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•• 
Uç Sene 

Nefret, korkunç bir yıkıcı 
kuvvettir. Fakat saf bir kaynaktan 
fııkıran sevgi onu mutlaka boğar. 

Yazan: Ahmt!l Emin YALMAN 
l 0a ç sene evvelini dü;ıü
W nelim: Harici Alem, 

4t.tUrkün hutalıaını derin bir 
~ita ile takip ediyordu, Tür
""eyi yakından tanıdıklarını 

' ecnebiler blle bir nok. 
~ birleılyorlardı: Türk mil
~in mukadderatına yeni is
.~etler veren büyük adamın 

~ durur durmaz Türkiye mut
...._ çökecekti, milll menfaati 
~tarak, sen ben kavgasına dal
~asına ihtimal yoktu. Çünkü 
Grlya' tarihinin bütün misalleri 
~lltacajını ve dalaca&ını zannet. 

tcek yolda idi. 
~ GunUn birinde Atatürk gozunu 
Padı, Türklyeden öyle derin 

tltın feryatları yükseldi ki hiç 
bı.. ınilletin tarihinde bir e;ılne te
~f edilemez. 

:Sütün Alem şunu gördü: Türk 
~Uetinin müşterek surette atan 
~ kalbi var. Bu kalp, asil his
\. le dolu, çok hassas bir kalptir. 
~erek surette elem duymak 
't' eti sonsuzdur, Demek ki bir 
Ürk milll vicdanı var ve bu da 

lll1ırıu ve olgun bir haldedir .... 
~ ?ılnıetın ortaya koyduğu birlık 
'l'u istikrar manzarasından sonra 
hı tkiyede kurulu bir rejim ve 
ı." kanuni düzen bulunduğu da 
"'lil oldu ve bunun en büyük 
~~ru karşılayacak bir kuvvet 
~~!ikrarda olduğu en çetln tec
~n geçti, 

nun çok güzel alametleridir. 
İnönünün üzerinde ağır mes'u

liyet yükleri toplanmıştır. Türk 
inkılabının nice yaratıcı safhaları 
vardır ki muvazeneli, ölçülil bir 
düzene muhtaçtır. İktısadi haya· 
tımızı adeta yeniden kurmak lA. 
zımdır. Sun'! kırtasl gidişin ye
rine hakiki ihtiyaçların icap et
tirdiği canlı, verimli sistemi ge
çirmek ve meziyete göre ilerle· 
mek usullerini en geni;ı bir mana. 
da kurmak bir zarurettir. Mille. 
tin; demokrasi haklarını dosru
dan doğruya kullanması için a
tılacak adımlar vardır. Bunlara 
ilave olarak dünyanın lUla de· 
ğil, tam manasile sürekli bir barı
şa kavuşmasına ait vazifeler ve 
manevi mes'uliyetler d~ bizim 
üzerimizde toplanmıştır. 

İsmet İnönünün bütün bu ağır 
işleri ba;ıaracağına itimat ve iman 
besliyeblliriz. Çünkü İsmet İnönü 
m4?mleket için de, dünya için de 
umumi menfaat mefnumunun 
sarsılmaz ve vazifeden hiç şa~
maz bir bekçisidir. Bu iki nevi 
umumi menfaati bir tek nevi 
umumi menfaat haline koymanın 
yolunu bilir 

Çünkü İs~et İnönü, bugün nef· 
retin hakim oldu~u dünyanın or
tasında sevgiyi temsil ediyor. 
Türk Milli Şefi, nefreti bilmiyor. 
Sevmeli biliyor. Nefret korkunç 
bir yıkıcı kuvvettir. Fakat saf 
bir kaynaktan fışkırmak şartile 
sevgi, nefreti b<ığacak bir udret 
peyda edebilir. 

Çörçil din de bir nutuk söyledi, Bu nutkunda da Çörçil alınan 
tedbirlerden bahsediyor. 

Çörçil 'in yeni 
bir nutku 

Amerikan 
donanması 
faaliyette 

Akdenizde, hakimiyet 
bizdedir 

Yakmda bütün kuvveti
mizle darbeler indireceğiz 

L ondra, 10 (A.A.) - M. 
Çörçirin bui:ıin Mansi· 

onhouse"da söylediği nutkun lam 
metni: 

«- A vrupanın hemen hemen 
tamamı, nazi zulmu altında yere 
kapanmıştır. Hitler'in Polonyayı 

istila etmek suretile sebebıyet 

verdiği harp, şimdi Avrupa kıt'a· 
sını yutmuştur, Afrikanın şimal 

Çö rçil 'i n 
nutkundan 
parçalar 

* Avrupanın atisi biç bir za· 
man kana bulanm11 ıneş'um 
ellere bırakllnu~cakhr, * Hitıerin idam müfrezeleri 
bir düzine memlekette her
gün faaliyette bulunuyor -
lar. • 

* .Japonya ile bir ihtilaf ı;ık -
ınasını ciddi bir endişe ile 
karşılayacağım. 

* Birleşik Amerika Japonya 
He bir harbe kalkıısırsa, BÜ· 
yük Britanyanın deklaras_ 
yonu da bir saat zarfında 

vlrilmi!'} bulunacaktır. 

* Uzakşarkta herturlü tedbir 
alınmıştır. 

* Vazifemiz nekadar ağır ve 
yorucu olursa olsun, hüku
metimiz, Hltlerle ve nazi 
rejimi mümessillerile mü
zakereye girişmiyıecektlr, 

sedilir bir müşk,iile uğramı;ıtır. 
KatmcrJi cani nazi ıulyabanlsi 

Bitler korktu 

1 Dün· Atlıtürk'ü. andık 
• 
lnönü, Ebedi Şef'in muvakkat 

kabrini ziyaret etti 
Bütün\ Türkiye, büyük ölünün manevi huzurunda 

i ç t e n g e 1 e n b a ğ 1 d ı k 1 a e ğ i.1 d i 

Dün başta İnönii olmak üzere bütün millet Atatürkün manevi huzurunda 
ihtifal Türk biıtünlutunu göster mi tir, 

efildi. Dün 

- , Ankara, 10 (Hususi muhabiri. 

P • G b •• f ı mizden telefonla) - Bugün Ata arh rupu, ugun op anıyor !türkün öh.imilnün yıldönümü mü. 
, nasebetile Ankarada hazinli~I 

r.~~tatürk gözünü kapar kapamaz 
~nun hükmü yerini buldu, 
~k Millet Meclisi Reisi mu. 
. -.tat devlet reiai sıfatını aldı, 'i dört .. at içinde de Türkl
~n ikincl Cümhurrel!ıi seçildi. 

<~ı Sa. 3, 8i. S de) , doğusuna niUuz etml§tir, Asyanın 
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==~=====~ 1 daJMi WYttk bir itWDlftl yuıabUfJ', 

Katmerli cani nazı gulyabanisi 
HIUer, hunharhklarının doğur_ 

~u dttaya fnlia1itün senltlili ve 
heyecanı karşısında koı-ktu. Kor
kan Fransız milleti değil, Hitler
dir. Hitler, rehineleri öldürme 

Şükrü Saraçoğlu 
beyanatta bulunacak 

nlsbetlnde muhteşem bir merasını 
yapılmış, .sabahın saat ı indeD 
itibaren bütan caddeler muvakkaf 
kabri ziyaret etmek için istical 
etmekte olan insanlarla doluydu. 
Saat 8 i 30 geçe başta Meclis Re
isi olmak üzere Parti Genel Sek
reteri, Ba§Vekıl, Vekiller, Müşir, 
kordiplomatik, d<?vletin yüksek 
ırıemurları, Halkevi arkasındaki 
asfalt caddede kendilerine hazır

lanmış olan yerlerde vazlyetlerir'i 
almışlardı. 

.\~ gazeteleri belki havadis 
~ diye muhtelif ihtmallerden 
~ ~ttiler. Fakat Türkler için 

O
• ~ batta yakında kUrenln ,geri kalan 

T R K dörtte birine de yayılabilir. 
Bitlerin idam müfrezeleri hergün 

bit reis diye bir tek iSim hatıra 
Cetebilirdi: Atatürkün, lnönünde 
~~?hl.IS talihimizi yendi~ini söy
"'l:Qıtl insan, garp cephesıne ku
~llda eden insan, Mudanya ve 
~n zaferlerini kazanan insan, 
~kil sıfatile inkılap prensip. 
) hi yürüten, demiryollarımızın 1 
ııı~lınasını, iki beş yıllık iktısa
tt.. Plinın tatblkını temin eden 
~let adamı .... 

toprağına 
düşerlerse ..• 

Bulgaristona inen Rus 
para~ütçüleri bu 

ihtimal düşünülerek 
hazırlanmışlar t lıılemlekette bu değişiklik oldu· 

ı:,. laman ben binlerce kilometre 

~ta. Amerikada bulunuyor. yaka I anan s o v yet 
h . Türk milletinin en büyük 
~ buhranı vekarla, birlikle, tam paraşütçü/eri arasında 
tı istikrarla aşmasını uzaktan if- Bulgar firarileri de var 
htr1a seyrettim ve bunu bir mu-
~· diye karşılayanların yazdık· Sofya, 10 (A.A.) - Gaze. 
~nı, söylediklerini sevinçle o. teler, Bulgar topraklarına in· 
'llCluın ve dinledim. dirılen paraşütçülere ait tah. 
le takat memleketten gelen gaze- kikatın neticelerini neııret-

lttdeki lisan hoşuma gitmiyor. mişlerdir, 
~· (Mllll Şef) tabirine bir türlü Bulgar topraklarına be;ı 
~ 1knuyordum. Kendi kendime paraşütçü grupu indirilmiş ve 

l'ordum ki: bunlardan biri Stroma ile Se. 
'-....._ Bu tabir TeşkiUıtı Esasiye ı:ı.nık arasına bırakılmı:ıtır. 
(: tlunumuzda yok. Neden sadece Paraşutçülerin bir kısmı öl· 
~ltıhurreisi, Devlet Reisi deni!- dürülmUş, diğerleri de yaka· 
~or. Hulüskar bir hava yarat. lanmı;ıtır. Paraşiıtçülerden iki 
~ ın mutlaka bir yolunu bu- si Rustur. Diğerlerinın çoğu 

~ lllar oluyor. Ben memiekete ~·· devlet müdafaası hakkındaki 
tı.J.b de gazeteciliğe tekrar kavu· kanun mucibince mahküm 
tlil'siırn (Milli Şef) diye yazmağ:ı edilen firari Bulgarlardır. 

ın varmayacak. Paraşütçulerln ifadesine aıö 
\ 1.temlekete geldim, gazet.ctlli~e re bunlar yapmak teşebbiı· 
~"uştum ve bir müddet sonra siınde bulundukları işleri ba. 
~ :tretıe gördum ki (Milli Şef) şarmak için Rusyada yeti~ti-
lı~lrinı kullanmalı bir hulüskfır. rilmişlerdir. Bunlar hareket 
~ tseri değil, tabii bir halin ifa. etmeden evvel kendilerine 
hı 1 diye karşılıyorum ve bu ta- Bulgaristanda büyük bir çete 

"1 severek kullanıyorum. 1 hareketi beklenildiği, İsyanın 
~ ()rtahğı yakından görünce şu· muhakkak olduğu ve ahalinin 
~nladım: İsmet İnönünc Cüm- sabırsızlıkla paraşütçiileri bek 
~elsi sıfatını Büyük Millet !ediği söylenmiştir. Paraşüt· 
~ lisf vermiştir. Fakat (Milli cüler hareketlerinden evvel 
~lı > sıfatını kendi kazanmıştır. Bulgar firarilerinden Gorgi 
~ııu yapmak için de yumruğunu Dimitrofu ziyaret etmişler ve 

il, kalbini kullanmıştır. ondan talimat almışlardır. 
tıı~İlll Şef, (diktatör) demek de. Dimitrof kendilerine de. 
l'ıı Clır. <Aile reisi) demektir. İs- miştir ki: 
~ı. İnönü hcrtOrlO şahsi hislerin Depoları, fabrikaları yaka. 
~~ Uııe yükselerek Türk yurdun- cak, köprüleri, demiryollarını 
~e bir aile samimiyeti, b[r sevgi tahrip edecek Almanları ve 
lı(ı ~rnniyet havası yaratmış \'t? Bulgar devlet adamlarını öl· 
ıt;;Uk Türk ailesinin tabii reisi düreceksiniz. 

{ knrşılnnmıştır. Paraşütç.ülere ayrıca veri· 
bıı- sınet İnönü kendi evinde iyi len talimat mucibince bunlar 
~ llilc reisi, iyi bir babadır. İşte Türkiyeye indikleri veya Türk 
~ ltıeziyetleri evinin hududunu topraklarına ı~mete mecbur 
lı, ış, büyük evimizi doldurmuş- kaldıkları takdirde Bulgaris. 
tr. Fakat burada da durmamıs· tanda haxırlandıklannı ve 
l~ 'Italblni doldurnn sevgiyi bü. Bulıarlstan tarafından rönde-
'ıırı insanlığa açmıştır. Son nut- rildiklerini söyliyeceklerdir. 
"1da yer ve ifade bulan barış. ~ 

İYet ve insanlık duyguları bu- i~ .. ,-----,------" 

bir düzine memlekette faaliyette 
bulunuyor 

programına daha fazla devam Başvekili n 
cesaretini bulamadı Tahmin eder b 

meclis umumi 
bulunması 

heyetine 
muhtemel A vrupanın vaziyeti son derece. 

de müthiştir. Hitler'in idam müf
rezeleri hergün bir düzine mem-

siniz ki, bu, merha~etten, şefkat- e ~~ 
Dokuza beş kala, miğferli' 1 • -ten, nedametten de!:il, korku. · ___ _ 

Ankara, 10 (Hususi muhabiri- kerl bir ihtiram kıt'ası hazır ol 
f mızdeıı telefonla) Parti Grupu kumandasını a!dı. Saat tam do. 

lekette, Norveçte, Belçikada, Fran 
dan, fena adam kalbinde mevcu. 
diyetini hisı;ettiren şahsi emni
yetsizlik haleti ruhiycsinden ileri 
gelmiştir. (alkışlar) 

Avrupanm mukadderatı hiç b ir 
zaman kana bulanmış meş'um 

ellere bırakılmayacaktır 

Tanrıya hamü. 
etme günü 

1 
yarın saat 15 tc Biiyük Millet kuzda Milli Şef İnönü ellerinde 
Meclisinde toplanacaktır. bir mor menekşe demeti olduğu 

Bu toplantıda Hariciye Vekili halde göründü. 

sada, Polonyada, Çekyada, Slo
vakyada, Slovenyada, Yunanis· 
tanda meşguldürler. Bunların 

hepsinin fevkinde Ruslar teslim 
olduktan sonra binlerle ve onbin. 
lerle katlediliyorlar. Amiral Dar
lan'ın Alman civanmertliğini öğ
mesi, ;ıu sırada Fransız kulakları 

için yersizdir ve fatihlerle ve 
Fransızların katillerile dostça el
birliği yapmak planları çok his· 

Atiye ve esrarına nüfuz edile- Ruzv.=lt 20 sonteşrinde 
mez. Fakat aşikar olan bir nokta 
var. Avrupanın atisi hiç bir za
man bu kana bulaşmııi meş'um el· 
lere tevdi edilmiyecektir. Geçen 

J\Ieclisin tatil olduğu müddet zar· Saat tam dokuzu beş geçerken 
fında geçen siyasi hAdiseleri ve İnönü muvakkat kabrin bulundu
bü.~ün memle~e~lerle olan normal ğu Etnoğrafya müzesi kapısından 
munnsebetlerımız hakkında Gru.

1 

girmiş ve en yakın silah arıpıda· 
pa beyanatta bulunacaktır. Çar- ,n e;ısiz kahraman Atatürkün hu_ 
şamba günü de Meclis öğleden 1 ~runda ihtiram vaziyetini almış· 

(De,·amı Sa. 3 Slt 4 de) + 

Kara liste· 
Bu listeye, şehrin 
kasapları da idhal 

namuslu 
ediliyor 

Celeplerin tahakkümü yüzünden M ühendis 
Me k teb i etsiz kald1. Şehr i d e ay nı 

ôkıbet tehdit ediyor 

ffmerika halkmm. harbin 
çabuk bitmesi· için dua sonra snat 15 de toplanacaktır. tır 

Tphmin edildiğine r.:öre bu top· ı A. k d bilt .. , k'll _,, etmesini istedi . . . r nsın an un ~ c ı er ~ 
lnntıda Başvekıl veya Harıcıye . . . ~ • 

Vaşington, 10 (A.A) - Ruzvelt, 
Tannya hamdetmu yününUn tarihi. 
ni 20 Sonteşrin olarak tesbıt etm iş 

ve Amerika halkından mUcadeltıniıı 

V kil . i .... 1. 1 h t' muvakkat kahrın önunde egıldı e ım z .uec ıs umum eye ıne 
ler. 

sliratle bltmesJ ve arz Uzerine hUr-
rlyet, uhuvet ve adaletin avdet et· 

beyanatta bulunacaktır. 

Litvinof Amerikaya 
hareket etti 

mesl için dua etmesini istenıışttr. Nevyork, 10 ( A .A . ) - D . N: B: 
RelslcUmhur !IUnları itli.ve etmiş.: Kuybişef'den Ncvyork Tlmes ga· 

tir: Zt'teslne blldlrlldiğıne göre Bırleşık 

Ocaklarını ve kıymetli hUrriyeUe. devletlerin Moskovn BOyUk Elçısl :>t. 
rlni kahramanca mUdafaa eden mll- Stelnhıı.rdt ve Sovyetlcrin yeni Va
lctlere istikbalimiz namına ylttikçe şlngton BUyUk Elçisi M. L!tvinof, 
artan bir sUratle yardım ediyoruz. tayyare ile ve Tahran yolu ile Ame
İnsanlığın manevi vekarııııı. . bUtUn r1kaya hareket etmi.Şierdır. 

mflletlerin nıUsavat dairesinde mua· M Lltvinot·un başlıca vaz!fesl A-
mele görerek hUr yaşamağa hakları menkan harp malzemesinin Sovyet· 
olduğuria inanmağa devam edıyo· ler Birliğine sevkin hızlandırmaktan 

ruz. ibaret olacaktır. 

1nönilnün kabirden ayrılmasın. 
den sonra Halkevi salonlarında 

heyecanlı bir merasim yapılmaya 
başlanmıştır. 

İçel mebusu ve Ankara Halke
vi başkanı Ferit CelAl Güven bin
lerce kışinin oniınde irat ettiği 

merasimı açış nutkunda ezcümle 
demiştir 'ki: 

Et muhtekirler! Ş<'hri tehdit etti- :0------------------------------------------
ler. Fiyat Murakabe teşkl!Atıııı da 1 

1(- Bundan 3 yıl önce tamam 
bu saatte öteki aleme geçen Bü
yuk Atamızı anmak, ona karşı 

sonsuz minnettarlıklarımızı, say. 
gılarımızı tekrarlamak için top
lanmış bulunuyoruz. Şimdi bil
tün bır vatan hatta, efendiliğin ne 
olduğunu bilen, hiırriyetini se· 
ven, şerefli insanlık onun alemine 
dalarak başlarını eğmiş bulunu· 

tehdlde başlayınca komisyon bir kaç 
muhtekirin hakkından gelemlyect'ği. 
nl anlıyarak işi oluruna bıraktı. lşte 
tııtanbulun et hikayesi. .Dun· yapılan 
komisyon lçtlmaında koyı~n istihsal 
eden mıntakalara yazılan raporlara 
cevap gelmedli! için etin eski fiyat
ta bırakılacağı bildirildi. 

Mezbahaya giden kontrolörler ta· 
nındığı için kendilerinden bir fnyc;ln 
temin edilemiyormuş! 

MUhendis mektebınc et tedarik e
demediği için kontratı fesholunup 
pey akçesi musadere olunan mUtcah. 
hlt gibi, her gUn resmt ve hususi 
mUesse..,elere karşı taahhilde gimıl~ 
tüccarlar, bu fiyat yllksclmesl Vl' 

mal bulunması karşısında cPcsJ• de
vıp, taahhütlerinden az bir zararla 
?<urhılmak çarelerine ba,vuruyorlar 

Halk. 80 kuruşa aldığı keçi etine 
bile razı olduğu halde kasaplara yal· 
•ıu\mak mecburiyetinde bırakılıyor_ 
mu1 ... 

- Ka.r;aplar suçlu mu? 
- Hayır! 

İşte suçlu olan bir kaç koyun tlle
carıdır. Bunlal' "et yUzUnden elde et:. 

<Dennu Sa: 3 sil: 5 de) /§/ 
Atatürk yahuz Türk ırıilletinin d efil bütün dünyanın sevgisini kuanmış, Dün kordiplomatifin 
mümessili olarak onun maaevi h u zorunda etilen Amerikan eltisi b ötiin dünyayı temsil ediyordu 

1 

yorlar. Ondan ayrılmış olmamıza 
rağmen, onun arkada bıraktığı 

acılara rağmen ruhlarımız inkı. 

l lfıbın düsturları içinde sapsağlam, 
sarsılmamış, yıpranmamış bir 
halde durmaktadır. Çünkü kafa. 
mız tek bir cihazla i;ılemektedlr. 

Doğruluğıtna inandığımız tek 
bir hesaba dayanmaktayız. Bu ci
haz, bu hesap Kemalizmdir. Biz 
bugün vicdanlarımızda ebedileş

miş Atatiirkle birlikte bizden 
ayrı düşmüş olan fani Ata· 
tilrkün matemini tutuyoruz. Göz. 
yıışlarımızı fanisi için akıtırken 

ebedi Atatürk bizi hayata, şerefe. 
hUrriyctP doğru le§Vik ediyor. 
Bunun içindir ki liç yıldır, tek 
~aşkınlığa, tek sapkınlığa düşme. 

dik. Kcmnlimzde değişmez sınırlar 
vardır. Bu sınırların dı;ıına hiç 
bir menfaat, hiç bir yabancı hul
yanın kuvveti bizi çekemedi. İçi· 
mizden sapkın çıkmadı, Ne dü. 
şündilk, ne yaptık, ne yapıyorsak 
ve ne yapncaksak Kemalizmin 
davasına uymaktayız. 

Ölcilmüz yalnız budur" 
(Oevanıı Sıı: '?, ı;:· · .ı de > ,,. 
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Dün Atatürk'ü d k fıGJl:üNıDl!EN an ı 1'nl~f 
~ 

Ya7..an: Maurus YOKAY 
crM. Kadıköy, H9yılol'paşa. 

klidar ve Kw:guhl'llk halkııttn tO 
l•ı ıtr,ıtıc ktimUrlerkU 6Mıllen· 

beri ŞUe, Ömerli ve AlenMlatın
aa-n arabalerıa komUr iıMllren 
köylülerden almağı Uet eClln· 
mJşlerdlr. Bu &ene, kı meıa fiyat 
ittırat ızlığı, kısmen de kömür 
depoculnrı ile antlnrı a!;)rla.n ma
halle kömilrcülerinln '!B.lgını 

yüzünden bu semtlerde oturan· 
la.rın ekserül kömür alamamıt
lar,. kö~ esnafına muhtaç kal
mışlardır. Gelen kömUr arahala.
n, Alemdafa yolundaki Çakmak 
ba7ın denllen me\•kJ ile Muhadr 
köyü araı;ında mahalle kömür-

Bütün Türkiye "O,, nun 
1 aziz hatırası önünde eğildi 

İngiliz 
bahriyelileri 

Peşte sahiline Ferit Beyin 
t~' 11-JJ erk in hakkını t(l5ilıtl 

u-ıı ntek, Seiiira. alt ol3Jll ser>-
ıı•· ra \·ermek gerektir: Almanlar 

kuvvetlari gelmişti (Jlefı ı ladcle) = 
6Undin sonra ~nver Ziya At~ 

tüı'k mevzuu etrafınlla bir kon1:!i> 
ma yapmış, arkasından eaır xa
mlran Boıkır $İddcUe alkıelanan 
Rapor adlı &lirini okumu~ur. 

ra ha rblnıfe, İngilizler de jt'ııi' 
harbln6c ü tat tloğrusu. 

tnglltero Bahriye Xczaretinlll f)lt 

tebliği, her biri 6200 tonluk fil ,_. 
flf krtn az6rle ikişer bin tondall _. 
ha kllçiik hacimde iki torpıto ~ 
rlblnln Ak<lcnlzdtl bir ttah•an F 
kafll !iline karsı kaüott;ğı bfi~ 
mu\'affokıyc11 blldinnektedlr. •ı: 

)11.li kafll~l on vapurla btınlart 
maye etlen torpido muhrlplerlıııltr 

- Bu Affan Beye bır hal oldu, 
dedi, karşıda çalı çırpı var, her ta
rafında böğUrllenıer ıM,;mış, Affan 
B~y bunları guı ağacı diye görllyor. 

Hasan Paşa kahkahalarla gUldU. 
Affan kendi kendine tekrar sordu: 

- Neden bu şakaya devam edi
yor ? İşin içinde ne var? 

Bu sırada Peşte sahilinden bir 
top atıldı . II~an Paşa dedi kı : 

Bak, karşıda top atıldı. 
Affan Bey tasdik etti: 
- Evet, paşam, top atıldı, Ses 

Pl'"1l' tarafından geliyor. 
A2'1'all söze karıştı: 
- Bir defa lop değil ..• Sonra 

gUrUltU Peşte tarafından gelmedi, 
Buda tarafından geldi, kale kapı
lal'ının kapanacağı hakkındaki işa

ret Olacak, 
Fakat ben pek iyi duydum ... 

- Affedersin, beyim. Fakat yan. 
hş aörUyorsun ve fena işitiyorsun. 
Bu sarhoşluktan başka bir !ieY ••• 
Senin için UzUlmeğe başladım. Ga
liba sana bUyü yaptılar. Zaten Peş
te tarafında klm top atacak? Bü
tun karargfth dUn Buda tarafına 

geçmedi mi? 
- Belki de beklediğimiz yeni 

kuvvetler gclınl&tlr, Kllçük paşa 
ile Ferit Beyin kuvvetleri .• , 

Affan Bey bunu söyler söylemez 
dilini yutmak istedi. Hacı babanın 
ihtarını hatırladı. Az.rallin yanın
da Fcridln adını anmak caiz değil. 
di, 

Azrail, paşanın koiundan çeke
rek dedi ki: 

- Paşam, gel, Tunanın kenarına 
inelim de bakalım, ben mi haklı
yım , bey mi? 

Peşte sahiline Ferit Beyin kuv
vetleri gelmişti, Çadırlarını dik. 
meklc meşguldü . Bir aralık bir .sü 
\'arl kolu karşı tarafta belirdi. Ba. 
şıntta gUıel bir delikanlı gidiyordu, 
Bunun Ferlt Bey olduğunu Affan 
Bey tanıdı, Azrallln de kar§ı kıyı. 
dakl yüzU herhalde görebileceğini 
dU1Unerek teIAşa dUştU. 

Yalnız Hasan Paşa bir şeyler g6 
remedl. Bu kıza tutulduğu günden
beri Adeta kör olmuştu. Kız ~in 
yanıp tutuşuyordu. Visalfne bir 
tUrlU kavuşamamıştı, Kız., bin bir 
tUrlU naı ve cilve içinde paşayı 
çıldırtıyor, fakat teslim olınama. 
nın yolunu buluyordu. 

Affan Bey memnuniyetle ba
~ırdı: 

- Ben demedim mi? Ferit Be
yin tA k~ndlsl... Kuvvctlerilc gel
miş. Hem de işte sUvarllerln ba. 
şında at oynatıyor. 

Kendi kendine bir defa daha 
kızdı. Hak kazanmak endişeslle 
Fcrldin adını tekrar anmıştı. 

Az.rall kahkahalarla gillerek: 

- Aman, dcdl, gillmcktcn ba. 

HERGüN BiR FIKRA 

Korkak kim? 
lklncl ultan l\lalunut dc\'rl rl-

callnden • ultaıııado 'lrhnıet Bey, 
eli açıklığı rn hcktaşl tıırikatJne 

se\'gl \'e bağlılıfa ile mrşhurdıır, 
Beşlktaşta Tarlabaşında bulunan 
bUylik konağının sel!lmlık dalreslu· 
de, kapesı herkese açık bir tek&.e 
gibi, yerli ,.e yabam·ı babalar, de-
11elc.r ''e canlar hiç ek Ik olmaz 
\e SCJfrası ~ bir gUn ntl aflrslz 
kalmaı.tttı,. fehmet Bey ile, bu 
g~lp gidenlerin gönWlerinl hoş et· 
hte.k Vö her birerlerini birer "uret
le sevlndlrtnekten k~ınmıızmış. 

8u konağa sık ık gelen ve haf. 
filarea ııoııt erenlerden Ç.ankırılı 
Haı;an Baba, terbiyeli ve nazik ol
dufu kadar ita korkak bir adam 
imiş. Gıx•elcri sokağa ~ıkmaktan, 

ıUndilı. bile ol a kırlarda geı.mek
fen çeklnlrnıı,. Babanın hu halini 
bilen ultanzaıle l\lelımet Bey, bir 
gece, Rııınelllılsarındakl hektaşl 

acrglihına gitmek üzere katırına 

biner, altına bir merkep \·erdlil 
Hasan Babayı da önUne ürer. Ru 
melihlstırı mezarlığına gelince, ba
banın Urkekllğl lle biraz gülüp eğ
lenmek ister. 

- Baba Sultan, der. Ru yollar 
biraz acayiptir. Sağa \'C sola dik· 
ktıt gerek. 

Biraz onra Hasan Baha, mer
kebinin m<'.zar taşlarınclıın ürktli
ğtinU, yUrUmcmek Jçln al·akldtını 

dlredlllnl giirllr. tstetnlyc Meml:\·e 
gUler, vc: 

- Behey hııy,•ıı11. Ben Ailem oğ

lunun diri lnılen korkarım ama, 
ııen de ölUie.rlnden korkacak ka. 
dar titel<mlşln. !öıenlnlo yola devam 
cAlz Cleğl.L 

Der, m~rkebln yularını çeker , .e 
gUlmemek için kendini zorlayan 
Sultanzade)1 cıflıl<h bir kahkaha 
atms,a mecb1tr ,eller. 

yılac:ağım, .tHfan Bey karşı kıyı. 

da su ta;;ıyan kızları bir süvari 
alayı diye görüyor! 

Affan Bey titredi, Kızın bu şa
kalardan maoksndı ne olduğwıu 

&imdi kavramıştı, Fcridin adını 

defalarla tekrar ettiği için artık 
gizlemeğe imkfm yoktu. Bunun 
için Hasan pasayıı Mnerelt dedi 
ki: 

- Paşam, cariyenc emret de 
benim gibi zavallı bir kulunla bu 
kadar alay etmesin. Ferit Bey bü. 
tiln kuvvetlerile beraber karşı. 

mızda duruyor. Biz onları iyice 
gördüğümüz gibi Fertt beyle be. 
raber biltUn erkekler de ca.rlycnl 
görebilirler, Emret de savuıısun, 
bu kadar erkeğin kar5ısına açık 

baııla çıkmasın. 

Azrail, bir deliden bahsediyor 
gibi bir tavır takınarak tekrar 
paııayn döndü: 

- Affan Bey aklını bozmuı;, 
paııam, dedJ. bana söylesin baka
yım, süvarileri nerede görüyor? 

- İşte karşıda, Peşte sahilin
de, •• Ya çadırlara ne diyeceksin? 

- Macar kızları, kurusun diye 
karşıya keten germl3ler, 

- Ya tırampcte sadalarma ne 
buyurulur? 

- Kızların söyledikleri şarkı. 
• lnrdan başka ses duymuyorum, 

Affan Bey endlııe ile sakalım 
karı;;tırdı: 

- Paşam, diye cevap verdi, 
bu kız seni nldatmıya çalışıyor, 

göz.ünü aç, • 
- Paşam, bu zavallı Affan Be

ye bUyO yapmışlar, arasıra böy. 
le hayaletler g5rüyor. Hatırlar
sın ya, kendisini Erdele gönderdi 
ğin zaman getirdiği malumat da 
yanlış çıkmıştı, Ya o zaman da 
büyülü idi ve hayaletler görmile-_ 
tü, yahut seni aldatmak için Erde! 
beyinden rüşvet almıştı. 

Paşa hiddetle bağırdı: 
- Söyle Affan, hangisi doğru? 
Affan, ıtacı Babayı tekrar ha· 

tırladı. Bu şeytan kızın hakkın. 
dan gelemiyeceğlni anladı. Ne ce
vap vereceğini bilmiyordu, Kız 

onun yerine cevap verdi: 
- Üzülme, paşam, rüşvet alma

mıştır. BüyUdilr. Ben &imdi o bU. 
yüyü bozarım, zavallı Affan Beyin 
gözü açılır. 

Azrail havuzdan bir avuç su 
alarak Affanın yüzüne serpti ve 
bir takım slJzler mırıldandı. Son. 
ra dedi ki: 

cüleri tarafından karşılanmakta 

ve ba. suretle toptan alacak hal 
ka k&mllr bırakılmtımııktadır.» 

Bunu bir okurumuz yazıyer ve 
soruyor: 

- Bu arabaların eskisi gibi 
Bağlarbaşındakl Çiftlik gazi
nosu meydanına getlrtUntesl, sa 
hş 'Ye fiyatların ·allikaclarlarca 
kontrol edilmesi neclen ihmal e-

Halkevlndekl merasimi miltea
kıp onblnlerce kişi bir !!el halin. 
de başlar öne eğilmiş olduğu hal
de AtatUrkUn kabri önünden geç
mlslerdir, 

Etnolra!ya mUıcsl geç vakte 
kadar açık kalmış, hemen hemen 
bütUn An'karalılar kabri tavaf et
mlılerdlr. 

htanb1&lda yapr1an merasim 
Ebedl Şef Ata.tUrkUn ölllmtınUn u. 

çUr.cU yıldllnUmU mUneııebetlle dUn 
bUtUn Tilrklye, BUyW< Kurt.:arıcısını 

hürmet ve tazimle andı. 
Memleketlıt her tarafında yediden 

diliyor acaba! yetmişine kadar bUtUn vatandaşların 
\..lllıiıı ____________ _.J kalplerinde Ebedl Şefe karşı duydu-

396 sandık 
çay geldi 

Son günlerde Basra yoluyla çok 
miktarda çay gelmiştir. 

Fiyat Murakabe komisyonu dUn
kU toplantısında. bir kaç gUn zarfın
da gelen 396 sandık çaya fiyat: tes. 
bit etmiş ve çaylar dUnden itibaren 
piyasaya. çıkarılmıştır. 

Bundan başka Hlndlstandan çok 
miktarda kok<> ipliği de gelmiştir. 

Bulgura azami 
fiyat konacak 

Son günlerde pirinç fiyatlarının 

fazla yUkselmcsl Uzcrine halk bul
gura fazla rağbet etmlye başlamış 
ve bu yüzden baz.ı muhtekir bakkal
lar bulgur fiyatlarını alabildiklerine 
yüksel tmlye başlamışlardır. 

Blr iki gUn zarfında bulgur fiyat-
larında. beş altı kuruş kadar bir 
yUksellş göze çarpmaktadır. 

Fiyat Murakabe Komisyonu bu 
yükselişi naztırr itibara alarak per
şembe CUnkU içtima devresinde bul. 
.ırnra da Azam! 11atış ;tJyats. tesblt e
de(ektlr. 

Çaldığı 180 lirayı eğ
lence yerlerinde yemiş 

Mehmet adında bir araba.er, geçen
lerde, Şişlide bir apartmanın 3 Uncu 
katında oturan Vedadın dairesine 
hava gazı musluklarına. tutunarak 
,girmiş ve !çerden 180 lira para 1le 
bir takım eşyalar çalmış, kaçmıştır. 

ğu eoneuz hllrmet ve saygı bir kere 
daha anıldı. 

Dün vatanın her köşesinde olduğU 
gibi, İstanbulda halkevlerinde, Unl• 
versltede, mekteplerde Ebedi Şef 

AtatUrkUn ölUmlinUn UçUncU yıldö· 

nUmU dolayıslle hazin ihtlfaller ya. 
pıldı. 

Hallcevlerl, baillodaları ve mek
teplerde tertip olunan bu· ihtlfallere 
Ata'nın ebediyete intikal ettiği an 
olan taM saa.t dokuzu be9 geçe baş· 
landı . 

Eminönü Halkevlnıle 
Emin8nU Halke\'indeki merasime, 

Reis Yawz Abadanın, halkı beş da• 
kikalık ihtiram vakfetıine davet eden 
6ÖZ!eri ile başlanmt,hr. İhtlfalde Va. 
Ji namına Ba.y Osman Ergin, Deniz 
Komutanı Tuğgeneral Osman Akaç, 
Emniyet müdür muavini Demir, def
terdar Şevket, Maarif mUdUrü Tev· 
flk Kut ve şehrln tanınmış kimseleri 
hazır bulunmuşlardır. 

B~ dakikalık tA.zlm sUkCltundan 
sonra Yavuz Abadan bir nutuk söy· 
lly@rek demı~tır Rl: 

<- BlyUk inkıl!pçı At:atUrkUn e
bediyete intikalinden Uç yıl geçm iş 

bulunµyor. Bu zaman içerisinde kal
bimizde bırakblı acı lmsilmedl, arttı. 
Şu dakikada Türk mUllyet.çlHk I· 

manının bUtllı'ı kWtUr mabetleri, ruh. 
ları kutaaı bir ödevln heyecanlle ka
natlanmış Türk ev14Uıırlle dopdolu
cıur. Türk yurdu Uzerinde mukaddes 
bir &lyanet htıleei g'ibt btkllyen mA· 
nevi varlt#ın hlblanmım doldurdllğu 
h~ içerisinde sana la.yık olııllalt 

kararı katil!inl vermiş insanı.,. hu· 
zur ve emniyetle mllll haklarına zor. 
ıu bir kıskançlık, milli yurduna taş. 
kın bir sevjl ile bağlananların azmlle 
tekrar ediyoruz. Ebedl istlrahatgll· 
hında rahat ve musterlh uyu. 

İ}lliYersitede yapılan ihttfalıle, (lnçlcr hürmet ve tuimle 
büyük ataları nı anıyorlar 

!etek Takııim abldt$lne bir C•lenk ko
nulmuştur. 

Unh·enltede 
DUn tabah \Jnlveı·sltentn merkez 

f>inası holünde de bUyük bir ihtifal 
yapılarak aziz; ölünün bUyUk hatıra· 
sı hUrmeUe anılmıttır. 

Merasime tam saat 9 u beş geçe 
Rektör Cemil Bilı<el tarafından söy· 
!enen kısa. bir hitabeden rıonra baş. 

lanmıştır. Rektör, AtatUrkiln ö!ll. 
mUnUn bugUnkU UçUncU yrlal:lnUmiln
de TUrk milletinin başında onun bU· 
yük halefi ve dilnyMlın geçirdiği en 
gUç gUnlerin güvenini toplıyan btı

yük şefimiz İsmet tıı.önUnUn arka
sında <0> nun büyük hatırasını an· 
dığını söylemiş ve orada bulunan pro 
fesör, doçent ve talebelert beş da
kikalık bir fhtlram sUkfltuna davet 
etmiştir. 

Beş dakikalık bir sUkflttan sonra 

Profesör Hıfzı Veldet, lnkılAp tarihi 

bakımından AtatUrkUn şahsiyetini, 

eserlerini anlatan bir hitabede bu1un 

mu~tur. 

Profesörden sonra biri kız ve ikisi 
erkek olmak Uzcre Uç Unlveraiteli 
heyecanlı ifadelerle arkadaşlarının 

hislerine tercüman olmak istemişler
dir. 

Genç 'Üniversitelilerin nutukların-

dan sonra :Mlllt Şctln Tllrk milletine 
hitabesi okunmuştur. 

Merasimden sonra gençlik, Sa.. 
rayburnu parkına giderek AtatUrk 
anıtına çelenkler koymuşlareır. 

Edirnede ihtifal merasimi 
Edirne (Hususi muhabirimiz

den) - Ebedi Şef AtatürkUn ölil. 
münOn üçüncü yıldönümü mOna
sebeiile bua:ün Halkevinde matem 
ihtifali yapıldı. İhtifale büyUk ve 
essiz yaratıcının ebediyete intikal 
ettiği an olan saat 9 u 6 geçe 
baslandı. 

İhtlfalde basta Umumi Milfeltlş 
vekili Sabri Öney, Valimiz Forlt 
Nomer, Parti müfettişi Kocaeli 
mebusu Ragıp Akçe, Komutanla
rımız, Müfettişlik ve VllAyct ru. 
esa ve memurları, Parti ve Bele· 
diye mensupları ve bütün mual. 
llmler ve halk bulunmu tur. 

Hnlkevi reisi Dr. İsmail Hakkı 
Kutmanın kısa bir hltabcslle açı
lan bu toplantıda ayakta bef da· 
kika saygı valtfeılnden 6onra 
AtaturkUn hayatı ve eserleri hak
kında bir hitabede bulunulmuş, 

Milli Şef İsmet İn6nOnUn Ata
türk htık1tındakl beyannamesi 
dinlendikten sonra Atatürk abl. 
desine müteaddit çelenkler kon
mustur. 

lptal edilmiş 
B resinin pasolarda kullandığı 

resinin pa.solarda kullandğı 

yanlı' bir mUhUrden bahsetmiştim. 

okuyor demektir. Bununla beraber, 
yanlış mühilriin iptal edllml' oldu
funu bllalrdltlnden dolayı TraM\·a.y 
idaresine teşekkür ederim. 

İCAP ETMEDİ Mt ! 

'"" her biri onar hin tonluk tld ti'' 
kruvatörftC'n mUt~kklldlr. 

tng!Uz harp gemlleri, ıtaıyan ~ 
mi tebJllı:.lnde de itiraf edildifl ıııtı 

~ "'' re vapurların hepsini «arka ar llıi 
yab hatırnu~lar, bundan ba,k9 bir 
rı .JorJ vellalıtllft zamanında 
llcUnrUsUnli hasııra ü("l'atn11ya 111"" 
\•Affak olmu tardır. tıJıı 

KArılenın \~ refakatr.llerln it 
kuwetıne rafmetı harbe tutot" 
İngiliz gr.mllennile top atcşııılıı ff 
manc\'r:ı kablllyctliıln ne kadar .,
saplı lıfare e6lldlğl ıtıila,ilır. I• 

Bu chesapı& vesile ile ımtırıi1\9 
flllz donsnrua~ına aft bir fıkf'll ıiJ 
dl. 

İngiltere Kralı mlitc\'(•ffa ~:it 
<'I .JorJ, nllah111fl 7.atuanınb ~ 
tnglllz harp gemi. in~e staj r"

blr ~ub:ıymış. i' 
Bir gün ğt'ml ~eler hııllndf Ilı 

kumandan ''Cllahtten, bir he58P ~: 
parak grmlnln bulundufu yeri 
yfn chncshıı istemiş. Veliaht ~ 
bınr ~·apmış ,.e kumandana _., 
nuş. Kumanclan kafıaa bir ıiı • 
tıktan onta: 

- Altes, <lemlş, lttfen şaptcJll~ 
~ıkarınız. -

Askerlikte böyle bir şey ıtkt ~ 
ma6ı~ınn göre veliaht şa-ı:arrıut 
sıırınu,: 

- Nlcln kumandanrm ! Jıl" 
- ÇUnkll Alt.esin yaptıfı bU gırı 

ııaba göre, gcınimlzln şu anıl• .. 
C~yrns kilisesine glrm15 oınıa8• 

zamdır. 
1 .,,ı 

tngllh: b!lhrlyelilerinıte «he8 1ı" 
niçin hu kadar kun·etıf 01<1ufU• ' 

sap ızlıfıhı> Mr vetlahde bile ~ 
ketle ihtar Mllme inden antatılıf' 

KÖK t(,.\OI ............ _______ ~~~---_...;./-
R AD V O 

Buıünki Program 
7,30 Program 19,00 MtUik 
7,33 MUzlk 19,30 Saat a~ 
7,45 Aja11s 19,45 Serbest 
8,00 Mtııtk dakiki 
8,15 F.:vfn enatı 19,55 MUzllC 
8,30/ 8,45 Müzik 20,15 Radyo O' 
12,30 Program 20,45 Müzik 

21,00 Zlraat t-' 12,88 Mll:&lk 
12,45 Ajans 21,10 MUzlk 

- Bi.iyilyU bozdum. Tılsım a~ 
çıldı, Artık Affan Bey doğruyu 

görebilecek. Ey, söyle bakayım, 
beyim, Tunanın karşı kıyısında ne 
görüyorsun? 

Mehmet, paraları daha o gece Be· 
yoğlunda eğlence yerlerinde tama· 
men bitirdikten sonra, dUn yakalan. 
mış ve birinci sulh ceza mahkemesi 
tarafından tevkif olunmuştur. 

Başında nöbet bekllyen on ıeklz 

mllyonu birleştiren tek duygu sana 
ve eserlne dalml sadakat, mllll kud
ret ve sarsılmaz ımanGır.:t 

Tram\-ay fdareıılnden 8 lklncltea,. 
rln 9'1 tarihli tu mektubu aldım: 

cGazetenlzln 8.11.Hl tarlhll sayı. 
nnda ldareml:t tarafından tale~ye 

verilen puolarllakl ldarfl mührUnlla 
yanbflıJından b&h edilmektedir. 
Tramvay hareket dalre81 ..enede 20-
25 büı paso nrmektedlr. Bti p&llO· 

ıarı damgalatmak Içln bu sene bir 
de yedek mUhilr slıı-rlş edllmlttlr 
ki, bu mühür ile .ıo _ 50 paso mühiir_ 
lenmı,, yanlıt oldufu anla~ılınca. bu 
mUhUr toktan iptal edllmı,tır. 

21,30 Konuf111• 
13,00 MUzlk 

Kozanda dört krz dör~ ef'IHtl u. 
13

,
30114 

MUzik 21,45 MUzlk • ..-
~ırmış. 22,30 Saat a1~ 

Affan kekellycrek cevap verdi: 
- Genç Macar kızları ••• 

Bu hulMU.81 olniyıuıca eMMintl lS,OO Program 22,f5 MUtiJ< 

- GördilğilnUz beyaz şeyler ça-
Bundan sonra Bayan Meliha AYni, 

Mllll Şef İsmet tnönUnUn beyanna
mesini okumu9 ve mUteakıbeıi Ata
tUrktın hayatına ait bir film göste
rilmiştir. Bundan sonra hep beraber 
Sarayburnu parkına gidilerek Ebedi 
Şefin heykfli ziyaret olunmuş, çe
lenkler konıılmu9tur. 

kaldırdım \·e yalvardım: 18,0Q Müzik 23,00 Kap~ 

- Ulu Tanrım! Biz erkddertıl 7, A K V J M 
dır mı? 

- Hayır, kızlar, kurutmak i~in 
keten bezleri sermi&lcr. 

Yapağı f ig atları 
degiştiriligor 

_ Kızların söyledikleri ııarkı· Ticaret VekAlcU, yRpağ fiyatlarım 
ıarı da işitiyor musun? tetkik ederek bunların bir miktar 

namu unu fleD koru! 
YAMA....V Bl& ADAM 

«Son Post&» da fU havadi bafl•· 
ğını gördüm: 

«Kaynakdere motörU lilllbl mu· 
kemeye -vaz'ıyd etti.» - Pek iyi işitiyorum, 

- Paşam, Allahın hikmetini 

değlştirllmcslne karar vermiş ve 
bu kararını dün rnıntaka ticaret mil
dUr1UğUne blldlrml9tir. 

Beyotıu HalkeYlncle lz.ahımızın dercJnl eliler, saygt· 
larımazı sunarız.» 

Nerede bulacafımt bfüıeın ftidlp 
ı,ıu mahkemeye vaz'ıyet edelt bab..ı. 

ylğltl görmek lırterdiM. 
görüyor musun? Affan Bey biraz 
evvel Macar kızlarını Türk silva
risi, keten bezlerini çadır, Macar
ca şarkıları asker trampetcsl sa. 
nıyordu. Ben bOyüyü bozar boz
maz gözü , kulağı açıldı. 

- Söylediğin şeyleri ben de 
görUyorum, ben de işitiyorum. 
Ben büyüye falan kulak vermem. 

(Arkaa& ftl') 

Yetmişlik kadın tramvay_ 
dan düşerek yaralandı 
Clncimeydanında oturan Zatiye a

dında 70 yaşında bir kadın, dUn Be. 
bekte tramva:Ydan dllşmUş, muhtelif 
yerlerinden ağır suretle yaralanarak 
Beyoğlu hastahaneslıie ko.ldırılmıştır. 

Beyoğlu Halkevindeki merasime 
de tam saat 9 u 5 geçe başlanmıştır. 
Beş dakikalık bir ihtiram ıUkQtun. 
dan sonra lsta.tıbul Parti İdare He
yeti reisi Reşat Mimaroğlu bir h l 
tabede bUlunmuftur. Onu mutcnkıp 
avukat Bay Mekki lllkmet te AtatUr. 
kUn hayat ve eserlerini anlatan bir 
hitabede bUlunmuştur. 

Nutuklardan sonra Taksime gidi. 

B.>n bir mühür ısmarlasam onu her 
hangi blr yerde kullannıadan enci 
bir kliktda basar, doğru yapılıp ya

pılmadığını kontrol ederlm. Tram· 
vay idaresi lfle ellinci pasoda kontrol 
ediyor. Ilerkesln tabiatı bir olmaz. 

ttıare yatitna günü gününe cevap 
verdiğine göre, gazeteleri mWıUrle_ 
rlndcrı dahıa dikkatli \•e daha sUratll 

KORKMUŞ OLACAK 
1'ımet HulBsi «Ş~hlr Tlyafroıııona 

maktan bakı'» ba!!'lıkh bir yazı ya., 
mı~. Anıa,ııao mtiharrlr, davalarla 
netkeleııen mUnaka,alardan "O>Jra 
Şehir Tlyatro<mna yakıa.,ıp halC. 
maktan korkmWJ! 

TATLI EJlT 

--------------------------------------------------------------------llııiıiı ............ llllllİl ..... ıiııiiııııııiıııiiiıııiiııiiı ......... ~ ... --------------.... 
Kayanın renkıetl soldu, 
beyazlaştı, 

Açıldı, Meta VATANIN EDEBi KOMANI: 

Bütün bu sarp ve yalçın tepeler buzlu 
zirveler Oniki Baş, Stella ve ötekiler ya· 
kut gibi blror birer tutuştular, Ufukta; 
altın kakmalı elbiseler giymiş süvariler, 
açılan sarı ve mor bir kapıdan göltyUzU
nU yararak içeri girmiş &:lbi bir hal var_ 
dı. Her taraf dalga dalga ljjık ile doldu; 
bOtiln yUksek tepeler aydınlandı. 

Tam o sırada, gUneş ufukta göründü. 
-ıo-

Fiorcntin, Maya'nın içini çektiğini 
duydu, Bu; dudaklar kapalı iken, ihti
yatla, çekinerek !stemiyerek yapılmış bir 
hareketti. Kızın elini biraz daha sıkı tut
tu, Gömleğinin tA içine doiru onu çekti, 
çıplak göRsUnUn UstUnde sımsıkı tuttu. 
okumadığı mektupta Maya'nın istediği 

hareketi farkında olmadan yapmıştı, Ma. 
ya acı acı güldU. Florentln'in yUzUne 
baktı, :Delikanlı Kızıl Kayayı seyrelmek. 
le meşguldü. Kc9kln çizgili yüzünü yan 
tsrartan görliyordu: 

- Yarın orada olacağım. diye dü3Un. 
au. 

Kalbi heyecanla çarpıyordu, Maya, 
sanki içindeki bu heyecan ve arzuyu hls
ııetmlş gibi tatlı bir sesle ayni s52lerl 
tekrar ettiı 

- Yarın sabah orada olacaksın. 
İkisinin de di.i§ilnceleri, iki i)'i arkada:; 

gibi. »anY-aoa Jıürô~u. Ei~ +a ~çtcn 

Yıııan: Vlldd Baam 

gelen bir sesle: 
- Sevgili karıcıiım, dedi. Evet, Mft 

yarın sabah orada olacalım. Sen de bu
rada beni bckllyeeeksln, Eter dönersem 
beraberce bu dağların öt~lndekl vadiye 
gideceğiz. Hep, her zaman için beraber 
uzaklara gideceğiz. Beni burada bekllye. 
ceksin.. delll mi, sevıill karıcıfım? 
Söylediğimi işitiyor ınusun? 

Maya dalgın bir tebessllinle onu dinli
yordu. Gözleri uzaklara dalm11tı. Cevap 
verdi: 

- Evet bckllycceilrn, Fakat daha ev. 
vel otele gitmem lftzım ••• Yaptlacırk bir 
kaç isim var. 

Sustu. TebessilmU biran tein esrarlı bir 
ş<?kll aldı, sonra devamla dedi kl: 

- Ben serbest değilim kJ., Bunu unut
muı;tuu delil mi, Flyor? 

- Hayır., unutmadım. 

- Bundan hlÇ bahütnıemlftln. J>alta 
iyi, çUnkU bl.zlm gUnlerlmlze ait bir şey 
o.eğildi, Sonradan da bundan bahsetm~ 
~-;'hiçbir zaman ~, ahir 
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mu aevclli Fiyor? Seninle beraber ötede
ki vadiye fntbilmem için daha bir çok 
milskül saatler yas~mam lfmm, •• 

- Ben bu l~e karı!jSam ne dersin Ma. 
ya? 

- Hayır, olmaz. :Bunu ben kendim 
yapmalıyım, Serbest bir insan olmak .. 
Ne ailzel şeyi Serbest bir insan! Bu söz.. 
lerln tA kalbime kadar sindi. Artık yü
~Uk takmak istemediğimi bir çok insan· 
lara Böylemem l&zım ... Ne yaparsın, bir 
çok insanları üzeceğim, milşkül işler ya
pacaJım, mU§kül saatler yaşıyacağım, 

- Korkuy-or musun? 
- Hayır, korkmuyorum. 

Biraz sonra genç adamın elini sıkarak 
ona biraz daha sokuldu: 

- Evet, dodi, korkuyorum, Fiyor. Fa
kat korkusuz saadet olur mu? Bırak da 
bli'aı korkayım. Bu da lftzım .. 

...... Yarın hava açık olacak. 

Tcktar gözleri Kızıl Kayaya c;evrllmlş. 
tı. Konuıurken ve dinlerken ıözleri ve 
fikri .t>w dalın her kıvrımını her çatıaj1111 

tetkik ediyordu. 6libeb Wı a.ıtmdııı yel 

yer uzanan mavi ıölgelere bakıyordu, 
Gideceği yolu görliyordu. Kendisini de 
gözönUne getiriyordu. Bazı resimli mec· 
mualarda yalçın dağlara tırmanan adam
ların resmi vardır, kol ve bacakları açık, 
kayalara tırmanmış, bilek kuvvetlle yUk. 
sclmde çalışan adamlar.,. 

- BtıkCi Ç(>rba pi~lriyor, Fiyor. 

Kulübeden hafif bir duman yUksöli
yordu. Ateş yanmıs o1duğu bNli idi. 
Biraz sonra bekçi Tlrol usulU Hollio 
Holllo diye seslendi. Arkasından dal!lar 
yedi defa bu kelimelerin aksini tekrar. 
ladı. 

Gün doğmuştu. 

Dağ kulilbeslnin biraz aşağısında bir 
küçük çnğlıyan, iki kaya arasında akı
yordu. Gilmüş gibi, gök gibi, berrak buz 
gibi soğuk bir su idi, Biraz sonra Maya 
yanan çam kozalağı ateşinde ellerini iyi
ce ısıttıktan sonra ku!Ubeden çıktı. Çağ
lıyanın altında esmer ve çıplak bir vü
cudün soğuklan ve neşeden gülerek te. 
pinerek bir şeyler yaptığını gördü, Bu, 
Fiyor idi, Yıkanıyordu. Maya oldu~u 
yerde mıhlanmış gibi, hayret dolu göz. 
lerle baka kalmıştı. 

Akar suyun altında boyuna çırpınan 
Fiyor genç kadına seilendi: 

- Şaştın mt? 

11 TEŞRiNiSANi tt41 
SALI • • • 

AY: 11 - GÜN: 315 - ıusııt·,, 
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iMSAK: 5,02 ~ 

I! 14 ;(ft!J:ı :nfi ı :a:f 
ı..agı .. k1__ ._. ... ı 

KAtıt kebabınm nasll ~'8]l11ıbl1" 
soran okuruma cevap: tlıl 

Kıvır<'ık koyuhunun yıtJlı 1~ 
dundan bir bucuk kilo alınız· 1 11~ 
:~;~n dç:~;.~;;,ı~ı~:e;:: ı~~t; 
bir kahve kaşı~ı doluııu toz ıı•t _, 
ICrlllnlz. Uğa uğ"a. kal'ı,tıtıP f,f 
gece flerln bir yerde tf'.tkedlıtl;rı 
tcsl nbah etletl haflfç.e 11 tııa• 
geçiriniz. nnaııımız yağ ü11 ,ıı 
rındıın cJUrt köşe olmak Ut.etti fi' 
parça çtkarıftız. Etleri de on- •,,.. 
rınız 'e kA~ıtlıınn Uu.rletlıtı! .,. , . ., 
yunuz. Klifl miktarda. tu:ıı ~· 

har ııerplnlz, Etlerin arHına fç.I 
tUmlş ~e haşlannnş mrer P"~ı" 
patates ile ha\'UC ~e biter 111~tıtt' 
da haşlanmış iç bettl.)'C ktırı; ~· 
nır.. Rlr kepçe et suyu ııe ill lo_., 
murtayı ~alkalayınıı. uunuııl~111 
ııtıarın iç taranarıhı ıytrıe 1111 
yıp hohçnlayınız. Bu Jıohçal9r• ııt· 
tepslyt: ıııralnyınız. Kalan yti~u)-ı 
talı et ııu.) una bir kepÇC et tıı" 
ılaha lllh'e ederek bohçaıarı.~Uf 
rlnı1en gezdirerek tepsiye <lfi ortl 
ve orta hararetli bir fırtı111 8 

itli" 
nllz. AT1l 81"8 çekip te~ının ı,ıll' 

.... le tlt! 
nfmnttakl suları bir -~· fıtl'ı 
çalann lizerlne dökUnftz. J(A ""' 
iyice kızannca çıkarını•·~ 
Jara kortanp •ôfraya y_o 

l 
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..__ Umanı yolu kıt kııaJannın 
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o Umandan pek az istifade 
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'-ara Arkanjel Oorkl clemlr• 
----tlr. • 
~tok JOlu, .J&p0nyanıa aJ. 
....,_ aolaytııılle saten Uflam 
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Ankarah Aşık Omer 
Vatandan seslenlyoı ı 

f!ski,.. aunaın ne küs ne darıl 
~elliden lt...,tm•k berdem laarcı mıa. 

Ba1r•mıa teYlllle bak panl parıl 
Daire, ey, dük kin, kale, burcum uz, 

Yer kib Vl)'ana kah Çaldıran ol m._ 
Yurda ne bakan ile aldıran olmuş 

Boş arsadır diye saldıran olmuş 
Ourbet yapmak, vatan yıkmak öcümü• 

Gün ıelmiı millet tek kalmış ortada 
Kaptanlar kaçışmış gemi vartada 
Türkün adı kalmıyormuş bartada 

Habersiz bir uçtan öbür ucumuz, 

Bir millet çocutu böyle bir günde .. 
Yakmış çerağı Türkün ruhu Olllll•t 
Türkü kımıldatmış şöyle kınında 
Görmüş parıl parıl yanar hıncunıı 

Mustafa Kemalmiş bu et1lı adam. 
Alnı Rabdan, ıözü gökten lı alü 
ismete, Fevziye anlatmış meram 
Demiş bir araya gelsek üçümüz, 

Olmuı Kemal, Fevzi, İsmet bera '" 
Ne üçü ne beşi millet beraber 
Ya ölüm ,ıa halis kısmet beraber 
Ve eerdenreçtilik iş ve rücimilı. 

Yosunda kavakta, minarede ab. 
Ödemlıte allah, Antcpte silah; 
Boreılar seslendi bilindi sabab 
Blılm bq içindir her bq tacamıa. 

Ordu mlllet idi millt de ordu 
Sanma bu milletsiz bu iş olatdu 
Ata, Türkten başka kimi bulurdq 
Felekten ne yaman aldık 6ctınüs, 

Millet rövde oldu <!Ata11 bq oldu 
Taşlar silah oldu otlar aş olt' 
Misli rörülmemiş bir san• o14u 
KoYduk yabanlara çıktı acUIUI. 

Bitti akın, hicret, aranma, nillHtl 
Adı Cümhuriyet kondu nlba7et; 
On yedi milyonluk aile elbet 
Yeni ev onarmak boyun borcmnu1o 

Ne if 1ardakçuıı ne yardımcısı, 
Ne de Firavunun Ehram kamçısı 
Herkes birbirinin öz yardımcısı 
Kaıumn, terlmla olsan barcımn, 

Vatan denen büyük bir arsamız vat 
Ey atabey kalfalar! Ey baba mi maı 
Biate Atamızdan kalma bit hıı var 
~er verin çalıımak rünlilı harcı msı 

Gördük ba•ka ıeyden ba1ır 91kmı Jd' 
Fasla dafıhrsak toplanması ıer 
Başkumandan tarih. ettGplanınn cllJ' 
Geleln ıarbettekl soy, ltoy, acam "8. 

Y~lden 1etmite, arahks11, tn, 
iş ister, şevk llter, lifla bitmez 
İşe cir alıwu ıllmek.le ,a&mea 
!!hnıada taş aa..r bizim ~acı•• 

tı, bitmez, başladı, avutınaınah: 
Tepyekün imarla bir tutmamah: 
Ankara ilk tezrih unutmamalı 
Bitmeli köyleri ihmal suçumuı. 

Var bahçesi, koruluğu, bathtı 
Bundan güzel arsa gönül safhfı. 
Ne bir kilometremurabbahtı?: 
IOI blnedir bizim gücümüz ( * ) 

İnıarda bir şanlı barış ıerektir 
Beylerle l>ile yanş rerektir 
y.,du iuşa karış karu; ıerektir 
lara1la. bacayla çıkmaz aeımız. 

T8'Ulı taşısın, harcını kanın; 
Ki7 diye köy diye aklına y•nua 
tbralalm misali • kerpiçten vartı a 
U .... at kendi yapsın bacımız. 

aıı hasıra dütman çıkana çıksm 
Düa:;a Mlimlze imrenip baksın. 
IC)' tal llçh bq! Sen bi• bayraklla 
Yeluna ıüpürge olsan saçımıs •• 

et8UDIDpazann Dl diyar tyledik 
Kaç 7art harmanında karar eyle elik 
Kıl ltapat kuşandık yurt yir eyleclll 
Yelamm bakar ana • •acımız. 

ecOmor• nasıl sindi duydp Kur'• aı 
ö1ıe hayran hayran «edik vata aı 
Bald•ll ıürümise gönül katanı 
A•ık öm1r old•k 7old1 bçuaız. 

'1tını (Jtetat) 

lttını (Hamit) 

beşibirUk 
H ıo 

11'7 tO (•) "-ılektt m•ahaıt, 
1'4 

Toprak mahsulleri ofisi 
umum müdürlüğünden: 

Memur alınacak 
tkez ve taşra teşkilltımllda münhal bulunan u85o, a:lOOa, 

1 ra tahsısltla memurluk lata tft ışalı lise veya buna 
1 lıh lll olanlArdan 86H ve 1818 .. ,ııı kanunlar lıu. 

e tAbi daire ve miıeueselerde üç yıl ve daha ziyade 
bulunanlar imtihansız, memuriyette bulunmayanlar im 

ı <!aktır. 
ı e alınacakların ücretleri )'UklftllalH haı!leri 

<!k tattlle HD9 sayılı Harem kanunu hükümlerine gö· 

~ ap edilecektir, 
'Uracaat edeceklerin, llll asktrlik hizmetini yapmış olmaları 

•.: halen askerlikle illşiil bu ıuntnamtllı, 
"lelttep şehadetname veya tıııdihnam•inin asıl veya tasdikli 
"-İerini ibraz etme1eri, 
"lışrnalarına mfmi halleri bulunmadığının tevsik etmeleri. 
ıhhı durutnlarıfttfi tttUs4lt ot düjuna dair Ofis doktorundan 

1 ~1111941 cumırtoıl gı\nli ı;a:ı.t 14 te Ankarada 
ı..:" dUrlOIC t;fnasındl ya pıla~1tttf. 
~ltlnuın ırsnıun vesikalarını ıtlhlYet 14 cuma günü öğ. 

lıadar ııt tıtett madUtlOlilıte göndtl'ilb•ltri. ızaa . H15 

Oç sene , ........... , 
Çünkü !Jmıı tötnu, kıtMı 

milletinin de, dünyanın da emni· 
yetini ve kalbini kazanmııtır .... 

Sevgi, barış ve emnly6t blltUn 
insanların hasret olduiu kıymet. 
terdir. Tilfk nıiileti, Milli $efiıUn 
etrafında bu kıymetler, bu ideal. 
ler için ç~lı~nıak sutetlle büttln 
in~anlık hesabına yeni çıtırlit 
açabilecelcUr. Böyle idealleri be• 
nimsemek ve bunı.r ieill çalış. 
mak sayesinde de ıt•nm llffabıno 
en yüksek mertebelere varacak· 
tır. 

fsmet fnönünil Y@ Töl'1t ır\lıtl' 
tini başka hiç bir insana, hiç bir 
millete nasip olmayan vazifeler 
ve şerefler bekliyor, 

Ahmet Emin YALMAN 

Meı'ad dit 
Yeni Sabah tahrir aile§inden 

spor muharriri arkadaşımız au. 
le"lt Turanlı He Bayan tıı hlre Ay. 

'in nl' h ff 1 · 1 
Beyoğlu evlenme tnettıtirhiluttdd 
kalauıtık ve güılde bli' dlvetli 
kütlesi Hün4t icra edllıntttlr. 
Genç evlilere saadetler dileriz. 

-- VATA ı( ----------------------------

lr S O N H A 8 E A L E R ) [SiYASi iCMAL 
---------.--.--._ ..... __.....___._._ 8. Hitler hak-
Çörçilin yeni 

bir nutku 
(Bap 1 incite) X 

Hne. ılllhlı tıUtriyetln yealne 
mlktafllor1 bizdik, O zaman ıi· 
Jihımll nokaandı, havalara bile 
adete• ıerlde idik. 

Amerikan bahriyesi blıimle 

Türk· Rumen ticaret 
müzakereleri başladı 

Numan Menemencioğlu ve 
eımdı alba:a':::~.·un aa biz• Rumen Elçisi birer nutuk söyledi 

de4111 ılbl, Blrleıik Amerik• 
bahriyesinin bUyUk bir kısmı muş 1 Ankara, 10 <A.A.) - TOrk • ı mum MUdUrU Cehit Zamanail ile 
terek dilıamana kırıı mütemadi. Rumen ticaret anlaşması törilı· 1 Hasan Sururdın mürekkep olan 
yen flalı)'et halindedir, ŞimıSI melertne bugün Hariciye Veklle. İ Türk ticaret heyetine Harici)'e 
ftus mllletlhın kahramanca mu- tinde baılanmıı ve bu ilk toplantı Umumi KAtlp muavini birinci sı. 
kavcmetı, Alman askerlik kudrc- ' Hariciye VekAleti Umumi Katibi nıf orta l?lçi Cevat Açıkalın riya. 
tine en korkunç yaraları açmış- Numan Menemencioğlu ıle Ro- set eylemekte ve alakadar diğer 
tır. Ve hallhazırtta müstevli Al· manya elçisi Telemaque'ın söy. Veklletlerden de müşavirler bu· 
man orduları bütUn kayıpların. ıevlerilc açılmı~tır. d Rumen murahha11 
dan sonra çorak steplerde, yakla- Haricıye Vekaletı daire mü- luıı.makta ır, 
şan Rusya ktıının ılddetınc ma- dUrlcrindcn Bedri Tahir Şaman, ' heyetine de eski nazırlardan orta 
ruz bulunuyorlar. Ticaret Vekaleti Dış Ticaret U· 1 elçı Christu riyaset etmektedlr, 

Hanları liaklmiz a , _r 

Şınıdi bir ltava kuvvetımiz val' 
ki, en aı, Alman hava kuvvetine 
gerek bUyUklük, gerek adet, hat· 
ta evsaf bllkımındatı muadıldir, 

Bır seneden biraz daha !azla olu· 
yor ki, Akdenize bir harp filosu 
gönderdllimizl parlamentoda ha
ber vermılim. 

Akdeniide İtalyan lllosu 
korkudan adım 'lümı~r 

Alman ve İtalyan ıeml kafile. 
lerinin tahribi • diler bir İtalyan 
muhribinin de tahrip edildiğini 
bugUn Amlrallık bize haber veri· 
yor, • kendi malzememizin deniz
den muhtelif istikametlere geç
mesi, İtalyan bahriyesinin mane. 
vıyatının kırılması, bUtün bunlar 
ıöıterlyor ki, Akdeniıde hlkimi· 
yet bizdedir. 
ıa,.n1a ile olan münuebatımıı 
1902 eeneslndenberl kırk senedir 

Japonya ile ittifakın tahakkukunu 
hedef edinmlı oldutuml\• Japon 
tmpar•torıuıu ile dalma iyi mu. 
naıebetlerl teıvik için ııyret sarf 
ve hassas bir insan sıfatlle Japon· 
ya ıçm ıyilik temenni ettiiimı Vt! 

Japon mllletlnin müteaddit m•· 
zıyetlerının takdlrkirı bulundu· 
ıurnu itiraf ederken Japonya ile 
inılllıce konu .. n llem araıundı 
bir ihtillf çıkmasını ciddi bir en· 
dlfe Ue karıılayacatımı da 116ve 
eylerım. 

Blrl~ik Amerika Japonya ile 
barlte kalluuru.... 

Sovyetlere göre 
Rus çete:eri 

faaliy tte 
--

Yeni kumanda:ılar 
tayin edildi t 

Moakova, 10 CA.A.) - Bu ıa· 
bahk1 SOvyct tcblıgı: 

Oecenlerde Orel'deki Alman 
garnizonu kumandanı bu şehirde 

bulunan Alman subayları şerefi

ne bir ziyafet vermiştir. Sovyet 
çeteclleri şehre girerek ziyafetin 
verJldlğı binaya el bombaları ve 
petrol şişeleri atmıılardır. Bir 
yangın çıkmış ve müteaddıt lnfi
IAkler olmuştur. TakriDen 1M Al· 
man ıubılyı ölmUştur. 

açan muhteşem siyaseti voeut 
bulmuıtur. Bu noktayı iyi ka;yde· 
dinli!, çUnkU herhangi nakdi bir 
hesap açılmış olmadan meydana 
ıeıen yeıAne bir hAdlıedlr. 

Bundan böyle bUtiln kuvvet ve 
kudretlmlzle darbeler indlrebile. 
cet iz, 

Almanlara göre 
Kırımda 

Rus~ar geri 
püskürtüldü 

Şark cephesmJe alman 
es.r miktarı J.632.000 
Berlln, ıo CA,A.) - Alman or· 

duları başkumandanlığının tebll· 
ji: 

Sivastopol dojusunda ve Kerç 
batısında şiddetlı bir mukavemet 
ılSıteren Kırımdaki dUıman kuv. 
vetlert ıerl pUskürtUlmUttUr. 

Siv .. topola ıece ve gUndUz da· 
hı şiddetli hava hücumları ya. 
pılmııtır Benl!ln antrepolarında 
ve ambarlarda bUyUk yangınlar 

çıkartılmı$lır Deniz lıtihkAmı ti· 
manında bulunan bir Sovyet kru· 
vazerııe büyüle bir ticarıt ıemiıi 
tam lıabetle atılan boırıbalarla a. 
ğır hasara u~ramııtır. 

limen ve Ladoıa gOlU etrafında 
cereyan ve Voltov Uzerlnde de· 
vam eden hareklt esnasında. pi. 
yade ve zırhlı tanıt tefkillerl. 8.9 

Allaha şükrediyoraz sonteşrln gecesi baskın suretile 
Kendi kendimizi tatmin etmek mühim bir muvasala merkezi o. 

ithamı karşısında kalmadan, harp lan Tikvin'I zaptetmişlerdlr. Bu 
gayretimizi ziyadeleştirnıeği bir miina~ebetle bir çok esir ve mü· 
an bile eksiltmeden bu kadar k•. him miktarda ganaim alınmıştır. 
~a bir z.aman zarfında \'iicude gel· Dördiincu Sovyet ordusu kurma· 
miş fevkalfıde eserlerden dolayı yı, otomobillerini ve ehemmiyetli 
kadiri mutlak olan Allaha şükre- 1 ac;kert \'esikaları terkedertk esir 
deriz, meydana gelen bu mes'ut düşmekten kurtulmuştur. 

neticeden dolayı tazelenen bir $ark muharebesinde şim
imanla, bütün ruhumuzla ve da· diye kadar ıllnan harp Hlrlerlı\in 
marlarımızda akan her damla sayısı takriben 3 ,632,000 dir. 
kanla vazifemize daha fazla gay_ 
~et ve kuv\•()tlt' devam eBeblllrlz. 

Kara 

lı mı, haksız mı ? 
Yazan: M. H. ZAL 

B Hltler yenı bir nutuk &öy. 

a lemlştlr. Bu nutkunda di-

yor ili: cAJmanyayı eski Almanya 
unı)'Otlar. Çok aldanıyorlar. Ortada 
~pyenl bir Almanya oldutunu 
kavrasalar muka\·emetln oo, ol. 
dutunu anlarlardı.» 

Premıiıı bakımından B. Hltlerlıı 

hakkı ur. Bir milletin hayatınd:ı 

.f1!DI elde edilen nellceler tarihin 
büyük bir defterine ka)dedlllndyt
lladar aradan uman geçiyor. Bu 
arada etıkl hesap \'Uiyetıne baka 
rak hllkUmler ,·erildiği çok olu)·or. 
Böyle hllkllml"r \erenler de mut 
laka haksı& 'e urarlı çıkı:rnr. 

IJ• kaclar \'ar, &Jnl 11özü Alman. 
yanıa dünya lşlerlnl karşılamasının 
tekli hakkında da tekrar etıncl. 

C'ilailtr. Olln) ada hakiki bir takım 
endlff!ler urdır ki, Almanya bu, 
lan parlak bir k•ı: h\fla, imalı '' 
nUktell llderle örtmek ,.e unut
turmak mUmklln oldu~unu unıyor: 

Betlln dünyaya tahakküm etmek 
lıtemlyornıut, Mr mUletın hakkınn 
le lııtlkllllrıe 11a)·gı göı.terttekmi':·· 

Alt, mOketnmf'I .. Fakat (l'l'nl nl
tam) melhumandan dünya huna 

çok aykın fttlnalır anlamıya alt<;· 
mı9tır. ~iman membalarından ~a 

ptlan 116aler Ye yapılan hazı harl'. 
ketler dlnyanın ııerlN!lt ml'mlt'kel· 
lfrlndekl anla1191 teyıı edeC'ek yol
lladır. Blltün mflN!lt!, Alnıanyanın 

eaklyl •nuttnrmala •e iyi niyetini 
ııbat için ne lfbl teminat ı"i><oter. 

mlye hazır olilututtan belli olma· 
11aıtt1adır. 

Almanya, AYne1>9 tetıanUdUnden 

bahtedlror. 8ö1le bir te-.anUt. ser
belıt mllletlertn ıönW ho,ıuto ile 
lttlrak t!ıttltl bir birlik şekllndf' 
meYr.111 ~lillr. Londranın iddia 
t>tttJI ırlbl, VlyaMla bir Anupa 
-tılh kot1ft!raniı yapıla<'aku bunun 
mutat mlH\·er toplantılanndan bU. 

yük bir fark ıolamaz. 
B. Hltler, bazı meselelerde haki· 

ki nılyetlerln icabı ile eııklden kal. 
ma kuruntular araııındakl mesafe. 
yl atmak !(in Pfk az insanlara tıa 
ılp olmu9 bir ltucl.,.t g'htef'llll"t 
Mr teYI olduta Jlbl sGrmell hd 
retlnt f1J9e.rmış, mlM'ltıe talttnl ra 
pan .._,.nıanna allftllc iN •,..cif\ 
varmr9tır. tnıntenae •• Aıniftl&a. 
cta bulduttt &itt8' ltatMlaı Uldl 
Juıub•- tekrar etmlyerek hllr \'e 

mukadderatlanna sahip mllletlerln 
ne l!!tedlklerlnl. ne beklediklerini, 
neden huzursuzluk duyduklannı a
ra.,tıra<·ak olur5a ııulhe \"aracak ye. 
gane dotru yolu keşfrtmlt olur. 
Alrtıaayaya pek çok şeylrr kar.an. 
dıran isabetli ııtö~ü' kudreti; ,erenı 
,.e ııürekll bir ııulh kar.andırmak 

imkanını an<'ak ,.e an(·ak o zaman 
trmln edebilir. 

1 iste 

1111'1 .. llı: Amerikanın Uzak .. rk 
için samanla peyda etmiş oldutu 
allka mahlmdur. Birleşik Ameri_ 
ka Büyük Okyanuı.ta barışı mu· 
hafaza için imkan dahilindeki her 
çareyi bulmata çah~ıyor. Ameri. 
kaaın ba yoldaki mesaisinin mu
vaffakiyetle tetevvüç edecetinl 
bllemiyıoruı. Fakat, bu rayretler 
akim kaldıtı takdirde. bu mü. 
nasebetle •unu söylemeğl bir n. 
zlfe sayıyorum: Birleslk Amerika 
Japonya ile bir harbe karışırsa, 

Büyük Brltanyanın dekliras1onu 
da bir saat zarfında verihnlş bu· 
hıaacaktır, .. sürekli alkışlar .. 

sıer bır milletin modern h•r· 
binin teıneH çelikse, senelik çelık 
ıatıhsali takriben yedi milyon ton 
olah Japonya gibi devlet için, hali. 
hazırda çelik istihsalatı senede 
tıtkriben dôksan milyon ' ton olan 
Birleşik Amerika ile yok yere mü. 
cadeleye girişmenin tehlike olaca
ğıtu ıöyliyebilirim. Büyük Bri
tanya İmparatorluğunun bu istih· 
sale muhtelif suretlerle ve kuv. 
vetle iftirak edeceğini de bilhas· 
sa ilAvi edebilirim- Kemal merte
besine Jükselmiş Japon devlet 
rictlinin arzuları veçhlle Büyük 
Ok7anuıta barışın muhafaza edi
leceğini kuvvetle ümit ederim, 

Bir çok mehafilden bize, pek 
yakında Berllnden sulh taarruıll 

ismi verileh harekete intizar ede
bileceiimiz söyleniyor. Hariciye 
Nazırının da le7lt etlilU tibl, bi
taraf memleketlerde bu bakımdan 
tebellilr eden alamet ve emareler 
yalmz bir istikamete müteveccih
tir. Bu emareler, dı.inyayı cchcn. 
nem ateşine boğan suçlu insanla· 
rın, muvakkat zaferlerlle, fena 
kazanılmış ganimetlerile kPndl 
üstlerine kapanan kaderin alın· 
dan kurtulmak ümidinde olduk
larını göstermektedir. 

CBqı 1 incide> /§/ pamayız ki .. Fakat bıçak kemiğe da. 
tikleri milyonları bır kaç misline çı· yandı. Artık ne olursa olsun, şlkA

karrnak için fır~atı )'.:'anlmet bılip yet edeceğız, dediler Ye tam o sıra-

Uu114&rkta llertirli tedbir 
all•ftl1'hr 

l\fılatnafih, Uuktarkta Büyük 
Britahya menafUnltı ve tehlikede 
bulunan milttetek davanın mOda· 
fallı tein ıeap eden her tedbir a. 
lınmış ve allnmaktıa bulunmuıtur. 

A ..... U altaleimlı•raDH 
illi lwaf'I 

Bunu takip eden ıilnlerde A· 
merika Cümhurreisinin ve Ame. 
rlkan kongresinin. birbltini takip 
eden iki kararile, ödünç verme ve 
kiralama kanunu lAyihasını tatbik 
eden ve dünya hürriyetinin mü
dıfaası dava51na tah!!l! Mit@n Uç 
biti milyon fngiliz liralık krediyi 

Yann AIIşam 

Rus mUtteflklerlmiz ve Slrle
şlk Amerika millet ve hükümeti 
karşısında şurasını b\?yana mec. 
burum ki, vazifemiz nekadar ağır 
ve yorucu olursa olsun, yalnız da 
kalsak, yardım de ıörsek Büyük 
Brltanya milleti ve bu milletin 
• aşındaki Kraliyet hükumeti bO
yUk domlnyontır hUkQmetletlle 
tam bir iştirak halinde oterak 
Hltlerle veya Alman1ada naıl 
rejimini temsil eden hiç bir parti 
ile kan11en müzakereye ıirllflll· 
yec~tır, e10rekll alkı,lar• 

Bu azmimizde eski Londra ci
te'slnln tamamen ve sonuna ka· 
dar blzln'lle beraber oldufuna 
eminiz.• 

M. Çörçll, Mansion • House'dan 
ayrılırken büyUk bir halk kOtle
ıi tarafından şi&!etle alkıılan· 
mııtır 

ltlrikullde meraklı mevzuuna, 
Nefis oytıanıı wıma 

MELE 'te doyamıyacaıını& bürilk 
bit film: 

KORKUSUZ KADIM 
Ba, Rollerde: 

JOAN CRA VVFOllD • 
FRE.DERIC MARCH 

-ılıyete geçmişler ve bütün piye.sa-
1 

cı murakabe bllrosu şeflerinden kıy. 
vı kendi nizamları altına almıya baş 1 meuı lktısatçımız Bayan İffet Oruz 
lamışlardır. imdada yetişti: 

'ktısadl haberleri \.oplıyan arkada-' - Ne imiş derdiniz, diye, kasap
şımız, dUn aMtant 4a)'anı dikkat bir tarın dertlerini dinledi. 
Mal&eye flLhlt olmuftur. Sözü ken-1 Kasaplar bin dereden bin su getir· 
dllllne bırakıyoruz: diler ve nihayet gözlerinde muhak· 
c- laar 17 yı bir hayli geçiyor. kak ki, kara listenin kara satırları 

Fiyat :Muraltabe JComlsyonunun mer canlandığı için kendilerine et ·veren 
di11enlerlnden korkak ve ürkek adun tüccarı ihbar edemedıler. 
lartı ıltı Adam ~ıkt. <- Ekmetlmlzden oluruz, dedi-

Takip edildiklerinden korktukları, 

:ıktıkları, merdivenin basamaklarını 
kollıyan bakı4larından belli ... 

- !fefl •örmek iıtiyoru-. dediler. 
Ve IOftra iltedtklerlne plfman olın114 
bir ınıatt tavrtle uıalelqıp tıtmek 
'stedllet. Yanlatm& yakl .. atak: 

- Xonııayon ıotımaındatar, flttidl 
çıkacaklar, 44idbrı. 

Ne litedlklerlnl acrdwn. Soylmıek 
ııtettıedllet. 

Ouet.at oldutumu ılyltdlm. İlk 
önce Uıanmı1aralt atıılarını açma
dılar. Sonra, biribirlerlnin gözlerine 
baktılar, cesaret a1mıf olacaklar ki: 
<- !Jiı kuabı:n diye aöze ba9l~ 

dılar. S8y1emelerlne bilmem lUzum 
11ar mı idi? Kasap oldukları yüzle
rinden anlafılıyordu. 

- Biz, dedi, komisyonun teablt 
ettitl bu narh tlzerindeft nual ıatıf 
yapabiliriz? Mezbahada, bize etin 
kdotuntı ad - 88 ktii'tıfa ıatiyorlar 
v6 ctlltnlıden SO ku~a satın aldık 
dl;,oe fatura atıyorlar. 
~ ean1ı lıayvanm fiyatı kilo 

ba.fında 31 k~tur. Hayvanlar s&· 
UirQ hesap çitti 25 1iradan satılıyor. 

Komisyon var, ctt •lklyet et, di· 
yorlU'. Gel de 4ikAyet et'.. Mezbaha. 
da tOccarlar aralarında bir kara liste 
tertip ettiler. Kendilerini ihbar eden 
kasaplar bu kara listeye dahil edili
yor \r6 enlara bir daha klmııe et '\'et· 
mlyor. l!u yttzden kaç arkadafımı• 
•bklcltilılnnt kapamak mecburiyetin 
de kt!tfllar. 

ı!lz de thMf edip te dWtkAnımrıı 
mı kapafatım ! Dededen, lSabadan 
kalma btr ocafı söndtırelim mi? Son 
ti 1Mz llU !fi •ltf!iUfll, b&fk& lf Ya· 

ler.> 
Komisyona her g1ln böyle bir çok 

kasap müracaat ediyor. Fakat kor. 
kudan hiç btrlıl 1tencllılne et ••en 
tUccarf ihbar fdemlyorrnu9. Komls· 
yon latafından mabahaYa menıu• 
11lanıSıfı t1ln, et ftztrlnde J6 ftltıa · 

mele dürduruluyor, )ahut para alılT' 
ve verimi bqka bir yerde oluJOt'ft'u" 

BUro fefl, mühim btr memltke~ 

dBYUı olan lhtlklr ejdei'lnl GldUtmelc 
lçttı leauptan kendlılnt yardım et
m•lnl ııtıyor. 

Kasap kara listeden korkuyor vı 
Fiyat Murakabe bürosu telinden ken 
dislnl ve arkadl.flarını istismar eden, 
halkı etsiz bırakacak derecede ifl ile. 
ri gölllren, muhtekir celeplerle mU· 
cadele etmesi için yalvarıyor. 

Ve netice, yalvarmadan ileri gide
mlyOt. 

Bu hAdise bize Fiyat murakabe te• 
killUnın ve muhteklrlere kal'fı ko 
nulan mUeyyldelerln kltayetalzllfin 
açıkça &öatermlyor mu? 

OrtaıSa bir iltUkAr hldlsul vardır 
Aldanan tUccar aldatıldığını iıbat e. 
diyor, te9kt1At tUccarın aldatıldı~ınr 
kanaat &etlriyor. 

Fakat ne yuık ki, muhtek!r vlr 
halkı sömürmekte devam ediyor. 

ZA\'t 
Şişli nahiyesi nüfus mamurlu 

ğundan tıkartmış oldulUıt\ hilv· 
yet cüzdanım ltaybolmuşt\ll'. YE 
nisini çıkartacatımdan eskisini 
bir hilkmU yoktur. 

şışll Mqrutıret mılııllHI $aı 

Nlılt eokalt H ll•naarata ............ 
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~ CA radyoları geldi ! 

Bu mühimsenmiyecek Dır naber değildir •••• 

Bu haber, meşhur RCA radyolarınm teknik kıymetini 

ve ses VP'"-"Pkteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 
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lstanbu1 Fiyat murakabe kom:syo:1und-:n: 

Tüccar ve esnaf!n n1zarı 
dikkatler~n ~ 

Büromuzdan ayrılan bazı kont rolorlcrin veya büromuzda hiç 
al6kası oln.ayan bazı kın~clc!"İn l:endiler!ne Fıyat Murah.b~ kon
trolôrı.l süsü verdikleri· haber alın dıgından evvelce fiyat kontroli:l. 
rü olarak tanıomış olsalar dahi t:u sıfatla mUracant edcnlc-rdcn 
lıer defasında İstanbul Fiv2t :.ı .. r akabc kontrolorlcrine mahnı~ 
resimli ve VilAyetçc tasdikli huv iyet cuzdanlarının istenılmesi ve 
hOviyet cüzdanı ibraz edemiyenlc rin hemen buro şcfliğıne veya 
zabıta makamlarına ihbar edilme sı ehemmiyetle rica olunur. 

··9791» 

Yeni Neşriyat: DOlt'fOR ---· 

ORFANİDİS 
Avukatın kit o b 1 C!ld ve Zllhrevl mlltehassısı 

ALİ BAYDAR ÖZKE!l."T Beyo~lu Suterazi sokak No. 5 
• "' ,.. :t • Tel 13~ l ~ 

Adil edebiyatımızda essiz yer llını••ı:m:mamm•••ıl 
tutan bu eseri ynlnız avukat ve 1 
hukukçulara değil, münevver bil. 900 büyuk sayfa iki liradır. Her 
wn vataod!lşlara tavsiye ederiz. kitapçıda bulunur. 

1 
İstanbul Aslıye Üç[incü Hukuk 1 

Hıikımliğinden: 

1 Galata Necatibey caddesi 96 nu
marada mukim Sultana Natan ta- j 
rafından Kulcdibi Büyiikhendek 
caddec:i Sı:dıkpaşa han birinci 
katta mukimken, mahalli mezkü· 
ru terkcderek yeni adresinin meç 
hul olduğu taayyün eden Rcfacl 
aleyhine mahkemenin 941/ 854 
numaralı dosyasilc açılan gaiplik 
davasının celsei muhakemesin
de: İl~ncn davetiyenin tebliğine 
rağmen mahkemeye gelmemiş o
lan müddeaaleyh Rcfael hakkın
da gıyap kararı ittihaz ve ilfınen 
tebliğine karar verilerek muha
keme 101121941 saat 14 te ve ya
zılan gıyap kararı mahkeme di. 
vanhanesine talik edilmiş oldu
ğundan müddeaalay'h Re!faelln 
mezkftr gün ve saatte muhakeme. 
de bulunmac;ı ve yahut bir VPkil 
göndermesi lüzumu, aksi halde 
gıyabında muhakemeye devnm o
lunarak bir daha celseye alırunı

yacağı hususu ilAn olunur. 

İSTANDUL BELEDiYESt ŞERİR T t YAT it OSU 

Tepebaşı dram kısmır · g 
Bu :ıksam saat 20,30 · 

HAl\lLET 

tikllii Cad. Komedi kısmınd:ı 

Bu akşam oyun yektur 

Karacabey harası müdürlüğ ::nden 
1. - Haranın merkez ve muhaı;ebe servislerinde münhal muhte. 

lif vazifeler için musabaka He memur alınacaktır. 

2. - İsteklilerin: 
A : Askerlieini yapmış olmak. 
B: En az ortamcktep mezunu olmak. 
C; istihdamına mani hali bulunmamak. 
E: Kitabet ve muhasebe islerine vakıf olmll' ... r• .ur, 
3. - Müsabaka 17/11/ 941 pazartesi günü saat 14 te Bursa Ve

teriner müdü·.4Jügünrir. yapılacaktır. 

4. - Taliplerin imtihandan iki gün evvel memurin kanunu 
mucibince gerekil vesikalarını ve birer kıt'a fotoğraflarını ha\· 
dilekı;eler~ni Harn müdürlüğüne vermeleri Uızımdır. 

5, - Müsabakada kazananlara 3656 sayılı kanun hükOmleri 
göz önünde bulundurularak yüz liraya kadar ücret verileceği 

ilfın olunur. «980911 

1 

~ 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - Serme )''esı: 100.000.000 TUrk ~ 

Şube ve aja:ı.1 adedi: 266. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,031) .tir& il<ramıye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaulı ve ilıbannz tasarruf hesl!-P~ 
en az 50 lirası bulunanlara se.."l'!de 4 defa çekilecek kur'a la 
dnkl p!Ann "'Öre ikrıı.mlve dn~:rı!aca'ktır. 

4 det l ,009 llnhk 4,00I lira ı tt Met N liNbk 6,... 'il' 
' • 5" • %,tol > .... , 
' • 26e > ı.... > 128 lt .. > ...--

~ a.aA, 
.. > 1.. ıt 6,toe » 168 » M • .,.. .... 

DİKKAT: Hesaplarımızdaki p&Cillar bir 1"5ene içinde 50 ~ 
aşa~ı dilşmlyenlere ikramıye çıi< tığı takalrdfı )a 20 faSl.,ıtı. 
\'erılece!ttir. Kuralar senede 4 d efa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 

11 Bir!nclkAnun da çekilecektir. 

~~, .............. 1111141111!1 .. ll!!!f~&~! ........ ~ 

TORKiYE 
iŞBANKASI 
KiJçlllı taaarruf 

heaapları 11'42 

IKlAMiYE Pl.ANI 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma-

yıs, ;j Ağustos, 2 İkinciteşrln 

tarihlerinde yapılır 

VATAN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI !(.ur"! 

Başlık 750 
1 nci sayfa 500 
2nci > 400 
3 üncü > 150 
4 üncü > 50 '- . 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU 
AHMET EMİN YALMAN 

Buıldığl yer: VATAN Matbauı 

, ., ,,, 
J/f 
lil .,, 

l,J ... 
il~ 

1942 ilUtAMİYELıJtİ ıır' 
1 adet 2000 liralık = 200o:::- ' 
3 D 1000 • = 3QOO. 

2 il 750 )) = 1500· ........ 

3 • 500 • = 1soo......... , 

10 il 250 • = 2500......... , 

40 ıı 100 • = 4()00 ....... , 
50 J) 59 • = 25()0 ......... 

' 
200 ıı 25 • =5000, ........ 

.200 » ıo » =2000 ...... 

Abone ücreti 

1'Urkiye clahlllnde: >f' 
6 aylık S ayld' ~ 

-----------~-r 
'75() -1409 

2'7to 
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Ilı 
ta 
~ 
h~ 

Ilı 
bt 


