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Tenkidi tenkit 
Umumi hayatımızın en büyük felaketlerinden 

biri yıkıcı tenkidin bolluğu 
ve yaratıcı ve insaflı tenkidin yokluğudur 

Yaza11: Ahmet E•in YALMAN 

tnkit ve ımürak~benin lüzu- 1 .. ------------------------• ınunda hepimiz ittifak edi· 
. Fakat tenkit ve mürakabe 
~k olduiunda ittifak etmek. 
llzatız. Bazılarımız bunu ser

dedikodu yapmak mlnası. 
•lıyoruz. Bir iş hakkında belki 
bir menfaat sahibinin, belki de 

niyeUer besleyen bir kayna-
erı.ya attığı bir lafı anlama· 
dinlemeden tekrar etmekte 

lııı ~ olmak istiyoruz. Bu ne 
"'lt'tiyettir, ne de münakaşadır. 
fıt ~la ortada bir iş var, belki 

i)idir, belki de ufak tefek mah. 
!..,_ olmakla beraber faydalı 

taliptir. Hususi menfaat sa. 
veya duyduğumuzu en basit 

tetkikten geçirmeden doğru 
kabttı etmek, inanmak ve tek. 
etınek surctile bu işi baltalar
ı.u hareketimizle; ne yapıcı 

teRkidin, ne de münakaşa 
ı1etinin blr alAkası vardır. 

e ıhtiras ve rRetıfaat yuzün· 
0rtahğı bulandırmış veya gaf. 

eclip şunun bunun bir Aleti sı
iYi bk işi yıkmış, milsbet ça. 
irnkinlar1nı daraltmış olu-

.\t.e, medeniyetin temellerinden 
Olan nifi bir unsurdur. Fakat 
kuUanılırsa yakar, kül eder. 

t.eyatKı en esaslı membaıdır, 
iyi maksat içln istifade im· 

it •. ~lunmazsa boğar, yok eder. 
:-etbuki çotumuz tenkidi; ateşin 

• 
lnönü, bütün dünyada akisler 
uyandıran nutkunu söylerken 

Londraga göre 1 
ln1Jnil'nü11 n•t.kuJ 

' 
Türkiye 
boyun 

v • 

egmıyor 

Türkler, Hitlerin 
davasına iltihak 

etmemiştir 

T ü r k 1 e r , su 1 h 
yapılmasını 

teklif ediyorlar 
Londra, 3 <A.A.) - Gazeteler 

cumhurreisi İnönü'nUn nutkuna 
on safta bir yer vcrmi~lerdir. 

Başlıca gazetelerin kullandıkla
rı başlıklar §Unlardır: 

Times'in başlıAı: aTürkiye bo. 
yun eğmiyor» 

Daily Telegraph'ın başlılı: «Tür 
kiye Hitler'in davasına iltihak et
memiştir, Türkiye 1nıilterenin 
dostu olarak kalıyorıı 

News Chronicle'in başlılı: 11İnö • 
nü. Türkiyenin ahitlerine sadık 
kalacatını söylemiştir» 

Daily Mail'in başlığı: uTürkler 

Mifü Şet l niai bütün diia yacla a kisler •1andıraa tarilll 
nutkuna söylerken 

lzmirin yeni 1 lJ' k Ş kt 
B 1 d. R . . za ar a 

e e ıye eısı J 
Reıat Leblebicioğlu 

dün reis seçildi 

apon 
tehlikesi 

ıulh olacağını ümid etmiyorlar, İzrftir (Hususi muhabirimizden 
fakat sulh yapılmasını teklif edi. telefonla) - Belediye meclisi bu
yorlan gün toplanarak Behçet Uz'un De. 

General Vavel 
Singapura gitti 

Timeş, Balkan memleketlerinin niz.li mebusluğuna seçilmesi üzeri. 

IMıhvere glJre 
lnönil'niln nutku 

ismet lnönü, 
kemal ve aklın 

timsalidir 

Bütün milletler 
aynı yolu tutsaydı 
harp genişlemezdi 

Nutuk, italya ve 
Bulgaristanda çok 

iyi karşılandı 
Sofi&, 3 (A.A.) - Ofi: 
•Cumhurre:isi kmet İnönü ak. 

hselime hitap eden çok ıüzel söz. 
ler söylemiştir. Reis İnönü, kemal 
ve akim timsalidir.• 

Reis ismet İnönünün Tiirkiye
nin fhtilifın haricinde kalmak az. 
minde buk.rndutu noktuında bil. 
hassa ısrar etmiı olması Balgar 
mahafilinde memnuniyetle müpbe 
de edilmiı ve Cumhuriyet Türki
yesi ı.rafıncian takip edilen ana. 
siyasetin Balkan milletlerinin is. 
tiklAllerinl muhafaza etmeleri ol. 
dutu hakkındaki beyanatı da bü
yük bir memnuniyetle kaq&lmı. 

mıftıt'. 

~un bOJ!.lÇM... tcsirleri,n 'JBmı...ı:~.;~ 
f bır mlnada an1ıy0riff "' ~tii~~~· ~.~~~:ıı: ıu~ -3cpluui olan 1zmlı: belcd!Ye .re,. • tsnlffte ......... Styem ib'Jlllft 

ağzında 

RoJM, 3 (A.A.) - Tllrlı!iJe 
Cwnhurreisi lamel lnönü'nün BG
.. lılDlet ~ IÖyledtli 
m1t6 mevzuu bahis eden St.efaT".. 
ajansı, Müprilnileyhin, TGrki~ 
nin bilhassa kendi hürriyet ve is
tiklfllinl muhafazaya azmetmiı 

bulundutunu ve mücadele haricin. 
de kalmak hususunda kati irade
sini belirttillni kaydediyor. 

1ıkmak maksadlle kullanıyo. 

larımızdan, bir mesele 
a tenkitte b4lunanların 

o dakikadaki lntıbalarını ve 
rnantıklarını kullanıyorlar • 

.... !inde tetkikler yapmak, hal. 
"""ll'Udan doğruya dinlemek, 

Ye esaslı surette nüfuz et. 
~kliftde çok az tenkit işitiyo· 
•tibap dairelerine giden me. 

çolu halkla pek az temas 
..... Valileri, memurları, ba. 

r· ıelenleri görüp geliyorlar. 
~lerimlzde de tenkitlerden 

manzarası hazindir. Gü. 
yetmediğine karar verdi-

... eseleleri ya sükütla g~iş· 
\reya hulüskflrhk edip bas. 
P kelimelere botarız. Hal

lllUsbet olarak, tetkik mah. 
. ~k söyliyecdimlz müsbet 
~it olsa kimseye batmaz. 
.,_lahıs veya daireyi gözümü
~irerek hücum ettiğimiz 

iki tarafı dinlemeden, me· 
•nlamadan çalakalem yazı 

• kolayca kahraman kesilmek 

aöylemek IAzım<iır ki, u. 
hayata ait siyasi, içtimai, 

.._ rneselelerde tenkit seviye_ 
..,lı: aptı olduktan başka ede. 

sanat tenkitlerimizde de 
lahsımızı ve bilıimizl gös. 

lı:, dilpnanımızı ezmek, .dos· 
'ta oınuz vermek gibi saikle. 

' lrı altında hareket ederiz. 
'-ını hayatımızın her şubesi 

_rnaptaçtır. Fakat ancak 
ınqrıı, muvazeneli tenki~ 

~ tlevı tenkit, hilk\lmetin me. 
.._•tbuat kanununu geniılet
'-Yesinde bir hamlede kuru
. 'l'enkidi is edinmek iddl-
~-~lunan gazetelerin kendi

lı.... ....ıan aplı tenkide !Ayıktır. 
"'-'ı hayatımızda berraklıja 

litınek için ilk illerimizden 
'lenkitı. dedlllmiz şeyi eau. 
ı.llkltten g~lre ıeçire Mec
;::ıeıerde, söz arasında ya
,...,... ... , •n la: 1 Si: I .. > /A/ 

Şark ce•lle.iade lakişaf eden laareü& eeaapta blrdeabire bıs1aadı. 
Almanlar ti KırlMln i~leriae kadar soklllap Si•Mtepol kapılanna 
daraa•ılar. lhrHuuz ceaapta ve bitin ceplle ltoyuda Alman ileri 

harekatını ciMeriyor. 

Almanlara göre 
Almanlar 
Kursk'u 

zaptettiler 
Kınmda 53 bin 
kişi esir edildi 

Stalin. lngiltereden 
buğday istiyor 

Berlin 3 (A.A)- Alman tebliii: 
Kırımda da mağlüp edilen dtiş • 

man, Alman ve Rumen teşekkül
lerinin sıkı takip ve tazyiki altın. 
da biri Sivastopol, dileri de Kerç 
yolu ile kaÇlllağa çalışan iki guru
pa ay.rılmııtır. 

Diğer tayyarelerimiz Sivastopo. 
lu, Yalta limanını ve Kerç bojazı 
ile Karadenizin şimal doğusunda 
bulunan hedefleri bombalamıştır . 

Radub'daki mev&ilerden birine 
ağır çapta bombalar isabet ettiril
miştir. Kırım'da yarma ve takip 
muharebeleri esnasında 53 bin 175 
kişi esir edilmiş ve 230 tank, 218 
top, bir çok zırhlı tren ve çok mik. 
tarda harp malzemesi iğtinam ve. 
ya tahrip edilmiştir. 

Berlin, 3 (A.A.) - Neşredilen 

hususi bir teblltde Alman kıtala
rının Kursk'ı zaptettikleri bildiri! • 
mektedir. 

Berlin, 3 (A.A.) - Volkischer 
Beobachter gazetesi yazıyor: 

Sovyet bahriye halk komiserli. 
linin bildirdiline göre Karadeniz_ 
deki Sovyet lilosu şu gemilerden 
mürekkep bulunmaktadır. 

1 eski tip saffı harp gemisi, 2 
modern, ı eski tip kruvazör, 21 
modern destroyer, 6 eski tip dcs. 
troyer, 50 denizaltı ve 50 silratll 
hücum botu. 

Roma, 3 (A.A.) - Sterani: 
sı.un, Rus milletinin ve Sov

yet kıtalarının ihtiyaçları için 
bulday istemiştir. 

Sovyetlere göre 
Cenupta 

cephe 
yarıldı 

Kırımda Alman iler
lemesi durduruldu 

Volokolansk' ta Alman 
tazyiki devam ediyor 
Londra, 3 (A.A.) - Moskova 

r~dyosu, Almanların cenup cephe. 
sıni yardıklarını bu sabah teyid 
etmiştir. Moskova rady06u yarma 
hareketinin hanıi noktada yapıl
dığını bildirmeme1ft9 fakat biltün 
bir gün süren fasılasız ve şiddetli 
muharebelerden sonra Alman ileri 
hareketinin durdurulmuş olduiu. 
nu söylemektedir. 

Londra, 3 (A.A.) - SovyeUer 
CDenau Sa. 3, Sü. 8 da) 

dair olan fıkraların ehemmiyethıe seçilmiştir, Meclis, şehrin bir sem. 
işaret etmektedir. Bu gazeteye gö. tine Behçet Uz'un bir büstünün 

(Dnamı Sa. 3 Su. i da) X§ dikilmesine karar vermi§tir. 

Türk gazetesi 
yabancı menfaate 

ilet olamaz 
Dün, An karada toplanan Basın 
kongresind.e Türk gazetesine has 

vasıfların tesbiti istendi 
Ankara, 3 (Telefonla) - Türk 1 birlljinin mesut bir Azası olmak 

Basın Birliii umumi kongresi bu- sıfatile bu teveccühü teşekkür ede. 
gün saat 11 de Ankara Halkevin. rck kabul etmemiş ve yerine Re. 
de toplanmıştır. Celseyi merkezi !lk Ahmet Seven,gili intihap etme. 
idare heyeti reisi Falih Rıfkı Atay !erini kongre Azalarından rica et. 
açarak yoklamayı yaptırmış ve miştir. Bu rica kabul edilmiş ve 
ekseriyetin mevcut bulunduğunu dört kUlbin de seçilmesinden son. 
kongre reisliği ile reis vekilleri ve ra Hasan Reşit Tankut kilrsiye ge. 
dört katibin intihabı lazım geldi. !erek, k~ndisi ve reis vekilleri hak. 
iini bildirmiştir. Birlik umumi kında kongre Azalarının gösterdi. 
heyeti Hasan Reşit Tankutu kon. ği teveccühe teşekkür etmiş ve 
gre reisi, birinci reis vekilliğine kongrenin umumi hatları üzerin. 
Matbuat U. müdürü Selim Sarper de miltalflalar serdetmiştir. 
ve 2 nci reis vekili olarak da Hakkı Bundan sonra komisyonlar teş. 
Tarık Us'u intihap etmek istemiş. kil edilmiş, Matbuat ve Basın bir. 
se de Hakkı Tarık Us mıntaka CDeva•ı Sa. 3, Sü. 5 de) c.//11 

İngiltere hilk\lmeti, Sovyetlerin 
bu Acil talebi karıısında, lnıllte. 
reye ayrılmıı olan killliyetli mik
tarda Kanada buğdayının Sovyet 
Rusyaya gönderilmesi için icap 
eden tedltirleri alm11tır. -

Kınında eenyan eden kanlı botllfJll&aın •ea 8ivutopoldakl •• .. uıunuuıa 4aJS•.,.. Aea•a 
Sovyet Karadeals flloaa Kronştadı müdafaa eden Baltık fil•• rlM Daraç hareketlerile "'"qtepel'u 
müdafaa etle•llecek aaiT a.••••• Jtrollftad balari7ellleriai. miılafaa tçia aalalle çıkarken 1ietıeri7er. 

Her tarafta Japon 
taarruzuna karşı 
hazırlam/Jyor 

Slngapur, 3 (A.A.) - inıil
terenln Hind orduları başku

mandanı General Wavell, u. 
zak Şark İngiliz hava Marepll 
Brook Popham ve Çin suların. 
da İngiliz filosu kumandanı A
miral Layton ile görüşmek ü. 
zere buraya gelmiştir. 

Şanghay, 3 (A.A.) - Cun
king'den bildirildiline göre Gl. 
Çankayşek'in Amerikalı siyasi 
müşaviri olup Yunnanfu'dan 
avdet eden Owen Lattimore 
beyanatta bulunarak Hindiçi
nl hududunda vaziyeti bizzat 
tetkik etmediğini fakat Japon. 
yanın bu kesimde harekete 
geçmeie hazırlandılını öjren. 
dilini söylemiştir, 

Mumaileyh Çin'in bu taarru. 
za karşı koymak için bütün 
tedbirleri aldığını ilflve etmit
tlr. 

Yunnan valisi Longyun da 
bu eyalet halkının mukaveme. 
te karar verdijini söylemiştir . 

Stefani ajansı, bu beyanatın t. 
talya'da memnuniyetle karplan
dıtını blldirdlkten sonra, Türkiye. 
den kendi bitaraflık siyaseti ile ta. 
aruz teşkil edebllecek herhangi 
bir şeyi hiçbir zaman istememiJ 
olan 'Mihver devletlerinin, fimdi 
Türkiyenin ayni bitaraflık yolunu 
takipte devam ettiğini zevkle mil. 
şahedc ettiklerini i!Ave edereJı 

şunları yazıyor: 

11Bütün milletler Türkiyenin mi. 
salini takip etmiı olsaydı, harp 
bugünkü kadar genişlemiyecek, 
bu da insanlık için büyük bir ka. 
zanç olacaktı. Harbin tahrip ede
mediği herşey barış oldutu gün, 
yeniden kurulma !aaliyetlnde da. 
ha az ise sebep olacaktır. Cumhur. 
reisi inönil'nün, Türkiye'nin bil. 
tün devletlerle anlaşma ve ahenk 
içinde yapmak istediğini bildiren 
sözleri, müstakil ve muhtar siyase. 
tini idame yolunda gayret sarfeden 
Türkiye hükömeti için ciddi bir 
sempati duyulmakta olan İtalyada, 
haklı ve tam yerinde olarak kar. 
planmllltr. • 

Kanla sona eren 
bir aşk 

Bir kadın sevdiği kocasını başka bir kadının 
elinden alamaymca kocasını vurdu ... 

Kendi de ağ ı r surette yaralandı 
Evvelki sabah LAielide K-=mal. , içinde yatar lair vaziyette bulun

pap caddesinde oturan bir kadın, muıtur, 
komşusu, 14 numaralı apartman- Polisler geldiii zaman karı ko
da oturan nakliye müteahhidi Rıd. canın elin yapdıklarını ıörmU, ve 
van Sarıoilunun hanımı LeylAyı yaralılar derhal Cerrahpqa bu. 
ziyarete ıitmiı, ancak evde kimse. tabaneslne kaldırılınqlardır. 
yi bulamamıştır. Kadın kapının a. Yakanın tahkikatına müddeiu. 
nahlarını tokmakta asılı bulunca mum! muavinlerinden Fehmi Ça-

. merak etmiş ve kapıyı açarak içe- tıl el koymuı ve yapılan tahkikat 
ri girmiş, ancak gördiljil manzara sonunda hAdiaenln ıörülmemiı tarz 
karşısında dili tutularak baytın- da bir aile facıaaı oldutu mey_ 
lıklar geçirmiş ve sonra: dana çıkmııtır. 

- Yetiıin dostlar, adam öldOr. HAdisenin ta&UAtı 1Udur: 
mtlşler, cinayet var, diye batıra. LAlellde Kemalpap caddesinde. 
rak karakola kofmuttur. ki 14 numaralı apartmanda, Rıd.. 

Kadının gördiltü manzaranın van Sarıotlu, karısı Leyli, ve 18 
korkunç blr hal oldulunu eve ıe- yaşındaki kızı oturmaktadır. Rtd
len zabıta memurları ıörmOfler- van Silr1.ollunun 111 c;ok ~ olup 

1 dir. Müteahhit Rıdvan Sarıollu ı. nakliye ır.iltabhiWll JllllD&kta_ 

ı le lcarıtı LeylA beyinlerinden ta. , dır. 
banca ile vurulmut elarak kanlar (Dellını•a...lllrv 
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Kullanılmış traş 
bıçakları Lileli a partımanları ?rozdihak ~~-

c&ü~lt 
~~~~~~~ 

Y;n;an: Mauru& YOKA Y 
(( ••• Vakitten ve nakitten ta. 

sarruf icin ı:;vJerind~ trıış ol. 
mak mecburiyetinde bulunan. 
lar, son giml rdc 1 ullanılabi. 
lecek traş bıcağJ bulmakta ı;ok 
zorluk çeknıe~te ''I! alınan J}ı. 
çakların çogunun, kor denile_ 
cek kadar kullanılmıs olduk. 
farını görerek inirlenmekte_ 
dirler. ne mi Jıiç bir konh'flJ8 
tabi olmadığını sandı •ınıız bu 
bıçakların iyiliği ve fcnalı. 

ğı eğer tamamile sahiplerinin 
şeref ve jnsaflarına terkedilmiş 
se, menfaat hırslarının kükre_ 
mlş buJıındıığu §il zamanda, bu. 
halkın aldatılma ı \'e velevki 
az bile olsa bir zarara maruz 
~ırakılması bakımından )>ir ih
mııl HYılahilir,ıı 

PJ:=:= - gazası sahıbı 

Bu kadar beyaz ten, bu 
kadar beyaz saç nerede .. 

Kurumu Reisi asılsız şayiaları topvokOn 
tekzip derek diyor ki: 

" Buranın gayri ahlaki bir mu/ıtt 
haline gelmesine sade biz değil 
içindekiler de müsaade etmezler,, 

ihtikar suçundan 
tevkif edildi 

S!,!ltanhamamındaki meşl}ur 0-
rgzdlbak mağazası mesut mudilrü 
Artur Mayer ile Mahmutpaşada A. 
nadolu pazarı sahibi Yani Mayer, 
bavul üzerinde ihtiklır yapmak su_ 
cundap müı:jdeiumy_ı:njliğç teslim 
edilmişlerdir. 

Binbir marifetleri vardır. İnsan1n 
içini açarlar, daha yeryuzunde i
ken cennete kavu~tururlar. Boyla
rına, bo ların;ı bak. Hepsi birbı_ 
rlnden guzeldır. 

Karşuiaki tıftık post üzerinde 
rakseden o ınce zanbaga bak. 
Boyle bir boyu gözün hiç gordü 
mü? Uzun saklı bir su zanpagı gi
bi saga, sola bir bükülüşü var ki ... 
Bu, bir Gürcu kızıdır. Anası da, 
babası da pek güıel olduğu için bu 
kızı dahp doğıpadan satın aldım. 

Bak nasıl oldu: Babasının düğün 
ziyafçti verecek parı.ısı yoktu. Bu 
parayı tedarık için; dıinyaya ilk 
gelecek kızını bpna yuz dinara sat. 
tı. Çok p ra değil ... Fakat ya hiç 
kızı olmasaydı, ya kız ölü doğsay. 
dı, ya anası babası guzel olduğu 
halde şrıkat vc>';ı çirJdn olarak 
dünyaya gelseydi... Sonra o za
mandenJJcri hastaJı"Jc, kaza yiıziın_ 
den kaç defa ölebilirdi! Fiyatının 
beş yüf: duka altını olduğunu söy
lersem her halde çok bulmazsın. 

Bak, bak. şimdi terliklerini çıkar_ 
dı. Ne Ji,Uçücük, giızel ayak .. }:>ütün 
dünyayı dola65nn bir eşi bulun
maz. Beş yi)z altın mı dedim, halt 
etmişim. Bu kızın fiyatı altı yüz 
al1ındır. 

Affan Bey, Hacı Babanın ver
diji iıahaıı anlayışlı bir kula)çla 
dinliyor, ona hak veriyordu, Esir. 
ci, mallarım methctmcğe devam e. 
diyordu: 

- Yoksa tenhalık arıyarak gül 
a#acmın )'anınn sokulım o rüyalı 
ba~ışlı huriyi daha çok mu beğen. 
din? Bak, efendim, etraftaki bu 
gül al,laçli:ırı süs için buraya geti
rilmemiştir. Bunhırı kapalı yerler
de yetiştirmek için avuç dolusu 
para sar!~diyorum, Fakat kıı.lar'm 
cins mal olduiu için dalma güller 
arasında büyumelidlr. Gül rengi 
yşnaklarına çalar, gı.il kokusu du. 
ya duya sevdnlı, ateşli olurlar, 
Gül; sevdanın en iyi kaynağıdır. 
Gösterdiğim kız bir Çerkcs kabile. 
sı rl'lslnin kızıdır, Anası, babastlc 
berai;>cr esir edilmiştir.Zalim adam 
blzım elimize dUşmcsin diye güzel 
karısını kendi clilc öldürdü. Siltte 
kız;ını boÇacaktı. Vakit bırakılma. 
dı. Kcndılcrlni esir edenlerden bu 
yavruyu satın aldım, Bu rüyalı ba. 
kış, bu soluk renk bazılarının pek 
hoşuna gider, Böyle bir güzel kı
zın soluk yUzıinU hararetli buseler 
le ısıtmak ve kızartmaktan ho~la
nırlar. Dunu da altı yüz altından 
aşağı veremem. Zaten satmakta a_ 
celem de yok. Henüz pek körpe
dir. 

Şalda snllanan, neşeli kızı görü
yor musun? Bak, başını ne tatlı 
tatlı sağa, sola sallıyor! TA Çinden 
getirttim. Anası babası tarafından 
esir pazarında satılmış, VUeudu 
birdenbire gözü çekmez. Fakat he_ 
le bir derisine parmağını dokun. 
dur, kadlteye elini sUrmilş gibi o_ 
lursun, Sen olduğun ic;ln bu nadir 
malı beş yOz altına veririm. Ba~
kası olsa iki mlşllni isterim. 

HERGüN BiR f lkRA 

Deliden sadrazam 
olursa!. .. 

Şquruaan bozuk.luıl4na, ku. 
ıurua•n çoklufuua ratmen tali. 
in yardımı ile sadrazamlafa ka
dar yükselen l\lalatyalı Silah. 
tar Süleyman Paşa, dördüncü 
Sultan Munt z:ımauında henüz 
saray af11$ı iken, arkada3ların. 
dan ve bektasi canlarından ka
pı ağası Malatyalı Hasan ile 
karşılıklı hulyalara dalar. Sad. 
ruanılık mevkiine kurulur, bi. 
ribirlerinc tatlı vaatlerde bulu. 
nurlarnn • Aradan &eneler geç. 
tikten sonra. taliden yardım gö_ 
ren Süleyman, sıraslle Tülbent 
atası, fiilahtar ,.e nihayet Ane 
Sultanı :..larak Padi aha damat 
olur. O r:ünJerde eskit:I gibi Yi. · 
ne kapı ağalığında sürünen Da. 
Hn, talili kapı yoldaşını tebrike 
ko ar. Bir aralık eski vaatleri 
hatırlatır ve sorar: 

- i te buyüdün artık. Ne ya
pacak ın bana Hyle bakalım. 

- Üldiiğiın 'l/lman cesedini 
,aııara büründürıir, mermer bir 
lahit içine gönıClürürüm ve bol 
ıskatla bir cok raklrin yüzünü 
giildüriirıim. 

Bektaşi Haı;an, acı acı cüler 
ve: 

- .al ile mermer lihldin be. 
delini bağı ladım sana. 1 kata a. 
yıra<'atın parayı da kendine sak. 
la. I.inet ol un hem sana, hem 
de &ana vrrllen baht ız sultanın 
baba ına. 

Der ve blddıtıe kapıyı Yttrup 
çekilir, ıider. 

Şu arı saçlı kıza bak. Altından 
ıiaha Jtıy1J1etli !Qle liıle ~aslfmpı 
altın tarakla taramakla me§guldür. 
Şjmali Okyanustan geldi. Şimalli 

bil' güzeldir. Kaptan Paşanın ge
mileri bir düşman gemisi batırdı_ 
ğı zaman küçük ya~ta ele düşmüş, 
esir pazarında satılmış. Bu kadpr 
beyaz ten, bu kadar giıwl sac ne
rede gördün? Şafak bile pu dilpe. 
re bayılmış, blitUn tazeliğini, bü
ttin renklerini bu güzel yiızde ter
ketmiş. 

- Bu kadar parlak renk bana 
tabii görünmüyor. Sakın boyalı 
olmasın? 

Hacı Baba gücenml§ bir tavır 
aldı: 

- Boya mı? Benim mallarım a. 
rasında allıklı yanak nasıl ta~av. 
vur edilir? Gel, §imdi kanaat ge. 
tirlrsin. 

ljacı Baba, o kadar kızmı§lı kl 
artık yerinde duramadı. Tül per
deyi a~arak mil§terlsini içeri sok
tu. 
Hacı baba ile Aftan Bey icerl 

girince kızlardan bir kısmı yalan. 
cı bir sıkılganlıkla perdelerin ara. 
sına kaçtılar. Sonra yavaş yavaş 
başlarını uzatarak merakla bak. 
mağa başladılar. Gürcil kız baş 

bile çevirmeden raksına devam et
ti. Çinli kız ~ahncaktan inmedi. 
Fakat ikisi de daha işveli tavırlar 
takındı, Şimalli güzel; sarı saçları
nı o güzel pembe omuzlarına dal. 
ga dalga döktü. 

Bir tarafta Met gibi bir Çingene 
kızı vardı. Pembelik karışmış es
mer yüzü ve işveli halile gözü çc_ 
kiyordu. Affan Beye sokuldu. 
Canlı bir mangalmış gibi bu vü
cuttan etrafa sıcaklık yayılıyor, 

insanın içini gıcıklıyordu. Affan 
Beyi tepeden tırnağa kadar süz
dü. Kıymetini anlamak istiyprmuş 
gibi ipekli kaftanının eteğini par. 
makları arasına aldı ve· yokladı. 

(ArllaM yar) 

SPOR 

Müsabakamı-
1 zın neticesi 
Llk maçları üzerinde tertip 

ettiğimiz tahmin müsabakası 

.sporcu okuyucularımız arasın

da büyük hlr rağbet görmüş ve 
2 ikinciteşrin 19U tarihindeki 
maçlar üzerindeki müsabakamı. 
n 5!9 ki i iştirak etmiştir. 

Dun yaptıJımız tasnifte bu 
529 kl~i arasında Balurköylü o. 
kuyucularımızdan Orhan Göy_ 
sümer, İstanbul Erkek llsesl ta_ 
lebelerfnden Zeki Tükel, Beya. 
zıtta Cahlt Yuca. Bakırköyde 

:Maryo Pollka, lleybeJiadada Va
han Zartaryan, Şehzadebaşında 
Sabahaddin Kuyaş Detlceyl bul-
muşlardır. 

Mfüıabakamızda kazanan bu 
okuyucularımız arasında yapa. 
catımıı kura neticesinde vere. 
ceğlmiz mükUatları at yarış. 

tarı mü abakası neticesi ile be_ 
rabcr perşembe ıünü ilan ede
cek ve kazananların mük:ifatıa. 
rını cuma gilnü matbaamıza da
vetle vereceğiz. 

Dün gazetelerden birine LAieli 
il apartmynlarından bisinde müste
eır bir vatandaş pir takım ifşaat_ 
larda bulunar;ık apartman idare
cilerinden r;ıikfıyet ediyor. Onların 
vazifelerini lAyıkllo ~apmadıkları. 
nı ortaya koyuyordd. 

ve Talfıt Paşa zamanında 400 bin 
liraya mal oldu. Fakat pc 11a~ık 
ki, harikzedcler bundan istifade e. 
demediler, Gerçj bu rne,rdanda ka_ 
!anlar içindi, bina kuruJuncıya ka. 
dar onlar kendilerine yer bulmuş
lar, yenj hayat tarzı temin ctmi~. 
lcrdi. Sonra gelirinden istifade et
tirelim dediler bunu da ;yapma. 
dılar. Garip olan harikzedeler o
nun tuzuna biberine bile bakama. 
dılar. Nihayet Hava Kurumuna gı; 
çince bu muazzam hayır eseri ye. 
rinl buldu, şimdi onun geljrile tay 
yareler alınıyor. Bütün millet, 
memleket ondan istifade ediyor. 
Senede dört dairenin 122 evinden 
rlukkanlarından 30 bin liradan !az_ 
la fellr hasıl oluyor. 

BMndan ba§k8, l\Ieydancıkta, 
'Vijyıı hapında Sp numaralı mağa. 
za sahibi İshak ile Beyaı.ıttn kır
tasiyeçi İbratıim Artel }5alem ucu, 
Tünelbasında 398 numarada tamir 
ci Yorgi kızı Edibe ile İstikjf!l 
cadd~sirıde saatçi Op{l de 11aat ea. 
mı üzerinde ihtikar yapmak su. 
çundan asliye ikinci ceza mahke. 
meslnce tevkif edilmişlerdir, 

Bunu bir okıırumnz )·azıyor 
"e soruyor: 

- Bu kör bıcakları §ık am_ 
llalajlar içinılc Jıalka iirmek 
bir fillÇ, \'C bu sııı;u işlfyenlcr 
t'~za;>"ôl mü tahak değil midir 
acaba? • 

'-·~111!!!!!11'!1!~~~~_,J 

Un tevziatında 
yolsuzluk 

Vali, simitçi ve 
börekçilerle konuştu 

Vali ve Belediye reisi doktor 
Lütfi Kırdar, dun sabrıh vilfıyet. 

tc simitçi, börekçi, pastacı ve yuf
kacıları dinlemiıı. eski aldıkları un 
miktarına gore yeni aldıkları unla 
nasıl idare ettiklerini tetkik et_ 
miştir. Bu mevzu etrafında bir ra
por tanzim edilerek Ankaraya gön 
derlleccktir. 

Şehir Meclisi bugün 
toplam yor 

Şehir meclisi bugün ösleden son 
ra valf ve belediye reisinin baş
kanlığı altında toplanacaktır. Vo
li, bu toplantıda lkl devre arasın. 
daki belediye işleri etrafında iza
hat verecek ve devre nutkunu söy 
llyecektir. 

Bundan sonra da muhtelif me. 
selelcr etrafınd§ mUzakerelere ge. 
çilerek kararın alınacaktır. 

Be~ikta ta 25 lira bulundu 
Hikmet Şinasi Önal ne Mübeccel 

Koçana Beşiktaşta 25 lira bulmuş 
lardır. Sahibinin BcGiktaş Kılıcali 
Asariye ca. No. 77 ye müracaat. 
la parasını alması rica olunur. 

Dün malfımat111a 11}4racaat et
tiğimiz Hava Kurumu reisi bu hu. 
susta mallımat vererek demi~tir 
ki: 

- Bu apartmanlarda bü~ ük rüt
bede, içtiıpnl mev~i sahibi kimse. 
!er, temız ailell'.!r ikamet etmek
tedirler. Aralarında doktor, avu. 
kat, mühendis, mcmµr, mebus o
lanları da bulunuyor. Bunlar her 
halde buranın gayri a}ılfı~i bir mu 
hit halıne ~etmesine mtlsaade et. 
mczlcr. l';$asen ikametgAh beyan
namesinde de pansiyon kabulüne 
müsaade cdilmemi~tlr. isfanbul 
Hava Kurumy te§lcilMı bu }\usus_ 
!arda c;ok titiz davranmaktadır. 

Klasik Türk 
mqs:kisi 

Suiistimal meselesine gelince bu 
na da iınkim ve" ihtimal yoktur. 
iş müfettişlerin teftiş raporlarile ikinci konser bu 
dııha vaııh olarak meydana cıka- akşam veriliyor 
caktır. Her türlü muamelat, mu- İstanbul konservatuvannın ter-
rakabe ve kontrol altındadır, Böy tip ettiği klasik Türk musiki.!! kon 
le ~ey olamaz, Gaıcteyc bu beya-
natı veren zat aslında kendi ken. serlerinin ikinci$i bu ak§am ~ehlr 
dine mugbcr olmuş, güne 1i bir Tiyatrosu Komedi kısmında veri. 
daireye taşınmak fırs;.ıtını bulama. lecektir. Bu konserde ZckAi Dede, 
ymca bu gibi lakırdılarla ortalı. Dellfılzade, Emin Ağa, Mustafa A. 
ğL karı§tırmı§tır. ğa ve Hacı Arif 8eyin eserleri ça-

lınacaktır. 

16 muhtskir lldliyeye 
verildi 

firıt Murakabe ~omisyonu dUn 
Vali muavini Mmet Kınığın rels
llğinde tophmare.k hir iki çiın zar. 
fında ihtikar yaptıkları ııabit olan 
16 ınuhtekirin adliyeye v~rilmeşi. 
ni karırla§tırmıJtır. 

Balat ı;:ad®sinde tütün ve rakı 
bayii Ali Şah 82,5 kuru~a satıl. 
mııııı lbım gelen şarabı 95 kurtı
ışa sattığından, Be:ıikta§ta Köyiçi 
caddesinde 32 numarada tuhafiye. 
cj l\iıjırdıç kızı Ojen altmış pa. 
raya satılIJUl,ŞI )Azım gelen dikiş 
iinesini 5 kuruşa sattığından, Ga. 
latadş Tünel caddesinde Hacik Jcı. 
zı Takuhi 8,5 kuruşa satılması lA. 
zım gelen kalem ucunu 10 kuruşa 
ıntlıjından, Asmaaltınqa Yovan 
Demirciojlu. 40 kuruşluk çiviyi 
Hl5 kuruşa sattığından adliyeye 
verilmişlerdir, 

Bunu da §imdi bize itiraf etmi§ 
bulunmaktadır. Proi:ramın birinci kısmında E_ Şüpheli bir ölüm 

Bunun üzerine apartmanlar ki- min Ağanın ımzinAk pe~revi, Ze. Balatta, Araba iskeleslpde köf_ 
rncısı ile görü§en mı.ıharririmize k4i Dedenin nakşi suzinAk bestesi, tecillk yapan Veli oğlu Abdullah 
eski meclisi maarif azası mütekaidi Dell{ıluıdenin l(Sinede bir lihzaıı dUn dükkAnının üstCındeki odasın 
Halit Gökçay derrıi~tir ki: sı, İsmail Dedenin auıinik ağır se. da olü ol•rak tn.ılunmuştur. ce. 

_ Apartmanlarda 0 Z8tın gauı. maisi, Kara İsmail Alanın suzinlık ı;edl muayene eden adliye dokto. 
leye söyledigi gibi bir hal mevcut yürük semaisi, ikinci kısımda Ha. ru ölümü fiÜphell gördüğiınden cc. 
değildir. Bu yeni yapılan bacalar- cı Arif Beyin «Söyle nedlrıı nlha. set morga ka}dırılmı§, tahktkşta 

dan hl'pimlz müştekiyiz, fakat bu !!vll!!e!!!lln•d""'ı.a""!!r!!'!!kll!ıs9ı!!!çlll!a'l'!l!!'!ın""a.c .. a!!!llk"!!ltıl!!r•. _.W!•-•b•a!i!şl!"'!a'!ln!llml!!!lıııı!ıs1111tı_r,;.. 11111111~•••-"'!!!!!!!l!!!ll!! 
sUnkil ldıırenin bunda aala kababa 1 

ti yoktur. Bunu y panlar &;öçmu 
ıitmiıslcr bir avuç, toprak olmuı. 
lar. Evvelce her evln bir kaç ha. 
cası vardı. Cok rahat ve iyi idi. 
Sonra bunu birer bacaya indire 
rck vaziyeti bozdular, berbat et_ 
tller, ama o ba~ka mesele ... 

Vaktile bu apartmanlar harik
zcdeler için yapılmıştı. Müslüman 
aleminden iane toplandı, ta Hin. 
distandan, Afganistandan yardım 
edildi. ittihatçılar dewindc Enver 

Acaba reklam yaptırmak 
maksadile mi ? 

Kartal Kara ve deniz avcıları 

l 'lıı stad Hakkı Tarık Uı, .. tır 
\YI başlarına küçük harflerle 
başlamakta ısrar ediyor, fakat bu_ 
nunla da kalınıyarak Atatürk, İnö. 
nü gibi hu isimlere de küçük harf 
Jerle başlıyor. Vakıa Arap harfle. 
rini atan kanundan başka yazımı
za umuınl bir düzen verecek resmi 
bir nizam henüz meydana getiril_ 
medi. Fakat herkes Adet olmuş ka. 
ide ve usuller dııında canının ~
tedifi gibi yazmakta devam eder_ 
se yaıırnız aykırılıklardan kurlu_ 
lamaz. Nitekim böyle bir aykırı_ 
lık üstadın yazdığı Vakıt ıazete. 

ı.inde kendini göstermektedir. Çün 

c;11val zahireyi depodan arabaya on 
beli kuruşa taşırlarken ücreti yir. 
mi kuruıa çıkarmıtlar, tüccar da 
bu vaziyeti kabul etmil,i· rakat 
şimdi bu yirmi kuruşu elliye ~ı
karmak bıteylnce tabii hamallarla 
tüccar arasında ihtilaf ta çıkmış. 

Kar~! Geneler birliği Karadeniz 

avcuları çalışmnlaı·ına hız vermiş. 

tir. Gönderilen resim avcı aznlnr 

ile idare heyetini bir nrada ;östcr 
mektedir. Yukarıdaki resim Ka
radeniz avcılarını bir aradn gös. 

Bir hamala sordum: 
- Canım, taşıdığınız çuvalların 

afırlığı hep ayni ağırlık değil mi? 
- Evet, hep ayu( atrhk ama i. 

çindeki ıahirenin kıymeti arttı. 
Bu sözden anla~ılıyor ki, ha. 

mallar artık ağırlık değil, kıymet 
taşıyorlar! 

HA'l'RET! 
kü Hakkı Tarık Us'un fıkrası dı. Vakıt refiJdmiz oYirmi yıl ev. 
şında Vakıt razetesinin bütün ya_ velki Vakıt.ı tan eu satırları nak. 
zılarında satır ba1Jarı ve haı isim. lediyof: 
ıer büyük harflerle başlamakta. cıihtlklra mani otabllmrk üzere 
dır. ~ehremanetinde Jçtınıa ederek mü. 

Ac•ba üstad, devamda ısrar et. zakerat ve mukarreratta bulunan 
tlği bu kendine munhasır uıulle komisyonu mahsus •.• ı> 
dikkati çekip arasıra biılere rek. Yirmi yıJ evvelki Vakt'ı çıkaran 
limını nıı vaphrmak i•tiyor. lar bu havadise uylrml yıl sonraki 

istanbuhı başlığını koysalarmış 
AGIRLIK ve KIYMET pek te yanılmış olmıyacaklarmış! 

Meydancık hamalları evvelce bir TATLISERT 

r---------------------------------------------------------~~ - Fakat ben mütecessis bir kadınım! VATANIN EDEBİ RO:.\IANI~ 

termektedir. 

TEFRİKA No. 11 
_,_ 

Sizin kim olduğunuzu, isminizi öğren. 

mek istiyorum. 
- Ben hiçim . İsmim de yok. Bir şey 

bilmiyorum, Fakat serbest bir adamım. 
bu kafi değil mi? 

- Serbest, öyle mi? Her halde bu doi-
rudur. Fakat sizi nasıl ı;ağıracağım? 

- Annem bana hep Fiyor der 
- Fiyor.. Fiyor ... 

-6-
- RUz11ara kar§ı koşalım mı? 
- Peki, Maya, koşalım. Fakat ya )'t)"' 

rulursanız diye korkarım. 
- Aman hayırı Ben kuvvetli ve sıhhat. 

liylm. BtitOn gün yürüdUk, hiç yorulma
dım. Bakalım, ormana kim daha çabuk 
varacak? 

- Ne iyi koşuyorsunuz, Maya! Bunu 
tahmin edemezdim, Nefes alırken bir ye. 
riniz ağrımıyor ya.. Bana doğru söylcyi. 
niz. 

- Hayır .. ağrımıyor. Bugün sanki daha 
rahat nefes alıyorum... Bu4!ün her şeyi 
yapabilecckmijim iibi geUyor. Haydi el 
ele tutuşalım da bir kere daha beraber 
koşalım. 

* - Neden hep başınızda bu örtüyü tası· 
Yorşunuz? Saçlarınızı hcnüı göremedim. 

Saçlarım çok: €işidir. Onun için ba~. 
lıyorum, ortüyorum., ı;onra boyanmış ııibi 
bir halk:ri var. Kirpiklerim siyah, saçla-

rJm kızıl .. sahte imlıı lilibl duruyor. 
- Kirpiklerinizin siyah olduiunu siz: 

uyurken ı:ördUm, Maya, demek. ki uçla. 
rınız kızıl, öyle mi? 

- Evet.. Sonra rütubctJ hep !çlerine 
çekiyorlar ••. 

- Bu ne demek? 
- Saçlarım hep nemli gibidir, Hava. 

daki su buhnrlarını içiyorlar. Sonra kıv· 
ıılıyorlar. Herke de mahsus kıvırdım 
zannediyor, halbuki asılları öyle ... 

- Şu hnrikulfıdc saçları görmek müm. 
kün değil mı? Belki de şahsiyetinizin asıl 
doğru tnra!ı onlarda ilıllidir, 

1vte, demedim mi? Yine kıvrılmıli
lar. Birbirlerine dolanmıslar, açmak 
mümkün delil ..• 

Cidden boyanmıııa benziyorlar, Ma
ya! İnsan bu snçlarıı gömülürse içinde bo
ğulur. ÖrtQnilz, daha iyi! Fakat ııimdl de. 

ı:ıl. Benim ) nnırrıda açık bıralcını~. Son. 
ra yabancılardan saklarsınız. Bırak, Ma. 

Çeviren: Reııam A. E. YALMAN 

ya! Saçlarını benim için böyle bırak., 
- Fiyor, ne yapıyorsun? .. 
- Hayır, o oiir dojru ıöylemlyor. 
- Hangi oilr, Maya? 
- Bir gün bfr ılir okumuştum, blr da-

ha hiç unutmadım. Her tarafı sJmslyah 
gördfığüm zamanlar, hayatım kapkaranlık 
iken: «Siir doğru söylüyor. derdim. Fa
kat o da bana yalan söylemiş .. 

- Bu şiir ne diyor? 
- Hep.sini bilmiyorum, fakat, birkaç 

mısraı şöyledir: 
Batka günler relmiyecek, 
Başka &Ünler korku ile dolu ••• 
Ba ka günler de ynrıun ... <*) 
Halbuki biz şimdi o •Baııka günlcrıı l 

yar;ıyoruz, Fiyor. Kmlkayaya ne zaman 
tırmanacaksın? Sonradan da öteki vadiye 
gideceksin, değil mi? 

- Ya Perııcmbe.. ya Cuma .• 
- Pazartesiden Perşembeye kadar,. t~. 

te bunlar benim ı Başka günler» im. Her 
şeye rağmen benim başka ı:Unlerim ıeldl, 

- Elini elimden çekme, Maya! 

- iııtc nihayet mehtap çıktı. 
- Evet, işte ay! Sislerin arasından 

yükseldi. Fakat nerede ise tekrar bala
cı~ 

- Zarar yok. O kadar ıüzel ki, sanki 
mehtaptan kar yağıyormuıı gibi ••. 

- Bak, K:ızılkaya nasıl görünüyor. Şim
di tam meydanda, zirveden aşağıdaki bo
eaza kadar g~rUnilyor. Yarın o dar boğa_ 
ıa çıkarız. Geceyi dağ bekçisinin kuHibe. 
sinde geçiririz ve güneşin çıkmasını scy. 
rederlz. İster misin? 

- Evet, isterim. 
- Şu kar~ıda görünen mavi köşe, bo. 

ğazdaki buzlu tepedir. Oradan da geçc
cellm. Oraya kadar sok defa çıktım. 
Sonra ilk kayalık kısım ba~lar. İlk vur. 
duğum dağ keçisine orada rastladım. O 
zaman orı sekiz yaşında idim. Sonra şu 
gördüjün kartal gagasına benzeyen parça 
yok mu? O da ikinci kayalık duvardıı'. 

Şu parmağımın hiıasındaki yer yok mu? 
Onun üst tarafına henüz kimse çıkama. 
mı~tır. Bu sarp kayalar beni korkutmu
yos. Sade bir şeye merak ediyorum: Aca. 

(Devamı var) 

<•) Vikld Baum Kızılkayayı Maeter. 
Jlnk'in (JSa~ka ılinler) §UrJnden ilham 
alarak yaımışhr, Bu kısa romapa şiirdeki 
acı, bnıln ve tevekküllü havayı vernıete 
çalı~ştır. 

Yine alaturka 
musiki san' at-

• 
karları meselesı 

tkirJ~. 

A ıaturka muşiki sana 
f ııe rı cemiyeti idare ııeye ı il 

fedlyeye müracaat ederek i~e; 
han onunda kendilerine ehi d~· 
verilmiş olanların kontrol eııı•· 
meı;lni \le ehliyetsizlerin çam JS. 
sına müsaade olunmama$ıPI 

tenılıı. "ıııı 
Bu talep, yine ortaya bir t:ı .. 

ö 1 )'' dedikodular çıkaracak. Y ee41eıı 
imtihan olmamakta ısrar a"• 
Bayan Sjlfiyenin belki çal•~111S,. 
tan men'i yoluna ıidilecelı, et. 

'il .. • na111lf yan •• Iuzeyyen Senar, ıı-

Jluzaffer Güler, ;\Iahnıure J1•ı1ı. 
dan, Suzan Gtiven, Faide 'l/C ıJ• 
[;er hatırıma gelmiyen sanat !.ır 
metlerini butun halkımıza tıı "'11 
ettirtmiş sanııtkflrlar gibi s•kl•· 

ariy nin de imtihandan çe P' 
memesi t;lipheslz fyl oıurdd~.ı 
kat bo~le bir anatkarın • ili' 
mazur görülmesi lazım gefel ılf· 
kaprl ) üzünden _ imtihan• ı'il 
meme ini imtihan heyeti b~ 
meli ve sanat kıymeti kcndil i'
ce de ıniısellem olan BıY•11dl 
llyeye ehliyetname vernıelif~. 

imtihanda bulunan arkacl •-' 
dan öfrendlflme göre, ınıtilı ••11 
riren okuyucu 6anatkirl•',,,. 
yiir.de sekseni alaturkacııarc~1,,., 
tesi çok kolay sayılan uYad• ,.
şarkısını okumus, ön saft•

1
_.d. 

len bir çok sanatkarlara da ti>· 
han heyeti uSanatinlz bi:r.t.• ,
Jüm ve mıiselleındlr, buyur1l; 
gldlnlzıı deml-ı. iş böyle ol•,,. 
imtihan oda ına gelse ay11i ,4• 
vapla kQr ılaşacağına şüph• "
mediğim Bayan Safiyeye cl•, 1• 

. il 
llyetname verilseydi sankı 
lurdu? ti 

Sonra bu imtihandan il• ~ 
fayda hasıl oldu, doğrusu bell ft'· 
anlamadım Vaktile'Be"ildaŞ ,,. 
bol takımı~da ovnadığı içlıı ıı ""· • il ,. 
dlsinl tanıdığım udi Edipte ıtif 
ç.enlerde konuşulurken ö~re~ fi' 
me göre imtihan netıcesıncl re": 
nııtkirlar muvaffakıyet ıl' _,aıl 
!erine göre bir tasnife de ,,,. 
tutulmamı.ı. Sanatkirtarlll 111_.ı. vafrnkıvet derecesi yine h•1~ 
ıtın tıskdirine bırakılc'lığınll ~ 
bence o imtihan dedlk~utırl _.I• 
açan bir formaliteden ibare& 
mıştır. ~ 

Nitekim bir nrnhblrln flll ,~ 
sırasında yazdıfı yazılard• f rı-' 
güzel, sanatkıirlnrdan bas••..,., 
muvaffak olmuş ve bazılarırt~aı'I 
vaffak olamamış gösterer~k ~ııt-' 
aleminde liizumsuz ded•" _,re· 
yaratmasına da ırf imtlh•11 

.-
tinin böyle bir tasnifi yal'~,,,. 
olmasının meydan verdiği ,.. 

sizdir. s•ttf'' 
Bu der de Bay:ın I•· 

ehliyetıidir, ehliyetsizdir dl~,-· 
zumsuz bir dedikodu da~ı 
rı1masa bari! KÖR~ 

MEVLODce. 
Aziz aile reisimiz merbU~•" 

nlzll mebusu Necip Ali fCO 141 
nın ruhu için 6 lklncite~rın fi'°' 
perşembe gOnü öğle nnmaı:ırıl tfoe' 
teakıp Beyazıt camii şeriflnd;ıııdeıı 
l(ldU nebevi kıraat edllece ~ıı· 
bilcümle llemşerl ve dastı~,rl~ 
la nrzu eden zevatı?. ~~rail~ 
''.'a eyle"•· Kuç~ 

1U4;tfi!13;Dli4~ 
Ton ,.. 

Torik balığından ToJJd~--
sıl yapıJdıtını soran o1'll 

cevap: ti Cf-
Ton yapacağınız bahk1•1, _.. 

mizledlkten sonra ıenl!i \,rl" 
ravanaya batırınız. i)ıe: attK 
bol tuz ve su döküp bar •.,.; 
te haşlayınız. Süzerek çık 0,rl• 
elleri kemikten ayırınız. rıt•"" 
Jerl sıyırınız. Etlerin s1Y1 etJıtl• 
ayırıp atınız. Beyaz JoP ıce6•fll 
dörtte bir derecesinde ıl ı•• 
üzüm sirkesi karıstırılı11 r•••· 

bl 
fuk su içinde bir gece rtl,.-
nız. Ertesi .sabah. birll'I 6;1(ııslf 
mi ve kokusu kısmen •" fi• 
olan parçaları da bir k•~ ret •1• 
kayınız, bir tülbentten 

111 
"'"" 

rer kurulu~·arak şişe. 11,ıf ı• 
nozlarn, ge\'şek vaziyette ,,.ı•· 
diniz Her istir sırasınıll 

1
,r1ft 

rına • ikiser adet defne 1 td ıı~ 
seriniz ve iki }larmak 

11
0, '' 

Jnre tuz serpiniz. Bu ıııre tıl' il· 
durulan kavanozlara. b•1' ıı•· 
tiflerini taınamile örtece 1,~111 

dar asidi az ve kokusıı:ı 11•"' 
yafı koyunuz. Balıklar~" ,ıı•"; 
ıılması icln knvanoıl•'' 1111 ' 

ince bir 
0

tulbentle bd'
1
'"'

1

1.. "" 
""" •. lf serin bir yerde saki• ,~ı • 

.. il k h:.tlt! ,, 
ı:-tın sonra yen ece •f'" un Y" .,,, 
Yalnız, balıkların zeY •e 
gömülü olarak katına5ı da 11ır'' 
parçasının bile yaf dı~01 ttıı•1' 
kılmllması lizımaır· Ak5 lJlf _,. 
t'tc bUHin balıklara fen• 
ku siner. 
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Harp Vaziyeti 
... g = 
~\azan: =ı 
Llhsan BO~~ 
kınm istilasından 
sonra muhtemel 

hareketler 
~İ#Jkü &efllitlerti-= pojll 
~indeki vaziyete ait haber. 

tbJe hulasa NilebiJir: 
~ .,_ 8imalde Velogda um•nıi 
ı...~etinde l"in veya Alman i. 
-;.!_ ha~keti olmamıstır. Bu bol. 
~-Jkr~ Vorof!lef, lt~tiaııt 
~~z gibi, Volga sol sa. 
;;:::- Mtlli ~vsilar ve feni ar. 
ı Jaazırla~akla ıneşguldur. 

Aı...... - l\lerk~e Tula Hhri •trı. 
~i meydan muharebesi he. 
llM-~~ir. Anca" RP.ların 
~ ardcı kıtaJArı bıraJiarak 
lıııı.. ~ehriae doğru çekildikleri 
~Y91". Kuşatmak lstlyen Al. 
~ Tula istikametinde Rus. 
ı.t tam.mite cephe61ne çatmış_ 
l • llllS kttalarını t.lr parça ge. 
t. ~ktan başka bir netice el. 
1ııı..~hlemişlerdir. Tula Me&ko
~ 161 ki .... etre uaaktachr. 
,; hların eline ~eç&e de Kwılar 
...._- J~ bir telatike uyılamaz. 
~ ~alar T•luan prk ~ı. 
~- llerli1ebllse o uman 
~ ._.,ketl ~vkulceni bir 
~Jet Mır· Bb ltöyle ltir At. 

' hee•l>iliae iitümal vori10. 

~ ~ı ltav:ıuuula R111la. 
~~k k•ımlarUe çekilditi 
~J•r. §iaıdl Alm .. ların &os 
~"'::ılclen bir taarrmz~. hek. 
... ir. Bb buau on pa ka. 
llııı....~ IHr Hati ... ı olarak yaz. 
~ Cenahı deaize dayalı o. 
't "-'oru şhnalflen ihata etmek 
tı.!!Nıetten taarruzlarla sıkış1ır
~n başka çare yoktur. Fakat 
~n Don nehri boyunda tu. 
~ları höyle 'bir ihataya 111i. 
...._ ~ir. Mareşal Bud~ai Don 
~ 'Ol sahllinde ;yeni mevziler 
~)'er ve yeni ord11lar teşkil 
~· Doa nebrl bo,.ada aü. 
~ IWelRI hazıl'lanıncaya ka.. 
' .... _ D•netz Jıavza11ada Al. 
r. ileri hareketini seciktlrmi-
1 "111Pcaldardır. 

-.= _- Kırımda vaziyet çek mii. 
~· A-..nfat' Kırı.un mer. 
\ Olan (Akmescit) i ahnışlar. 
~ '-ından sonra bir taraftan Si. 
~Pola ve diğer taraftan Kerç 
~ ilerttyecelderdh'. Ba 1to. 
~ .... ıada Raslar dar yerde :mü 
S., '•pabllirler; fakat Altnan 
~ lii birliklerinin çekilen Rus .. 
L.""' tı.ratter Bofaıııa varması Hı. 
~ dalıJUadedir. 
\,..~ar artık cenup cenahı Ros. 
~ Nevrosisk limanı aşapaına 
~ uzatmak mecburiyetinde. 
~ Azak denizi, o sahillere 
' a teşebbüsleri için Alman. 
'1 itine yarayabilir. 
~~topoı kunetll ltir deniz 
~llr. Fakat kara cepbesini 
~ '4en fimal kwnıllCla tabki. 
\ .. reeesı bbce malam deJU. 
~ 'flutı IH. Ahaanlann Sivas. 
'\ ltlidafaa mevzileri öaüJMlo 
\; 4taraw.n vo baban bekle. 
\~Varit olamas. O utlkamet. 
~ leatklerine hakıhna. ltu 
~ ... iiaü bir aa evvel ole ıo. 
\..~ la&11orlar. Yakında Si. 
~l meran mabarebotl ltaı 
~~tır 
~~: "amlar talunin ettltlml• 
~ k1t mevsllerJaJ Volra ve 
~ '-lairlert r•rlBlnde hasarla. 

ve mulla\'emet için bu ne. 
...., ıerıaındeld böJıelerdo ye. 
~~ toplu1orlar. Moıkova 
:-""'9'ofun ikıbetleri taayyün 

a..ıar, amaml bir çekil. 
ile bu iki hüJik ubir ıeri. 
hlll cepbe tutacaldardır. 

feda .ctilmeal, R111lar ile. 
'bi7ik bir bata ol•r. Zi-

- Kafkas yoluna kesmek 
.... ~k6 petrol mavualuın. 
-•nun etmek için, Alman. 
.. ınüait rörünen bir rlrlf 

tı kaptırılmll olacaktır. 

iş Bankası 
ikramiyesini 
kazananlar 

illltara, 3 (A,A.) - Tılrkl. 
~ Sankası plyanıosunu ka. 

1 nıar şunlardır: 
Ooo hrahk ikramiye Sam. 
<la 6229 numaralı hesap 
•bı Fatma')·a ve 500 liralık 
:ırıiye lstanbul'da 70372 nu. 
~ı hesap sahibi Alfons'a 
ı etmtıtlr. 
,.~ ler lira kazananlar, Kon. 

l lct 482 Abbussamet, Zon. 
1 lllt'cta 106 Hadice. 
~t~ er lira kazananlar: An. 
tı:,11 da: 31435 Remzi. 28234 
1~9 n, İzmirde 9453 Leon, 

b 3 ?.fehmet, 12997 Ayşe, İs
~ \ıl'da 81289 Sadık, 49628 

~'ttırı, l 0017 Feriha o: Kadı. 
St; 18467 Fahri -Beyojluı 
~t\. Celal «İstanbub, 2132 
~' l!:rzurum», 17~ l'talf ııİs. 

tun •. 

SEYAHAT NOTL A RI rı·soD~;ıiaıJ•E 

K araman 'da 
AJmaa&ar Angiosakson 

Ka.-~n, yeşUlik, clifll6k ~du Koramon 1 Olntl!den önce 
kavaklı yollortndo"' bw ~o Hç~, c o ı k(J n, c•n 
g ö" 1 Ü n de " b i r p o r ç Q d g h a ç o 1 m o k ve z e n g i n 

tekrar örmek isterim. 
~aramam ili~ defa görecejlm. 

(;nee zihnimde bir Karaman yarat_ 
mıştım: Hafif mefilll ve dalialı 
bir toprak uzerinde, bol kavak B· 

jacile süslenmiş, ahalisi çok Türk. 
demek çok zeki, 
çok jyi, ~r yanı 

detHı Kwtma~ bMmın Jmraitf 
- Pekf1 ba,ilstüne; verçyim, 

dedim, 
Edesj ı.@Ce HfJkevjnln ı»ıerna. 

§ında belki 500 kişi toplanmıştı. 

Yazan : 

beyaz sakallı, kupkuru bir lbtfyar, 
belki de köyün en yaslı olanı, oto
mobile yakla~ı. Kuru, çatlak du· 
daklarını pencerenin camına daya_ 
dı: 

yeryüzüne değer 

- Uğurlar ol. 
sun, Allah selA
met versin sana! 
dedi. ve onur veren Jsmagıl Halı/lı BALTACJOGLU 

tarihi anıtlarile Bu benim için 
eski ve şirin bir tılr mük&fattı. O 
Tül"k kasabası, tomobll hareket 
Baka'.lım sahici etti. 
Karaman böyle Karamandan 
mi? ayrılacağım sil. 

Trenden indim. nün akşamı. ö~. 
Üç sevimli insan retmenler Halke. 
bana yaklaşıyor. vlnde bir çay 
Orta yaşltsı elini verdiler. Ahmet 
uzattı: Şevki Cilollu bir 

,..,,,. Karaman nutuk söyledi: 
kaymakamı Ce- - Siz bizim 
lal Özgüvepç; sa. neslin ve nesllle. 
ta geldiniz, dedi. rin hocasısınır. 

Yanımdaki iki lbraman .. kaynıakamarara~p Halk rıırtişitgar~~aa ~··~·v~ reia ~slek yolumu-
ıençten biri elini Celil Ozgüvenç r~ışı AbDJ~t §en veluli A. §akru Çıleflu :ı~ açan, bl_zc .~i_lk 
uzattı: gostcren, sızsmız. 

....,. Halk partisi reisi Ahmet Şen, Mevzuum •Türkün ruhub idi. Ben Biz sizi candan seviyoruz ve sizin 
safa &eldiniz, dedi. söyledim, onlar alkışladılar, Oh, le övÜnüyoruz ..• dedi. 

Bu üç vatandaşın önüme çıkı. ne iyi oldu; çünkü hir de bunun G!mç maarffçiye cevap verdim: 
vermesi beni nlçin bu kadar se. tersi olabilirdi! KonfcransımtR '°· - İ~tc, ömrünü bilgiye, kültüre, 
vindirmişti? İnsanın içtimai içgü nu'Ul yaklaşıyorum: milletine vakfetmiş bir a(!ama ve. 
düsü hiç ya1ulmıyor. l3u üç kişi - Karamanın gençleri; genç ve rilecek en büyük mükafat sizin bu 
Karaman idaresi ve kUltUrünün dine; kalmanın sırların, öğrenmek sözlerinizdir, dedim 
selameti jçin yanyana çalısması ister . ~ini~? . Size öjreteyim: O akıam Adana;a gidiyorum, 
gereken üç can ve gilc'dti, Bunu ı > Hıçbır suhs~mal yapmayıR, ne İstasyona indik. Bütün tanıştığım 
müşahede ve tetkiklerimle anla· ~insr, ?e bedenı, ne de manevi. Karamanlılar orada idiler. Ağır • 
dım. , .. ) İçkı kullanmayın. 3) Temiz ha. ceza Reisi Hayri Aksoy eski bir 

Bir ~abaya biFldlk; kru;ab3ya ı valı :-·c!'!crde. ya~yın_ 4). ~aktHe okuyucum imiş, Bana benim onun 
gir~yonız. iıte Tiirk kasabac:ının 1 cv~ım. 5) ıum ırade sahıbı okın, ıahıuna karııı gösterdiğim saygı ka
yolu böyle olur; g&-düniiı: ınü ya: ı 5) 'f<'t)raktan ayrılmayın_ dar ilgi gösterdi; o da orada idi. 
Şosenin iki yanındaki taı·Wnrın Kc•ntsrar.sımın . sooonda yine Avukat Emin Aglh Üflver Kara. 
kıyllar>na, bir metrede bir kavak [ fP.nçlere hıtap ~ttım: . .. . manh milnevverin in tipidir. O da 
a;acı dikmi~ler. Kavaklar onar on - Stıln n•lın en. büyuk . ~!1~ 11ay1ıdejer eııt ile birlikte istasyo. 
be~r metre yüksclmls, birer yeşil nl bilmek, tal'lımak ıater mı•mız. na ıehnistl. Daha birçok meslek 
canlı minare ıibi! Gölgeleri hemen fıtı.?: _Garezsiz,. menfaatsiz .. 0~~r~~· kardeşleriıın de vardı. Yurt kendi
bir mahalle kapltyacak kotlar ge. tek bır vücut gibi İsmet İno_nu nun sine canını verenlere can verme· 
nl~ düşüyor. Yolun bir ucundan yanında toplanmanızdır. Böyle 0.L sini çok iyi blJlyor. Onlar bana can 
bak bakalım;_ spnsuzluğa dek uza. duktan sonra dilnya YtkılBa, baz vermek için gelmişlerdi. 
nıyor 99ftır11nf tJu ~oca ıın.n. ,,_ıı yerliilsde kala•lta .. Konferans gecesi lSft safta süvari 
bulun neleri vardır da, Karaman Karamanda 16rmeciiiiın yer kal. okulu genslerlnln Türklük ve va. 
yolu gibi, kavakla bir yolu yoktur; 11\adı. Ne mahalleleri, ne antikala. 
yazıklar olsun! rı. ne de okulları. Son gündü, ~ar· tan hakkındaki sözlerimi heyecan. 

ti Reisi, civarda, ııKasaba» demlen la, aşkla dinlediklerini görmüı, 
Halkcvindeyiz- Burası n~ beton, nahiye merkezinde Parti kongresi sevinmi§tim. İstasyonda bu genç. 

ne de taş; bayağı ahşap bır yapı. varmış, oraya gidiyordu. Bizi de !erden biri yanıma yaklaştı ve de
Ufak uiak odaları var, o kadar yanına aldı, götürdü. Önce İlisıra dl ki: 
amma, ııK&ramanm koyunu; sonra köyüne uğradık. Orada yarım sa. 
çıkar oyunu», (*) derler. Burad~ at kadar mola Yerdik. Küçük sıh. - Sizi kendim ve arkadaşlarım 
da öyle oldu. Bu küçücük Halkevı hat memurile kenuıtum. Birçok namına saygı ile selamlarım. Kon. 
bin~sı içine ne büyük ıeyler sığdı. ııeyler öirendim. İlisıra nahiyesi- feransımzdan çok istifade ettik. 
rabılmlı. Sebepl~ri var. Baıta k~_Y· nin merkezi olan Gaferiyat, yahut Tekrar Karaınana gelmenizi dili. 
mak~_m, .?clal Ozgüvenç; az soy. Kasabaya vardık. Nahiye müdürü yoruz. 
Jcr, ~z soyle~;. ağır hareket ede!. başta, köylüler şıraya dizllmtıler, Gençlere teşekkür ettim: 
bastıgı yeri bıhr; h~l~çı, .a~ı:Hn bir bizi bekliyorlar. SelAmlaıtık. Na· 
fnsaııdır. Halk Parlısı Reısı de çok hl müdUrll Galatasaray lisesinde 
uya~ık, çok atik bir gençti:. Onu ta~~il etm~. çok sempatik bir in. 
Partı işlerine koprken gordilm; 
yıldırım ıibidir. Ahmet Şilkrü Çi. 
lollu'na Celince; o, Karaman Maa. 
rif memuru Netimi Do~an - şimdi 
askerdedir • m vekilidir. Nesimi 
Dotan'ı Yenl Aclıyn'a karşı göster. 
dlii uıı ve yardımlarla tanırım; 
çok deierli bir maırlfçldir. Çilot. 
lu da o ahlAk ve feragatte bir genç· 
tir. Çok iyl çalışıyor. idare ett~li 
okulu da ıördüm, arkadaşlarıle 
ıörilıtüm; çok iyi inhbalar aldım. 
iıte bu üç Türk elele vermişler, 
Halkevlnt yaratmıılardır. 

sandır. 

Köy odasındayız. Bir aralık Par. 
ti Reisi yanıma geldi: 

- Köylüler Cilmhuriyet alanın_ 
da toplanmışlar, sizi dinlemek is· 
tiyorlar, dedi. 

- İyi amma, köylüye söz ıöy. 
lemek sizlere iöylemek &ibi kolay 
bir teY delil. dedim. 
Nazlanmıyordum. Onlar da ışrar 

ediyorlardı. Dışarıya çıktık. Emi
nim ki köylüler, uDur bakalım, 
bu §ehlrll de neler yumurtlıya. 
cak?:t diyOT"lardı. Kendimi topla. 
dım, Beı on dakika kadar senli 
benli konuıtum: 

- Karamana tekrar tekrar ge. 
leceiim, dedim. 

Tren hareket etti. Gözlerim ya
şarmı§tı. Güzel Karaman; sonauz. 
luia kadar yaşa! 

lsmayıl Hakkı Baltactoflu 

(*) Karamanlılar bu ata sözün. 
den biraz iirkiiyorlar. Halbuki bü. 
tün ata sözleri mecasi ıörlerdir. 
Bu da öyle, mecazi. Maklat ne Ka· 
ramuı•ır, ae de koyunu. Ata ıinü 
demek irtiyor ki, ccTabiatte i)·le 
ols•lar nrdır ki, neticeleri ancak 
zamaıılı 'belli olurJar.,, Bu Dl!l•mi 
hikmelin Karamanla laiçbir ilrisi 
yoktur. 

~ra, 3 (A,A,, - K~birc sa. 
zetıc:hH"i, Almanlacın Liyon ve Pa. 
rıis borsalarında mümkün OMP.jU 
kadar fazla Süvey,ş kanalı eshamı 
sat~n aldıklarını bildiriyorlar. Sij
veY§ kanalı sermayesinin büyijk 
kısmının Fransız}arda olduğfl ~Y. 
ı~nmektedir. 

sc8 

Türk gazetesi 
<Baft ı kachle) ıc/ /,. 

liii kaMJnlarıeda tadHler yapılma_ 
smı teklif eden takrirlerin komls. 
yonlara havale eailınesi i§ile meş. 
gul olunmuştur. Bu meyanda İs. 
tanbul gazetecilerinden 6 _ 6 ar. 
kadaı tarafından meslek hayslye. 
tini korumak için teklü edilen bir 
ta)trlr muhtelit encümene havale 
edilmiştir. Bu takrirde §Unlar ya_ 
zılmaktadırı 

Türk gazetesine h6e tılan esas 
vasıfların kongrece tesbit edjlıne
ılnin faydalı olacağı ve Basın bir. 
lijinin şeref ve haysiyetini koru. 
mak maksadına hizmet ed4teeJI 
kanaatindeyiz. Hatırımtza gelen 
vasıflar ıunlardır: 

1 .... Türk gazetesinin, gezete •· 
tııı basıllatından ve ilAn olduju 
açıkça mallım olan yaııların hası. 
!atından başka geliri olamaz . 

2 - Türk gazetesi ancak u1nu. 
mi nıtenfaıtin bir aletidir. Hiçbir 
hususi menfaate. kine, gare~. nü. 
fuıa alet olamaz. 

3 - Türk gazetesi daima haki
kati arar ve neşreder. Heyecan ti
caretlnı mefrU saymaz, 

4 - Bu esas vasıflar har kine ç•. 
kan ıazeteler hakkında birlik mın. 
taka heysiyet divanlarlle umu"'t 
heyet divanı, meslek haysiyeti na· 
mına ealihiyetlerhd kullanarak 
icap eden müeyyidelere müracaat 
eder. 

5 - Ayni makddı temin etmek 
üzere Türk ceza kanununda şu 
üç esasa yer verilmesini ve bu hu
susta hükılmetln nazarı dikkatinin 
celbedilmesini faydalı görürüz. 

A - Bir aazctenin makale ve 
havadis sütunlarında para muka
bilinde bu.uıJ mak .. tıarıa müda. 
:faaalle meıı&ıl olması, memurların 
rüfVet almaıına kıyas edilir bir 
suçtur. Eğer ecnebi bir memleket. 
ten alınmıs ise vatana ihanettir. 

B - Bir ıazetenin aleyhte neş
riyat yapmak tehdidile para iste
mesi pkilije kıyuea ceza iörör 
bir suçtur. 

c - Memurlar hakkındaki neş. 
riyatta ıuuıl ispat hakkı verilmJ§. 
se ıazetecilerin meslek faaliyetleri 
hakkındaki isnadların ispatı da 
caizdir. Bunlar hakaret maksadı 
ile değil, umumi menüati konı
mak maksadile yazıldığı dolnı el. 
duğu sabit olursa hakaret sayıl. 
maz. 

Bu takrir muhtelit encüınende 

tetkik edilmektedir. Basın birliği 
umumi koniresi yarın saat 15 de 
Halkevi binasında tekrar toplantı
larına devam edecektir. Ayrıca 
umumi kongre azaları buıilnkü 
toplantılarında Milli Şefe, Başve
kile ve Büyük Millet Meclisi reisi. 
ne ve Parti Genel sekreterliline 
birer ba~hlık telirafı ıönderilme. 
s ine karar vermiştir. 

Basın birliği merkez idMe lte
yeti reisi Falih Rıfkı Atay konıre 
Azaları ~refine diln akşam bir zi
yafet vermiştir. 

Onları niçin böyle vasfcdi:p du. 
ruyorum, hiç yoktan mı, boşuna 

mı? Baktım; ıece oldu. Halkevli. 
Jer yanıma toplandılar. Karşımda 
yaıb ve sözlilklü bir zat var: Ka. 
raman müftüsü Mehmet Yaralı. 
Karaman müftU.U herhanıi insan 
delildir; hem din, hem de dünya 
adamıdır: tam bir Türk ve Müslü· 
mandır. Bisikletine atladı mı. ki. 
ıometrelerle uzaklara ıilmesini 
bilir, Solumda vAiz efendi oturu. 
yor. Onunla da ıörüıüyorum. Ba. 
hlı, çocuk yetfıtirmete saptı, Valz 

- Yeryüzünde kan ıövdeyi iÖ. 
türüyor. Biz ise hAlA rahat YB§ıyo. 
ruz. Elbirllli ile milletçe iörüle· 
cek işlerimiz var. Hem de pek çok. 
tur. Bu isleri iiSrmek kolay değil, 
Arada uygunsuzluklar da olabilir. 
Amma memlekete küsmemeli, dil. 
zeltmeğe çalışmalı, bakın, nahiye 
müdürü, kaymakam Yanınızda. 
Bir uygunsuzluk olunca varın, an. 
ıatın! Darılmak olmaz. Biz: Tür• 
küz; hep Türk kalacağız. Başka 
bir niyetimiz yoktur. Hepimiz 
Millet Meclisi ve Devlet Reiıi lnö. 
nil Ue birlikte yürümeliyiz .•• 

• YARIN AKŞAM--~ 

efendi dedi ki: 
- Efendim ben camide, vaazla· 

rımda, hep söylerim: Kalkınmamı. 
ıın başı nüfus çoklutudur. Her şey 
nüfus kesafetine bajlıdır. Bu A. 
lemde nüfus kesafeti olmayan yer
de hiçbir şey olmaz; ne ziraat, ne 
ticaret, ne de sanayi. Onun için 
halkı çocuk yetlştirmele, nüfuı 
arttırma vazifesine çağırdım. Dl• 
ni'si de böyledir, dünyevlıi de •.• 

Gaferlyat'da dört bet yüı yıllık 
bir Türk hamamı var. Hemen tA. 
mir edip açıvermişler. İçeri girdi
ğim zaman sıcaktı. Bu asırları af&n 
güzel Türk anıtına şaşkın Ptkın 
bakıyorum ve bir yazımı hatırlı· 

M E L E K Sinemasında 
ıalnıı en büyük ve ea müteşem fiffaler 1arataa 

ALİC E FAYE 
veHENRIFONDA-DONAMECHE 

Tarafından şahane bir suretle yaratılan 

ALTIN YILDIZ 
( LİLYllN RUSSEL) 

Nefla •• en 1eni prkılarla ıiiıleıunlt fevkallde film 
Dikkat: Numaralı koltuklar buründen aldanlmabdır. 

Senenin en mükem•el cuu luk fHmJ ••• 
VAiz efendinin bu anlayııı beni 

çok sevindirdi. Aman, dedim. 'au 
ne iyi vaaz böyle! Karaman müf. 
tü:sündcn vfılzlne kadar, kadının. 
dan erkejlne kadar herkes Halke. 
vindc çalışıyor. Bütün Karaman 
bütün b~ Halkevinin içindedir, 
Karaman Halkevine imrendim. Ne 
olurdu. bizim Üsküdar, :Kadıköy 
Halkevleri de böyle çalışsalardı, 

yorum: aTürk hamamına &it, ıö. ,_,..ııı•••• 
bek taşının üzerine yat, kubbesi. Esrar dolu büyük bir macera,. 

nin camlarından gökleri seyret! p • ' • s G ı ı 1 • 

dedlm durdum. 
- Efendim, bize yarın akşam 

bir konferanş verir misiniz? 

Kurna yanına otur, muıluklardan arıs ın on un I rı soğuk ve sıcak su akıt! Yıkan, yı . 

kan, bol bol yıkan! Mimarisini sey 
retmeyi unutma! Kapıyı, pencere· 
lerl; kemerleri seyret! Kurnaların 
ayna ta~larındakl mollfierl seyret! 
Kubbesine seslen ki sesinin aksi_ 
ni duyasın! Sonsuzluk Aleminden 
gelir &lbi oluldayan sesleri l~lt! 
Kafanı dinle, ruhunu dinle, ken. 

lal a.uırtıı : 

REX HARRISON 
ve KAREN VERNE 

dini dlnle!ı> T AKSiM sinemasınd ... 
JÜlllda 

denanmalarını 
tek el idare edecek 

za EM± 

Bu haberi veren bir 
İsveç gazetesi diyor ki: 

"Ruzvelt böyle bir kuman
dan/Jk kurmak istiyor., 
aoma, 3 (A,A.) - Stokholm'dan 

bildirjJdiline göre, Stockholm Tid_ 
nlnıen ıazetesi, iyi malumat alan 
mahafilde reis ftoosevelt'in bütiln 
AnilO • Saksı>n deniz kuvvetleri 
lçın tek kumandanlı-" ihdas etmek 
ta:;avwrunda olduğunun bildiri!. 
dlğini temip etmektedir. ;13u ku. 
mandanlık :ralrıız Anclo,.Sakşon 
donanması için değil ayni zamanda 
Anılo • Saksonların müttefikleri. 
nin donanmalarını da kendi em. 
rinde bulunduracaktır. 

Sovyetlere göre 
c-.. 1 lncl4e) 

blrHihıdeJçJ Reuter ajamı daimi 
muhtıl>irinin KuJ$bi~f den piJdir
diğine göre alınan son telegraflar. 
ıiall Almanların Moskova stih~m
larım yarmak için yeni bir gayret 
r;arfotmeleri beklenilmekte oldu. 
su anla~ılmaKtJdır. 

VoloJçoJıınş)t bölıesjnde Koko
sovskl kuvvetlerine karıı yapılan 
tazyik devam etmektedir. 

Zuko!'tın ordularına karşı şimdi 

llktefrlnln ilk g(inrerlnde oldutu 
ıibl herpyi yıkan bir hamle ile 
taarruz: etmek imkinı yoktur. Tu. 
la böleeslnde maneviyat biltu.& 
sesaret vericidir. 

Londraya göre 
( .... 1 iaclde) X§ 

re hu sözler l;>iltün Türk mllletinin 
hlilerini ifade etmektedir. 

DaJly Telcgraph diyor ki: 
Cumhureisl İnönü, iktidar ıncv. 

kifıııe geldi~indenberl söyledili nu 
tuJdarın en enteruanını ve mu. 
hakkak elarak en milhimminl BÖY. 
lemlıtir. 

Türkiyenin sulh lehinde tavas
sutta bulunması imUnı hakkında. 
llJ lıJu4 Ye Culabuneİ9f .iaralın

dan lrullarulan •bir ıün• tabiri 
böyle bir hareket' için vaktin he
nüz ıelmedlğini bildiiini açıkça 
ı~termektedir. Cumhurreisinin 
nutkunu bitirirken söylediği söz. 
ler Almanyaya karıı bir ihtar ılbi 
telAkki edllebilir. 
Tiınes gaze$esi İnönünün nutku. 

na diler bir makale daha tahsis 
etmlıtir- Bu yazıda deniliyor ki: 

Cumhureiııi İnönil'nün, nutkun. 
da Türkiyenln dı§ siyasetinden de 
yani bitaraf, tecrld edilıni~ ve kuv. 
vetli muharebelerle çevrilmi§ bir 
ınemleketin aiywtinden ~ahset. 
ınesi kabetlnifür. 

C"mhune1-i Türkiyeye kolllŞU 
olan memleketlerin hiçbirini ma
sfln bırakmıyan harbin mU.takbel 
inkipfından endişe ettiiini tabii 
olarak söyleMlitir. Cumhurreisi. 
nin Almanya - Türkiye münase. 
betlerinin fimdiki duru8'undan 
memnuniyetle bahletmekle bera
ber minhuıran tedafüi mahiyette 
olan İngiltere ittifakına sadık kal. 
mak hususunda Türkiye hüköme
tlnin kararını ve bitaraflığını ih
IAI edebilecek tavizlere muvafakat 
edilmiyecejini açıkça belirtmiş ol_ 
ması mAnalı iörülmektedir. 

Cumhurreisi İnönü, Balkan 
memleketlerinin istikbali hakkın. 
da meırö endişesini ifade etmiştir. 
Görünüşe göre bu cihet Tilrk . Al
man müna1ebeUerinl tayin eden 
kati bir Amil olacaktır. 

Tenkidi tenkit 
(Bql 1 laeicle) I Al 

p1cı tenkide d&ğru ilerlemek olma. 
lıdır, 

Yapıcı tenkit, yıkıcı nevi iibi 
basit ve zahmetsiz deiildlr. Pek 
çok hakkaniyet dUYiUSUDa ihtiyaç 
ıösterir, Fakat deveyi güdebilmek 
için başka yapacak şey yoktur. Bir 
defa tenkidi kaçak şeklinden kur. 
tannak l~zımdır. Hükümet mils. 
bet nev'in cidden makbul olduğu
nu sözde bırakmamalı, her işinde 
fiille isbat etmelidir. Sonra hepi
miz bütQn kuvvetimizle tenkidi 
tenkit etmeyi tı edinmeliyiz, An. 
lamadan dinlemeden hiçbir mese
le ve §abis hakkında hüküm ver. 
memeğe alışmalıyız. Bir işi yara
tıcı bir maksatla tenkit edeceksek 
zahmetini de göze alarak evvelA 
anlamalı, dinlemeliyiz. 

Gel de uVeremem!D de, baka· 
lım! Nazın, istiinanın hiç sırası 

Gaferiyat köyünden ayrılırken 
iörüşmemi dinleyen zayıf, uzun 

Memleketimizin en büyük felfı· 
keti müsbet tenkidin noksanı, ve 
yıkıcı tenkidin bolluğudur. Bu 
yüzden işlerimiz istikrarsızlıktan 
ve ıahsi ölçülere tabi olmaktan 
kurtulamıyor. Müsbet tenkidin 
noksanı, edebiyat ve sanatımızdaki 
kısırlığın da başlıca amillerinden 

-------------------- biridir. Ahaet EIDill YALMAN 

- .. 
'''·~ ... 

rsıt-ut:icM~L 
Gayriresmi 
boğuşma 
Yazan; M. H. ZAI. 

R e_.J>ea JaJDıeS a.dll ~ 
4aıerika d-.1~ 

ba&aıUt, AmerikMia çek la~•. 

can ve teessür uyanl1tr•lf, A. 
merlkaı11n mücadele ateşi•i INr 
kat daha hızlaştınnış, <faltai .-.. 
men harbe yel a~mamtŞt1r. 
Amerikanın İagiltereye tteaa. 

va harp malzemesi vermesi, iMia 
ları Alman rcjlmiai ve Atmua 
ordusunu yok etmek üzere lla
zırladıtını açıkça söytemesi, 'ilen 
di donanmasma meDS11p harp 
gemilerinin in~liz iaşe 'kafilele. 
rine refakat etmesi, b11 llarp re. 
milerine Alman remi veya tay. 
yaresi rörün('e derhal ~ a,:. 
mak emri verilmesi pek sarih 
harp hareketleridir. Bete bir A. 
merika destroyerinin batınlması 
ve beş subayla attmı kis11r A. 
merlkah bahriye neferinin telef 
olması, harbin tamaınite fili bir 
safhaya ıirditfne bir alamettir. 

Öyle oldutu halde her iki ta. 
raf bu hareketlere sarih adıaı 

takmaktan ve harp halinde ol. 
duklarurı resmen söyleınektea 

~eri duruy-0rlar. iki taraf ara
sındaki münasebetler asrari hail. 
de inmiştir. Amerlkadaki AJ. 
man konsoloshanelertnin ve Al. 
manyadaki Amerika konsolos. 
JukJarının hepsi kapanmıştır. 

Aradaki münasebetJ devam et. 
tlrmek üzere Ylllnız sefaretlerle 
gazetecUer vardır. Bunların bu
lunıınası•ı iki tarar da keıadi he. 
.sabına bir bakıma zararlı bulu. 
yor, t.öyle oldufu halde raiinase
betleri resmen kesmekte ileri 
varmıyorlar, çünki 1tlrbir1erl. 
nln memleketlerinde birer dip_ 
lomasl köprübaşısı balaactannak, 
haber almak "e ehlen reNtti 
kadar propaganda yapmak işle

rine reliyor_ Se•ra nııiaasebet. 

teri kesmealn ve ı.anin mea'•ll. 
yetini iki taraf da birbirine ltt
rakınaft tercih ediyor. Rll8 "1 
haddintlen fasla uuwltfl ltlr nra. 
tla Amerikalıların dişmaa •. 
fıach oldupnıı Alnııan balm.ta 
resmen hatırlatmak Ahnaaya919 
kine g:elmes. Amerika aa, lı:ee

di halkının r11lıi meylHerinl kol. 
ıamata ve mintlleleala lnkipfı. 
aı za111ana •• ltldiselete 1tnll
mafa mecburdur. 

lşte bu sebeple ltlr A1maa ... 
nizalt~ının bir AMHika .-ro. 
yerini bile itile, röz ıire ntır
ması iki tarafça th rClllDCn ltir 
harp hareketi diye telikki Mll. 
mlyor. 

Eski zamanlarda hukuki tetik. 
kiler herhalde daha ileride ve 
daha samiıni idi. Bazan iki me11t 
Jeket resmen harp halinde J•· 
şanlı da silah patlamazdı, bkat 
iki memleket, birbirine b11S11aıet 
ilin etti(i, birbirini ezmek ~n 
~liatlea releni yaptığı ve siliba 
sarılarak birbirini vurdufu hal. 
ile buna harp adı verilmemesi 
ancak san seaelere veıri bir ıa. 
ribMir. 

rl L IMCILIK 
Türk· llnonim Şirketi 

( FI T A I ) 
idare Meclisinden : 

Şirketimizin, hissedarlar umu. 
mi heyeti içtimaı sureli adlyedt" 
27 lkinclteırin 941 tarihine rast. 
hyan perıembe gilnü saat 15,30 ela 
1stanbulda Beyoğlunda Yetil so. 
kakta 15 numaralı dairede aktedi. 
lecektir. 

Heyeti umumlyeye iştirak ede. 
cek hissedarların malik okhtkları 
hisse senetlerini tarihi içtimadan 
bir hafta evvel Beyoğlunda Yetil 
sokakta 15 numaralı daireye tev
di ederek mukabilinde makbuz al. 
maları lAzımdır. 

RUZNAME MtlZAKERESt: 
1 - İdare meclisi ve murakır: 

raporlarının okunması ve tpdikl, 
2 - 1 Eyltil 1940 • 31 Ktustoıı 

1941 hesap yılına ait billınço, klr 
ve zarar hesabının okunması ve 
tasdiki, 

3 - idare meclisi azalığına mu. 
vakkatcn intihap edilen bir za
tın intihabının tasdiki, 

4 -İdare meclisi ve murakıbın 
ibrası. 

BU AKŞAM 

•ıPEK Sinema-
smda 

TÜRKÇE söz lü 

LA DAM 
O KAMELYA 

Bat nllerde 

GRETA GARBO 
ROBERT TA YLOR 



1 H kJtl'lfi~ 
.s·AxHOŞ 

Yazan: Necla JllARAŞ 
Jçtigi zaman dünyanın en me.' cak ••. 

yuıı insanı haline giren garip bir ı Arkadaşım, bir nefeste anlattı~ı 
haletı ruhiyesi vardı. Hemen her hikayesinin burasına gelince dur. 
akşam ıibl Boğazın oynak suları. du. Uzun uzun içini çeldi. Gözle. 
n.a bakan penceresinin önüne otu. rinde parlıyan iki yaş damlasını 
rur, küçük gümi.ış tepsisinin için- parmağının uciyle dü§ürdü. Son. 
de kendi eliyle hazırladığı bir iki ra: 
parça meze ile beraber ufak bir - Zavallı Suat, dedi. Onları 

şişe rakıyı içer, içtikçe derinlere hiçbir kuvvetin ayıramıyacağını 

romlilen bakışları bulanır, sesi zannedıyordu. Fakat ertesi gün 
~if ihllizazlarla ortülur, daima vaziyetin vahametini gorüp anla
bozuk ve dolaşık bir lisanla ayni j yınca zayıf a!labı bu sarsıntıya ta. 
sarkıyı tekrarlardı: hammül edemedi. Çıldırdı ... Va
Kaçıiciikten anam olmti<.tl1 benim pur Üsküdar iskelesine yanaşmış, 
Dehri madene dolardı delhenim ahali çıkmı:ya başlamıştı. Ağır 
Buyüdukçe bıiyudu derdi kederim ağır yerimizden kalkıp yilrümeğc 
Beni atlatmak ile pLdü zalim başladık. Meydana çıktığımız za. 

kaderim.. man uzaktan sallana sallana bir 
Gençti, fakat yalnızdı. Zengin· gölge geliyor, arasıra yanık ve do. 

di, fakat miiSl'ifti, Hürdil, fakat laşık sesiyle bir şarkı mırıldanı

bedbahttı. Bu ruhi hastalığı za. yordu. 
man zaman o kadar artar, o kadar Kikiicükten anam ölmü~tü benim 
şiddet peyda ederdi ki, onu tabii Dehri miderle dolardı delhenim 
halinde gormek kabil '"maz gi. Büyüdükçe büyüdü derdi kederim 
blydi. Kış yaz vapurun üst güver. Beni atlatmak ile rüldü ulim 
tcsinden başka bir tarafına otur- kaderim, 
maz, gözkrini denizin dibini arı- İçerimde derin bir yaranın sıy. 
yormuş gibi ısrarla dalgalara di. rılarak acıdığını duydum. O iki 
ker, daima garip tavırlar takınarak tarafa yalpa vura vura uzaklaştı. 
gelip giderdi. Seneler hep ayni şe. Paşalimanına sapan köşeyi döner. 
kilde döndület-. Fakat Suat Feri_ ken şarkının sonunu tamamlıyor. 
din hayatında hiçbir salAh gôzük- du: 
medl... Soğuk bir kış gecesiydi. Beni atlatmak ile güldü 7,aJim 
Üsküdar vapurunun alt kamara- kaderim. 
sında paltoma sarıkp otururken, N • .Maraş 
gayriihtiyari kış, yaz dış gUverte. 
den içeri girmlyen Suad Ferid! 
hatırladım. İki senedir İstanbul. 
dan uzakta olduğum için ondan 

BULMACA 

bir haber alamamıştım. Yanımda_ ·• 
ki arkadaşıma dönüp: 

• • ' • 1 

- Suad Feridi tanırsın değil 2 

mi? diye socdum .. o başını uzak- s 
lanı çevirip: 

- Tanırdım, fakat öldü, dedi. 
- Öldü mü? Ne zaman? Arka- 5 

daşım belli bir titreyişle dolan sc. ' 
sine aiır bir ton vererek: 

- Vakıa dedi. Suad Ferit kal- , 
bine bir kurşun sıkıp intihar et. 1 

medi. Eceli ile yatağında da ol- ' 
medi. Bununla her ber elAn ayak· • 
ta dolaşıyor, fakat bozdu zavallı, ıa 

anladın mı?.. Bu izahattan pek 
fazla bir şey anlamamakla bcra. 
her arkadaşımın sôzünü ke ınemek 
için sesimi çıkarmadan başımı snl. 
!adım, O devam etti: 

Soldan sata: 1 - Bir musiki i
şareti; İşçi; Bir renk. 2 - Bir mll. 
let; Degnek; Yapma. 3 - Kıldan 

veya yünden hayvan örtüsü; Rüz. 
gAr. 4 - Kapital. 5 - Kalil; u. 
sul; Bir nota. 6 - Ufak bardak; 
Askeri bir ri.ıtbc. 7 - Villiyet; Di. 
lenci kadın; Bir nota. 8 - Kor_ 
ku ile ürperme. 9 - Pek ince top_ 
rak, Olmaz mı? 10 - Bir hayva
nın yavrusu: Sıkı ; Serkeş, 11 -
Bir renk; Cinsi karışık; Birli. 

Ben Suadi çocukluktan tanı. 
rım. Mahalle komşusu idik. Mek
tebe de, vazifeye de beraber gidip 
geldik, Diğer arkadaşlar da dahil, 
ben işin alayında olduğumuz hal· 
de o büyük bir ciddiyetle işine sa. 
rıhr, derslerine ayni bağlılıkla 

~vam eder, bütün hayatını ağır 

başlı ve dürüst bl1' şekilde tanzim 
ederdi. Mahallede dört beş arka
daş vardık. Hepimiz de Suadin bu 
yaşlı adam haliyle alay ederdik. 
Bu alay onu anlamak istemediği. 
miz müddetçe devam etti. Bir gUn 
ben ııçocuklar, dedim. O da hepi. 
mlz gibi genç. neden o da hepimiz 
gibi eğlenmesin. Hiç Suadin hu u
si hayatına dikkat ettiniz mi, on_ 
da mühim bir tereddüt, mühim bir 
sır var. ıı Arkadaşları bu şekilde 
ikaz ettikten sonra hepsi de onun. 
la daha az alay etmeğe, daha fazla 
meşgul olmağa başladı, fş meyda. 
na çıkmıştı. Suat amcasının kızı

nı seviyordu. Fakat genç kız Sua
dln ağnbcysl lle nişanlı idi .. Onun 
büyük sırrını keş!ettikten sonra 
artık benden eskisi gibi kaçmıyor, 
hattA zaman zaman dertleştiği bl. 
le oluyordu. 

Suat enelerce aile arasında bü
yük bir skandala meydan verme. 
mek için sustu. Milmkun olduğu 
kadar ondan uzak yaşamağa, içki 
\'e kumar düşkünlüğune başladı. 

Kendini sonu gelmez bir akıntıya 
kaptırmıştı, Nihayet son gün gel-
di. Amcasının kızile ağabeysi ev
lendiler. Sermin mesut değildi. 
Bunu pek iyi hissediyordu. Nejat 
ekseri geceleri dışarıda geçiriyor, 
genç karısına yapmadığı eziyet 
kalmıyordu... Bundan iki sene 
evveldi, Suat yine her akşamki 
gibi tepsisinin başına oturmuş, 

gözlerini denizin karanlık dibine 
dikerek rakısını içmeğe başlamış_ 
tı, Birdenbire dışarıdan bir ayak 
sesi işitildi ve kapının aralıiın

dan loş odaya bir kadın gölgesi 
sokuldu, Bu Scrmlndi. Suat iD. 
şırdı, bocaladı. Genç kadının bir 
taşkınlık yapmasından korkarak 
eliyle kapıyı gösterdi. 

- Sermin, dedi. İkimizin de 
milşkül mevkide kalmaması için 
çabuk buradan gidin.. Sermin ise 
ona yaklaşıp: 

- Hayır Suat, hayır diyordu. 

Yukardan aşafıya: 1 - Nefer; 
Yoksul: Uzak işareti. 2 - Kaba
hat; Rüstem pehlivanın babası; 

Kamer. 3 - Bir vapurumuz; Ace. 
mi ve tecrübesiz. 4 -' Tertemiz. 
5 - Su; Huzur; Zarf edatı. 6 -
Adlar; Gonderme. 7 - Bir nota; 
Bir uzvu kımıldatan sinirli et; Bir 
nota, 8 - Bir aletle aşındırma. 9-
Şart edatı; Bağırsaklar. 10 - Fi. 
yaka. Söz; Bir peygamber. 11 -
Nota; Kokk ; Kurum. 
DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 

Soldan sata: 1 - Çeka; Marka. 
2 - Onuncu. 3 - Rami; Yakala. 
4 - Aya bak: Asli. 5 - Pi; A. 
vurt; El. 6 - Ulucaml. 7 - Ons; 
Çuhacı, 8 - Katil. 9 - Ulumak: 
Azat. 10 - Ram; İkame; 11 -
Kanama; Taş, 

Yukarıdan aşafıya: 1 - Çorap 
dokur. 2 - Enayi; Nal. 3 - Ku. 
mar; Ustura. 4 - Anlbal; İman. 
5 - Avuçlama. 6 - Uykucu. 7 -
Rah: İA. 8 - Katmamak. 9 - As; 
tc (at); Znt. 10 - Kelle; Ama, 
11 - Alle; Ateş, 

BORSA 
3 Teşrinisaai 194.l 

1 Sterlin 5,20 
129,1925 

12,84 
30,86 

100 Dolar 
» Peçeh• 

100 İsviçre kronu 
Esham ve TahYılit 

15133 Türk borcu I 
1818 İstikrazı dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

NUKUT 

Türk altını (Reşat) 
Ti.ırk altını (Hamil) 
Kalın beşibirlik 

Altın gramı 

L. iL 

22 40 
20 00 
20 50 
20 50 
49 00 

25,20 
24 20 
117,00 

3 53 

TAKViM 
t 1'E~RiNİSANİ 941 

SALI 

Kanla sona eren 
bir aşk 

<11&41 1 i cide) §=§ ı karı koca hastanın yanına giderek 
.Müteahhıt bundan 6 ay evvel j bir müddet oturmuşlar ve bu zi. 

Hatıce adında oldukça güzel bir yaret geçen c·ı.nart • i günü olmut 
kadınla tanışmış ve kendisi ile ve Leylfl eve geldikten sonra mek 
metres hayatı ya;jamıya başlamış. tepten dönmüş olan kızını b\iyük 
tır. Bir apartman dairesi tutarak babasına göndermiştir. Bu suretle 
hafıanın bır kaç gecesini Hatice- evde yalnız kalan Lcylıi tekrar 
nin yanında gcçirmiye başlamış. kocasına bu kadından ayrılması i_ 
tır. Nihayet, zaten kocasının son çin yalvarmış, fakat R'<ivan bu 
gı.inlerdeki garlp hallerindeJl şl.ip_ tara!lara yanaşmayınca kendisi 
helenmiş olan Lcylfl, bir sabah kı. ni öldürmeyi kararlaştırmıştır. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GR 1 P, ROM ATIZ MA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

zı ile bırlıktc Rıdvanın elbiseleri- Lcylfı, kızı eve döndüğü zaman 
ni ütıilerken cebinde bir mektup- sokakta kalmasın ve içeri girebil. 
la yabancı bir kadın resmi bul. sin. vaziyeti görsün diye anahtarı 
muştur. Ana kız, bu kadını tanı sokak kapısının tokmağına asmış 
yamamışlar, fakat mektubu oku: ve sonra bir kaç giın evvel koca. 
yunca vaziyeti anlamışlardır. Ak- sının çantasında bularak hazırla. 
şam Rıdvan eve geldiği zaman kı. dığı tabancayı almış, kurşun dol
yamet kopmuş ve karı koca şid. durmıya başlamıştır. Rıdvan oda. 
detli bir kavgaya tutuşmuşlardır. da tabancanın şıkırtısını duymuş, 
Kavga sonunda Rıdvan her şeyi i- fakat dışarı çıkmıya vakit bula. 
tlraf etmiş: 

leabında ıiintle 3 lialMl ahMltitir. Der yerde pılllu kutulan 15rarla iste1ind.. 

madan Leyla içeri girmiştir. 
- Evet, demiştir, Hatice ile Gözü dönmüş olan kadın silahın 

metres yaşıyorum. Çünkü kendisi. 
ni çok sevivorum Artık ondan av tetiğini çekmiştir. Çıkan kurşun, 

ı. · · - Rıdvan Sarıoğlunun kafasına isa. 
rılamam. stersen bu şekilde ya. 
şarız. istersen ayrılırız bet etmiş ve sağ şakağından gi. 

· rerek sol şakağından çıkmış, pen-
Leyla her ne kadar yalvarmış 

i 
ecre pervazına saplanmııilır. 

sc de dinletememiş ve kocasını 
çok sevdiğinden ayrılmaktansa bu Kocasının hiç bir söz soyleme. 
şekilde yaşamayı tercih etmiştir. den kanlar içinde yere yuvarlan. 
Bu sıralarda Rıdvanın metresi has dığını gören Lcyıtı korkmuş ve 
talanmış ve Rıdvan kadına: telüşla kaçmıya hazırlanırken ye. 

- Hatice hastadır. Kendisine re düşmüştür. Düsmc esnasında 
yardım etmek i.izere yanına gide- patlıyan );ilfıhla kendisi de başın. 
ceğim haberin olsun, demiştir. dan yaralanmıştır. 

Leylfı, bunu kabul etmiş ve ken. Şimdi Cerrahpaşa hastanesinde 
disinin de berabeı götilrülmesinl bulunan karı kocanın hayatları 
rica etmiştir. tehlikede görülmekte, tahkikata 
Rıdvanın kabul etmesi üzerine devam edilmektedir. 

Sıhhiye müdürleri 
arasında nakiller 

Yeni Neşriyat: 

lslaın - Türk 
Ansiklopedisi 

Askerlik ilanları 

Beyoğlu Yerli Askerlık şubesın· 

den: 
Aşağıda ııınıf ve rUtbesl yazılı 

Yd. ııubayların acele şubeye mUra
caatları, aksi takdirde haklarıııda 

1076 sayılı kanunun maddei mahsu
sasına gore muamele yapılaca· 

ğı. (15798) 

Tabip Tğm. Mustafa oğ. ZeynclA· 
bldin (38549) 

Muhabere Tğm. Sait Saı·uhan 

(3i793) 

S. 8 MI. Me. Ömer .Nusret ı 323· 71) 1 

Tabip Tğ. Sami Portez ( 36395 ı 
Pıyade Tğm. 1'~;Ulrettin (31988) 
Piyade Tğm. Hüseyin llAkl oğ . ı 

Hilseyln (16278 - 13517) , 

Piyade Tğm. İsmail (40 !l3) 1 
Piyade Tğm. Bahaettin ı 328fı'1 ı 

Piyade Tğm, M . CclAlettin (13917) 
Le\•azım Tğm. AlAettin (39592) 
Levazım Tğm. Ali ZUhtU !48682l 
Pıyade Tğm. Ali Eşref (32204) 

Piyade Tğm. Sedat GUnyol 
(42373) 

Beşiktaş Askerlık şubesi ba.şkan

lığından: 

1 - Şubemizde kayıtlı yedek pi· 
yade asteğmeni Ahmet oğlu Oo;man 
ı 16468) ın verdığl adreı;te buluna-

Ankara, 3 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Hakkari Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet müdıirü Kazım Rizeye, 
Rize Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
mudürü Beha Diyarbakır mudür. 
higune tayin edilmişlerdir. 

22 inci sayısı intişar etmiştir. Bu madıt\'ı, bu subayın pek acele olarak 
nüshada diyanet rıyaseti azasından şubemize mUracaat etmesi, etmedi· 
profesör Kamil Miratın mühim bir ği takdirde hakkında· 1076 sayılı 

makalesi vardır ki, isllim hikmeti kanunun maddei mahsusuna. göre 
hukukunun en mühım bir bahsi o. muamele yapılacağı. 

Düşerek yaralanan ha· 
mam tellağı öldü 

Galatada Yamalıhamamda telJAk 
hk eden Hasan oğlu Mehmet, bir 
kaç gUn evvel hamamda du rek 
yaralanmış ve tedavi için kaldırıl. 
dığı evlnde dUn olmüştür. Mchme. 
dın ce5edlni muayene eden Adliye 
doktoru Hikmet 'l'ümer defnine ruh 
sat vermiştir, 

lan Am • Has hakkında bu kadar 2 - Yıne şubemizde kayıtlı yedek 
kıymetli tetkikat memleketimizde nakliye teğmeni Ali oğlu Avni Bil· 
ılk defa olarak intişar etmektedir. ge de verdlğl adreste bulunamadığı 
Bundan başka, Bagdat ulemasın. a.nla.şıldııtından bu subayın da der
don Abbas Azzavi'nin, Mustafo Na hal şubemize mUracaat etmesi, et
mık Çnnkının makaleleri, Ömer mediğl takdirde 1076 sayılı kanu
Rızanın ftmalara dair karar ve ha nun yukarıda n1ezkQr maddesine gö
dis tetkikleri vardır. İs\fım An ı: re muamrlc yapılacağı. 
klopedisi revak.syon heyeti ilmi 
mesullyetten niçin kaçınıyor? l\Iis J R AD YQ 
Y?ner~er ne diyorlar, bizimkiler n~ c 1 
dıyor. unvanlı makaleler ve Di. PROGRAM 
yanet reis vekili Anmet Hamdu- l 

Muvazenesini kaybeden 
nun yavrularımza din dersleri. 

bir kız düşerek yaralandı i~tanbul A liye Birinci Ticaret 

Gcdikpaşada Sarayiçi sokağında mahkemesinden: C9U/221) 
ikamet eden Hırant kızı Bercuhi İ.stanbul limanına bağlı Samsun 
adında bir kız, çalışmakta olduğu vapurunun 1. 11.941 tarihinde Ha. 
Kapalıçarşıda Çukur hanının ikin. liçte kalafat yerinde Topalyan de
cı katında iplik sererken muvaze. po:su önünde tamir edilmekte i 
nesini kaybederek avluya düşmüş, ken balmı:ısına ait tanzim oluna~ 
agır surette yaralanmıştır. Genç raporun alınması ikinci kaptan Gi. 
kız Haseki hastahanesine kaldırıl- yaseddin tarafından süvari namı
mıştır. na istida ile talep edilmiş olduğun. 

Üsküdar ve Kuruçeşmede dan gemi ile alfıkalı ve bu işlen 
zararlı herkesin raporun alınacağı 

umumi hela yaprlıyor 7,11.941 cuma saat 14 de mahkeme 

İstanbul belediyesi ihtiyaçları de hazır bulunabilecekleri ilan e_ 
gozönünde tutarak şehrin muhte. lunur. (7863) 
li! ycrlcrıne umumi helalar inşa-
sına karar vermişti, Bu meyanda 
da tlsküdnr ve Kuruçeşmede inşa 
edilecek iki helflnın ihalesi bele. 
diye daimi encumenlnce yapılmış
tır, Derhal inşası için faaliyete 
geçilecektir. 

Makaranrn düzünesini 13 

ZAYi 

Cide nüfus memurluğundan al. 
mıs olduğum ve askeri durumumu 
muhtevi nüfus cüzdanımı 1.11.941 
de Haliçte batan Samsun vapurun 
da zayi olmuştur. Yenisini alaca. 
ğımdan eskisinin hiikmU yoktur. 

7 ,30 Program 
7,33 MUzik 
7,45 Ajans 
8,00 Müzik 
8,15 Evln Sa 
8,30 Müzik 
12,30 Prol:ram 
12,33 i\lüzık 
12,45 Ajans 
13,00 Mi.ızik 

13,30 Müzik 
18,00 Proıram 
18,03 Müzik 
19,00 Müıik 

19,30 Saat ay, 
19,45 Serbest 
19,55 Müzik 
20,15 Radyo G, 
20,45 Mı.izik 

21,00 Ziraat T, 

21,10 Müzik 
21,30 Konuıima 

10 dakika 

21,45 Müzik 
?2,30 Ajans 
22,45 Müzik 
22,55 Kapanıs. 

Abone Ücreti 
TUrkiye dahllJ.a4e: 

6 ayhll 1 •Jlıık 

Hto '150 15t L 
Hariç ateftl]ekeUen: 

6 ayhll 

2'700 1'H 

liraya satmak istemiş 
Fiyat milrakabe memurları dün 

kendilerini tilccar diye tanıtara; 
Mehmet Erhan adında bir maka. 
racının mağazasına girmiş ve ma. 
kara istemislerdir, Mehmet Erhan 
kontrolörlere düzünesi 13 liraya 
makaraları verirken cürmü meş
hut halinde yakalanarak Adliyeye 
verilmiştir. 

Samsun vapuru kazancı 1 
Gaı:eteye &'iındertleo evrak de!'M-

329 dofumlu Ree-ep Erdo. dll•in edilmesin lacle olaamas. 

Kitaplannızı 
ARiF BOL AT 

alTAB EVIN8JN 
alınız. Büttin kitapları bulabi.. 
lec::cğlnlz gibl Anka.ra neşriya

tınm, A·.ırupa..nın model vesa!r 
mecmualarının Babıt.ıide ye· 
gft.ne salış yeridir. 
Gautelere ıao da ka.lnJl eder. 
Ankara cacldeel 89 lstanbtt.I 

tan. 

ZAYİ 

Pazar Ni.ıfus idaresinden aldı. 
{ım ve askeri durumumu muhte. 
vi nüfus cüzdanımı kaybettim. Ye 
ni ini alacatımdaa e kisinin bük: 
nıü yoktur. 

Pazar Kuklat köyünden Ve. 
yis oğlu 324 doğumlu Hasan Gün. 

doğan, 

, DOKTOR--··· 

HAFIZ CEMAL 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye :\lütebassısı 

Divanyolu IH 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç hergün 2,5. Tel: 23898 

VATAN GAZETES) 
iLAN FIYATLARI 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci > 
3üncü > 
4 üncü > 

750 
500 
400 
150 

50 

. tSTAISBUL BELEDİYESİ 
ŞEHİR TIYA'l'ROSU 
Tepebaşı dram kısmında 

Bu akşam saat 21,30 da 

HAMLET 

Türkiye Cüinhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Scmuıye.sı: 100.000.000 Türk 

Şube ve ajaı.s adedi: 265. 
Ziral ve ticari her ııcvl banka muameleleri. 

Para blriktırcnlcre 28,0~0 lira ikramiye veri7or. 

Zıraat Bımkasında kurnb::ı.ralı ve ihbarsız tasarn.ıf hı:Sapl•rın::. 
en az 50 llrası bulunanlara sen~e '4 defa çekilecek kur'a ile ~ 
dakl plfına göre ikrıımlve dağıtılacaktır. 

.ı det J ,000 liralık 4,000 lira 199 adet M ltralık 5,08& Jlrt 
' > 600 » :?,000 > 120 .,. .. • ,,seo ' 
' > 2:>0 lD 1,000 » 

• &.""'" , 40 > 100 > 4,000 > 160 » 2t ... ...-

DİKKAT: Hesaplarunızdaki para.lar bır sene içinde SO • ı~ 
aşağı dUşmiyenlere ikramiye ç~tığt takdirde % 20 f~ 
veri!ecel<tlr. Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Hazıraa. 11 

11 Bırlnclkı\nun da çekilecektir. 

'----------------------~ Devlet denizyolları işletme umııl11 
müdürlüğünden 

. ıı•' l§çi çırak mektebi yeniden açılacaktır. Talip olanların 5.11 
9 

ı 
tarihine kadar umum mUdurlüğümüze dilekçe vermeleri ve şer et· 
öğrenmek jstiyenlerin fen heyetimiz müdurlüğüne mUracast 
mcleri. (9503) / 
~~~~~~~~~~~~~--__..,~ 

TORKiYE 
IŞBANKASI 

Bundan sonra hiç gitmlyeceğim. 

Beni sevdiğini biliyorum. Beni 
kurtar. Daha fazla tahammül ede. 
miyeceğim bu hayata ... Suat ba
şını elleri arasına aldı, bütün ira
desini toplamağa çalıştı. Başına 
garip bir dönme gelmiş, sinirleri 
ıspazmoza tutulmuş gibi titreme. 
ğe başlamıştı, Birdenbire kolları. 
nı ileri doğru uzattı. 

AY: ıı - ouN: aes - Hızır: 183 Hastabakıcı aranıyor 
ırn~ıi: 135'7 - Birinclle~rin: 22 
HİCRİ: 1366 - ~EVVAL: 14 

Karar 
c. 941 /1172 

hulasası dır Kaçalı taıarruf 

heıapları 1942 
D ll 

- Sermin, Sermin, diye söylen
di. Gel, evet seni seviyorum. Kim· 
sc bizi birbirimizden ayıramıya. 

V AAİ'l' ZEV ALi EZANİ 

GÜNEŞ: 6,35 l,32 
öGLE: 11,59 6,55 
İKİNDi: 14,49 9,41 
AKŞAM 17,04 12,00 
YATSI: 18,36 1,33 
İMSAK: 4,55 11,51 

Bir hasta bakıcıya ihtiyaç var_ 
dır, Acele olarak Tasviri Efklir 
gazetesinde (Necdet) e müracaat 
edilmesi, • 

Sahibi ve Nefl'lyat MUdUrU 

AHMET EMİN YALMAN 

Beeıldıtı yer: VATAN Katbaa& 

!\lill' koruma kanununa mu ha lif etten suçlu Mahmutpaşada 
136 No. da manifatura ticaretile meşgul Agop oğlu Karnik hakkın
da İstanbul Asliye ceza mahkemesinde cereyan eden muhakemesi 
neticesinde suçlunun fiili sabit oldu&undan Milli koruma kanu
nunun 35, 59 uncu maddeleri m ucibln<:e yirmi beş lira para ce. 
zası odemesine ve yedi gün müddetle dukkfınının kapatılmasına 
ve hüküm katilcşti~inden ücreti suçluya ait olmak üzere karar 
hulfısasının Vatan gazetesinde neşredilmesine 25.5.941 tarihinde 
karar verildi. (9589) • 

UCIAMiYE PlANJ 
3 )> 509 » 

10 > 250 » 

40 J) 100 ll 

KE~İDELER: 2 Şubat, 4 Ma- 50 J) 50 > 

yıs, 3 Ağustos, 2 İkinciteşrin 200 » 25 > 

tarihlerinde yapılır 200 ,. 10 » 


