniein<lcyim.:t 

Johor Sultanı Nihayat 
Evlendi! 

cek olan 'bu harik a e ves a!Yı G ı· f l d" ·· d.. ed. 
.J .. l 1 enern ı aza uşun Uml ı: 

kazarııduım km oyn cııgnn ro ' _ eo __ t _ıcd· K f ı d Büvıı•k ölünün temiz hatır:ı ı ö. 
d ıı.. .J_W b'' · ·~- el l d cıve .• "'O ı- a e11 er e .,-

ana ~glr~s~, u~1'""ib . -ev .~t al a- An'knm kedilerini ve kalbimde nünde aynı ıztırap ve m temi(' 
mına gon uncıe sa:h ı ır guze ar- A k .. .. .. .. .1 T il l · ıı.. 

• w vurd · ı t n nrıı;yı goturuyorum. cgı en i.irk '-"<' Elen mı d erı 'DU 
Londrndıı. ika.met eden Johı•r uı- 1 z~yu ~ga urup ya~~ ı e . es· Bu cevaptan aldığım cesaretle voik.ayı büyük Mctak as' ın eiya i 

tan har k innlnl Uerlemls bıt ettırme'k fırsatını verışım, §Jm· 1_ 'h . :L. ba .. I ' ı, P çı men, n • d. L k E _ıı_t ıon sı ıoır ·a ımeer ya doktum: vasiyetnamesi adde.derlerse hata 
lm:ı ına 'l.C ... -nr•mtır -'bl 'a~an bom ı uann zcv ve tere vcrmıc:.r;. e· ı:-,ı__ ı· }_ı • • N 1 • 0 

"' t> 
6 ' "' "" - d' - l;JKJ!le aruı, -.ancıye az.ırı- ctmış olmazlnr. 

batara rağmt'_ıı ~lrden a)nlmak ır. b n ıl doc- mız ne zaman Atinadan dönse, 1 
istemedi. d B~ımz u vea bize, bir gün gelecek Bal~nnlardn 1 ( ) Bir Atına ziyareUnd s vle· 

de l.taJya naşıl logiltereyi atıl bı
rakıtbüme!k neticesini etde cd~
meıdi ~. Japonyamn da Ab?'erı
ka üzerinde aynı ;ıekilde 1T te
sir icra edemiycccği. gün ~eç: 
tikçe artan Amerikan ~~~rı 
kuvıveti kar§tsmcla, lkendılıgın· 
den anlaşılıyor. 

muruyum. :tkl ytlzden fazla kitabı· 

mız var. Okuduklarım içinde en çok 
Aka G!lııd!lzün romanları beni sa
rar. <Tank - Tungo>, <Bu toprağın 
kızları> bence en gtlullerlndendlr. 
üvey anası dıı. fena dcğU, amma o 
bunu daha başka tUrlU yapabilirdi 
bana eksık kalmış ve iyi lşlt'nmemlş 
gibi geliyor. Hele <Mezar kazıcıları> 
TUrk k&ylUsUnU hayatta olduğu gibi 
gösteriyor. 

Tnrk muharrirleri nrru;:ınd::ı Tur· 
han Tanı unutmamak Jfizımdır. O ne 
yenUere, ne de eskilere benzer. Par
hk bir UslQbu vardı. YnT.ıları insanı 

sUrükleyip alıp götUrOyordu. Hfüıe· 

yln Cahid!, Ahmet Emin Yalmanı 
her zaman okurum. HUscyin oahlt de 
hakikati anyan, doğruyu seven bir 
his \'ar. Ahmet Emin Yalman mem
lelrnt meselelerini çok iyi kavrıyor. 

okudu. J,ldy rnıı ... Geçt'n ay, bir maf,ııza.. 93 i J eşrbmı)n e l veCro rul· niz? benden bah cderk n adımı 'l'rp le!' 
Sultanın gijul bir gözd si \ardı: u •• • 1 l.kıt •• d A f k hudut kahmyacaktır. der. F · rı· ı dlğim bir nutuk Uzcrlnc gnzetcl r 

(Ey Ulu Atam .. Bunda mat~ vıızörile stnn u ge en enern • O .. .. 1 ..,._ u cd dnn kiirk satııı iı1ırken du;ıeıı bir T·· k" ro:, h . l . . - ogro eoy uyor. dJye yazmrşlıırdı. .oun 1 raz Bugün doğrudan rc:loğruyıı 
Almanya Amerika'Yı tehdit ~er 
bir vaz.iyet abnıştır. Fakat §ÜP· 
h . k.i bu sözler ve cmtar> 
=rikayı tuıtuf;u hattı hare

ketten hiç 'bir SU!.~tle a~.ı~nya: 
__ .ı ..... Zira Amenka, bütun de 

ve aCJsını eamlml kt>llmclerle anlatı- bomba ile lnml ndı 'c oldıı. • ultuıı, .ı ur we ~m ul rrAcl1' ,~rıne aıt .o- - Fakat §imdiye kadar onun bunun <Tepcdelcnlb 5Ur tindı- ta 
yor. (Merlçlc başbnşa) da kendisi lan hwıusı tren c n.-ıırayn gıt· b '_ıd · y · d 'k hJ istedi ""-t ı Mı .. bUtU 

beş ı;iiıı gm. yn.,ı d<fülll. Altınt"ı gtln, . . u 1C1 ıaşını unaruetanın tas ı hl.,. nl m. ""' e!I 6'"'' n g;• 
F...dlrnell olduğu için Meı1cc lınsret- mı tı ..... :ıı:. J ) "1 ed '-- L b J..ondru olulkla.rmda, kn:ılh:ıç ııwn- · 1 d" .... d T"" k _, '-'•~incı oe n et er ıoir na er zett-lerdc ndmı cTependcllndb dıvc Jcrinl söyllyerek ıçll l!adclcrle Adeta i l\1a ıa onuşun " ur nonan- . . ed'k 

faatlırn kliçlUc bnynıklnr aUın ıto- Lo d .:ı·· .... d ı.şılm ı . nc.,ııırcdıldl Bunun Uzerıne cZarict ye 
gö:ı: yaşlnı ı dökUyor. Bu ~lirlnde Ne- man)ulı l\lnroella Mendl adlı hfr k~a rnasınnk" I vle •. • n rya oıı_Lşunde - 1 to ben söylüy'Orum ya.•• tekl"nr ştldlyet ettim. GUler k tUrk-
slm Kohcn çok şair . . Fa.kat (Arka- Başve ı nonu ye unanıStnn a Dah I b" asdik . · . ~ ·· 1 dedi 
d:.,•!) Rlirl hepsinden başka bır nıh tC!laımr ~111, on llçlillf"ü gtln bu kız- . .1 'b. "k dos'tluklıırın te· a nası ır t 13teraınız çe şoy c : 

C<Ui/Uro lb ••nk'' 
mokrasilerlc bera:ber, ugu tlJU. 

.. ., "' Ja mlencll. gosterı C:" . ~y~ı k lıkl. h - Faraza... Söylediklerinizi - Azizim pek c bet bir ısım 
~ıyor. Bundaki his, onun içinin miz sovınoını t:n nnç a mu a- . 

1 
•. 

1 ____________ ,,___ k 
1 

T ·· ı. · d b yazmanızı istenıepı. •• ~ı mern Bunun üzerine Atinıllı gazetecııer 

harbin yalnız bir A'VTupa ha ı 
olmadığına kanidir. Bin~ena)eyh Yalnız ıılze bir şey söyllyeylm mi? 

lırlzmlnl harikulAdc çızlyor. O bu- f?zn etm~ 
1
t.e o andn Urt•I) ; •• fe,_ .J~ reddedilir miyim~ ara.cunda «Ccnabettln> l\lt'kllndt1 blr 

nunla belki bUyilk bir sanat :ı pma· go mu konufUyor) mevzulu yazımızı zıyarct mıs mc e er te!!aç.•• caı 
mış, fakat duygusunu asil bir ifade dolayıslle hukukçu genç kızımızın cc- ıır ıbir ehemr.1İyt•tle k:ııgıİımını : - Benim sörum eenettir. Söy. 11\tlfe yapılmı9tı. 

h _.L . umumi bir mahıyct ala
aJ10ın il -1.... ona 

ca" ı Amerikanın q; aıgı ve . 

Bizde gUn!Uk sporda taraf tutuyor
lar. Bu doğnı değil, yazılarında btt.n· 
raf olamıyorlar. 

ne izhar etmesini bilmiş . . vabını lçlıma! bün~mlzde bdırmck-
tı. 

ka~ı hazırlandığı bir hakikırttır. 
Uzak Şarktaki Japonya, Avrupa 
h b. . daima keneli kapı hın na 

alr ın~ . gö:zıönünde bulundu-
ge ecegını ctk Amerika· 
iunu tekrar ed en, b. af 
nın bu dünya ihtittı.fınn • nar 

1 ~ene· ve bi.kayıt kalınası nası 

bılir} d'" k .. 
Hulasa, Herr Hitler'in t~U 

nutkunun ba~lıca esasmı -
ed b A -er ikaya ıh tarı bugu• en u ru u • l a-;.ak 
... :: . ı·- .Je müessır o .... n ıuyase nıu 

1 
. kan 

bit vey olarak kabu e un .. 
)"oktur Mihverin karşılaştı~ 
mü ··ı· .. Alınan milletinin g~· 

ŞKU U • • erı• 
~ünde ·ü ül'tmck gaycsını Y 

ç d ... . de meç.-
ne getiriıp getirme tgı 

huluür. 

ı. • ;n. • H TeTkif Edildi oır vemır ınm 

Kartal (Huswıl) - M~ltepede 
Dirag<>sdağı civarındakı Çayır 
nıcvkiinde yapılmakta o~ariJe· 
mir ve çelik fabrikası jşçıle l e1 
33 Yn§lannda Geredeli QTl~I 
Kaşak fabrikadan çı:ılmı~ o~ugu 
demirleri fobrikn civarındakı ça· 
lıların arasına salda.mış ve gece 
?ncik-Ur demirleri sakladığı yerd;k 
alırken suç üstünde >:a~alana 

_ Demek ayn! zamanda sporu da 

seviyorsunuz? 
_ çok severim. Futbola, basketbo-

la bayılırım. Spor mecmualarını ta-

l 
kip ederim. Krrmızı Beyazda Felek. 
Stıı.dda Sacit Öğtlt gUzel yazılar ya
zıyorlar. Ye.lnız bunlarda da ınnu-
rnlyeUe göze çarpan ve hiç doğru 
oırnıyan bir ı,tıY dikkatimi celbedl-

oyunda felmler Qz.erlnde çok du-yor. 
1 rtJYOrlar. Bunu yapmamnlan eıı.p 

eder. ÇUnkil bu 8Uf"Ctle diğer oyun
cuların hakkını yem~ oluyorlariıaz. 

- SJzee btzdC iyi tiyatro mu • 

rirl var mıdır? 
cNedcn oıme.sm .,, d& gibi yüzU-

me 'bakarak: 
Tablt ,.ar, dedi. Musahipzadl' 

- k 1Ap Türklycsinin en kud· 
cclAl, . in ı mubarriridlr. Eski dev· 
retli tı~·rntn bUtün nlı:am ve :fa· 
rln. eski reJı kari)cn..Ulrlze edo-

c~asını kale7•~:klerle dUşündürllcU 
rek en ~tablolar ve dekorlar ve· 
gUldQrUc l'"akat. modern tiyatro 
rlyor bl%C··· U dcncnıeler halinde. 
ed b ""tı hen z e ı_. - 1 de) !Oımcillğimlzd 
(Kahveci gtızc ı ... 1abllir Dekor vc 

erhale 83Ju • 
bir m arfle hepsinden ilstlln .. 
mevzu itib l Nureddin g11zcl sesllc 
Burada Mlln r 

•Kurban olmak fl!tedlm her ar
kadaşa., diyor. Arkadaşından <Kal· 
bimle sevdim, fakat hiç söyleme
dim., derken illlv ediyor: c:Her za. 
man arkadaş gözlle çltn ndlm 

Bir de (Yavuz gemisi bafmda) 
~liri var ki bunda. Türk bııbriy llle· 
rtnden, Türk nmlrallcrlnden hayran· 
lıkla bahsediyor. Burada da c:Ruhu· 
mun Yavuzun gürleme.sine ihtiyacı 
vıır> mıımı.Uc o bUttln varl.ığiyle be
nimııediği bu yurou ne kadar kendi 
içlnde duyuyor . 

Ta.bil onun bUtUn 1Jılrlerlnl bura.da 
göstermek mUmkUn değil. (Namık 

Kemal) e ait olanı, onu fiize t.tınıt

mıya kA!ldır. 

Mektepten ayrılıyordum, beni zor
la bir odaya gtitUrdU: «Bakınız!~ 

diye kOtUphaneslnl gösterdi. Bu me
muriyetinden doları bUyilk bir gurur 
duyuyordu. Ben kendıslnl tebrik 
ederken son söz olarak dedi ki: 

Neşriyab mtlmlrlln mertebe takip 
etmiye gayret ediyorum. Y&lnız 
Türk edipleri her çıkan kitaplann
dan kUtUphanemizc birer tane gön
derseler memlekete ve bize çok iyi

lik etmiş olurınr. 

11amL,: İzmir 'OlkU O. muallimi 
Bay Vehbi Ocala: 

tc olan çıbanı örtbas edici mahiyet
te buluyorsunuz. 

Bizim maksadımız başkn idi. Siz 
bunu yanlış mUtaIM. ctml.şslnlz. Bu
nunla beraber dU.şüncrJerlnizde de 
ho.klısmız, yalnız bizi daha iyi anla
manız için bu hususta yazılan diğer 

yazıyı da okumanız icap eder. 

NA OK KEl\IAL 
Namık Kemalin ulusuna haykıran 
1nkı1Apçı, gilr erkek scslni 

hUrrly t dllşUnce ini 
Bir tarih boyunca akışını 

Çakışını 

İçimde duyuyorum. 
:ıt: 

Namık Kemal 
Ne bUyilk blr adam! .. 
V tan hizmetine atılmış 

Amma kısknnıl~. 
SöndUrWmek için sUrfilmüş 

GötllrlllmU diyar diyar 
Uzaklara .. 

"" Fakat o durınaml-\l 
Hep millet a.,k~ )'alllnJV 

O yaman er 
o muazzam baş 

MUtemııillycn haykırmış 

Mukaddes hUıTlyet prkıaı ... 
NMhn F.JlyCUU' 1 ohen 

Gencrnt Metaksas·m e:yasi ha-
ynbn:da bu nvare., hiç ~üpbcısiz, 
gerek şeklin.dek: 51'1mimiyet ve 
gerek doğurduğu siyasi netice ba
kımıııdan eıhemın.yetli bir merhs
.e lt:"'' il cJ er 

Butün sokakları cl'onanmı§ o
lan Ankaradn, doşt miJletin bü
yük efi, bükUınet reisi lnönifnJn 
remıi ve Atatiırkün husuısi mi a
firi olarak adeta lb:ir Türk - E.len 
mill'i hayra.mı haftaeı ya adı. 

Avıdetinde kendisini lz.mi.ttc 
karşıladım. Vaktin pek erken ol
ına51na rağmen General uyanmış. 
tr&!I olmu ve gözlerinin rengind .. 
çizgileri olan bir kravat takmıştı. 
Yaveri binha§ı ile birlikte vngo· 
nun salonuıuı girdiğimi gÖrünce 
gülüma~rck ayağa kn~km11tı: 

- Sizi ıbekliyıordum. Fakat bu 
kadar erken uyıınahileceğinizi 
sanmıyordum. 

Bu sözler, bana, Atinada lut
fetmiı olduğu üç audiencc' a hep 
gecikerek gitmit oldu~uınu hatır
lattı. Büyük Metaksas yüzümün 
kızardığım görünce omuzuma vu
rarak; 

Zabıtaya teslim cdilrnıştır. . 
Kartal sulh ceza rnahkem~1?" 

de Yapılan ilk sorgusunda f ı;maılm 
lcVkifine karar verilmiştir. 

~tıı bir yer tutuyor. 
çok klJVVt ı··•wını nasıl buluyor· 

- Tllrk rnus IU" 

Ml'.ktubunuzu aldım. Altıkanıza tc- L--------------1 
9eltkllr ederim. (Genç kızlarmuz .Ar-

- f.h ••• Arttk mesele yok. Ö
deşt .•• -ıdiye devam etti- Bu 
sefer ben sizi bilıYük g"d~dn bekli
yordum. Siz iki saat e11kcn geldi
niz. 

sunuz? 

kadın ktıcağmda, ya blr içki masa
sında ölmüş bulacaklardı. 

OOn~•M 
En gizli sefahat !lemlerine atıl· 

mı~. en k6tU kadınlardan en ytlksck 

80syetc kadınlara kAdar hepsinden 

l~~~~~~~~~~..::.:::. __ ::::.-_....\~.:;_--...,.-.--- balalın~.bariarda,~kimMalannda 
sa,bı:ı.hlamıştı. .. N u·· ş . . . Fııkat. bllt'fln bunlar no.!ilc. •. Ne 

D O nıtırnslı dudaklarm at~yle avun-
kalmak hUr· du, ne içki mMaları ona gençliğini 

e- ki bir ııatıraya sadık ~ende zehir eden hattnılnn unutturdu. 
O llrtık elli yaımın. girınlŞ, sen t etxnek için mi?· Adam ' ....,, 

ı -,- aJ>ile me ald tıp ka· Ah, nlçin bir çocub .. olmaınıftı? ! 
crın bu gıb1 hatıraltırın ıstır rendim· yirmi sene a d 
bu r az.l nıu- geç e ' arkasından kendini Ya oısaydı, şiin l ona: 
l-'a elli Yaştan elli sene f da """ çan bir kadın buntı.k _ Baba, anam nerede? 

rtanuştı. Zengindı, hem c I>.,... vetnılş, genç yn.şında bir 
ı~dl d 1 .. =..n kadlD" ınah d·''"n bir ihtiyar gibi bedbin Diye sormryn.cak mıydı? Ne cevap 
ı . Etrafında o _,.- kad&T -.-rlm kA:tl · şundCD sonra verecekti? 
batınU eayıamı bile bilmiyordu. onun lınuştu. A • ek _ Bırak kahbeyi, kaçtı ... 

11181 tek şey bUtlln buntarm para 
0 

toY dellkanWar gibi sevt,CC ' rnı diyecekti? 
~luyıe dolaştıkları idL en dal DıUyarl.Jır gibi barJard ııayır bu olamazdı. Masum bir co-

liaaıs değildi; parası onu rahatsız en bu a ak gUiecck. eğlenecek, ha· auk kalbine bu ı;ıı.ddar akideyi soka
~'Yordu. Yirmi ııenedi!" kalbi hiçbir sa:ı:~un~an itibaren bilyük biı marAL 
~n kalbıne açılmamış, gÖZlerl on ya Jal&.P olacaktı. bir Dön~ 

l krıdrn gözlerinin sihirli tC"sir· in ôyle blr d•ğtşlkllk 1d. ontı -ya 
1tl1 altında kalmaınıştı. :Nl!;1n?. Es· 

Şlmdl de kendini tablate vcm1lş; 
çiçekleri, ku~nrı, kedileri severek 
avunmak )·olunu tutmuştu. 

Kimine su dokÜyor, iklmlne yem 
vcı1yor, kimine ciğer alıyor, bUtiln 
günllnU onlnra tıMredlyordu. 

Neye yarar! Gccelert yine hatıra
larla başltı!18yd:ı· Ne Y8pmıı.Jı? Kitap 
mı okumalı- ıısyır, b yır onlar daha 
ziyode tızüntu vC'riyor, derdin! bllsbU
ttın dertnıcştı.rtyordu. Yapacak bir 
şey bulamayrnca slgnranm b!rlnl 
aöndUrOp diğerini Y8ktyor. bu sabn· 
ha kadar devam ediyor, odanın için
de dumanlarla kalın bir Sis ta'ballcnsı 
meydana geliyordu O, bu dumanla
ra o kadıır aıışmıştı ki bir pencere 
ıı.çmo.k fhtfyacınJ dahi hiesctmlyor
du. 

* 

:Mini mini topu ile yıınş eden ma· 
vl gl!zlU, s1µ1 yaşlı kUçük bir kı: 
onu kendine o kadar çekmlştı k 
hemen evlAt edip evine götUmıllştll 
Artık n geceleri uykusuz kalıyor 

ne gündüzleri ınkmtılı snaUer geçi 
rlyordu. 

Bu ktiçUk sarı baş onıı. lıer şey 

unuttuftıyor, onunla oynuyor, kırı 

ln.n bir bebeğin çocuk gözkrfnd 
yaptığı tecssllr onu d3 U:ı:llyor, ye 
rlne hemen bir dlteI"lnl alıyordu. 

Bn.mn bu u!o.k bıı.şta beyaz bl 
duvnk, pınl pınl bir t.nc r;!!rUyoı 

gözleri doluyor: 
- Bnrl bahtiyar olsa . 
Dly aöytUyordu. 

Dönllş •• 

O artık en güzel dllntış :YOiun 
OOn~·-· 
Bir gUn DnrWAcaeyt gezmlyc &"it- bulmu~tlı. 

mlştı. Gtiün GUm11uı 

üoktor Diyor l<i : 

DONUKLAR 
1 llir iniz ki kan, 'ücmdün btlt.Un Donuldar, her lrnıunda 0Jn1az. 

b..a...ında, bUJ iilc bir fn.aUycU~, do- R nlara k~ı bazı biln) !lerln Jstl
l111jtık93 mütftnıuU bir şckOıl h ra- dııUı olduklnnnn dikkat odllml tir. 
rot \e kuılret lıa ıl eder. Hu ur<ıth' Domıklıır, en dyndc, grncılerde gorU· 
bcdr.nd (le\.am.lı, bit Hı tablı bir lllr. Kışın tar.laJ~p ~nzın 'IAl.I olur
ıca.klık hwııılc gelir. Bu t bli hn· lar. 

:raretın bir knnırda tutul blln 11 J)onuklnm ın ııl olmak içln, ınll!'!· 
için, \ lİcuttc muhtelif lıl~ oloJll talt bbn~ell in nl r, kışın ~ ürılU l'l· 
tortlplt'r \artın d:ı insanlar, ınu- dhcn 'e çornp kullanm:ıJı, kul:ıkla· 
hltl h.'\\"tlnın ıucaklık \l')a tıOj;'"Uklu- rını rlh:gürlnm ~ lyfct"t W'l p mu· 
mna g<ire, ince \C kalın clbl lcr h:ıfııza ctmclldlrl.-r. Donoklar ha ı1 
glylnımm urotUe, o.~Tıca, hu tcnlp· olunC'.a lle-rlenwk"rlne me)d n \ermc
lerc yarllım ederler. m k i tcollln;e donuk .)erlere (glııcc-

Jraknt \lı udlln el, n)nk, kuJnk \C riııe), (kAfurlu nlkol), (1 olon~ ) gl· 
burun ucu Gibi kalbde.n U7.llk noltt - hl maddele.rlc_ frlk I.> oo ) pmak 1) I· 
l n, hllh a &cr.,ın, oğukfan !;Ok dlr. 
mütem5ır olurlar. Boralnrdnkl kn.n llkroı• öldilrücU 'e yurnu k tu· 
"e lenf do~"lıada. oWtJ tan tucu nınddeJerl ha\ l mcrhomlerl, do
milte'l. elllt, bozukluklar olur 'e deri- nuk 31lmlan Ih.erin t>ilrmclı: \C do· 
de (donuk) dedJğlmlz rnalar nl4'Y· nuk liza~ı ce\IZ 3 prnğı bao)osunn 
dıına gelir. lkınuklıır, hlr bakıındao, okmak pek faydalıdır. 
ynruklnro. ben'te.rl r. Dc:rl üzcrlıı f)onuk rıuılanaa ık ık dtıt31" 
iknşuı.nıa, ynmna, kızartı 1;C şişkin• ohıı• bundan ıkıntı çeken ln~nl r, 
ilk De temhiır ederler. J> ha ileri (lod lu ilJUnııtlar) rn (balık) ğı) 1 
derecede olanlıır, bltT-ok ) urnlar hu- nı k uretllo bünyelerini ı lalı \C 

ule getircrok, pek müz.lç bir h 1 tak\i)e ctmellcllrlcr. 
alırlar. Ur. Nuri lkgeoo 

B. Yunus Nadi'den Mektup 
(Başı 1 lnetd ) * 1 ziyanln tasfiye edilmiş olmasın· 

zılm!§tır. Macit Somer bu işten dan ib rettir. MaWkemelere rzo
dolyı mahkemeye ilk dda yirmi lunan ve orad'a k nuni hiikiunle
bCI bin lir lık bir iddia an:etm~ Tine bağlanması tnbü bulunan 
ve 'bilA'hare buna yimni bes bin hei iddiaların bir de gazete su· 
liralık bir iddia daha ilave eyle- tunlarına nakli nekııdar doğru o· 
miftir. Amele grevine ail olarak lacağını mün etmiyereik bu 
mnh'keme dosynlannda bulunan türlü iddi.nlaro n şahsuna taalluk 
sübut cvrı&ı Macit Somer'in id - eden yukod.i me8Clenin esasında 
resizli.ğine aittir. Bun rağmen ve tah:ıilütındn hakikatten hemen 
g zctenizde Macit Somer'in ma- bil:kulliye inhiraf ed.ilmış olducu· 
deni i!'lletmdk için 180 bin liralık nu söylcmc-ğ.e mt"&,urum. 
bir scrmnyey.e luzum göstererek ı Kanunun verdiğı hakka iatina
bunu bulduğyna ve madenden den bu tza:hnamcmin ynnnki nüs. 
200 bin ton cevher ç arıp anttı- '.hanızın aynı snyfa ve sütununda 
ğına ve bundan 400 bin lirn kfır ncıvolumn ını ric ederim. 
tn.ha ··1 ettiğine ve şimdi kUrd n Y. N dı 
100 bin lira dava etmekte oldu- * 
ğuna ait yazılar nefeü)omre '\'e rBizim bu mes hakkında 
mahkt'!llleyc nrzolunan iddia ve verdiğimiz tahilit, iava iatida
müdafaa şekttl~rine muhalif tir. sanda ve raporlarda verilen rna
y egune hakikat, muhtelü tdtnik !Um.attan ve muhakem haklnnda 
ebeplerden dol yı i}letilmesindc tafııilattan ibarettir. Hakikatin 

çok mü*ülat g(;riilen madenin nerede olduğu muhakeme netice 
Etibanka devrolunarak büyük bir &İnde belirecek bir s:neselcdir.] • 
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OKUYUCU-.-------.... 
MEKTUPLARI 

1 

Hava Denemesi 
Arpalarımız Hakkında Tedbir Lazım <BıuJ• 1 

iDdde) ** 1 on k~liıt bir grup nıatıane tu-
buna dikkat edilmediği görülmüt- lıurnbaaile eöndümıeğe çalıJ15"or. 

İıstasyvn binasında yangm Ç1bıış 
ve ekipler ·tarafından aöndürül
mii:.q, gar civarmıda tahr;,p ve ÇÖ· 
küntü olmuş, gar dahilinde hat 
bozulmuş ve İ:perit sahası temiz .. 
lenım~. 

Fazla .tolam ihracına müsaade edilmezse hem ibozulacak, tür. Mefnız dü§ITlan tayyarelerin.den 
hem gelecek rekoltenin fiyatları dü§eO"k Denemeyi, başından sonunıı atılan ıbir bomba bir vatandaşı 

Gcı,:en sene mf'mleketJmi:ı:., ar· Hıtlhukl Ynnaniı;tan, ı:·ugf'ltibn~a. kadar takip eden bir arkada.;ı· yarla.mıs. imdadı sıhhi .ekipleri 
pa ınahsulli hakkında fena hir tı. ... &çre gtlıi memleketler malları- mız hadiseleri su şekilde ıtcsbit tarafından kurtarılıyor. 
ter•riıbt• gf'JÇirdl. 939 mahııulünde.A mıza Herbfıırt dö' itlP \'e yük""k fi- etmıştir. KÖPRÜ VE TOPHANE 
eldP fıu.la stok \ardı. Bunu• fh· yaUarla taMpUr. Bu cihet tÜC(-ar- V1LA YEITE FAALİYET Köprünün i.Hıtünde bir tek po· 
rıM"ına müsaade edilmedi. !\l~mle- lara ~apdan teklifierden au~ıh· Saat dokuzdan iti'baren Vilfl- listen başka kimse görünrnii'.for. 

OSKODARDA 
Üeküdar i*.elebaşsnda Çocuk 

Ba'kımevi yamn1"br. Üsküdar je. 
kele meydantnda lperi.t dökül
ınliş ve l$1İzlermıiş. su, hava.gazi, 
elektrik kaıbloları, tramvay hat
ları tahrip edilm~tir. 

kette de alıcı bulmadı. Bwıun llı.c- b'or. yette bir hareket göze çarpıyor- Bir düşman tayyre!linin attığı 
Memlclu~te &erl>t-<;t tlovb .-:etlr· du. Başta Vekalet Seferberlik bom.ha Köprüyü tahrip etmi§, 

rnek için bu mlkalt \'aztyett,•ıı ıı.ı

tlfad~ e-dllmıwıe elde kalal'ak aqı2' 

stokları 941 reknlteı<I için hlr yol 

Umuım Müdürü olduğu halde, ha- tamir iç.in faaliyet var. 
rine tfic<oar, mal ben.ular \e yeni 
n>knlle plyaı;;aya 1,'tkıtN'a nyatlar 
ıhıŞ{'r f'.ndi':'esilc ellN'lndeki ı;tok

ları nıılnian fi)·a.tlarht ıı&tıh~a çı

kardılar. Bu salrlfhar yiızünden 

lUO arpa rekoll.c:!<fnln Rok"ıuı fi
l atlarla açıldtkı mahalli honillla· 

kem heyeti en toplanmışlardı. T oıpbancde Merkez Kuman· 
Dokuz buçukıta Valirün ba~kanlı. danolığı önünde ekiplerin faaliyeti 

KADIKÖYÜNDE 
nlac:ık rn yeni rekoltenJn nok~n ğında bir toplantı yapıldı. göze çarpıyor. Dolma-bahçede 

BAŞHAKEMlN TEFTİŞİ Camlrköşk önünde ha\k bir köşe. Malmüdürlüğoü binıurında c;*an fiyatla açılmasına )nl a.çacal..-tır. 

KöylünliW. de bu dbetten :1..arar gö Başhakem Cemil Ulusoy, do· ye sığınmış duruyor. ya~•n itfaİye ekipleri tarafından 
nn Mbs ka~ dlarllf' -hltUr. 

Bu yaal~ Ux-rübe btı Mene de 
tekrar rıdHrnel· iıu.rNtlr. 948 re

knltminln sertıe&t dö"iT.le hile lh-

kuzu kırk beş geçe Vilayetten ay- BF.ŞIKT AŞTA eöndürülmüş, iıakele binuında 
E"nebi piya~ı. yeni n-,koltc rılarak Mercandaki bir fabrikayı, Bt-..şiktaş tramvay deposunda taht~ ve çöküntü obnuş, havaga. 

zamanındaki ,·adyet kanfnunda Adliye arkasındaki çorap fabri· da 1 ;ük bir faaliyl'!t var. Gaz e· zi borulan tahrip cdilmi.Jtir. 

recektir. 

nıfü•taknl görünme~·! ten•lh ed~ek ~a:ıını, Üniversiteyi teftiş ettikten ldpler.i, ıgazden zehirlenenlerin CECE DENEMF.SI 

1
, sonra. Cağaloğlunda l~tanbul Er· tedavileri, çöküntü ve tahrip tec· İatanbul ı.tWız bir halde zifiri racı için Hsans \'eritmiyor. Hal

hukt elde 941 reknttesl hiç hftıaba 

katılmadan da bir ııenellk~n tw.-
la "tok \"&nlır. Yani t-Jdekl 8tok
lar her ttlrtü lhUm&llP.r karşHml
da da dahili lhtl3 aç için fa7Jadır. 
"cı;f'le fA'!tk1k f!dlllp r.trallı ~bir 

al•nmalNt 94 J mahsulü tıpkı 940 
rN<nl~lnin akrtıetıne uğnyahlttr. 

:\fernleketin :r.irai vaziyeti- ve lk· 
llnı grflarrna l'Oore 941 reko(teıııl

nfl nihayet S. 4 aylık kMa bir za-
man kalmu;hr. 
G~t'n !!en~ler normal .,.,.Uar al

tında flhemmlyetli lhnM".at yaprtır-
kPn hnıthnkü fevkaliiıde hari<'i ta
lflfller hiç llar.ıptanmamaktadır. 

ve )eni rekolWden lhrll('ıtta n ·U· 
saade edilse hile iyi nyat huhn~k 
mibnkün olmıyaca:ı:tn. 

Bu mül:UıazaJanm şahsi bir 
menfaat d~ dayanmı) nr. 
İşin iç yüzünü görmemin netlN'SI· 
dlr. Tl(•aret Vekiıleti de 1 .. ince· 
lel'M'l ayni netke)e varar.atına 

!!Üplıe etml)onım. ~r yapdaeak 
Wkik bu kldJalarımı t~ylt edenıc 
941 rekoltesi Kelmroen bir mlktnr 
arpa ihracı için lisans 'erllme!!i 
ta'ıri'e edlhnl3e layıktır. Veni 
mahsallln ffyatma nlan teHt:-1 dö
layndk' bu tedbirden en zlyadP. 
k(t~ lürnii7. i8tlfade f:der. 

B. X. L. 

~'------------~---------------' 
TÜRKÇEDE ANARŞİ 

Üstat Kazım Nami Duru'ya 

Yazan: ASllll BARBINAY 

kek liseaine geldi. rübeleri yapıldığı görülüyor. karanlıktı. Hiç bir yerden ortalığa 
1 Ve saat ta.nı o~da canavar dü· K·· · ·--" k' b' f d k 1 -ı •• oytçınue ı ır ınn a çı an an ışık smnıyor~u. Saat yinn1Ue a-
dükleri çalarak denemenin ba~la. yangın mahalle ekipleri tarafın- larm işareti denemenin ba!}ladığı-
CLğını bildirdi. dan söndürülüyor. Alkaretlerde nı bildiriyordu. Karanlık l.tanbul 

SİRKECİ MEYDANINDA ekipler mütemadiyen çalıştyor. 9eeeİzlik içinck ••. Sokaklarda bir 
Sirkeci meydanmda.yn. Halk TERKOS PATLAMIŞ 

k hayalet gibi yalınız vazife alan 
telaacız bir surette sığına !ara H b d d k ""' ar iye mey anın a ter oa memurlar d.olaşı')"Or. Polialer ışık 
dogwru koşuyor. Ve onu on geçe b h · d'l · b ' · or.usu ta rıp e ı mış, gaz u .ut· sızan yerlerin kapılarını çalarak 
İstanbul soıkaklarmı bombos ve r:-.L 1 l \arı nesredilmiş. ı:.;..ip er ça ışıyor. ihtaratta bulunn••N>r, 
dükkanları kepenkleri inmiş gÖ· T k d d d b .. '''- -.T-
rüyoruz. 

Subaylardan müteşekkil ha. 
kem heyetlerinin nezareti alhn· 
da ekiplt"'rİ faaliyete geçmiş bu· 
luy<>ruz. 

a sim mey anın a a uyiiA. Sidce<:i gannın bir k6feaine 
bir faaliyet var. Vali ve Belediye mefruz bir bomba düşmüş ve çö
Reisi Lutfi Kırdan yapılan faali- küntü olmuş. eAtipler 0 tarafa doğ 
yeti teftiş ed~rken görüyoruz. 
Gaz mütehasS'lsı da tecrübeleri ru ıkoşuyor. Bir vatandaş yara-
gözden geçirmekie meşgul. lanmış imdadına. kotu\uyor. Di-

İLK YANGIN IPERİT SAHASI ğer tarafta lp.eritli saha kireçleni-
Gann eski gir.iş kapısı önünde yor. Ve bundan eonra ekipler bu-

_.._ \ f · ok" I · İperitli gaz sahası arazözler ta-çaarı an yangını it aıye ıp en raaını ylkayor. 
1 1 b 1 il ·· d"" w w rafından temizleniyor. Diğer ta· e tu um a ar e 80n urmege ug· Gündüz tecrübe yapt)an yer-

la C de• } . d ) rafta da ttfaiye ekipleri çall§tyOr• 
raşıy-or r. az iP erı e ça ışı- lerde aynı ~kild!: denmne tekrar. 
yor. Ve garın önünde .-:gazlidir lar. \anıyordu. Fakat daha ziyade 

· ı 1 _ _ı_ ·t ·· t ·ı · Beyoğlu caddelerinde gaz mas. 
gcçı mcz» evnaSJ e gos erı mış me~ezi sıklet Sin'keci aarı ile 
bir saha ekiplerle çevrilm~ bu- keli polislerden bafka bir tek kişi .. 

1 G ---' _L • \ h gorumnüyor Tophane meydanında.dır. Esaslı 
unuyor. a:naen zc.n.lr enen es- · . l d 1 d 
a ar te avı e ı ıyor. e ae • ~ · • t 1 d · d'I" V d ı Saat tam on biri krrk geçiyor faalıvet bura ar a o uşor u. 

yelerle naklediliyordu. Bu a· Alarmin bittiğini bildiren düdük İst•nhul gece de, bir buçuk sa-

Bin bir vesile i\.e öz dilimize 'bi- öğrenmayi kendime _ daha Arap rada hir !bomba, -bir bomba da· bir saat krrk daidkahk bir tecrü- a.t bir tecrübe ~çirdikten ~onra 
rer "cıba m.ik.roı'bu gibi yerleşen harfleri varken • en büyük vazife ha pat?adı. Bir sıhhiye otome>bi)j beden gündüz denemesinin bitti-, bu imtihanı da muvaffaıloyetle 
yabancı kel.mıcleri T"ı.irk.c;ülüğün eıdinmlş ve bu uğurda bir de hoca gelerek :yaralıları ve hastalan a- ğini ilan ediyor. geçirdi. saat 2 1,30 da alarm işa-

w lıp . . HA YDARPAŞADA reti denemenin 90na erdiğini hil-
tırpan.ı birer birer y.crc scrmege t~uştwn. Arap im1Mıının zoı· ! gıUı. . . 
çahtırken. sanki milli dil müca· lugundan Nrfınazar, lisanınızı öğ. 

1 
•• Bu sırada Sırkecı meydanında Diğer taraftan Haydarpaşada dirdi. 

delemizle istihza ediyormuşuz gi- re1*J'ıek için aynı zamanda arapça Orfi idare Komutanı Korgeneral 
bı, k.1iş.c haline gelmiş 'bazı ecne- ve farııça grameri de ~lleme.k la· Ali Rıza AJ1tunkalı görüyoruz. E
bi t&'birlcri, bir çıoklarunız hala zım geldiğini gQrünce, maalesef kiplerin faali.yetinden, te.:rübe-
dillerimiM.en sökcmomcbeyi.z. ene~j~. kıntdı. Yaktim.in ~aaa- ı nin verdtei mü_,~et .. ~ii:ekrd~~ 

- Bon jour, ofendiml desız.lıgıne mel:mı, pratik ögrene- memnun oldugu yuzünden be.li 
- Son soir, banıkncfendil bileceğim tüdtçe ae iktifa eıtımeğe oluyordu. Sığınakları dolaşırken 
- Aıdieu, bayım! lcarar verıdim. 1 kendiı&ıni hürmetle aclamlayanla· 

( ANKARA HABERLERi ) 
Vergi Tahsili Islah Edilecek 

Neden bon j.our, bon 90İr, adi· Giin ge1di, Latin harflerini ka- ra şu suretle hitap ediyor: 
eu} . • . . • . . . .. . . 1 bul etıtiniz ve tiırkçeyi Arap ve «ALIŞMAK LAZIM» (Başı 1 incide) X X ayrı kar!jı)~tınlımaksızın Cumbu-

Miflı. iııııtikl:'hmızın .uze~~e. trtİ Farisi terkip ve ıkelimekrinıden c- Bu gelip gcç.İc.i sığmtılara sınıp hazırlanmaaına ba§1anmak riyet Meritez Bankasını anl-.ına 
rememıze ragmcn. dihn:ı.ızı ış_ga tasfiye etmeğe başladınız. Bu ye. alışmalısınız. h •dir. İleride ıca· üzeredir. hükümlerine göre tesis edilen hu. 
trNı, olan ilxı ccn~i mii6lcvhler ni in&cılabın temin etmiş olduğu hında rahat edersiniz.» Bu i~erle mC§gUI olanlardan su8İ hesaplardaki mevcut ni9be· 

biıa li3anmııza ha.kını .bulunuyıo.r- kolaylıık karf!Slnda benim gibi &ğınakıtan· çıkan Komutanı yine öğrendiğime göre tek vergi usulü tinde döviz tahsis olunacaktır. 
ar. Milli §UUrun_:ı. sahıp bır mıl· Türk dostu bir ecnebin4n türlcçeyi Sirkeci garına doğru ilerlerken hem daha pratrk, hem de halkı Cumhuriyet Merkez Bankasın· 
et obnamıza ragmcn, nasıl olu- esaMndan öğrenmemesi için artık görüyoruz. Ve yo da bir araba b;r çok formalitelerden kurtara· ca vapılacak tediyatta malın İt· 

yor da dilimiz.i bu 
1
müst.cvlilerden 

1 

bir ae:bep te kalrnaımıştı. Tdcrar etrafında toplanan ekiplere :op· cak bir mükemmeliyettedir. haiine ait gümrük makbuzu esas 
k~rt~rarn~w~ru~} ~asıl ohııyo_: d:a türkçe:ye başladım. Görizy.orsunuz !anmamaları, r.ki., •r. Üçer kişilik Maamafih bu wıuliin mutlak tcŞkil edecek.tir. 
mıllı hcrılııgun~ bır yanardag gı- ki, lisanınızı ha.yli pürüzsüz konu- gruplar halindr çalısmaları için surette kabul edileceği zannedil- --o---

bı feveran etmıyor~ 1 şup, yazmağı da öğ~ndim. L.akirı direktifler veri}'Ot. memelidir. Henüz hazırlanmakta Menin Viliayet Umumi 
Bir çok ecne~i .memleketl~r vuztJı ve sadeliğe doiru gid~n Artunkal ihtisaslarını soran ga· olan proje üzerinde fikirler yürü- Meclisinin rfoplanbaı 

gezdim. Faıkat hıç hır yerde, hıç türlcçede mühim bir mantık.sızlı- zetec.ilcre memnuniyetini şu su- tü;~ekıtedir. Yalnız bugünkü ver. ı.tersın, t Hu8us1) - Vilayet umu· 
bır milletin sohbet ve ımükile ğa, daha doğruau ..Phenomene- e retle ifade t"'diyor: gı tahsil işlerinin daha mütekamil mi meclisi şuha.tın iptidumda top. 
menin anahtarı olan sdarnlaşna· bir şekle konması mukarrerdir. !anacak ve mutat müzakerelerine 
yı başka yabancı bir dille e()yledi işaret etmeden geç.cmiyeceğim: KOMUTAN NE DİYOR? S l başlıyacaktu-. Bu yıl, müzakerelerin 
gıni ı.şitırnedim. Bay ve Bayan kelimelerini yazı fi. c- Ben de sizin gördüklerini. l'-ehi. ve U anınızın biraz hararetlice olacağı tahmin edil 

Artik lisanda, htç değilse sc· sanınıza resımen kabul ott.iğiniz zi görd~:n. Halkımızın bu İşi la· h mektedir. 
aınta..şmada istikrar üııtiyoruzı halde, kon~a lisanınızda hala yrkite benunsediği muhakkaktır. Isla ı --------------

• ~. efendi, ağa, hanım kelimeleri Halkımızın hakiki teh.Wce vuku- A -'-ara, 30 ( Hu··-ı· Muh- Lı'rı' • Frenkçe seiamla§ttkıça dilimizı d"llıe d d L .l'"YllX "._, ııo 
kerpetenle kopartacak. tüdcçe 9C-

1 r .en .~~r. isanda ya· unda ise bugün gösterdiği itina• mir.den) - Nehir ve sularımızın BULMACA ıtmla frc.nkçe selam araana çe· pılan ırikıla.pları halk şuu~un dan daha yüksek bir itina ve ol· ıslaıhı için kıtbul edilen 50 mi.lyon 
~en kaleler kurac.U bir vizn de~~) ka'bul ve .~az~ eckmıye- gunluk göstereceği şüpbesizdir. lirdık tahsisat. Ziraat Bankasına 

kanunun zuhurunu Tıür'k milleti k~.• ben.;; 1müdrikım. ndFakat 1 Esasen Türlk milletinin meziyet verilen sal.ahiyetle banka tarafın. , 
buyük bir sahırsızlılcla bekliyor. 'lı'Jn m~ n arca vata ILf a- ve hasletleri bir defa daha yurt dan ya astikraz tahvil'i çıkarmak * rasında milyonlarca defa tekrar- müdaf aa.ııında her zaman göster· ve yahut herhangi bir suretle te- t ı--._ _ _.._..._ 

_ Bayan 1 l~n bu kekelimck~e 'kati bir is.- dtği olgunluk şelclinde tezahür et· min edi\ece'k.tir. Ziraat Bankası bu J .,_+--,._. 
_ Hammofendil t rar ver.m ... 9\l~ettle Y.~ ve k?- m~ir ve edecektir.> . husuısta Maliye Vekaleti ile te- 'tı--ı--'--

B 
nuşna oeklı uzennde bırlik tmıın Saym General buradan ıııonra ı L- 1 ,_. 5 

- ayı • ı· dı s· bu b" D\a68 DUŞ 8fil.'jj'~tr. 1--ı--ı-,.. 
B f d'I etinenız azmı r. aze nu ır d te.fti§lerine devam ediyor. - ' 

- eye en 1 miealle izah ~eyim. Bir Franarz a ........ ON'b.. ..... E Is can bul Borsası 
Oh, i§te dilimiu ha1cim freı*çe ekt b Mo · Leh ı:.muıı unıu 

aelimlaşmalar 'kadar müz'ıç ve m u una: nsıeur run. Eminönüne aıtılan mefnız bir Nisanda Açılacak r 
dl;~ başlar da, ayni adama iconu- b~ba ile ~u· .ti;;.:; Nec~...., .... ~ 

insanı şa§ırtan keümder! _._ (' _ı_ ~·· o' ....--o- ~-J ..... _ _ı__.L• J 

R 1 1 1 • şurıı.en: LA":OTUn momieur) diye y-"'t d-----.la L,_ yancnn ç·'--ıf, Ankara. 30 (Huınai M-..,ı-esmi yazı isanrmız a, a enı ... ..,,...,......... oır •oe· uun Ü 
nutuklarda kullanılma&& mecburi hitap ederse giileriz ve adamın rimiz.den) - ç sene evvel mu-

ciddiyetinden ve fUunından §li}llıe ~ valdtaten .kapatılmış olan İstan-
bay ve bayaın kelimelerini, husu· ederiz. bul E.Clacm. T chviliı.t ve Kambiyo 
ıi hayatımu:da tramvay. otobiis 
bilet<)ılerile. şoförkTden ba.ıta Hatta yeni neılinizin de • güzel Borsasının te1dinc ait kararname Aoldaa sağa: 1 - Bir kaza mer· 
hemt-n hemen kullanan yok. Bun. brr vecizeniz veçhile • cami ile ki. müddeti önümüzdeki nisanda bit. kezi 2 - Adet, görenek - Yardım 

b d · 1 k ı· el ı:-e ~r"'·ı- -'a l_a.___ ıLm· aman m4tcdir. Yaptıaım tahkikata na- 3 - Çirtrin ·Kıymet 4 - İmli - No-
lar u erft:e mtipteze e un er "" ....... nıo "' mııq ıo BUGÜNKÜ PROGRAM .. 

k k 1 \ · · d rd w do··-- .ıu··c;.;;nun·· ıL ,,_ __ --- fa--J'-ınıda mı- zaran bu müddet uzatı\mıyacak ta tS - Adet • Bir lmf - Denbde 
mı i a e:m erımıze yaz ı ıgı· na .,- ıournern nı; 800 o......-- 803 A " .. _.__ 

S•nız' · ~ •"6• ..... , · J&DS ,.......,.. .• ve l..tanbur Sonrası nİlllnda.n iti- lrullarubr 6 - Babanın laLrd8fi - Bir 
mız bu tırbırlui dillerimiz bir tı.ir- • r 1 1 818 ..,,,_,,,.. cno) 8 er• . ....., ..... program ..... , A:'J/ baren tekrar faaliyete geçecektir. na.kil V'8Sltam - FD.lsthıde bir liman 
!u sö:yliyemiyor) Pek ehemmiyet&z göriinmesi- 9.00 Ev kadını - Yemek ~i. İıstanbul Bol'A8ı kapah ltakltğı 7 _ 7.eytinya#tle meışhur bir 9flhir * ™'!rağmen, arıttk üzerinde çıok bü- 12.30 . Program, 12.33 Şarktlar, müdde+w-• Arlkaraya 1m· bulu- 8 - Rençbertn kullandığı alet - ..ldf 

Bir ecnebi ile umumi mahiyet· ) ük bir haıMaaİycdc durulması ve 12.50 AJans haberleri, 13.05 Halk 'Y- :e dış lsta 9 _ Hücum • Eahn kwnq • Renk 
aniann karalcter~ÜC nokta- cezri suretle haUeı:H1mai lazım türküleri, 13.20114.00 K~ ı:rog- ~ B~an~=i: rı a n• 10 - lfaret edatı • Btrdenbire • Kra· 

anndan bahsediyor.cluk. Söz türle gelen milli bir mesele kal'Şl9'nda ram (Pi) a et • liçe 11 _ lJzunJok ölçüBtl • Jarkek 
eye in.tıka! etm~. Muhatabım yız. l8.00 ~. l8.08 :M'ftzik: Raci- l.tanbul Bon!IUl faaliyete geç- tlımi. 

bana: Her li!anın en lraraık:teristik bir yo cSwing> kuarteti, 18.30 Faail he- tikten 90Uftl Ankara Bıonıası ka· Y•• .._ •••1*1-= 1 - Köyden 
- Bir takım fahr&aların Tür- cüzünii tetkil eden bu kelimeler.de yeti, 19.00 Seçilmi1j ~. 19.30 panacabır. . .. .. .. bOytlk, febb'den tıfalı: _ ~ tutan 

kıye mümessili stfatile mem1eke- n!ıai tsticrarı temin edecek ve Ajans haberleri, 19 . .S Yeni farkı ve Borsa gene Dördunc.u Vakıf alet 2 _ PiflD8A olan _ Kudurmuş 
nizle yakından aliıdtadarrn. Top. ı icap cdel"9C kanunu ka?fımrza en UlrkUler, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 ba.nında faaliyete 8~.ektir. Bor. 3 _ Jııleflwr • Bir ete • _ Anımın 

rııklarınız benim fç.in ikinci bir va- büyük silah ohlrait çdtart.calc: aa- Temsil, 21.30 Kon~ 21.4:5 Radyo aa aaJlonu olank Dörduncü Vakıf • GörQnen 5 _ İnce demir tpük • 
tan sayılır. Bu itibarla lisanınızı laıhiyetli kükür lideri nerede) salon orkestrası, 22.30 Ajans haber- hanmın alt katında eelci Uyuftu- Ufak bir zaman 6 _ :Bedavadan 

~- Bitin telllr ullmna 11........ Ye 

Ş A R K SiNEMASININ 
oynadığı 

ARABACININ 
KIZI Dungaşka 

llEtNRi<'H GEORGE - HtLDE K&AHL 
Süper FiJınlnin kazandığı fevkallde muvaffakıyet ve her taraftan 

vukUbulan talep Uzerinebu Film OÇO'Nc'O HAFTADA 

g&ıterilecektJr. 

leri. 22.45 Radyo salon orıre.tr8Bl rUfU Maddeler lnhlearı Umum 7 - İplik iplik teller - Adet 8 -
programmm devamı, 23.00 c..tıand Müdürlüğünün itııa~ ettiği daire Yapdmaamda mahzur obm:yau _ Su 

(Pi.} 23.25/23.30 Kapmış. intiıap cdilırn.ru. ile temizle 9 - Valide • Hu ~ 

-----------· Türk _ lnciliz Mali A*ı •• ,.. - tıave 10 - Keııa.rlar - tbtiyv dadı 
OLlll 

'Merlnım Erkinıharp .Miralayı F.r· 
zurum Fırka Kumandanı Hflseyiıı 

Nami va.idesi, General Suphi zevoesl, 
Girit eşratmctan Ali Bey kızı salilıa.
tı nısvandan Bayan Sabiha Gökel 
dünkü perşembe günU rahmeti rah
mana kavu~uştur. Cenazesi Çamlı
ca Topha.nclloğlundakl evlerinden 
bugünkü cuma gilnU saat 13 de Kı
sıklı camisine kaldırılarak namazı 

milteakıp istirahate terkolunacaktır. 
~ zahmet eylea1n. 

Ait ~ u - G& rengi - DQnya. 

Ankara, 30 (Huswıi Muhahi- EYVEUll BtJLMACANIN BALL1 
ri:mi:r.den) - Türık - Jngi)iz mali 8oldaa -ıa: 1 - Jandarma. 2 -
aniaşmuı hüküm'lerine tevfikan Adu - Riayet 3 - Pak - Kamer 4 -
İngilıtcre ve Jngiliz litaaı grupuna Onuncu • İki 5 - Nal - Sair 6 -
dahi\ olan memleketlerle yapılan Abus - Ay 7 - Az - Kalan - Al 8 -
mübaddeier dola)'1sie icra edile- İnal - Lerze 9 - Ayar - Bedel 10 -
oek tediyeler halklundaki karama.. Tane - Tem 11 - Net • Naki. 
me b~n meriyete girmiştir. Tür. Yakandan aıptlya: 1 - Japonya 
kiye • lngiltere ve İneiliz lirasına • At 2 - Adana • Ziyan 3 - Nutul< 
dahil memlek.etler arasında yapı- - Nane 4 - Akaret IS - Arac • Bal 
la.cak itıhalit ve ilracatın hamle· 6 - Ri • Usul 7 - Malt • Aaalel 
lerinden mütevellit tcdi;yata her 8 - Aya· Neden 9 - Emir - Reha 
i.lba.liı JI~ ibra.:at muamelesi ayn 10 - Etek - Yudt 11 - RJaale. 
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lleçbal B•h•amaalar Serisinden : 11 

Bombacı Ragıb'ın 
Baskınları 

Ragıp, Yurt ve Milletin KurtulmaSI 
için Cepheden Cepheye Koşuyordu 

-3-

Yazan: M. SlfiB 1 

Ragıp, artık 57 nci frrkanın kah· isti.kametinde de bir taarruz ~ 
raman zabitleri arasında. eskisi gibi ti yapmıya mecbur kalıyor ve ~ 
ehliyetsizliğin, beceriksizliğin mah· Nazilli cephesindeki kuvveti _, .. 
çup ve mahzun yaşattığı bir fert gi· lıyor. $ökeye taanııZ eden ~ 
bi değil, eışaiz yurtseverliğini, ytlksek orada bulunan İtalyan kuvvetleri ,. 
feragat ve fedakArhğmı parlak bir Çarpışmak mecburiyetinde ~ 
muva:tfakryet ile ispat ebnl' bir Her iki taraftan biraz zayia~ 
kahraman gurur ve iftiharı ile bu· yor. O sırada, iki tarafın . _,,,, 
lunuyor, yurdun hallı.ıu ve milletin adamları I~ karışıyor ve nihar:' 
isttkllı.11 için cepheden cepheye ko- bqlryan muhasama nihayet ~ 
şuyordu. Kahraman Rag'ıbm bu ~ 

1336 ylh haziranının ılık bir gUnU g&terdiği şecaat ve dirayet. ~ 
idi. Fedakar gencimiz; yine ehem· Jerln o esnalarda Nazilliye ~~ 
mJyeUl bir vazife almış, kahraman· teebbtisUnde bulundukları ~ 
lık hulyalanna dalmıştı. Bu defaki sekteye uğrabnIŞ, cephede bul-
vazifesi cUret ve cesaret ile beraber kuvvetlerimize btr hayli zaın.ıı ., 
daha ziyade bir zekil ~iydi. işgalciler zandırmıştt.. 

artık umumt harekete geçmişler, her Ragıp, artık hakkında ~ 
taraftan taarruza başlamışlardı. Bu menfi kanaatleri, ikinci defa oı.ı# 
taarruzun yapılacağını fırka kuman· Ua ettiği bu flllSlz hizıneUe ve ~ 
danlığı çok evvelden haber almış. bir mile tashih ettirmişti. HattA. (~ 
çok tedbirler hazırlamıştı. Bu ted- ril) de bulunan alaylardan blrin4' ~ 
birler arasında, Ragıbın dUşınan ge- lUk kumandanı tayin ediJ.ınit. * 
risınde tesirler yapması, düşmanın derece tertiinin lnh&sI suretDe u1ft 
nakliyat işlerini bozması da bulunu· fi cihetine bıle gtdilmf9ti 

yordu. 1337 aenefll yazında, bo f~ 
Ragıp, taarruzdan evvel kuman- genci yine bir hanwıet destani~ 

danmdan direktiflerini almış. ııesaiz- ratırken görüyoruz:. o esnada. ~ 
ce Nazilliden yine aynlmIŞtı. Bu de- cller Sakarya taarnızuna ~ 
fa genç kıthrama.nmuzı Kuşadası yor, İzmir • ~n demlryoliyleı 
mmtakasında ~ o havalinin m!IU rup dinlenmeden, nakliyat yap 
kuvvetler kumandanı olan Mahmut lardı. Kumandan Şefik Bey, bu 
Esat B . [1) maiyetinde çal1'tlğlnı llyatı da vurmak ve düşmaıım 
görüyoruz. Az tir zaman sonra da, nevf kuvvetlerini sekteye •• -.-......
kuvvetli bir müfrezenin b~da vazifeeini yine Ragibe. vermek. 
(Cel!A) istasyonu civarında bulu· gat ve tedakirbğı cana minnet 
nan kuvvetli bir dilşman mUfr~I· bu genel yine sevindirmek )t8dlt 

le boğuturken buluyoruz. lirliğini g6ııterdi. 

FedakAr genç, bu defakl cUretll Ragıp, dinamitlerle müeehhd' 
hareketleri ile eşııiz bir cesaret ve müfreze ile Dinar ve Çal .... ...mPlll. 

şecaatten başka çok kuvvetli ve işlek (Alaşehir • U'8k) anuımdald 
bir zeklnın da sahibi olduğunu göe. yolunu ~llyor. !zmirden UfSl' 
termi\lti. Bir gece, imhaııına memur kametine gidecek bir treni -ıırnır._ 
olduğu kuvvetlerin bulunduğu mev- du. Faka.t, bu defa taarruz 
kie, tıpkı bir koyun ağılına sokulan ~f4ll. ~ana daha 
bir kurt sinsiliği ve sesaizllfi He, vetli bir darbe indirmek için, 
yaklqıyor. İlerlediği istikamette ıer iataayonuna yalan bir yerde 
rastladığı ke'1f kollannı, çifte nöbet- lunan bUyükçe bir ıroprUyft 
çUerl pk bile dedlrbneden birer bl- keırtlrmJfti. Ka.kaadı, dil.pıan.J 
rer bastırıyor, ba!Tryor ve mftfrezdl· ehemmi!.'etll derecede btr 
nin gerisinde brrakıyor. Yine ilerli· ta uğratmak. ayni zamanda n 
yor, ilerliyor nihayet d°'"'arı karar· tı daha uzun bir mlkldet ~ 
gı\hma varıyor. Anl. hatır ve hayale durmaktı. 
gelmiyecek kadar seri ve müessir bir İntihap ettiği bu 'köprttnttrı 
bomba ba.oıkını ile, gaflet uykusun& doğu mahal, öyle bir noktada idi 
yatanlann akıllarını b&.flanndan alı· trenler lzmlrden gelirken bu I< 
yor ve kararglhın içine dıı.kyor. ye kadar meyıill bir araziden 

Mfttrezenin babayiğit erleri hemen kayar gibi ınmek ve köprüde!' 
etrafa dattlıyor. Rastladtklarma, da dikçe bir yokup tmnanmak 
mütehevvir birer anılan hrrçmlrt't ile yetinde bulunuyorlardı. ı,ıntn 
atılıyor, saldırıyor. parçalıyor ve liy- 'katen ehli olan kahnunaıı 
me liyme dofnJYorfar. Bu kuvvetin mn:, bu noktayı seçerken p~ 
ancak pek azı, o da karanlıktan iırti· dilŞUnmUş ve burada dt\şmana 
fade ederek yerlere serilmek, kendi- zayiat verdtrebUeceğtnt 

Jerinl ölmli.\I göstermek suretile ha- cidden bUyftk bır isabet gl!s 
yatlarmı kurtarabiliyorlar. Ragtp, Hesabını ona göre ~pm~. k6 

boy ölçüşecek adam kalmadtğuıı g'O- ica.p eden yerlerinı dinamitleri' 
rünce, erlerine, şimendifer haltuu natmışlt. 

bozmak, meYCUt askeı1 tedtizat ve O aklJam, 1337 yılı mayuıınlll 
cepha.ııekrl tutuşturup yakmak em· mi UçilncU gectı1I idi. Saat te oıı 
rlni veriyor. YaYUz yiğitler, bfllf on buçuk (ezani saatle) idi. M 
dakika içinde bu emri de yerine ge- yılmaz erleri, icap eden no 
tiriyor. Karargı\hı bir harabeye çe- tutmuıp, hat boyunu gözlemiY8 
viTiyorlar: ve sonra d& gille oymya yulmuşlardL Ragıp da, kend~ 
Kuşadaıq istikametine çekiliyorlar. rassut mahalli ittihaz ettiği 
Ragıp, ~anlanna bile parmak ııokulmuf, ellerini f&kakların• 

ıııırtan bu yaman akını ve cilretll mu~ f8MU\In Klttedeceği. n 
baskını ile. Nazmi istikametinde ta.- değil, zekA ve cilretinin ııent 
arruza geçen mukabil kt?Yvetlerı te- bekliyor, heyecanmdaıı zangıt' 
18.şa dllşilrUyor. Geriden vurulmak gır titriyordu. 
endı~ne kapılan dtl91"an. buna 
mini olmak if}in kuvvetlerinden bır (l] J:ııld Adllye Vflldllerinıteı' 
kısnn aymnıva. Kuşadası ve Söke 1'as ıre proff!ll!IÖr M.alnrıut EBa* 

SORUNUZ---~• 
-----~ÖYLIYELI 

Hastahane Yolu Hiç Kapatıhr mı ? 
Beyoihl okQ1kllllanm ... ı.;. 

8. SuiQ• f - 'lA/l/IMl tıulMl 
pw • ıte (Dllnlanlaa -.-ı> 
...,.... ,....... Şlıflt w .......... 
....... --- ....... ..... edlle
cıek ..._. mllM7e • ı' •• rt 

-~ lll6al.-.,ıdl-
fbıııl!llllle .. • ........... edlJe.. 
... h::;ı•tm ................. ...,. 
tllyece ........ J&lldlilllll .+ 

~öl·• -
adlllın ... ......, Ye ,.mlııı 

.. - lalnnn ..... •wlriliı 

...... mm. 'hntrt ICfJEir .... 

...... Z8/l/1Ml tu1bll •• t .. 

da (Tı'Jt=....... etml)cıa lıllr .... 
J'M) ........ altmda H9t1be bmr 
möı1tbiqtt miUı dH_.. ....,._ 
daa ....................... l'ir
medllderl ~· 
ı.,..tm dUHlwufn...._ .., .,._ 

-- ı 'I ltlrtee lıebıltı'e ._. 
wırnaesıılea eYftl ba ....._... &Gr-
dti, tııt.ldlE eua. ilçtl. Haıtyam -
zası dlkkete aldı. Bana göre Ma<

eea 9 metnıdea ibaret olan hMta-

llw yelaa.a -=•etme bina-

Bel Myw tun.. edDeD 
..... imar mödttrlqünce 

OEV AP - Bu meeelenin 
de bir iç y1lzl1 olacaktır. 
ıneaedllmif oian inşaatın 

aebebl zan obnadıkca ~ 
va.m etmek kanıınl değildir· 
men'i kanun! sebebe mUsterıit 
ğilae o halde men'i karart 
memeli idi. Mevki itibarile 
hane yolunun daraltıımaııı JC 
doğru olma.sa gerektir. BUıO' 
geçit az bir para De iatimJAI' 
bilirken Deride lstimllk 
yeti kamanda daha çok ~ 
istimUlk icap edeceği ştıpb 
Umumun menfaati namın• 
diyenin ehemmiyetle nazarı 
tini celbetmenlz IAmmdır· 
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(Da ı ı incide) * 
rnanynda olnn tebcddUl kadar uıU· 
lıimmı pek nadirdir. 

O zaman memleketin hali Umlt• 
ılzdı. Her şey kaybolmuştu. On beş 
ıene bir dllziye uçurum aşağı git· 
rnlşttk. 

HiTLER 
Diyor ki 

lst1kf1Uinl tı-ırtıa etmek tırtedlğtm hak· 
kmdakı iddia çocukça bir şeydu-. 

1n,rfli%1crle :nıtnA.tunn: yoktu. Yal
nız mnırtemlekelerimlzl !atıyorduk. 
Onun için de bir zaman koymamış, 
bunu blr anlqm& menuu yapmıya 
huır oldıığumuıu bfidlrmlştık. Kırk 
nıilyon lt11oınettt murabbaı arn7.I sıı 
?ıibl olan 1ngUtere bizim mum.e.mı" 
l«!lerlmizl geri vumck istemedi. 11 

ttvar mftn-bahacılar& mahtntıı hlı' 
gÖzıe.rı dffnTnfi tll. KnmlfUBU ~ b il 
kalsa, kendlııi tı:ın lllzumııuz olan h 
.,eyi vennıye razı dej11di. Vilsonu 
vaaıllcrlne rağmen hll'kkmuzı ver 
m4tdller. Uzattığımız eller lıavad• 

(~_T_E_L_G_R~A_F_o_T_E_L~E_F_o~_HA~ERLE~nJ 
Bu milli !elAketin aebebl. lDH -

1018 tıarbinln verdiği neUcelerdL 

"Balkanlara Ümit 
Bağlıyorlar 

lngilizleri Nerede 
Görsek Hücum 

Edeceğiz,, 

AMERiKA Gediz Nehri Taştı 
Ya 19H harbinin mesuıu kim? 

Roosevelt1n emri tızerlne Amerikan 
Alimleri t:ar&fmdıın yapılan telldk• 
lcr de teyit etm~Ur ki mesul olan· 
lar, Almanlar değildir. 

400 KUçUk Harp Gemisi 
Yapacak 

Su Kapladı, İnsanca Bütün Ovayı 
Zayiat ve 

V ington, 30 (A.A.) - De· 
niz programının teveii ve bilhıuı· 
. a 400 küçük harp gembinin in· 
'i lll!ı için 909 mil)"On d'Olar earfı· 
na mezuniyet veren knnun, ayan 
rrı edisince 'kabul edilerek Cum· 

Hasar Yok 

!,GEÇEN HARPTE BüYÜK 

S-6.HSIYET YOKıt 
ltaldt. 
~ALMANYAYA TAHSİLE 

GELSİNLER• 

'' Demokrasir.in 
Geçen harpte .,a.ıııııların tesiri ol· 

dutıı iddia ednemez. ıkl taratta da Beyni Sul1nmıştır ,, 
bUyUk çapta '8}ıalyct yoktu. J.lmıı.n - MllleUcrln içinde lçtlmlli lmllu 
de\'let şeklinin taarruza vesile teşkil J TA malar d vam ediyor. Yüzlerce ınlly<' 
ettiği de Heri BllrOlemez. O zamanki «BİR İNGILIZ YED HA insan l{i}çük zllmrelcr tarntındıı 
idare şeklimiz mqnıtlyetıl bir mo- Y APTIGIMI SÖYLÜYOR. 7 DE idare edilmekten .şık!\yetçidlr. ln~ı· 
narşı idi ki garp ,eldllerlndcn kopye GİL 743 YAPTIM. FAKAT İN• tere bu hl:ılerl teskin için bir tnk• 
edilmiş bir nevi demoknısiden ba.f• GILlZLERIN A,380,000 vaadlerde bulunuyor. Bunlar bir.! 
ka bir şey değildi. HAT Al.ARI VAR. coktan aştı~ız merhnlclerdlr. r 

Harbin asıl sebobl fU ki Alman11lr >ıcrkese tab!t görUnta. 1918 sene- gibi işlerin nasıl yapıldığ'ını nnl 
da?ılll tefriknlanndan kurtuıınu91ar, 1 de huta bir Myaltn maıunı!U ea- ma.k ısUyorllU'fl!I. Almanyaya tnhs11 

harice k~ı tcuvvclll bir devlet kur· 
1

1ı:cı1 • 0 zaman beni ciddiye alBalar· gel:ılnler, kendilerine en yeni yolla 

uncisliğinc gönderi ıni~tir. 
ln1&11 rnc~uhıı.his gemiler a• 

uında mayin toplayıcı gemilerle 
leniuıltı '\'<:ı gemileri de vardır. 

25,000 
Tayyare S{ oku 

Vaıinaton. 30 (A.A.) - Ha· 
vaıı: Hamiye Naareti müteha&· 
..ı ları. f\Uk6mctin 50 bin layy • tnuşlardı. Ortaya yeni bir kuvvet un-, ~ı Yok ederlerdi. P~k kUçUk bir kuv- (lgTetellm. 

ııuru çıkmıştı ki Avrupanın kuvvet v~t olduğumuz için buna tenezztil Eğer makııaUarı, u ullerlnl d 
nıuvazencei adı verilen sistem için· etmedilrr . .Alay euncy1 kl\fi gördU· ~lşUnnekse nıı diye hınp l'.dip kn 
de harici bir cisim g-lbl sayılıyordu. 1 Bu gafletten jstlfadc ednek döJdt,.Jrlar? İçtimai ıElıthattıın bal 

d d1111kUa er. t • 1 

elik bir et.ok t~H etmek proje· 
.ini filen terkett ini konvrenin 
milli müdaf a encümeni a»lırına 
L>ildirrnitlerdir. HUkMıct 25 bin 

M&nlaa, (Vatan) - Sık ınk laf· ı Tapın duelcrin ~ulan awıyor 
makta olan Gediz nehri yln tqmılJ, Buı ııa ( Vauuıı M. ı nıı.lpııf 

Sonra Almanya lktısıı en ..., rUmlzin tohunrnnu ekebildik. t-- utmelerl g'tistt-rlyOT' ki tn llz mili 
bir halde bulunurken blr cih&n dev· pa ynl muvaffıskıyıtl ddc etti. Bir ti lçlnM hareket başlıyor. Bir lnf:'' 

d da mnh· YQ h t 1 letı vaziyetini almtf, ışarı I' et rnl11etln yeniden doğması ayre liz generali, rngillz zablUerlnln ya 
ayyarelik bir etoilde ve ayda 

2200 tayyare imal etmekle iktifa 
edecektir. 2 5 ıbin tayyarelik ıtolı: 
194'2 ncei <b ınde tunamlan· 
rrııı ol-aoaktır. 

v bütün ov yı ııu k pl nutbr. Fa· ve Knracab y hnv llıı!nd t.a.t n de· 
kat lneımca bir ı: ylnt olmadığı I· relerin eulıırı aulmakt.adır. 

ı; j Vallmlz Refik Kuraltan eyJAp 
reçler bulmuştu. Bu iktısadl tan ıy 

1 
verici bir ydir. Küçük adamların nnı yUks~k ırrnıfiıırdan geldiğini ti r 

bizim bakımımızdan haklı v~ ~~ yeniden >.lman istikbaline ve zafe- rl 81lrdUğU ve bunu yo.nlı buldul? 
bir feydi. Fakat dlğerlıırl, bılb tıak· rtnc ınanmalan bız!m ilk kU\'\'et için hUcumlara llğrndı. mıı~ukl 

bl mUhlm bir haaıır da olmamtttır. mınta\miını görm k Uzerc har kot 
Yalnız a1c;ak ruidekl mnhaulUn bir tmlftlr. 

kwnı ıu altındadır. ı Dundan b 9kn Ulu b t d resi de· 

İngiltere bunu kendi mukaddes Jtaynatımu: oldu. generale değn, bndl yanlıo siııtem 
111.r:na bir taarruz sayıycırdu. I IRAF EDER.SEM BENİ ıertn 1uzmaları icap flder. Dl:ı:l rı 
1 OZ J(AMPURI « NH gentrallertmlzln geno olmn.s!le alır 
LK TE.MERK - T ~A TUTSUNLAR» ediyorlardı. lyt \'e ite yarnr ı;enernl 
lngl'ltar cihan ırnparatorluğ\ınU :;::z: ı ı h · hr0 !ta oldu"""nU har~ 

Programın tad''i için Hh bı 
ınucibe olarak ç.ok :büyük bir ok 
bulu~urulduğu .takdirde ıta)ya. 
relerin moda ının geçebileceği l· 
ieri ııürülmüıJtür. 

20 seno evvel yapılan 60 mtıtrıı u· nlır:e akacnıtı y rdc Apolyont. ölU· 
zunluğundakl Gediz küprUsll M nlsn ne.- akmnktndır. Bunun netice.si ola, 
ile muth kat orıuıındıı.. muvasalayı ı rnk J{ raoabey ov ı dıı tamamen 
temin etmektedir. ıul r nltındıı k&lmı,ur. 

u 'n.•nu ı;ö- otınvada bir liberal fcrtçlllk, blr er n angı .... •• bw 
Uç yüz ecnedc }{unn\lftur. µ.,.. " göstermlftir. 
nul hoşlu,.., ile dc.ıMı, zorla YGPmfO· de umumi insanlık cereyanı varıtır. 1 k d 

cı- "u tas d b 'r Milli n\l!YOnı'11%m b r te a ,mı 
tır. H

nrn '---'-1 •-•·tp etml"Ur· De- BI:: bu cereyanların or ın a ı t l -·· ,, .... .., ~ " ferdi · ha t~I değildir. çUmnt bir A manv 
mokrnal ·-'nız maske diye kUllantl· yol tuttuk. Maksadımız ım jl 1 blnl 

..... ~- uııyet• etme!-, ferdin teşebbUsUnQ ve şahsi- kurmuvtur. Nnı:I re m erce ' " 
rnıştır. Binlerce Hint, Mıınr l'I" hıı nP AJmıınvanm mukadderatma h~ 

-IÜR FRANSIZ 
BASKINI 

Efgan lktısat Veziri 
Ticaret Vekilimizin 

Şerefine 

Ziyafeti 
perverl tc'1lerk11Z kamplllnnda, • yetini silmek değildir, anenk umu- kim kalacaktrr. BöyJo bir st.stem' • 

Plsh .. neıerd" ç"-"''tülmU11tUr. Temcr· mnn menfaatini ferdin menfaatinin ı 1 1 An~ıra. 30. (A.~·>. - Bir 1 Dün de Abdülmecit Han, Ti-
... u.-u ., llk h \td harbe d vam etmek nrııtere t · Londra, '.:IQ (A.A.) _ liür 

kuz kampla
-· biz icat etmedik. Dl· üstüne çıkarmaktır. am e ~ 
'..... k cd ı on binlerden bir !el ket olacakt:r. r:ransız '·uvvetlerı' umum·ı k"rnr· 

hç gUnden'ben oehrımızde bu· caret Vekilimizin ıercfine E.f an 
lunf{ltkta olan Afı;an lktuıat v C• bU ük l ·ı w . d .._ . ö):.l • r~ · iter mllleUerln mudu fıkartslnl yı • bunu kabul en er , ·~ ... 

ma.k makBndllc lngtllZler ıcat etti· ibaret olduğu htlldc l1lz blnl,rc, mil- cHEP EL UZATTIM11 g-"abl tu tdbliği retmi tir: 
. . . y e çı tgın e oır " e xıy .nı 

zın AbdUlmecıt Han ıerefine ev• . . • . 

ler. 
Diyorlar ki b!:: dünyayı zaptebMk 

lstlyormu,uz. J{endllerl zaten zap
tetmı,ıer ve arkalarında kan ve g~ 
yaşlo.rmdan lbarot izler tnrakmı~
lıırdır. Dünyanın bUytlk kıııımlarına 
fikirle değtl. kuvveUe h ktm bulu· 
nuyorlar. Kuvvet Jçtfl gelmezse s r • 
mayelerlnl ve lktısadl menfaaUerl 
işe katıyorlar. 

INGILIZ DO~"y A HAldMIYETİ 
Almanynnm dini tefrlkelnrla, ltal· 

y nın ve Japonyanrn diğer ne,; tef· 
r lkalnrla me gul olmalarından ve 
hıır\C.C ltat•ı kudret unııuru teş'kil 
edemcmelerlndıın lngtıter istifade 
etli. Dünyaya h.'\klm oldu. Sonra da 
(km"\•eUerin muvazen~t) nuarlyc
sinl çıkardığı bu, Avrupa kıtasının 
nlzıımsızlıft \'C muvazenCfl!zllğl de· 
mektlr. İngiltere bir dUr.lye .A \•nıpa
hlan blrblrlerlle hlU'.P ttırerck kıta· 
yı acz içinde bulundurdu. 

İngiltere bUtün rutuhat'Inıı. rağmen 
içtimai hakımdan Avrupanın e.n gt.rl 
memleketidir. Hürriyetten, demok· 
rasldcn, liberal sistemden bahsetme· 

"k bir z{lmrt'I tan.· sine rağmen kUçu 
tından idare edilmektedir. D!lnya.rıın 
ıervcUne hlıklm oıduğU halde 1ngil· 
t d uvonlarcıı. insan bundan pay 
ere e m ., ki ~mdan in· 
alnmıvor ve nUfus ço ub' 

• d görOimemlş lıyen merkez A 'lrrupa a 
de.recede cfalet içinde yqıyor. Gıda, 
lllesken, elbise bakımından yoıcsuz· 
dur Ellndcld i.Şlnın de,·amından emin 

• ' __ , ..Aen sonrıun 
otamnz. İngilizler -.,cm 
için buı.lnra bir Uıklm ışeyter va..de· 
diyorlar. Haibuki harp ettikler!nd:'.' 
kat kat fullll!l Almanyada fillen y • 

Pılmı .. •ır. 

lng llte.re kuV\·et muvazen('Si oy\I· 
' bfrhirlne nuna devam için .A \"rupayı _ 

katın dunıyordu. Almanya ve ltalya 
bu sl~temi hayal MJınc indırdılcr. 
Ycnt harbin sebebi işte budur. 

Almanya kunıldu kurulalı tngilte
l'enln taeyiklertnden yakaıımı J<urta· 
ranıanu.ştır. 1914 harbinde dil İngl· 
lizler bUtUn dUnyayı bl~e 1<arfl ayak· 
landırdıtar. öyle olduğu hfllde Al• 
manya mıığlCp olmamıştır. 1918 
kıbeti ancak Alman rnUlet.inln ida· 

resindeki inanılmaz aczin bir nlşaııe
llldlr. 

Alınan rıilleti , böyle Aciz: eller ta· 
rafından idare edildiği halde dört 
•tne bUtUn dUnyaya dayandı. Eğer 
cteınokr !!ive tnanmaaa1ardı d hıl çok 
da dayar ııı.rdı. 
~ r.RAMOFON pi.AKLARI 

Surun lnglllzler 1017 ve 1918 ııe· 
tıcııtne alt propaganda pl!klarını 
l\'r ıııo~rınlanna takmt9lardır. Bu 
'darnıo.r hiçbir .,ey unutmadılar ve 
hiç btr yeni 9ey tsğrenmediler. Hal· 
bukt biz eski vahlmeleri unuttuk ve 
l'e:ıı feyter öğrendik. Atman rnııtell• 
tıe akı usullerle telkinlerde bulun· 
hırya Çalıtmatan gUlUnc;:Ulr. 

öz tutmaktan bahsediyorlar. BI• 
te "erilen s!lzlcr tutulmamı,tır. J.l· 
~anlar, demokrasi tarafından \"eri· 

den lll51:lerln ne kadar hUkUrn9üı ol· 
b u~nu tetkik için pek çok tırsat 
UllllUŞhırdır 
lO ' · 18 sen inde harpten döndUtfint 

taınan bir takım mali mcnfaaUerin 
~tr.ııı~a htıklm olduğunu gördüm. 
ı lrnanYanın tdCllllst kuvvetlerini top
l~~'k lbnndı. Bu kuvveU~ sosya· 
l"n "" nasyonalist sahalara dağıl· 
d 1'tı . Bunları birleştlrnıek ihtiyacını 
llYdtırn. Böyle bir hareket bugtiıı 

yonlara çıktı. Lehltrtıın hıırblnden onra kendile lkincikinun ayı içinde, Çad 11_. .. A d I klüa..ü d v.ermı ve bu zıyılfette Huıcıye 
veı:ııot gun nn o u "' n e ve V-'·'11 Ş"'· .. Sa "·\ 1 1.1 . Tiıearet V&lli Müıtu Ökmen to· ~1 u~ru raç.ol!i u i c ,arı-Nihayet iktidar me\•kllnc geldiğim rine el uz ttım. Bota g-ltU. Garpt k gölü mııntııkıuıında Generııl de 

zaman cUmhurrcisl Hlndenburgun muv tfakıyct1crdm aonra t l<rar c' Larmın t kunuındll ında bulunan 
b~·eklll idim. Yani hukuki :V'Oldan uzattım. Bana hnkaretle hllcurn d kıtaata mensup müfrezeler Trab
demokra•i usullerlle 1' ba ına el- tiler. H t ebbUJllm ~ gtttl, cUr luagarbın Fizan mmta\t ına rr
mek surcUlc demokrasiyi mağlOp kU mali mmtraatler orada halluı mitlerdir, Kıtal nmız Mourı.uk'a 

rnfmdan bir Büte yemeği ziy fctl ciyc ve Tic ret Vekaletleri erk&· 
verilm' ir. 1 nı hazır bulunmu l rdır. 

ettim. menfa.atı rlne h4klmdlr. kadıır ilerlemi ler ve bu ıüııaü tah· 
İf ba41J1a geçtikten sonra on ~ Mücadele devım edNıektlr. Arka rip etmi lerdir. Bundan b ık Papagosun Emri 

(:Rqı ı ınc ıı > x•x sene mUddet mUt\afıı.a ettttlnı esas- ela bıralctı~ımıır: hlchseler, harbin G rum ım~\di de z pıtr.<lilmi ve 
ıardan en kl,içük bir tnhtratta bulun- netic el ne olacaftnı göeterm Ur. dU,mana i anca ve malzemece 
mndım. Bulunursam ta.ta tutıılmıyıt Şarkta ilk kaı,ımıza çıkan Lehlıı· mühim zarnrlır ik edilm" ir. Bir ricik vazifemiz aziz vatanımızın 
lAyık olurum, ~refslz kalırım. DUn- tanı m~tfıp ttık . Norv te blrr çok ltalyan tayyareleri yer· trımamiyet ve hürriyetini müda· 
vnnm "n bUyUk lhtll ıı bir cım kı· kırın cep'hC kurmak lıtediler. tenrı- ı. l y ,ı. Do d foa etmektir. Yesene dü urumuz, 
J-· ,.. r de yt.xı mıotır. a r.uay ra.n nlh t z fere kadar her eyi mu~ 
nlmadan yapılm .. t ·r . Almanyada !arına baktık. Hollanda ve Belçllm d ro Ç d • kııı ndnki kıtıılarımı .., a mın,ı:ı 1 • h eb :rin lahaia ~tımck olm h· 
sınr! ~av.gtıları k 11U .. -m1ş, yerine umu- ·ar]rrnıza çıkmak ist ediler. Avru • ın Mourzu üzer'n Y ptıkl Ti h - ar c .... 
mt menfa.at ıroçm~tlr. dan kovduk. r.ı:kAt esnasındıı maktul du~üş· ı dır. lmu 

Bu hareketin mt\namnı bir tllrlO ~OTUN ÜMİTLER no _M_u_ş_ tur. Baekumandan 
nnlnmadılar ı:e anlamn.k 18temedllcr. tetlkbalden ne beldlyorlnr'? General de Caulle, harekjt Alexandre p pago 
İktidar mevkilnc gelince programımı Avrupa )utatıını htklm bir hald a 1'umandanı Dorand' Kurtuluı 
tatbik edecek mevkide idim. zorla duruyoruz:. Sırası gellrıoe katı d rb nitanrnm Salip rüı:Ce11ini tevcih et. Atir. a Sefirin1izin 
yapm k lslodım. Rayhftağda, diğer ıuı lndlrecc~z. Bu sene içinde bu mi§ ve ordu ~mriyevmisinde 1-cn-
t.oplantılarda söytcdlğfm nutuklar ve t.arıllt hadiseyi göre<:eklerdlr. draini u ıuretlc zikretmi{tir: Beyanatı 
kaleme aldığım muhtıralar (13hlttir Amerlkadan imdat bekliyorlar Enerjiıi ve cesareti ile töhret A . 30 (A A ) - Atina a· 
Jd anla.flll yı kendileri için kolaylaş· Bllmlyorlllr Jel biz her ihtimal gibi kazanmt bir yülcaek ııubay olan J'•n••tı;cbliX. cd"'~r; 
tmnıya çal1'tım. bU~·Uk bir mllleU bunu da iptldadan h apladı\t. Al· ..ı. D nd kıt&lnn ı ba , .. ... t> v 1 · 

1 •· " yardo ayd ' ' ora • f d n n'dd t.. 1 Urkı'yenı'n Atin° büyük t! rl ı ezmemek. ynşnmnlf m" nı "erme,. man milletinin >.merikan milletine t e .. , 
1 tb H •- z ol şın n •. ·d futımndnil nrab'ın an 1.:'··1· • 13. Enıs' Aknvıan, dA Bourııe 1 zım olduğunu an a ın. ıı .... ı • kırtı hltblr dUfllltnlığı yoktur. Her ı en 1 mev 1 znp .,. h 

1 1 d iti ecclmuk 8 ııka etı r .. 
1 

,,1 
•·. • F.·.nvnt'ıenne~ gazdeııinin mu • 

du""•nıı kend lertnin c e aonTa an • y tuılkArdır ..,.,, ,,_ • 
i!j.. şc .,. . t er en a rnmnnca o muştur. bı'rı'ne ıLeyanntta buhmarak Yu· 

rnt ettikleri rnunhedcyi gönUl h°"· Amerlluıdnld yeglne askeri hare· -------------- ıu ıuA'u ile ortadan !<aldırmak lltteCllm. 'ketimiz, vl.ktlle hUl'f'lyet namına nan nın, t rlhinin bu en buh· 
d-"!len inhlll'lle u.,.,.atac:ıklarını sa- \ ..ı katdı1.ı feci 

Fakat. nıı eö_yledlsem Yahudi senna. Amel'il<ıılılınn mllttefiki ı;ıfatue v "'' b' ran ı nınaa ma?UL r fi 

-A ı .. · Cdeınlnl harekete ""Olinnek· onlarla bera"-r mOCftd1tle ot.n1I• ol nıyorlar. Bu pek a~ıca bir 'eyd~. darbenln yalnız d-o t ve mUttcf;ık 
yuuar '" • "" " Almanların \'e İtalyanların 1" yllzU- Tll-k h"'· • et' t f _..ı deüU 
ten ba,ka tesir yapmadı. Milletler maktan ibarettir. Amerlkı bııgOn Y ·ı.u uıı.um ı ara •nu n • • 

nU bUscler böyle hnyııll re dllşmerr f 1. nd bUtiln Türk 
~emlvctinc girdik. Fakat bunun ne• A\·rupa ihtUUına knn,mnk lstlyoı·· a~aıı ynı 7.alm8 il 

" ıer. Alm n mUltecllerlne b'ynnnnme- •ıı • f d d k _J• ı' ll·ı tleet!I bir takım eenellJ< tedly1tJer 811 Avrupa kendini mU<lıı.t- edecek- mınctı tua ın ım enuı m 
. B . tin ter \ ' C bro,ürler ynzdırıyorl r. Biz matemi gibi derin surette h' ede. 

yapmaktan lbarettı. u C4'mıy1t tir. bunları okuyuncıı her biri ic:ln bunu w. l .. 1 · · 
hl•·sız muahedelere belcçlllkt n bnş- +n..-tlter"ye yardım dmok Um idin- ceaın 9(1)' cnn ır. " ~•·t>• .. talan ,e tıılln )'aut1f'llır diye hUk· k S 
ka rolU yoktu. de bulunan }ıerkes öğrt-.nmelldlr ki mUmllzll veriyoruz. F..skl Foıılşe Çay- Meta sasa on 
ESKİ ALMANYA DEGILIZ bu Umltlerlnl kıracaflız. llıı hnrbl biz tung f\'llzetl'ıine mahsu!I yaz.ı1arıa Tazim 

h ki Al ııtemtyoru:ı:. Bizi ortadan kaldırmak bize tesir "apmak fikrinde bulunma-
DUşrnanJıırımız bize ep etı - 6 ı dlr ki ., 

gibi muamele cltlll'r. Halbu· lsUyorlar. HnyreU il' 'recek er ıırına gtllertm. Demokrat memlc-
nıaııY:ı devlet adamları. kendilerin- Umumi harpteki gibi değiliz Ortada kf!llerln beyinleri sulanm tır. 
1'1 es f•at bekllyen setltlerdl. Blz· azimli, le.şkllltlı bir Almın7a var· Alman m111.f'tl kendi menfaeUr.rl-
dr.n men~ o 
ı r

l onlara t>cnzetme'k ve onlar &'lbl ır. tt.a nln ıcııbını yapar.al< ve daima r h· 
e le 'bUvUk h Diğer bir Omltlerl lvt1nın ıHl • b"•lnln nrJmsmdan '"deeektır. 

uamclcyc uğratma en • • m· ... dlr. Mllı\nt\ıı. lhtn ller k tedfp .... •• e.• 
rn I cızım ikldo birde Cene\'rtt· ,,.,, 
kal'f.tt . ~, w beldi duracak ye-rde dikkat etfıinler ki HATA HESAPLARI 

e gidip dılr.ncrtık ctm m • kendi memleketlerinde lhUIAI ltop-
y dl Sekııen mllytın >.lmnnın 
ycmc&ler • ı gilt kUçU muın. 
buna lhti)'Aet yoktur. 11 

• ere • Almanya ile ıtaıyanın mUnu be· 
cUk blr hUkOm t iken blll koc~ im· Unl k• .. dılerine kıya& ediyorlar. BI· 

l )(tuk Parlnk mıızLonız ''ar- .... 
parator u U . cemiyetinin. ıırıAhlıtn tim ltalyay yardım muk bilinde 
dır. Mille er d k tıs tn&.n lııtivccegimlr.ı sanıvorlar. 

bırakma t.oplantıl 11~~c: h:~~I Hava kıllll rımızı Skily ya gönder· 
aıay yeı.I oldujtuntt g k ldığı· dlğfmlz zaman 81cilyanın Almnn 
tcrkederek ~tmiyc mecbur 

8 işgali altına almdıflnı 18ylüynrlar. 
mız yolu tuttuk. Bu gibi at!ıltrle ne Almanya.. ne de 

ıı.ı l karı;ımıza çıktı, ı 
Sern1aym•cdWatrecilemerl yanlllf flkırler ltalyadQ. klmııeyf l(]dıı.tamaz ar. nu 
ım n he.rblnln mlnumı llnlıımadılar. Mağ· 

A a ııer Yahudilerin ırk hislerin· lOp olacaklardır. ilerindeki nradyl 
ne,rett . t t dUnYayı ılslcştird!. 
den doğan ne re na dllf· knMŞ karıt alacaflz. 

iden Kayaer AlmanYABl .n a.RnAN MEDET 
esk 1 4U mantr:klan ~asi !!B~A~'::.-K~A::;.:..":.=....,.....:.:..;~~':':'9;.;...~~ 
mandılar, fimd ' 1 ti Demek ki Balkanlara Umit bıı.ğlıYQrlar. H•l· 
Almanyaııına çevrllm f ' vcuı ot&n bılkl tngıltere nerede S"örllnünıe biz 
hertıanri bir zamarıdal me Btn Al• derh ı hUcum cdcce#iz. Bunu yap • 

Y
a d{lfmandır ar. 

Almanya U rlnl feda etırıek cak kadllr kuvveUiyu:. 
manyanın menfaa e lf bafrn• Balfkalannı ham sUrUkJt-meyl 
için değil, müdafaa için eri ce- umıt ediyorlar. Biz hr-l' ihtimali hc-
gelmlftim. Hlobir noktad• 'orctum. saba kattık ve to.rttık. Sonunda 
kllmemlyc aurıetmlf bulun~bl akl muUalca l'alebe cdecd·tır:, 
Çernberlayn ve Hallfıl<ı ı ... I· d 
adamlar eski u8Ul tahriklere r!nft Adlık yilıı:Un en yıkılacaJhmııı 
ler. Anladım Jd anıa.tmak ıın..mtıyı~: Omlt edlyorlu. Biz her '8Y1mlal teş. 
1 bizi yıkmıya çalıfryortar. S .... kflAtllllJdırdtk. Sulh ZAJllanına. mah
ı:"~ızm kuvvetli oldufunu acıkça auı bolluktan ınahnım kala.catımıır:ı 
ııay1idim. lnanmadılar. Kendileri ya· iptldad•n bntyorduk. Bl1ı aç k&lma-

lana 
aııu.nlar bqkalannın dl- söml· yu. sisdrn ~ı kendileri ac kala· 

.,.. calclardır. 
ne inanmazlar. Ham madde yokluğuna ümit b:ı.ğ· 
KiMSEDEN BiR ŞEY ııvorll!r. Blı:im her •evimiz vardır. 

!.- UK tnt1Uzltr bunun alintfttlerlnl fillen 
t~IYORD _ edik. garUvorıa ... 
- eden bir vey 1Jtl)l11 

BiZ ktm9 Jıarp etmesine bizimle .:ALMANLIGIN INHILAU. 
F'n'nsanın edebilmek zevkindtıı b&f" ..,,.,,. ........ nAAlarla A~ mllleUnl 
mtıcadele BuJta ınUletıerin .-. .,~-·-
ka sebeP yoktur. ·-, 

Bir lngillz mtmcrl yeni bir f ikir 
bulmuş. bf!nhn 1040 seneıılnde yedi 
hatA yaptığımı hesap etrnlş. Heıı bı 
yanlış ... Ben de hMapladım. Tamam 
7i3 hatA yapmışım . Fakat k ndl 
yapuklıırı batılan da hesaptan g.
çlrdlm. Tanuım 4.880.000 dir. Buna 
fnıuısmlar. Jleı; bım çok doğnıdur. 

Diz ııat!ı.luımıza rağmen ileri git
mekte devam edecet;-lz. Eğer kendi
leri geçen s Mkl kadar nkılWık ede
eeklers11 itleri tamamdır. 

11kbnh rda harp tekrar ~lnytn· 
ca gör ceklerdlr ki biz kışı uyku ile 
geçirmedik. Bu lnıvveUe lfatl neti
r ) ı fU veya bu ur ttcı elde edece. 

tJı:. 

1941 HAKKINDA KEHANET 

19H sen 1 )\Vrupanın bfiytık ye
ni nlumr t m mlanacak, lmtıynzlar 
kmlacak, bazı mllleU rln istibdadı 
nlhay t bulac•ktır. nu ıren ic;lndc 
mm Uer araııncta tam anJ~a ku
rulmaaı lçln salar hazırlanacaktır. 
DUnynyı harbe sürUkliyen Yahudlll· 
tin rolll ıt0na ıı lm lftlr. lırtlkbal için 
aöyledlklerlme evvtll'f! rülmllşlerdi. 
1atl'!'lenıe ~mdl d gUJııllnler, fakat 
dotru oıktıtrnı G'Örtı<:tıklerdlr. Bu· 
gtln bize dQ~an olanlar yarın Ya
hudilere kıır'ı dahili M"Y nler cep
heleri kuracaklardır. 

Allah blıı:t terketmeslnl 'Bu sene 
lc:ln de dunmn: bUdur. Y ısamn Al· 
manvo! Ahdimiz: ııon ncf~re kndar 
mllcadelc ctmelttlr ,. 

.Mina, 30 (A.A.) - Gcncr l 
Meıakeu'ın milli cenaze mereeİ• 
minin yarınki cuma ünü y pıl· 
ması mllhtemeldir. 

Müteıvcffanın ceşedi bu Un ki· 
lisede t~ir edilecek ve halk ce
nazenin önünden g~~ilccektir. 

C xctelorln lbitdfrdi ine ö~e 
General Meta1'a111 ilk defa 17 ki. 
nunu ani tarihinde toplanan k • 
bine toplantııında raha'taızl nmıı 
ve bo~azından ımutıtuip olduğu 
ant. ı!m~tır. İki ün 80nra kendi· 
ıUne muvaHaluyetle neticelenen 
bir mellyat yapılm hT'. BH hare 
boia.ıından kapıl n lbir mikrop 
ceuen b raakl rda mevcut müz· 
min üt.ere tetıir eder dahilt bir 
k«n bot nm aına eebebi)'et ver• 
miş ve üç defa kan nakledılmi • 
fü. Son def eah gijnü öğleden 
10nra d kan nakledilm • tir. Hu
t nın v iycti fenala mı • Ba ve· 
kil koma haline airmi ir. Viya· 
na-ya bir Yunan tııyy re i s(jnderi. 
!er K' mütdh ııaıı Pr. E:kkener ge· 
ıirilmd. islenihn' ede Pr. ancak 
General Metalcs ı' ın öliimündcn 
bir buçuk a.t sonra l\tinnya gel
miştir. 

Romanyada 498 Kiti TeVl<if 
Edildi 

Blikre,, 30 (A.A.) - D . N. 
B.: Resmen bildirildiğine göre 
IOO i•y•n hareketine if!İrak eden 
mü evviklc~n 106 sı Bükrcfte, 
292 si taşrada tevkif cdilmlıJlir. 
Şimdty~ k.ndnr n1ev.ktıf:lann ismi· 
ni bildiren hiç bir resmt tebliğ 
neffedihneml!!tir. Yalnız ealci 
BUkreş Polis müdürü nlbey Zav• 
diano'nun mcV1kuilnr arneında bu. 
lunduğu bilinm~ktodar. 

Matsuol{a 
Diyor ki! 

«Amerikanın Muhtemel Müda· 
halesi Kartı mda Japonya 
K liyetl Hardtet Edecektin 

To~. 30 (A.A.) - Harici· 
y- Nc-zm B. Matauoka, D~ct 
mcdilinde ıu beyanatta bulun· 
mu tur: 

c- Birle ık Amerika Devlet• 
lcrinin bugUn:kii vıu:iyctl nlamak 
' tiyeceği huaueund ki ümidimi 
henüz tiil'T\nmile kııyibeıtmi deği· 
lim. E.ııırcn hu adbepledir ıki Va· 
ıington'a büY\l'k elçi olnralc Aml· 
r 1 Nomurn'l'.J Ki)nderdim. Amir 1 
Veıi~ton'd n zik bir v ifc ile 
ta"·zif edilmiştir.~ 

H riciye N zırınd n, Amerika .. 
nan muhtemel mu.dahnle i h k· 
kında sorul n :bir uale B. Mat· 
su oka ou cevabı vıcnn • ır: 

c- Amerikamn mub:temel 
müdah lesi ka ında J ponya 
katiyetle h relceıt edecektir. > 

Sovıyet • Japon münn etleri 
h kkında ıorulnn biT ıualc de a. 
Mat•uo'k • cSovyetler Birliğinin 
Çan Kay ~· e y rdım etmcae 
nthayet verce •ini ümit ediyo· 
r\lım> demi e de bu lhueusta a· 
rih beyan t bulunamamrytır. 

B. M uolca eözlerini bitirir· 
kcn, Amerikanın harbe irmeai· 
nin lbcteriyet için bir felaket te • 
kil edeceği hakkında Amerlkan 
miHctinin nazarı di!Ck ini celbet· 
m ' tir. 

Üçlü Paktın lnkiJafma lıtirake 
Gidiyonnuı 

Tokyo, 30 {A.A.) - O. N. B : 
Japony nın yeni Berlln bOyllk el· 

çl t B. Oflına dUn dcnıhte etti 1 \'&• 

ı:lf h 'k!(ında gar. tecil re fU beya
n tla bulunmuttur: 

'OçlU 'P khn unmt lnklf tını te
min tr.ın ıartecfllen gayretlere f9t1-
rak t'ltmek üz re Berlln gtdlyonım. 

Japon mtııotl unutmamlllıdır ki fU 
anda J~ya. Almanya v ltaıya 

arnııında ıı, birli 1 yapmak en mU· 
him V Zlfcdlr, 

Ront Çaki'nin 
Cenaze Merasimi 
Budn~t , SO CA A.) - Bu Rabah 

mlltevcfta harlcly nazırı Kont Qıa. 

l<y'nln cena:ı:esi, bUyüt. bir mera
simle kaldmlmqıtır. 

Hariciye Vekilimizin 
Taziyesi 

Anl<nrıı., 30 (A.A. Macıır ha· 
riciye naaırı Kont Caal<y'nln vefatı 
dola.yııılle Hariciye Vekili &W<rll Sa· 
raco1tıu no Macar b~vek111 Tf'Jekt 
aro.aında tazly ve t.eş kkUr tell'ra!· 
!arı tealı tıdllmlşt.lr 

AFC:AN 
lkhsat Veziri lstanbula 

Geliyor 
Ankara, 30 (Husuıi Muhabiri. 

miz.den) - Adliye Vddli Fethi 
Okyıır. b ir kaç glınden'bcri Anka. 
rada bulunan E.fgan lktıııet Ve
ziri ıbu akısamki ekspresle latan .. 
bul hareket etmişlerd ir. 

Efgnn Ticaret Veziri tedavi ı· 
çin Avrupnya gitmektedir. 

HAVA 
Harbi 

Vi.helmshavene 42 inci 
Hucum 

Londra, 30 (A.A.) - H v& 
Nezaretinin tebli~i: 

Çarıam'bayı pcr,cml>eye lbağ 
layan dün gece, küçüle bombardı
m n grupu, Wilhelmsh vcn'de V< 

imali garbi Almanyuında diğer 
hedeflere bir nücum yapmıttır. 
T Y1Yarelerimi:ı:in hepei il.terin 
dönmü tür. 

Dün Wilhelmshavcn' e yapılan 
hücum, harbin bidayetindcn'beri 
bu mühim Atm n deniz Ü ime 
yaptlan 42 inci hücumdur. 

İngiltereye Akın 
Berlin, 30 (A.A.) - RCMni 

tc'blii: 
lngiliz MI 1arı üzerinde muh • 

rcbc keoif uçuşları y p • n Alman 
havn kuvvetleri merkezi JnWlıe
renin rk aııhillerinde ve lniilte· 
renin cenubu rldsinde eodiı ri 
tC#ie bn hücum etm · ercfrr. 

Kar kuvvctlerin'C meneup--;. 
:zun menzilli toplar dn l~lltere· 
nin cr.nubu r&' inde bulunan as 
keti hedefleri bombardıman et• 
rmotir. 

29 - 30 !kanunusani eecesi mu· 
harebe t yyarelcrinden mliTek· 
kep müteaddit ta)"Yııre filolan 
Londra civanndıdci askcrt hedef• 
!ere infilaklı bombalarla yangın 
bombaları atmışlardır • 

Ruzvelte Verilen 
Salahiyet 

(Baıp J lnalde) *=* 
dolar lllhlsıır ctUrllm 1 hakkınd 
verilen bir cUmhuriyetçl ta.dil tekil· 
tını rcddetmt,ur. 

B :ı:ı tadil tm knbulU ile yeni ek· 
linl nlıı.n proje, B. Roosevelte şu aa-
1 hly11tıerl v rm ktedlr: 

1 - B Rooeevcıt, mUd ta.uı A· 
m rlka l3i.ı1 devletleri itin hava
tt olan hUkflmellcr h bma lllr:um
tu telAkki olunan bUtUn mUı:laf l 
malum ini inşa ettir bilir. 

2 - Bu malzemeyi aat bilir, d ,. 
?edebilir, klralıy blUı veya>ıut ödllnr 
verebilir 

3 - Bu mlldntnn vasıtalarını ta· 
mir ve tr.erUbc edebntr. 

( - .AlAkn.dar hUkOmetıer~. mll· 
d foa hakkında haberler verl'blllr. 

G - Mlid fna vasıtalarının itıra· 

cına. mlm:ı.fülc Cldeblllr. 

Amerikanın Bertin Deniz Ataıeai 
Yatinaton'a ıÇailnldı 

Vıa lniton, 30 (A.A.) - Bah 
riye Neznrcti Berlindc bulunan 
Amerik mn deniz atıışeei Schr11· 
eder'in Va inston'a dönmek üze
re emir aldığını bildirmiştir. A· 
m.r.rrl. ... nın Londra deniz ataşeaı 
Kon'tramiral Chormley üç gün
denhr_ri VaşÜ,lgton'd bulunmak
tadır. Her iki dtmiz ata e inin A· 
mel'ikayıı çağmlmı olmıısı Bah· 
riyo e:zaretinin Avnıpada cere· 
yan eden h rekat hal&ında t f8İ• 
lnt nlmıık isteme.sine atfeclilmek· 
tt.dir. 

Dün Kendimizi 
imtihandan Gecirdik 

' (Ba ı 1 lnclde) - •-

beplerilc -beraber y~un binde on 
beşi bulur. 

Harp bize gel-ecek mii' Bilmı· 
yoruz. Biz harbi ramıyoru:z. Fa· 
·at kendimizi ve emniyd saha
mızı tehdit eden bir tecavüz k r· 

ında knlır k, bunu her birimi7 
erler gıbl cesaretle k r9ılayacağız. 

Şunu da hiç bir z.aman hatır· 
f'lan ç&armayacağı:z ki harbi biz· 
den uzak tutmanın yolu bu~an 
yılmak d~ğıldir. buna rn ddi ıu· 
rette olduf.u kadar manevi suret· 
te de huır olduiumuzu hiç kim
.ede en kuçük bir oUphe kelma• 
yacak eurettc iptidadıın ö ter· 
meluir. 

Ahmet Emin YA l.M \ · j 
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Sümer Bank YERLi MALLAR PAZARLARI Müessesesi Müdiriyetinden: 

NAZiLLi 

Diinkü Hava Tehlikesi 1 ıoaıA 1 
ao tıU.'iClKA~'L-X rn ı ı 

Kapalllf 

Denemesinde Sterlin 
Dolar 
lsviçre Frac. 
Drahmi 

5.24' 
132,20 

31,14 
0,9975 

ıL 
Leva. 1,6225 
Peçete. 12,9375 
Dinar 3,175 
Yen 21,1375 
İsveç Kronu 31,0050 

E ·,.,!fi ,.e Tahvllat 
Merkez Bankası peşın 110.-

Orkestra Kameri 
2 Z/J 941 1-azar akşamı saat (~O , 

de Türklve Sağrr, Dilsiz ve K6rleı ' 
Tesanüd Cemiyetinin 7 kişilik (Kör· 

1 

ler orkestrası) ikinci konserini E\I· 
mlz salonunda verecektir. 

Her iki toplantınrn giriş kartları 

Büromuzdan verilmektedir. 

Dünkü hava denemesinde Beya .zıt meydanında mefruz bir bomba, Sirlrııicf ..,.&anında İperitli saha kireçleniyor 

En T ehlike!i 
Noktada En İzmitte 

Sıtma Mücadelesi 
lmnit (Vatan) - Karasu sıt

ma mücadele tetkilatı verimli bir 
aurette çalıfma'ktadır. Son altı ay
lık deVTe zarfında !burada sıtmalı 
olarak 18, 103 !kişi muayene e
dilmiş. bunlardan 1O,1 42 si te
davi altına alınmıştır. Karuuda 
11.250 metre uzunluğunda kanal 
açılmı~ 10, 150 metre uzunluğun
da kanal temizletilmiş, 1 600 
metre murabbalık bataklık kuru
t.,lmu.,tur. 

Sıtmalı vatandaşlara da parasız 
kinin tevzi olunmaktadır. 

Krasuda ve vilayet dahilinde
ki sıtma mücadele faaliyeti tak
dire değer kıymettedir. 

Muallimlerin Yardım Sandığı 
lıımıt (Vatan) - Şehrimizdeki 

ojyetmef'l\er ve Maarif münteıip
ıerr aralannda bir yardmı sandığı 
ve yardtm cemiyeti teşkil etmeğe 
karar vermişler ve faaliyete geç
m"lerdir. 

Adliye KöyÜnde Bir lıtasyona 
ihtiyaç Var 

lzmit (Vatan) - Geyve ile 
Ooğançay iııtas)'onları arasında !1 

bulunan Adliye köyünde bir du
rak vardır. Posta katarları bu du
r .. kta yalnız bir dakika kalarak 
geçmektedir. Adliye köyü dura

"',- Manisada 
San·aı Kurslarl Aç.ldı 
Manisa, (Vatan) - Ziraat 

V ckaleti Yüksek Sanatlar Oku
lundan mezun olan mütehassısla
rı yurdumuzun muhtelif yerleri
ne dağıtmış ve Manisa vilayetine 
de ( 3) mütehassıs göndermiştir. 

1 

Vilayetin tensibile (Hacırahman
lı) köyünde kunı açıp faaliyete 

ı geçmişlerdir. Bundan gaye köy-
lumüze her sanatın fenni yolunu 
öğretmek. ve onları her bakım· 
dan aydınlatmaktır. Kursta ma-

Emin Nöbetçi 

rangozluk, Demircilik . .Ziraatç.ilik A - d 1 · 
hakkında ders verilmekte ve hat. , gız ve lf erınızı 

~aa ~~v::sae:~:ıkt~~l~r. uş~~:: RA DYOL ~N 
1 

m~ddeti ( 6) ayd~r. (t>) , ay ik~al 
edılınce ba,ka bır merıtez koye 

1 
gıdip orada da ayni §ckıide va-
zıtelerinc devam edeceklerdir ı iJ t--=-1----=- ·· d.. .. •• _ ...,.., • e ~ vucuunumı 

bir ~ok bastabklara kartı ıkoru· 
Karqöz Geceai ı lununu 1 j . ,~fO z 

EmmönU t1ıuAtı\ aıKJcıı: 1/2/194'1 
Cumıırtesl akşamı saat l20.SO) da Ağız, mikroplara kartı daima 
bir Karagoz gecesi tertıp cdılmiştır. 1 açık olan bir kapıdır. En büyük 
Bu toplantıda Evimiz lJıl ve Edebi- hastalık mikropları bu kapıdan 
yat şubesi reisi Doçent Sabri Esad girer apın içinde yerleıir ve 
~lyavuşgil turatından Karagoz hak· 1 i : __ 1_ •• ud 1 Ç .. rük · 
kmda b.r musahabe yapılacak ve tr- 1 ço a...-- vuc e yaya ır. u ' 1 

fan Aı;ıkgoz tarafından karagöz oy- bakunaaz bir tek difİn üatiinde 
natılacaktır. milyonlarca mikrop bannabile- ı 

ğından tam 20 köyün halkı trene Mefruz bir bombadan yualanan bir vatandq tedavi ediliyor 
binmekte, fakat bu bir dakikalık 
tevakkuftan halk layıkile istifade 
edememe'ktedir. 

ceğiııe göre tehlikenin büyüklüğü 

kolaylıkla anlatılabilir. 

Adliye köyü ve diğer 20 köy 
halkı meyvacılrkla ve ziraatle iş· 
tigal ettiklerinden mahsullerini bu 
vasıta ile nakledememekte ve bu 
yi.ızden daima zarara uğramakta
dır. 

Köylüler Adliye durağının is
tasyona kalbı ıçin Münakalat Ve· ı 
kaletine muracaatta bulunmuş
lardır. 

thrac.atı çok fazla olan Adliye 
durağının istıuıyona çevrilmesı 
müstahsili pek memnun ve müste. 
fit edecektir. Kuvvetle i.ımit edi
lıyor ki, Vekalet, bu haklı isteği 
ıs .. &f edecektir. --o-----
Zabıta Haberleri: 
Masa örtüsünü Silkerken Sokağa 

Dütınüt 1 
Kadıköyde Baha~İye caddeıin· 

de 5 numaralı evde oturan 19 
yaşlarında Nezihe adında genç 
bir kız, evin balkonunda masa 
örtüsünü silkerken muvazenesini 
kayıbederok sokağa düşmüş ve 
muhtelif yeri-erinden ağır surette 
yaralanmı~tır. Nczıhe Haydarpa· 
şa Nümune ha~aneaine kaldırıla
rak tedavi altına alınmıştır. * Bebekte Yoğurtçu ıt0kağın· 
.fa 5 numara!: evde oturan Nuri· 
n.n 6 ya!>ındaki oğlu Bürhanettin, 
odada oynamakta iken içinde 
kaynar su bulunan çamaşır tek
nesının ıçıne düşerek muhtelif 
verlerinden haşlanmıştır. 

Küc;uk Biırhanettin Şişli Ço
cuk haataneeine kaldırılarak teda. 
vı altına alınmıştır. * Ga.z:liç~mcde Demirhane 
caddesinde 145 numaralt kürek 
f abrikası!:!da ç.alışan Hasan Sarı
kaya, faıbrikada çalışırken aol eli
ni makineye kaptırznı~ır. Par
maklan ezilen Hasan Cerrahpaşa 
hastanesine 1'aldırı?mı~ır. * Sabıkalı hm.ızlardan Nezihi, 
Oıtaköydc kahveci Kemalin dülc· 
kinındaki çdtmeceden paraları 
çalarak kaçmııea da zabıta tara
hndan yakalanarak Adliyeye tea. 
lim edilmiştir. 

I>memede itfaiye ekipleri van em 

' ' J 

Sirkecide hakem heyeti den eme faaliyetlerini teftit ediyor 

Çorluda Sıtma 
Mücadelesi 

Çorlu, (Vatan) - Sıtma mücade
le Çorlu 11ubesi mlicadele mıntaknsı· 
na ayrılan sıtmalı mınt.akada 940 
yılı içinde 410 metre kanal, 3690 
metre ark açmıttır. 19750 metre mu 
ra.bbaı bataklık kurutmuşlar, 1 U50 
metre dere temizlemişlerdir. Bundan 
başka bır bend, 30 kUçUk gôllln su
yunu boşltmışlar, 11825 klşiyı teda
vı etml~ler, 90 kılo kininden başka 
1357 adet te taUı kinin sarfetmış
ler ve kurutulmuında gUçIUk çeki· 
len dere ve sularda 36 kilo Pariıı ye
şılı dökmek surellle mücadeleye de· 
vam etmişlerdir. 

Ankara Kayakçıları 
Uludağda 

Bursa (Vatan) - Ankara Gazi 

Terbiye Enstitüsü kayakçıları Ulu
dağa çıkmak üzere şehrimize gel
mişlerdir. 

Ankaralılar şiddetli bir fırtınada 
dıığa çıkmak itıtanif}erse de .muvaf· 
fak olamamışlardır. Saat 9 da Bur· 
sadan hareket eden kayakçılar 14 
Uncu kilometrede bulunan jandarma 
karakoluna ancak saat 1~.30 da va
rabilmişlerdir. Kayakçılar geceyi 
orada geçirmişlerdir. Dağda karın 

ırtlfaı 3 metrcyı geçmektedir. 

Yeni Neşriyat: Bu açık kapıya 

( Nam;k ;~emal) in Es:ri RA DYOL IH 
Ttiı·k Dil Kurumu bilyUk vatan 

şairi .Namık Kemalin doğumunun 

yüzi.ıncü yılı dolayısıle ştlnsı, cs1ıri 

ve tesıri hakkında çok kıymetli bır 

cııer neşretmiştir. Hu esen ya.zan 
Necip .Fazıl KısakUrektır. ~serde 

büy!ık \"alan şairinin şahsiyeti hak
kında soyundan başlanarak baba ve 
ana kdkleri tcsbit edılmlş, Jl'k olçU
slle Kemalin aıle hususlyeUcrı tt!ba· 
ruz ettirllmi<ıtir. BUyUk şairin ço
cukluk hayatından başlanarak genç· 
liğı hakkında çok kıymetll malumat 
verildikten sonra sıyasi ve edebı ı;ıah
sıyeti blitUn varlığı ve eserlerlle tas
,;r olunmuştur. BUyUk şalrın hııyatı· 
nı, yaşayış ve duygularını, vatana 
hizmetlerim hakklle tebari.ız ettlı en 
bu resimli eserden okuyucularımız 

çok ıstifade edeceklerdir. 

sibi mikrop öldürücü hassuı 
% 100 olan bir nöbetçi dikmeli

ıiniz. Sabah, öğle ve akıam her 
yemekten ıaonra günde 3 defa 

diflerinizi fırçalaymız. 

DR. İHSAN SAMl 
lstreptokok, lstafilokok, pnö
mokok. koli, piyoslyaniklerln 
yaptığı çıban, yara akıntı ve 

cilt hastahklanna karşı çok 
tesırli taze a.,ıdır. 

ŞEHiR TİYATROSU TEMSİLLERİ 
TEPEBAŞIND.ı\ 

DRAM KISMI 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

EM1LIAOALOTl1 •

•5'1'1KLAL CADDESİNDE 
KOMEDl KISMI 

BU AKŞAM 

Sa.at 20,30 da 
K!&ALI!t ODALAR 

Her gün gişede çocuk ,.,nı~.lieri için bilet veri!ır. 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantelll bir kuruşluklar darp ve 

piyasaya klı.fi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelııiz bır kuruşluk· 
lann 31 Mart 941 tarihinden sonra tedavWden kaldırılması kararlaş· 
tırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar ı Nisan 941 tarihinden itibaren artik teda· 
vill etmlyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene mUddetle yalnız 
mai sandıklan ile Clbnhuriyet Merkez Bankası şubelerınce ve Cümhu· 
rıyet Merkez Bankası ,ubeei bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası fUbe
lerincc kabul edılebllecektlr. 

Elinde dantelsız bir kuru,luk bulunanların bunları mal sandıkları ile 
CUmhuriyet Merkez 'e Ziraat Bankaları şubelerine tebdll ettirmeleri 
ilan olunur. (9035) (12523) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AHMET EMİN Y AL.\IA.'ll 

Ba91'dıtı Yer: VATAN MATBAASI 

I 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarnıf Hesapları 

ikramiye Planı 

-

" ,, 
,, 

1 adet 2000 Liralık= 2000.-
3 > 1000 > 
2 > 7M > 

" > 500 > 
8 > 250 > 

35 > 100 > 
80 > 50 > 

300 > :;:o > 

=2000.--

=4000.--

Ke.,cıideler : 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 

tos, 3 .ıkinclt.eşrin tarihlerind• 

püır. 

RiDA DiŞ SUY 
Boğaz ve (grip, kml, lusa.nnk) gibi salgın hastalıklar zamMında 
ra. yapılmakla ağız, boğazın antiseptisinl temin eden kuvvetli 

dezenfektedir. 

Tlrldye C••llarlJIU 

Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lıra.!!1-

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve ticari her nevi banka muameleler!. 

Para blrikıtreaı-.. 28,808 Ura lknmiye ,·eriyor. 

Ziraat Banİuısmda kumbaralı ve ihbarsız arr nesaP 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ı•e 
daki plina göre ikramiye dafrtılacaktır: 

f adet 1,088 Urabk f,880 lira 100 adet 50 liralık s,ll!fl 
4 » 680 » %,IH » 120 » 40 » 4,tJlll 
4 • ~ » l,IOO » 180 » 20 > s,,., 

40 • 100 • f,009 • 

ı>tKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ~ 
tı dll.şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazluile v 

Kur'alar ııeaede 4 defa, 1 eyUll, 1 blrlnelk&nan, 1 mat& fi 
ı laazlran tarlbJertnde çekilecektir. 
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