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Yarı<kn ziyadesi telif maddelerinden terekküp 
eden bu fasıkülO Maarif Vekilliği yaymevlerin· 
den ve b4ittht 'kitapçılardan ar•ymız. c36t4> 
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l nön·ii ebitliil11d e Merasim 
Bugünkü Merasime İştirik İçin Vaki Müracaatlar, Bu Mukaddes 
Vazifeye Karşı Gösterilen Ali.kanın Büyüklüğüne Bir Delildir 
Azlıkların 
Vatandaş:ık 

İmt·hanı 

rr;j Japon 
Tehdidi 

~tl~klar bugün nazik bir 
..,~ 1 han geçiriyorlar. Türk 

01 a.tldaşlıgı şerefine layık 
r· d1.11<ıarını ispat için elle-

Amerika Harbe 
Girerse Japonya da 

,;~.L:~~~-~-1 Girecek 

ıııe fırsat geçnıiştır. 

't'aı 
,j Üçlü Paktın 

Umu.mi Komisyonu 
Toplandı 

aıı: Ahınet Eınııı YALMA "J l 
Q Ugün Türk kanunları az. 
Or hk diye bir fark yapını· 

· lier Türk vatandaşı hak 
{l ın~ndan kanunun gözilnde 
·~Vidir. Fakat dünden kalan 

. ı Ve ictimai miras o şekil
ır ki v~zıfc görmek bakı

a an arada ister istemez ba· 
ltıeli farklar vardır. 

~u farkları ortad n kaldır. 
Ve Türk vatanda lığı ım
nda iyi numara almak 

ltıınnı vatanda ların kendi. 
e kalmış bir i tir. Azlık .. .. • • . . • • 

lerinin ve diğer mek- ı Butun lcuvvetlerım iher cephede İneilizleı,n ~ ıamade 
eki azlık talebesinin Habeı lmparatoru v e iki H abe, vatanperveri 

Garbi çölde ıseri A lman motörlü kat•liJe bunı.... mütemadi 
h ücumlarda bulunaan ingiliz tayyarelerinden biri 

imtihanlarında hazır N •• 
lar, gerek vatandaşlık 1 eg us 
~kımından ve gerek 

tdil ve edebiyatındaki ma· ı 
.. bakımından memnuni-

toatermektedirler. E ki ne
" haline nisbetle hiç şüp- 1 

.rok ki ileriye doğru iyi 

Bütün Askerlerini 
lngilizlerin Emrine 

Vermektedir 

Y . S 8 .. . 1 Libyada 
enı ene utçesı 1 Şiddetli Kum 

..... ~-r atılmıştır. Bununla be· 
eski nesıller içinde de va

..... ---.. vaslfelennı ben ınse. 
Varidat 305.235.000, Masraf 304.97.1662 Lira 

' dUrUst vatandaşların ek-
~lnıadığına süphe yoktur. 

zamanlarda muhtelif va. 

l t al y an lar 
İmparatorluklarını 

Kutluladılar . grupları arasında cm· 
lik uyandıracak sekilde 

çıktı. Bunu besinci kolun cBeş sene ayı ılıktan sonra payi-
':f.lerinden biri sayarız. tahtına dönen, tacına ve tahtına 

~ınre içinde kötü adamlar kavuşan Habeş imparatol'u Halle 
tiıı ~: Fakat bundan dolayı Sel~siye, gazetecilere vcrdlğ"i ilk be·! 
\1. ır zümre hakkında his- yanatta. kuvvetlerinin lüzumu olan 1 

~teJandırmak haksız ve mem. herhangi bir cephede kullanılmasını 1 S Yilksek menfaatlerine İngiliz hUkumctınc teklif etmış ol-ı 
ita ır. Türkiyede sıkı suret. duğunu bUdıımıştir. 

ltuni bir vaziyet vardır. Gariptir kı Halle Selfısiycnin 1 

ınasum olan hiçbir va- Adısababaya gırdiğlnın ertesi gtınll 
la • .. başkasının suçundan İtalyanlar. imparatorluklarının ~ıl 

Anbra, . ~ C'!eleN»nla) .. - ı ~tadtr. An •tıldıiına sö. 
1 martta Buyuk MiTiet Meclıaıne re yeni bütııçe umumi heyette ma. 
verilmiş olan bii'tçe layihası en· ı yısın son haftasında müzakere o. 
ciımenlcr.de teckik olunduktan lunacakttr. 
sonya Bütçe encümenine gelmiş 1941 mali yılı umumi muva· 

Hamburg 
Ve Emden 

400 Tayyarenin 
Şiddetli Hücumuna 

Uğradılar ~ .~U.phe altında kalmaz ve donUmUnU kutlamışlardır ... 
' toıınez. ı _ Ra<l~o Gazetesi _ cDUn gece İngiliz ha\'a kuwetle· 

\1. ltadar var ki bugUn Or· j rı, şimdiye kadar Almanya Uzcriııc 
~ yapılım hava .ıücumlar.ııın en şld· 

llıd 1 bir dava vardır. o B ,· r 1 n g ,· ı ı· z detıısini yapmışlardır. Bu te:ırruza 1 
ı._Ur: Dünyayı kasıp kavu. 
~rgalar karşısında yüz- 1 ışth"ak eden tayyareleılı. saJısı 300, 

ze:ne ıtanunu ile ~ev1et ~-ın~ 
dahıl dairder.in önümüzdeki l 
haziranda başlayacak olan mali 
yıl masrafları için 304 milyıon 

(De\amı Sa. 5, Sü. 1 de) /// 

Irakta Son 
Vaziyet 

Hint Müslüman ları 

Raşit Aliye Teessüf 
Ediyorlar 

Fırtınası Harekatı 
Zorlaştırdı 

Sotlümde- lngiliz 
Baskınları Devam 

Etmektedir 
Kahire, 9 (A.A.) - Orta Şark 

İngiliz kuvvetleri umumi karargahı. 
nın tebliği: 

Llbya'da: Tobruk'da vaziyette de
ğişiklik yoktur. Şiddetli kum fırtı· 

nası harekA.tı yeniden zorla.ştırmıf· 

tır. 

Sollum bölgesinde, makineli kuv
vetlerimiz baskınlar yaparak faali· 
yetlerine devam etmişlerdir. 

Habef(standa: BUtUn bölgelerde 
harekA.t iyi inkişaf etmektedir. 

Bir lsviçre 
Gazetesine Göre 

~ ~iyon insan felaket, yok. Gazetesine Göre 400 kada: ıa:ıımiıı ~dllmP.:• ·a·~. " ~ j <Taarruzun sık'let meı !lezı Ham· D •• V • • 
~ bıli alık içinde kıvranıyor burg ve Bremen'dlr. 1nglliz tayyare· unya azıyeti 

İki İtalyan 
Müşavir Olarak 
lraka Gittiler 

Nevyork, 9 (A.A. ) - D. N. 
B.: Japon Hariciye Nazırı B. 
Matsuoka, Ne~ot,k Timea gaze
tesinin muhabiri B. Durantıy'ye 
verdiği bir mülakatta BirleJik A. 
merika ile Alman.ya arasında bir 
ihtilaf çrk'tıjı takg,irde Japonya· 
nın alacağı vaziyeti a~akça anlat. 
mış ve demiftir ki: 

c- Japonyanm üçlü pak.ta il
(De\amı: Sa. 5, L 'J de) /il 

Litvinov 
Londra, 9 (A.A. ) - Daily 

Sketch gazeteei Sovyet hükıime
t.incle yapan tclbeddiifü tetkik 
edeftlk yazıdtğı bir yazıda Sta• 
lin'.in Hatk Komieerlet"i reisliiini 
derdne e41meei üzerine Lltvi· 
nov'un Hardye Komi.erliiinde 
yeni bir .istibbaraıt komisyonımun 
batına 1ıetirileceiini kaydetmek. 
te Ye J,,.iwinov'wı menC\ibi)'ete 
........ a... de Duaa b.a· 
zer bir 'ft&ifede bulunduiunu 
h11tırla:lımattaciır. B. Lıtvinov0un 
vaziie&i B, Stalin için raporları 
twızim ve taih~l etmek olacak.ıtır. 

ltalyanlar Sisam ve 
F urni Adalarını 

İşgal Ettiler 
Roma, 9 (A.A.) - kalyan 

orduları umumi k.ar.argahırun 3 38 
numaralı tebliği: 

<E°.ge denizinde, piyade Ve' 

bahriye müfrezelerimiz, ha.va ve 
deniz kuvvederile itbir1.iği yapa· 
n& Siaam ve Furn• adalarım it· 
gal ctmiflerdir.> 

GI. Papagos 
Tevkif Edildi .Yor. Müşterek yurdu AJ ı rt ld" t1· bl k be ......,.. 8. Eden drakttaki askeri vaziyet hak· 

afetinden ve daima bu-1 manya e • ş ue 1 r mu a leye raa ... en 
berab 1 d'w t hl" 'htıcumlarını muvaffakıyetle yaparak B Ed kınd a yeni malumat ıgelmemiş- 24 Saat lçı·nde 

erge en ıger e ı· 1 

1 

k u en t" B t b b ı· · ı ·-• · Londra, 9 (A.A.) - Ofi: A· en k k . · d · T .. k. T atı neticeler elde etmişlerdir. Y k· ır. unun a era er, ngı IZ'ıenn 
hk1ı 

1
°rukma

1 
b1.cı11!w . 1 a1ma ur ı yeye aarruz sek ınfııtıkıı bombalar atılmış. denız • vaziyete hakim olmaya ba'1adık- Vahimleşmiştı'r tina radyıoeu eatti bafkumandan 

lt oma • e ır ıgı e ça- . j ı h kk k H bb · d Pa.paeoı'la Hariciye müsteşarı 8. 
Ve birbirimize karsı sev. Etmekten Çekinecek t t~zgtıhlarıı~ Hamburg ve Br~nıe- arı mu a a tır. a anıye c· Mavrudis'in ve diğer mülile ... rla. 

~ emniyet duyabilmek la- mn sanayı mahallelerinde büyOk son orta şark 1 ki Irak r kuvveHtler~IL k~mplardh~n rın tevkif edikliğıni bildim:;kte-
l:L. • yangınlar çıkarılmıştıi. ged atı mı.•.tır. aoı;ıanıycyc a_ Bunu Tôit · 
~da 

1
• T 1 } · 1 cDığer taraftan Berllıı ile Emden kim yayla İ"gal edilmiŞtir. Bu c:Ür, Çolakıoilu hü\Uıncti Alman. 

"k afla olmaz, işle olur. ayyare er e arasındaki hedeflerle Almanyanın s h t• d B" bölgede malzeme igtinamı hare· Edecek ç lann emrile bu zev&t haldttnda 
Yaşında olan vatan- Suriyeyi İşgal şimali garblsinde diğer hedefiere ve ey a a 1 n e 1 r katı devam etmektedir. Hab'ba- Almanyaya kartı harbi taht-ik su. 

talim ve terbiyelerine, Alman sahilleri arasında nakliyat K G niyeye taarruz etmiş olan Irak or- Hadise Vardır çundan takibat ya.pacaktır. 
e ~e kabiliyetlerine göre Etın k ı f k yapan gemilere hUcum edllml~lr. aza eçirmiş dusunun bak 'yesi Amadi ve Fal- Yıunaniıllanda iate vazıyet! 
go;nıek üzere takım ta- e S 1yece <Gündüz harekA.tına 1,urak eden hyah"a çcki.mistir. Jngiliz devri· Berne, 9 (A.A.) - oti: hergtün dıaha ziyade fcnalapnak-
~rthyorlar. Azlıklara 1 L d 9 ( tı. A ) O · ı tayyarelerden ıo u. gece harekA.tına Londra, 9 (A.A.) - Parla- veleri bu ıki istikamette faaliyet Basler Nachrıchten gazeteainln tadar. Halka günde 12? gram ek. "'-t" olanlar arasında der- on ra, · ,.-.· · - aı Y . " Berlln mulıabirl Alman hUkQmet k ha.ı.-...ı 125 k 

"'"et k , Mail gazetesinin askeri muharri- lştırak edenlerden de 1 ı dönmemif· me~o azaİan bugün bir hasbı· göstermektedir. Bu mıntaka ci· ( J>e\"UIU: Sa. ı, Sil. 1 tle) = me ve ·~a ıram ma ar. 
e .. e oşan ve seve se~e . • . tir. _ Ratl' o Gueteal - (De\·amı a 6 su s de) /X/ ( De,·amı sa. 6, sa. 4 te) x na ver.ilmektedir. 
t rorenler elbette vardır. rı WOrta.sark ha.rekatına daır yaz- ========="============· =·==·=================== =============================ııı:r 

uınumi surette davete dıgı hır makalede Almanyanın 
\'ttandaşlar kadar silrat- mıümkün oldugu kadar Tür'kiye· 

UYorlar ve kendileri de. ye ve bi\husa bu memleketin en 
de vazife yilkünü arzu kuvvetli müd:ıfaıa hattım tefkjl 
kadar sevgi ile benim- e.den ve şimali gaı'bide Çaınaklka. 

~lar. Şüphe yok ki bu- leyi muhafaza eden meşhur Ça· 
.llebebi kanunları bilme- taka hatttına taarruz etmekten çe. 
r. Davete derhal koş- kineceği neticesine varmaktadır. 

bi • vazifeden kaçışın Bu muharrire göre Almanya, Su
'bi r suç olduğunu, daha riyeye tayyare ile kıtaat naklet· 
~ lllüddet hizmet etme- mek suretile Türkıyeyi bertare: 

ağır işler görnıeğe ve 1 etmeğe çalısacalft1r. Fakat lngil
u.;.:'l enırettiği diğer ceza- tere Kıbrısı tuttuğu gibi. üssü İs
. ·--.... Sa. 6, SL s de) X/X (Devamı Sa. 5, 8U. '1 de) $= 

lıııııQi ~:::::::==================::;::::============== 

-üsabakamızda Kazananlar 
~İsfeyi Bugün Neşre B~şladık. 
"'t 1nc1 Sayfamızda Okuyunuz 

Vatan Müdafaasında Kadınlanmız 

Yardımıev .. ~lcr ce-niyeti Nefl"İYa t kolu toplanb halinde (Yazısı 5 ıinci sayfada ) 

Anadoluda Ailenizle Bir 
Yaz Tatili Geçiriniz 

BuluUar araınndan flmdllik biraz 
güneş sörlindll diye ilk kararuuu 
bozrna3,ruz. Esas vaziyet detı.me
mlştlr. Ya k endi \Uıtalanıuzla veya 

l 
h llk6metln ıöeterdltl kolaylıldardu 
l8tlfıade ede-rek t&tanbaldan malJlaf
manız doj"rudar. Bu auretle IMllD 

L a ilenizle beraber emniyette baluv-
1 sunuz. hem de kötll bir ihtimal pr· 

1 
~kleşlnıe ltıtuhulun iaşesini Juılay

ıa11tumıt olura•az. 
Önlbnllz yaz, mektep tatlll başla

dı. ffa,"a•ı &ilzel, ıeçlame murafı az 
bir yere ıklenenlz yol masrafını çı

karırınnız. çocuklarnuzla beraber ba. 
''a detı,tlrlnlnlz, memleketi )'akm
dan tanınmus. 

Hllkamet ldmaeJe zor etmiyor, fa. 
kat lllUyat tedbiri dlye mlbnldbt ol
datu kadar rok \"&tanclaşm latuı-

buldaa &)'l'llmMnlı llltlyor. 
cGldelllerln Dç sene İ•taabala ., • 

deline .izin verllmlyet-ek, dört aene 
verBml.)'ecek• diye kötll pro...-
dalar yapan hainler \"al'. Bu propa· 
pndalar en fena niyetle yaprbyor. 
Bunlara cllJilp seçmekle kalınaynm. 
bunu aiyleyenlerl &abltaya ve örfi 
idareye haber verini&. Belki de bir 
rı)·an yuvaıunın k etfedllmeeble ..... 
met ederalnıs. 

Normal ,artlar altında ltük6Jne. 

tin \ 'Bt andAtJarm aeyrüıleferial tab· 

dkl etln,.lne mabal yoktar. tıı

tanbıalun iman matleptur. Bu da 

çok dfuu ......... r. Teblike Ceçbi-
ee Nldımet ........ dömn-1we 
Dibi ...... alralae olarak tıetvlk 
eder. 

• 
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Nasıl Geçti Ticaret Ofi s i Bi r Sirküler İnşallah Görmeı 

D k" .. l T iri t:f. 
'ı 

• O 
ı gun evve asv le 

karda bir baıına1'• 
'"J1l• 

Bankadaki Hesapların Sonuna 

Y aklaşftğı Bir Devirde ... 
Neşrede rek ışe Sartldı çıktı. Bu yazıda Amerika c~,p 

hurreisi Bay Rooscvelt'e b~sll
ı edilerek aşağı yukarı ve ııula 

Yazını: Beltla Tevlfk BAŞOKÇU 

Telif ve tercüme hakkı tama mile mahfuzdur 

-24-
.ı'ek bllmıyordum ama, ıçlmdc ar~ yulmaz güzelliklerinden, bitmez tU

tık Ncrmine karşı bir çeklngenlık kenmcz eğlencelerınden, sayflyelerin 

Yakında· V alde Hanındaki Bairesinde 
Ofis Tam Faaliyete Başlıyacak 

hlssedıyordum. Uzun uzadıya bunla- den bahsediyorduk: 

1 

Ticaret Ofisi Umum :\lüdürlü. •lir 'e onların mesal'llne lştlrfık edc· ı-
rı tahlıle de llızum ı;örmUyordum. - Ne yazık, dedi Şu hain Nejat, T s f ı • ğü bir s:rküler neşrederek işe bilir. 

aç ay ır ar se ge eceb.m gelece- · ba~lamı~tır. irkülerın altı yüz <') on,,, Ticaret VekCtletlııln rnii-l•'ıkrlmce bUtUn bu daveUerdcn, ah- k d p i 1 M ayyare e er erı 5 Ucuz Kumaş 
İmali baplıklardan maksat Parıstc vakit "'I dl N ı i d bl b m ye erm n e zı de beklet· kadar nüshası bankalara ve di- "aadeı.lle memleket lc;lnde 'c ılıı;ıııda 

öldürmekten ibaretti, ben orada ~c.. tt d 1 dl t k ı 1 M B ı 1 e ş m ar ı gc m yece
6

.ni yaz- ğer aiiıkalılara dağıtılmı~tır. Caze lür.uın gördiikti yerlerde teşkllfıt ya-
jat Nazmiyi meklemek için oturu- mış. Gelseydi hep beraber ne güzel aş ıyor telerle de res.r.-en neşredilecek· ı par. ~ubeler ac;ar \C afanlar bulun-
yordum. eğlenecek tık! tir. durablllr. 

Nejat Nazmi ile aramızda evlen- Ben, birden sarsıldım. Az kalsın ., • Ti I ''- C'e,le A k /f Ofisfo tam faaliyete geçmesi- r;ııa • me\/.uu 3·ukarıua yazılı ı·a. 
mıye dair bır karar olduğunu ne elimdeki çayı yeni lQcıvert organtin K aJı J 1 r n ara e ni geri bırakan bır sebep vardıı ert Ofisl'nin t~~rkktilünü sayın ınü-
Nermlnln ahbaplarına söylemiştim, esvnbın üzerine dökecektim. lkl e- Adana Arasında k~ 0 ~a yers:zl:ktir. Bahçekapıda, es esenlıe blldlrlr, aygılarınııı.ı ı,u-
nc·de geçen senedcnberi otelde tanı- limle fincanı tabağından tutarak ef'ki it.barı Mılli binasındaki bit nam:.» 

Sümer Bank Umum 
Müdürü Şehrimizde 
Tetkikler Yapıyor dığım arkadaşlara bahsetmiştim. dizlerimin Uzerine koydum. Sesimin Yapılacak daireye !Tluvaklkat surette yerle- Sır muharririmiz, Ofisin faali-

• 'cjatın söz alıp vermek pek husu- tabii olmasına son gayretimi sar!e- ı v h kl"- d d 1 b" t Devlet Havııvolları Umum şi.mi~.oir. ı enipoı:tane ıkarşmn· yete geçmesi a ııun &. ne üşün. Ucuz kumas imali üzerinde 
s ır sure tc cereyan etmişti. Hiç derek sordum: ~ dakj Valide hanında tutulan asıl düğünü lstanbulun tanınmış tüc· ~ 
kimseye tekrar evleneceğimi ı:ıöylc- _ Nejadın ı;elml''CCe11-inl kimden Müdürlüğü, posta, bagaj ve yol- d 1 tct.k "kat yapmakta olan Sümer· 

" C> f l . aire er henüz hazır deg~ildir. cnrından birine sormuş ve şu ce· b k U M":d · h · · d 
meye !Uzum görmüyordum. Bazan işittiniz? Birkaç gUn evvel ben de cu tayyare se er erme mayısın an mum u ürü şe rımız e. 

b b 1 k b 
· d · "b b 1 1 Ne.,redilen sirkülerde Ofisin vabı a-11!,lı~tır: k' f b k l ·· d 

caca a u ev enme meselesi bir ha bir kart aldım. Mutlak rrelcce"'lni ya on e~ın en ıtı aren aş anı ma. ,, T ı mensucat a n a arını goz en 
0 C> c. l O lk ·11· ,ı. k d" cÇok memnun oldum. icare. · · f b "k h" 1 ·ı 

• ·al mıydi? .. diyeceğim gelıyordu. zıyordu. sını r.arar a.,tırmıştır. gün i mı l 11.orunma anununun ver ı- geçırmış ve a rı a sa ıp erı e 
f k d 

~. )"hı" t d k h""k · ti dürüst manada anlayan her k · 11 k h 1 ·· 
1''akat işte masanın Uzerındc daha _Evet, ama son '"'nlerde buraya se er An ara ile Adana arasın a gı :!la a ye e ayanara u mı tc nığe mütca i · usus ar uze· b~ 1 k' S I d h · t" h · ·ı··· k" c·· tüccar, Of se bir rakip değil, bir d 1 U 
dün NeJat Nnzmlden bir kart duru- gelmekten vazgeçmi". zaten gelse de 1 yapı aca tır... e erler pazaı an şa !lıye ı aız ve ur ıye um· rin e, gÖrÜ{me er yapmıştır. cuz 

'J d L l h . t" ·r· t v ,_., t' b ~ı yardımcı ve bir nazım gözile ba· k . 1 d"J b'I . . . 
yordu. Hiç bir ahbap diğer bır alı- blr zevk alamaz ki... Orada 

0 
ıılmdl matı a uergun yapı ncak ve tay· urıye ı ıcare e.-a e ıne ag ı umaş ıma rt ı e ı ınesı ıçın. ., 1 A k d 5 3 l 1 k k u'l· .ı ~ ·· 1 d"kt kacaktır. Ofüin faaliyeti tüccl'.· f ıL "k l h dd b 

baba haftada iki kere mektup ve bir genç İsveç kızına tutulmuş, gön. yıarc er n arn an 1 , O da ka • 0 ara ur 'QUgu eoy en ı en ek ~· . 1, d l ak aorı a arın am ma e mu a· 
kart göndermezdi. Hepsinde de gel· derdiği mektupta bunu Nermlne a- kaca~ ve 2 saat on beş dakikn !onra deniliyor ki: rın . me~ın~ e~~ tn a maya~t ' 1 yaalarını, arada mutavasll$ıt ol· 
mek için izin bckledlğ'lni yazıyordu. çıkça. anlatmış... sonra Ada naya varacaktır. Ada· «Ofisin merkezi htaııhuldadır. ye.~ı. yenı. m~ an. ar ~ça~a 1

;· ınaksızın tek elden ve doğrudan 
Parfse gelclı şimdi bcşınci ay oı-ı - A, dedim, siz bunu Nermlnden nadan clıa sabahları saat 8, 30 da Sernıo.y~I 5 ıııll)on lira olup ınlk- ~ukumetı~: hukıı:nı ııahsıyc 1 ha~z doğruya müstahsil ellerden yap-

B k d k" h 
1 

h 'k t d kt B f 1 e tarı frra \'ekllleri Heyeti knrarlle bır teşeklkul ha.lıle . ve adet!1 bır malan lüzumlu görü1mü"" ve bu 
muştu. an n n ı es:ıp arın sonu- ne vakit haber aldınız? Ben duyma- a

1
re de e eced u. u sc her er· I arttırılabilir. 1 kd f 11 'S na yaklaştığını dehşetle görUyor- • dım. Y10 cu an maa a posta ve agaı . mcs e a§ sı a 

1 
e ucarc.te gırme. hususun temini için Ticaret Ve-

dum. Dört beş hafta. sonra beş parn - Nermin bana bu haberi, dUn da ka'bul edıl~ce:ktir. Diğer ş:hi:- ed~!~~7er lş~~~=~dı;~evzuunu teşkil si, t~cca~~n ~~rşılaştığı bir takanı k&.leti İaşe Müst~şarlığına müra-
sız kalacaktım. O \'akit ne yapacak· söyledi. şu Nejada öyle kızdım ki... ler arasındak.ı sefe-rlere pe bırbı- · • . .. ameh mu:.kulatın anla ılmasınn caat edilmesi kararı verilmiııtir. tım? Esasen ne yapmak elimden rre. V kt'l İst · · "t k b J kt a) Halk 'e l\lıllı Mu.tlafau. lhthaç. ve ortadan kaldırılmasına hizmet 

0 
• 

o n ı e anbula gittiğim vakit be. rını mu ea ıp aş anaca ır. lan için mukte:d her tılrlii madd~ 'e eder. Zaten Ofis ihtısas sahib. 
l!rdi? Şimdiye ktıdar bunu biç dU- ni ne gUzeı gezdlrmlııtl. Evlenirse Parti Reisi Ankaradan etı -•atı ., malTemelerl tedarik etmek, hi:r.wn tüccara karsı i~iğna göstermiye· 
vunme .. ...,, m. artık hepimizi unutur... • G ld' Geçen sene tstanbuldn bir ahbap Yıldız Bah'ieSİ ve Koruları görillC<"l'-k iaşe ouııldelcrlııl ııahn al- ede, on1arla işbirliği halinde ça· e 1 

evinde bir Arap fıı:lcı elimdeki çiz- Çaydan çıkark!° ev sahibesJne: B 1 d 1 mak, ı;atmak, bu hususta kaıı eden lış>a~~~t~r. Memnun o!lma~·aca~- Parti işleri etrafında. temaslarda 
,.nere bakmıR ta "Unu demişt!·. e e iyeye Veri iyor lthalilt \"C ihracatı ~-apmak, im mad. !ar hukumc!te knrşı olan taahhut_ bulunmak ÜZeie An'karava giden 
., ., .,. Madam, dedim. Benim bugün- d J ~ - Sızin aileniz arasında kısmeti- kli ziyaretimi bir veda olarak kabul Yıldızda bulunan snraya ait, delerden stoklar vlkude getirmek. ~~r~~~-e ve. piyasa jşlerinde aimu Parti vilayet idare heyetı re.isi 
nlz yok, dcm~"ti. Hayatınız dışarlar t i l b h k l M l' V ,_. bunların teul ,.o fiyatlarını te bit olçusuz kar <}Tayan adamlardır Resat Mimarogwlu Ankaradan ls-

"V e men zl Ten edeceğim. Bugün şu a çe ve oru arı a ıye c~a· etmek. k· b l d" .. c· " 
da geçeçek ve krndi ekmeğinizi ken gilzcllıklel' içinde yanınızda geçirdi- !eti lstanbul Be.tediyesine dewet- b) on ... Tl<~ret \'ekatetıııln mii· ı kun ~ :ı:ate\ u~u& ~ccarı tanbula dönmüştür. 
diniz kazanacaksınız... ğlm unutulmaz s:ıat!er için de size ~ür ü.l ir m~v: ie üşürür er ve 19 Mayıs Bayramına 

O zaman gUIUp alay ettiğim bu tcşekkUrler ederim. mektedir. Belediye, korulukları aaad~il!': i.tlgal mcuuuna. giren iş· tıcaretın §Crefmı bozarlar. Bu gı- 1 sözlcrı düşünüyordum. Geçen gün de İstnnbulıı mı gid<!C~lnlz? Ni· bir mesire hali.ne gotirecek, bah- !erde dlter hükmi ve hakiki şahıs- bilerc karşı böyle bir fren ko· Hazır ık 
bizim otelde oturan bir ihtiyar Fran çln böyle birdenbire gitmeye karar çelerde de çiçek yetiştirecek.tir. !arla anlaşarak mukaveleler yapabi- nulması münasip görülmüştür.> 19 mayıs bayıamı :merasim 
sızın. otelde !birkaç kişinin ellerine verdiniz? Bu meyanda Sarayburnu parkı- programını hazırlamak üz.ere a· 
baktığını görilncc ben de elımi U· - HenUz hareketim gUnUnU tayin nem ~enidcn tanzim edilmesi v~ ı· t b ı T k ı· . B lfrksdar daire müdürleri dün öğ-
zatm~tını: "' etmedım. Her halde elze haber "eri· ök'!!unun da ı rthi mahiyetinı S an U U er Çlll eyanname leden sonra Vilayette Vatı mun-

- Sız, dedi bana, hııN;'i işe teşcb-
1 

hatırlataca • bir şekle konulması vini Ahmet Kınıkın başkanlığı 
büs ederseniz mutlak ~U\'affak olur r ~·tele girdlğım ..:,:ıkıl doğru odama da kararlaştırılmı~tır. verenlerin Bir Kısmı Gitmiyor altında toplnnmı:;lardu. Merasim sunın:. çıktım. o gece yemeğe de inmedim. prograinının ana hatları dünkü 

Ben adamın sözlerinden hayret 1- Kulaklarımda. bir uğultu \'ardı. Bu Yarın Kadıköyünde, Hafta toplantıda çizilmiş ve program 
çınde kaldım. H('Jll de merak ederek: uğultu beynimin bUtUn damarlarının G. k 1. / . S b esas itibarile hazırlanmış'tır. 

- .MUsyU. dedim. Ne gibi bir iş içinde dolaşıyordu: Ortasında ~a Beyoğlunda ztme , stememe erıne e ep Bir Daha 
.yapabileceğimi de hiç olmazsa lflt- - Şimdi ne yııpacaksın? Ne ya- Deneme Yapılacak Dönemiyecekleri Hakkındaki <'ayiadır /ktısadf Haberler: 
fen söyleyin. pacnksın? Diye bağınyordu. Gözle- Y' 

Kendi arzularile şehrimizi ter· ı Ünyeye gidecek yokulaıa hususi 
kedeceklerini birer beyanname vapur tahsiııınden sarfınazar et· 
ile Vilayete bildiren vatan.da~-1 mck mecburiyetinde kalmıştır. 
la:rdan bir knmu hareketlerini te- 1 Bu havaliye g:decek vatandaşlar, 
hir etmiş ve diğer bir kısmı da ellerindeki vesikalarla istedikleri 
h.arcketıten &arfınazar etmişlerdir. zamanda herhangi bir posla va
Öğrendiğimize göre bu hususta, purile gidebilecek1erdir. 
lstanbulu ter<kedecck'lerin ahval 

Kazalardaki mıntakavi hava 
denemelerine devam edi mekte
dir. Yarın saat onda da Kadıkö
yünde hava deneme.si, paraşüt 
tecrü'beler.i yapılacaktır. Beyoğlu 
knzası da haızırlıklarmı ikmal et· 
mjş ofduğundan tec.rübeleri hafta 
ortasında olacni-tır. 

- Ben onu tayin edemem. Elkri- rlm bir noktaya dikilmiş, dUşUnliyor 
nı2<1e muhakkak olarak bir şey gö- dum. Karşımda aynnlr dolabın ya
rUyorum ki o d:ı. ~ıdur: Ne yapar- mndakl kahve rengi drri kaplı vall
sanız muvaffak olacaksınız. ze bakıyordum. Bu valizin bu odaya 

lstanbuldald Arapla, bu Frnnsızm girdiği gündenberl kapağı açılma
sozlcı i birbirini pek tntuyordu. Bu mıştı. DUğUn hedlyelerllc dolu oldu
adıım bana mutlak muvaffak olaca- ğu gibi duruyordu. Şimdi ben lstıın
ğımı temin ediyordu. Kalbimde yeni bula. mı gidecektim? Bu hediyeleri 
bir hız, yeni bir kuvvet uyandırıyor. sa)ılplcrlne yeniden iade ml edecek-
du. tim., Herkes beni ne zannedecekti? 

Geceleri yatağa girdikten sonra, Yok ... Yok ... , talih bana evlilik ha 
sabahları ı;özUmU açınca hep bu yatınd:ı. bu ikinci darbeyi vururken 
sözleri dUşUnUyorclum. Kendimde ye 1 karşısındakinin kuwetlni iyi biçme
ni bir şahsiyet keş!etmcğc uğraşıyor mişli. Böyle bir vaka karşısında yer 
dum. lerc dUşUp ezilecek kadar kuvvetsiz 

Fakat, !stanbuldn.n gcUrdığim bu değıldim. Elbette birkaç ı;Un lçlnd.e 
biraz şımarıkça TUrk Hanımlle, beş aklıma.. bnna yol gösterecek bir fı· 
aydır Parlste suvareden, .suvnreye, klr gelirdi ... 

(Arkası var) 
tiyatrodan dineye koşan, ve her gün 
başka bir tuvaletle Paris salonlann-

da ParlııHlerıe yarış etmeye özenen Köylülerimiz ldn Dokuma 
bu genç kadından doğrusu bUyUk -s 
bir şey umıt etmiyordum. Tezgahları 

Bu dUşUnceler arasında on, on brş İktısat Vekaletinin köylüleri-
gtın daha gcçU. Parlsin yaz sıcak- mize para;;z olarak dağıttırdığı 
lan başlıyordu. Bır ay sonra Paris- 1 .ı. k ~hl · · ı e ı a·o uma te:zga aTı ıçın evve c 
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ve vaziyet düzelinceye kadar bir l'k'ı Muhtek"ır Tevk.ıf Ed"ıld·ı 
daha İstanbula. avdetnerinc mÜ· 
saade edilmiyeceği hakkında çı
karılan bir şayia eebep olmakta· 
dır. Halbuki bu şayin asılsızdır 
V'e hükumetçe bu yolda verilmiş 
bir karar yoktur. 

Bu asılsız şayianın tcsiriledir 

ki, evvelki gün M.arakaz. vapuri
le Mudanya~a 460• ki i gitmesi 

icap ederken bunlardan yalnız 
19 u vapura gelmi~ir. Merain va. 
purile Çanakkale ve havalisine 
gidec.-ek 900 )"Okudan da ancak 
5 7 si yola çıkmış. diğerleri yol· 
culuktan sarfınazar etmişlerdir. 
Bu vaziyet -kar§ısında da V~'a· 
yet E.reğlı, ,..'\ıkçakoca, Fatsa ve 

Bundan bir müddet evvet bir 

müşterisine Agfa şaselerini fahiş 
bir karla satan Bsyazıttn Saray 

fotoğrafhanesi Gahibj Tanaşla 
tezgahtarı J\.1arika ihttkar suçile 
mahkemeye verilmi§lerdir. 

Dün yapılıı:n duruşmalarında, 
mahkeme her ikisinin fahiş füti
kir yaptıkları id<liaııını ehemmi
yetli gördüğünden Tanaş ve Ma. 
rikanın tevkifine knrar vermiştir. 

Marika şimıdiy-e kadar ihtikar 
davalarınd tevkif edilen ilk 
kadındır. Bu suretle kadınlardan 
da muhtekirler türemeğe baııla
mış oluyor. 

Naftalinin kilosunun 150 _ 170 ku-
rıışa kadar satılmtıSını nazarı dikka
te alan fiyat murakabe bUrosu, pa· 
halılığırı sebeplerinı araştırmağa. 

ba.şla.mıştır. * Tuhafiyecilerin yeniden tasnifi 
kaı·arlaştıktan sonra fiyat mUrakn· 
be komisyonuna yapılan mUrncıuıt· 
!er fazlalaşmıştır. Bu ticaret evleri· 
nln hemen hepsi, aranılan vasıfları 

haiz olmadıkları halde, birinci sınıf 
addcdilmelerlni istemektedirler. Fa
kat, komisyon bu talepleri top ye
kfln reddetmektedir. * Halk tipi ayakkabıları hakkın. 
da yapılan tecrübe ve tetkikleri ha
vi rapor Ticaret Veklıletine gönde
rilmiştir. Bu ayakkabıların 660 ku· 
ruşa imali mUmkUn olamamaktadır. 
ÇUnkU, deı i ve bir kısım malzeme 
fiyatlarının yükselmesi maliyet kıy. 
metlerini drğıvtırmlş ve evvelce te
min olunan lınkı'mları izale etmiştir. 
Bu işi iaşe mUstcşarı bu ay sonuna 
kadal" halledecek ve cUzl bir fiyat 
farkile ayakkabıların imalini temin 
eyllyecektir. 

ten deniliyoııdu ki: p.l• 
«Amerika harbe girerse diİ' 

manyanın müşkül vaziYC:te ·yeti 
§eceği, havalarda hakııtt1 ~· 
kaybedeceği ve belki de l)l11,tıi 
mi Harpte olduğu .gibi bOr• 
kaybedeceği muhakkaktır •• ıe' 
talığı tı:arıştırmağa ve harbfser 
nişletmeğe ne lüzum var. .nıP' 
muktedir oluyorsan sulh r 

mağa çalış!» •. rOf• 
Yine o yazıda .itiraf ıedil1> 

du tki: ~ol 
«Bay Roosevelt bidayet~e 'f'9 

hu temin için elinden geleıu ııı'' 
mış, fakat muvaffak ola 
mı~tır. » d' 

Yine o yazının sonunda 
deniliyordu ki: lt'İI' 

«Bu yazı Bay RooseV~ bi1-
gözüne "Ii§ir mi, ilişmez ~~ 
meyiz? Fakat :ilişir d~. 50 dria 
dinlemezse kabahat bıztın 
d~» • 

. 1'••# 
Temenni edelim kı • SJ1 

Efkann bu başmakalesı jıı• 
Roosevelt'in gözüne iliş~es j1l' 
Çünkü iliıirse düşünecei1 

şey muhakkak şu olacakt•1.:ıJİ' 
«Yarabbim! Matbai f:bı.I ~-

yada mukim Velid kulunu;;,! 

lını bana ver de bir gece ~ 
uyuyayun. Zira mumaileyh ) 4' 

otuz milyon Amerikalını~ , ~ 
onların menfaatinin idar~ın,;._,. 
kaç yüz veya bir kaç bl.l1 ;dll4 
viri Efkar okuyucusunu -~ 

etmek kadar· kolay zalW". 
yor!» ı -

Harbin Raconunu 'da 
Bozdular 

• ~(J' 

T ürk argosunda b_ıt, ,1 
con bozma» tabJJ'I .f.' 

dır. Kabadayılığa yakı~ı1' peY 
cak bir İJ yapıldığı, 111 ;d' 
eüçlü :kuvvetli bir ıadarı' ,;I 
bir çocuğu dövdüğü ı 
«raconu bozdu» derler. • ~· 

Eskiden harbin de b~ 
conu» vardı. Mesela kah ~ 
ca dövüşinüı bir kuııı' dj 
mağlup olaa veya sevki lcll fe' 
esir düşse düşmanlan ~n'J~ 
kalade itibar eder, hatta le dl 
taıımasına bile müsaade e 
lerdi. ti 

Kat kat faik dü1ma11lat "oj 
§ısında büyÜk bir kahra~ ıl. 
la harbetmiı Yun an ordıs5 ~~ 
başkumandanı Papagosıri1' /. 
manya aleyhine harbi ta~ilııtt 
miş olmak suçile tevkif 

1 
~ 

Vakıa kahraman kuııt~ ~ 
tevkif eden Çolakoğlu'~uıı tiJ 
duğu bir Yunan hükU~ I 
F k b h O•kA • dıJf . .s a at u u umebn cJİf"'. 

müsaadesile ve dütınıı11• ~ 
tiflle kurulmuş olduğu kiıt' 
meçhulü değildir. ~ 

Çolakoğlunun kahraJ11ıt1' 1.. 
kumandam tevkif etrn~" "JP 
solak bir jşi kimin dife -1' ~ 
yaptığı da gözden kaÇ"' 
şey değildir. • ti~ 

Anlaşılıyor ki «hıırbıJ1 til": 
nu» nu da «iki paralık» ~V 

KÖ~ 

tc kimse kalmıyacak, herkes sayıl- l d k k · d da 
yelerc dağılacaktı. Şimdiden birbır-1 ba makn yed e L .a samk an mi aa u ere e 'DiT ta ım ma zeme 

at, onra hite<ll(;ln kodo.r uyurı;ull• 1 d•ııt , Klllseye girdiler, , tali usulca "ordu: 
lerlnc veda ziyafetleri veriyorlardı. b k 1 1 wtt B • mu ayaası aıııır a tıırı m.:l' ır. un 
Paris, hayat ve ne.,c içinde kayna- l d b 'h ı · k d d ar a u aym nı ayc ıne a ar 
şıyor u. d 'k d "l" 1" L 1 1 te\'Zl

0 

te ar.t e ı ıp a wo.a ı ara 
Parlste nadır göı·lllen ma-..·ı sema- edilecektir. 

lı, parlak bir günde bir genç Ham- --~>----
mın çayına davetli idim. Bu çay a
lelı\de karanlıkça bir apartman dai
resinde verilmiyordu. ZUmrUt gibi ye 
şıl çiçeklerle dolu bir bahçenin orta
sında kurulmuş. iki katlı bir evin 
nlt kattaki salonlarında hazırlanmış 
tı. Birbirine muttasıl Uç bUyUk salo
nun, geniş kapıları ardına kadar 
bahçeye açılmıştı. Bu yUksek ağaç

ln§aat lskelesinden Düştü 
ve Y cıralandı 

Bey.oğlunda Macar caddesin
de 64 numaralı evde oturan elli 
ra~larında Koço Yuvanidis, dün, 
Yeniköyde Ka'kule 6'0kağında 
Vilere ait inşaatta çalışırken, o· 
tutd\ığu iskele bir<!_enbire kırıl· 

ların. renk renk karışık dikilmiş bu mı«ttr. 
çiçeklerin karşısrnda çay içmek bU- Yuvnnidis kendini toparlaya· 
yük bir zevk veriyordu. o gün oı-a- madığından 6 • 7 metre kadar 
da kırk kişiden fazla davcuı vardı. yüksei-ten dü rr:'ü0 tür. Bu sU'kut 
Kadınlar en zarif ynzlık elbiseler ı- neticesinde ihtiyar amelenin sağ 
çlnde bırblrlcrlne rekabet ediyorlar- kol ve bacağı yaralanmıştır. Ya
dı. Ben de birkaç glln evvel Lanve- ralı Beyoğlu hastane-İne kaldırıl
nln modellerirtden kopya ettiğim mıştır. -o---
bır lflcivert organtin esvap giyiyor-
dum. Muhitin gUzelli~l ve zarafeti, 
?ınftalardanberl ruhumu ezen dilşUn 
'celeri susturmuştu 

O gün Nermın orada değildi. Fa
knt ben tam çay fincanı elimde a
çık bahçe kapısının yanındaki kol· 
tuğa oturduğum zaman, Nermlnin 
eı1kl dostıanndnn bir genç hanım da 
gcldı. ça;>ı elinde karşımdaki koltu
ğa oturdu. Pacisin bu aylardııkl do· 

Tramvaya Atlıyanla r 
Dün, betediye zabıtası, yürü· 

yen tramvaya adayan 8 kişiyi, o. 
muzunda yük taş~yan iki hamalı, 
9 seyyar esnafı, dışa1'lda et sat· 
t>klanndan dokuz kasabı, 1 1 şo
förü ve 1tarneaiz. ıt0för kullanan 
4 otomobJ 811hibini muhtelif be
lediye knnunlarıno. muhailf hare. 
ketten dolayı ceznlandmnı~tır,. 

- ~asılsın 'r 
- Hlrıız erı;cınlııı. l'ak:ıt geçer .. ::;ıındl 

il lleşlrlm. 
Raif, etrafına boktı. Dan~tıııer birer birer 

geliyorlardı. Et rııf ..,ıisliı elbiseli, güt.el ka
dınlar 'c bir çok erlu•klcrle doluyordu. Her
kes ya,-aş sesJ.c konuşuyor, dtlela fısıldaşı
yordu. J"akat o kodıır kl,lnln fısıltısı epey
l'C ı:-liriiltii hasıl eııı~·orılu. Raif, ylire~i ı;ar
ı•:ıruk arkada.o;ını tetkik eıliJordu. Bolılen 

bir ·aııdııl.) eye da~ ıınıııış, guzlcriııl yarı ka-
ııamıştı. 1 ' 1 

Etraftakiler, gU\l~yln ııek \ıormal olmadı
ğmı, halimle lılr gayri tabiilik olduğunu 
nerede ı e farkeılecr.klerıll. Rıılf, arkadaı:ı· 
nm önlinde durarak h ld lper olmağn. çalı
şıyordu. :Fakat ıılhayct Unılt lıllk içimle sor
du. 

- A~ akta durobllc<'ck mi in! Eğer <lü e. 
eek gibi oluyor an öyle: :'.\lernslnıl yarııı1 

5ııot sonraya hırakahın. 
Bolden bir eyler ııö~ leıll. J"nknt bu &özle

ri org toeslerl orttn. Gelin habıısının kolu
na girmiş ilerliyordu. 

Slntlya Cheh' lrd, güı;lerini örten duvağı, 
ellerinde tuttuğu bel nz zambak demeti, lıe
yaz gelin dblse ile ya.ınnn derecede gliıelıll ! 
Raif 17lındlyc kadar bu kadar gliıel ıblr ge
lln gtırmemlştı. 
Soğuk Hı ı;:ıkln bir glizelllğl \ardı. Herke 

ı.ln gbzUnll çekmekle bernbcr insanı geriye 
doğru iten blr hnll de \'ardı. 

YEŞiL GÜL 
Yazan: Roy Wikers -5- Çeviren. Rezzan A. E. Yalman 

Bolden kendine gelmiş glhl)'lli. Dayandı~ı 
sandal~·eyl hırakını-:. sanki biraz evvel fr· 
naltı';'an ndanı o ıleğllmlş glbl tabii bir lıal 
ıılnuıztı. Raif ~ok nıeınnundu. 

- Mllkcınnıcl. azizim, çok şUkUr tamaml• 
le kendine geldin •• 

Diye arkada.-:ına cesaret "·eriyordu. 
Kendi krndlne de oruyordu: Gelinin ba· 

ha ı Chetl' lnıl'e damadın ha ta olduğunu 
ncaba t.öylesem mi 'l Fakat Boldeıı tantaml
le lylleı,mlş glbt" glirUnUyordu. Bir şey 5t>y
lenıeıneğl tercih etti. 

Biraz. sonra. paııaza doğru gelin ,.e gUvey 
llrrlerlerken gih·ey yeniden sendelemeye baş 
ladı. Artrk Raif bu ha li glıleınenln ıntiın
ktin olanııya<'aJını anladı. Bolden dlı: çöker
ken al. kalımı dlişecektı. Elleri titriyor, o
ğuk terler dökUyorılu. E\leneceğl gUnUn ı;a

hahı da in an mastika içer ml '? Bu menhus 
içki 111. de durduğu gibi durmuyordu ki .. 

Bolden papazın önUnde diz çölanüştii, ~er 
den kalkarken ı'IUşecek gibi oldu. Hrrke 
merak 'e alukn ile ona bakıyordu. :slntiya 
koca.5ıruıı ha!itıı. olduğunu aDlıwu,, ona ko• 

Junu vtrnılştl. Düşın~ine ın.Anl olmağa ~a
lışı3•orılıı. Bir toraltan lla merasim devanı 
etli~·onlıı. Raif Jerlnde ıluranııyordu. Bi.itün 
ümidi Bolden'ln biraz. daha dl-;lnl sıkıp me
rasimin onuna. kadar nyakta dunıbllmcsln• 
de idi. Gazetelerin l>o meseleyi na-.ıı tef ır 
ede<>eğl belll idi. «Diiğünd,. arho o· 
lup dn dUşen gü' ey» diye biıyiik ba,lıklarla 
kim bilir neler yauı.caklarclı! )lntbnnlnrı 

<lola,ıp Bolılen'ln bir sıtnııı nöbeti ı;eçlrdlğlıı 
ıııtıdadaıı öylenıck i~ 1 olacaktı! 

Papaz duasını okurken Bolclen az kal ın 
düşUyordu. Slntı~·o kendisini kolundan tut
tu. Babası merakla sorliu: 

- ,Ne!il rnr'l 
Raif hemen l'e' ap verdi: 
- l::oiıtnıası tuttu. 
Tııın o esnada 
Rnlf herkese: 

Bohkn ;\'<'re yuvıırlanılı. 

ıtn1n ı tuttu. Diyordu. 
.Fakat arkadaşının ynwna yııJda.~tığı za

man 'bunun ne bir sıtma nubetl, ne de ıı.nr
hoı:luk olııınılığını clcrhnl anladı. 

- Bolden, Bolden, kalk kardeşim, imzanı 

Diyordu. Pnlmt Rolden hiç kınıtl , 
du. ıtaır, dikkatle ~ üzUııo bakmcn ar~tl· ~ 
nın hcrbat bir ha.itle olduğunu fartte ıl 
men elini kıllhlnc gothrdıi, naıraıı• 
sonra: 

- Jlenıen bir doktor çnğırınız! ıJI· J 
Dlyeı haykırarak ortalığı teırı~ıı 'cr,-nP 
J>apaz hcml'n orgları dur.ıurdıı ,c 

sele: cıı"qf' 
- Aranızlia bir doktor 'ar a Jır.~ "" 

raya gı:Isln. Gıh•cy ı;ok hMta •. pcd ı10;-
Da,·etıllcr arasımln bulunan ııır fi d f 

Jımnen hn hının ynnıntı geldi. J~trıı ıı'I fi 
bir UkOt lto.plamıştı. Doktor JJol~' 
nyene ettikten onrn yük ek 5e.;IC• 

- Ölınll':tlir. Detll. 
Gelin babasına doğru l"UrUyord\1• 

cc dcıll klı , 

- Ilcnl c,·e göti\rlir ml\ iinUı. b'=·~ 
ıse~i ııde hiç he:o1·ecan yoktu, 1ıcr;11 ı.-ııı 

rı-tıc gen•: kıı.a lı:ıkıyonlu. :--ıntl)'11 1,ıti t~ 
tın,rla btıba mm koluna girdi ' 0 

-:ıktı. gitti. 
ıtıı: 

n~lf, ılnkfor:ı men:ılda soru~ or 

- l"akat ııeıtcn öldli, cloktor '! 
- lleniiı hl" bir St''' (l,•ııyeınrı1'1· .... <'tı' 

~ • "' - Jlll>" ,. 

('eıseılln Ynnına diz cöknı\i!,. ııııJı\ ~· tıf 
~ - :Jı."' 

ecllyordu. Bir<lenblre etrafı kokl3
[11 

~~ ~) 
• .,, ..,.. (IW~ 



Harp V aıiyeti 
Yuan 

ii•ü ıauı. 
Emekli Kurmay SubaJi 

1) Libya Cephesındi. 

Buğtlfilefdti ııııı tatafın 1111 tabi• 
fesı blrle~U. 

Bu tabl.}enin c ası !jUdur: 

l) ttrıtiW muiUrlU kU~Wt bit· 

~fte ius• ıdunjar y•ffaf•lt aut= 
lllaat tiırpaiıünak \ e kü' nt trtı 
tltıaf Hw ihlıilrlak; 

•l lktnal ti ietııtı e ttiWY*'tdi 
hüatuo ha"" küttelli'tlle tium
... ditnaff eltnek, uu,ınanht iak
'1,~Hfo .-e tkmal ıı;ierlnln mian
~ ceteyıih ehttt81ıte itilhl öl· ....... 

l.itit& repitMıttae l;u tıtiıtett 
~ ı11;nı~ıt:r itbılandılar. Aı
~lat te ifıtitahlar. Tötttük ka
~~ klijlıhhlıirı bıi kalb Aintıih • 
... ,.h kata H! hata kuttetlerıttı 
" lllttdeh1ıetl tilr tttlluaaiıs ıitiı 
lttttııta çettU. 'Jkttcil Aıınatılıif ria 
'*ttıttlt!tlh iudlıHılııı tatiıtetı 
~e t.11,tafiılaf. Bllhaıı"'• ffiitp 
~""' tıliıtu Amttlıtiu ıetttl
ltti • lf 11 tırdUftianüH aııtı aift&a...., ılunal etmek Uti'te • ltıtıl 
._._ gttdılcttın sonra, Aımaıtlir 
.... 1Uittetitu-ltıl lttıtııs Jkttıal 
..... ini ,.e ntHtae.ıa tollaftht 
'•dtttuuıt1a kullanmayı M·· 
" Mtllet. Ba ııtttt.tle 'l'obtdk ıs ... 
'-t t~ltrat tnifka.-emete haztrhin· 
~, lçlh 'akit ba1fta. Bu hattt-tik 
-teae ıtftıa Jıe ıtuütt etttteltte
llt, 

.\lınan ha'a Ju.rHetlerl şlmt11 
~U 1:emıır.rln çöA'aldıjl Sü,·ey!f 
""'1.ıu ve lskeıtftttlye llınaftları
'* •ll~kll bir şeJdlde 1tombirdt• 

' ha,tadı. Llbl a tl$1Uftde bU-
1'ıı "'-le yine bir :noktada top-

~or: Ha1a .ku' t'etlerl Uııtün-

'ııhaHa bUl ilk ku' 'etlerin ha
't11aa. müsait olrnı) an çölde, 
~IUt ınotörlU blrllkle.rln &eti rhU· 

~1•kıyeııerı Jçln tayyare en iyi 
~ıtt AllihıOır. Bombarllıınan 
tfttteıerf en afır top~unun , .•• 

~ini daJıa u1.ak ıne&af!ler lçln-
1ııı..'e daha bil) lik mlkyaa;ta ıör
~tecıırıer. 

~ponya ve Harp: 
~n harlelye nazın. AnH!rfica 
.... rtraıtı takdirde ;Japonya
" •• ~ - liçii7Jll aruaşmanın a.~ke
.. ...,.hUtterı muelbln<l«l - harbe 
~""tini ııU) ledl. 86) le bir şey 
.. ~. lngllterenln ra lflk yolly
' .\ııaerikaya batlanan ~ark da
~Çln denb.I \C Slngapur lııtl
~lnde kesilmek tehdldlte 'kat
-.ı; •ktır. lngllterenln orta 
hı.. C~phcı1111r. ba"hyan Amerikan 
~~""nr bir ı•ar«:.a glic;l~ecektlr. 
~ .t\nıerlkadan kalkan gemi 
~rı Paslnk - Çin denlı.I -
' P•r • Hint ilenlıl .. Kızıl ae
"' )~l1111u takiben Slh en kanalı
~lneirtedlr. ,Japonyanın Rln
~ •bloka ettne!ll 'eya lllnt 
~ .... ~ K"eçmed, 1nglltere 'e 
~anın lngapur bölgetJlnde 
, .. ,, rnUtlafaa tertipleri do1a-

1ınkan ııdır. 
l>ıh 

' ' <"lhetten Pa lflkıle Japon 
''Wtıaıonın Amerika :\ e İngiliz 
~alarına kar!Jı bir deniz 
~ ka1:anma11 muhtemel de

r. t'ln ile uzun 'e sUrekll bir 
tlıı. hıtuşmu, olan Japonya, tn-

\'e Aınerlkan abloka111na lktı-
' ~anupUI edecek 'aı.lyette 

lr. Zaten .:So\')et Birliği de 
'3arıın AlmanyaJa uzanan 
it. 'rbo'11tıunu ile ml9tlr, So\')'et
'9.:-•rııtı Jaıtonyaya alt harp 

'~inin :Ru&J a tnpraklM'ın
' httrıbtıeslnl menetrnl~tlr. Ja
,., ~troı \e aJır yağlar ihtl
\ hı anı•ak Anıcrlkadan te-
111" 'btıektedlr; Amerika \e tıı
~· ka111 uun bir hatbe Si
~ '•ılyttta değllillr. Harp 
~ 1ıtı7' ('in harbini bile besleme-

Celınemektedlr '! 

~" CetHıUtarık mUdaf..;Ue 
..._ ~ bıaıurıan lngllterenln Sln
~etıı llıllharlU'.a ile o bölJfde de 
'•• h11Juıunınu luzuıııu tekrar 
~>~ ~•kını, bulunuyor. Blır: 

tııı. '-hl•ndanbt-n Avrupa ve 
~~'PheJerlle meşgul oldufu

•ı111apur bölfHlnde aon 
._ l111utere n Amerikanın 

'tttı1tttdblrlt-rlnl ne kadar tak. 
11'a~'11nl IAyıklle blhnlyo. 
~'• t .\hıerıu bUe Stnra
~~ .... ,'Vetlerl cöndermek

._:.ııt etınemb;tlr. sınıapur 
q ... ~--n dalı~ kuvvetli bir 
~ Ur, Denlzdeıt bUyQk bit 

ı 'ı.t lk .. ı bahlıı me\ ır:u11 oJa,. 

'""' ~ lla1a1&a0

dan kara ro
.. ~hatıra gelirse de bu 

bııı a, laailldır. l•p0nla 
~1:-'eelll il*' l&u,·· 

Bu Seninin Mezunları Arasındı Bir Ahk 
n F'Z w e · w t • I' mu ' • • • • er un c 

lzmır Futbol 
Ajanına Cevap 

Genç Tı·hhigeliler 
Çok Ateşli 

lımir Takımlifınırt İzmirde ve Oışarda 
Yıptıklır1 MıQiirtn Neticeleri de Ajına 
Ayrı va Müıklt lir Cevap Te"k;ı 6der 

________ ...,.. ___ .. .., .... ,;, ı...o 

İamlt ful6o1 ajanı Sual TutUtoru ntl bildiğimiz için bu neticeleri hiç 
Yenl Asır rHiklmldn 8 mayııı 9d ı de hayretle karşılamadık. ÇUnl<ll 
ııayıh niliıfiası11aa yine eııkl hatırata- bekliyorduk . 

Biri Diyor ki: " Otilm Dllşmanımdır, Onunla 
Çarpışacağım. ,, Ilepsi lJtleslekleı :ııi Derin Bir 
Vazife ve Mes'uliyet Hissiyle Karşılıyorlar 

rı yoklayıp, eski huapları karı,lıra. ı Hakemlerinin bazı zamanlarda 
r.alt betilm evvell:e İzmir tutıbôlU ve kendi takımlari aleyhine bllc hare
Jtmlr hake.ıtılert cltafında yaplıfım ket ettiklerini bundan evvel yazdık
tenklhere cevap verme!e kalkıyor. ları bir mektupta ıtıraf eden sayın 

Ç16t1~ Olüffiüliün Onuna Anketi Yaptın: 
~f!c;meL. N•tl•ıl IUlul•t 

iade etüreıbilmek. on\lara yeni· 
den can vermektir. Bu yolda her 
muvaffa4tiyet. hep.imiz içitı mÜ§· 
tere~ olan eaadet gölüne bir 

r•tıh Ybı:e1: tListden rtıetun 
Bu razısınela i8 senelik ııpor haya. ajan, son haftada piyangonun An

ttnliatl baliser.ien sayın ajan pek AIA kara takımları aleyhine tecelli etti
blllrler ki, kenaı Hayatınca ısUfen bu ğinl itiraf etmek bllyUk!UğUnU ne
ml.kiael zartlnda 1zmltae futbol, sa- den göstermiyor? 
lilı8ıı değil, yeşil masa Usttıhde oy- Bizi müteessir eden nokta, on se-

ohh1gutti zahıan lasav.-urlarıın 
hartıba~'ka idi, 
fakat !lbnradah 
lltii blr k~tatla 

Tıbbiyeye gir

dim. Altima bu. 
rayı o kadar 
&e\dİm ki bu 
mesh:ği ai!çtlgi
ıme c.;ıok asl!bet 
etmişim meğer .•• 

rıatitrlakiathr. klz senedir İzmir sporunun başında 
Bity ajan bu yıtzielyle yine bit bulunduğunu söyle~en sayın ajan 

batClak suaa fıtliha kbparmağa çatı. ne kadar acıdır ki. on sekiz yılda 
şıyot. Fakat İzmir ldıtteclll!rinln fııtbo!Un gazete sUtunlarıııda ve ka
koparii.cağı fıl'lına11111 tztnır hıttlcln- lemle deiil, bilgi ile oynandı~ını 
tıe, sahilleri yıitıyah 6Jll dalgalar 8ğrenmemlş bulunuyor. Veyahut da 
kabilinden bla!:atmı kendlletltie ha· liğrenmek istememişlerdir. 
tırtalmak lııterlm. ÇUnkU İzmir lda· Biz, futbol sahasında kuvveti la.1<
tecllerl Ttlrk ııpor tarihine öyle 114. dlr eder ve boyun eğeriz. Halbuki, 
aııeler kaydelml.lerdlr ki: ibunları lzmlr idarecileri kendi takımlarını 
btı sutunlııtda uymıya ne benim oynıyarak yenmek tarafına. götlir
vakilm ve ne de Yut.an sutunları memlşler, masa başında ve makbul 
miliıalttlr. olmryan şekillerde yenmek yoluna 

l!layın ajan bu yazııımaa 1933 yt. ~itmişlerdir. 
ırnaa. geçen bir mektup hAdlseııınaen :Bazı nıumıar yatstya kadar yanar 
ve bu mektubun ifa llımır blllgellt ve ondan sortta s(!ner. l~te lznılrll
dosyaları arasında mevcut olduğun- !erin elde ettikleri der6Celer ac kendi 
dan bahsediyor. ı.ahalt\tıtt4 !ı1hlsllt ı!tmelde ve İzmir 
Sayın ajan bilmelidir ki, memle· hudutları haricine f;ıktıltt&n, dUdllk 

kette binlerce Suat olduğu ğibl, biti· bllen ellere verlldlkU!n ııonrıı yanan 
lerce Fenerbahçell arurhda da yuı;. mum sönm!ktl!dıt. 
lerce Kemal bulunabilir. Biz bugU- lıtnlrll 14arecllerlh. Ankara mac;
nUn hAdiselcrl etrarında göru,urken ıanndan evvel Ulus tehklmite söy
!utbol ajanının sekiz •ene evvele tıö· Jedtkl6rl gibi bakaltm enumtızdekl 
nU-tU doğrusu garJp oluyor. haftalit'da futbol ıılhaaıncıa kim ki• 
Şunu da tılve edeyim ki, ııeklı rne cevtp ver~ek ... 

sene evvele dönüş bizim için değil, lt~MAL o. A1" 
lımir idarecileri için bir parça gu. 
IUnç ve ayni zamanda kapanmı' 

yaraya nlşter vurmak demektir. Ya. Mlafll MlllllUI 

Şlttttll tnUUh olunca ilk fırsat· 
ta tlahillyede ihhsas yapacağım .. 
Tabii ilk heaellm, chaatalarnnn 
faydalı blmr.:ktır. Memleketime 
yapacaglm vazifelerden bitiıi tle 
çocuk lilUmlerinih eabPJj>lerile 
ntUeadeledit. Bti ıehejjlere ait 
ara,Şttrmilları det1nle11tlrerek: ttıU· 
cll'dtleyi daha ,uınullu bir hllli! 
getirmek, en bliyük idealımdit. 
Bu tnUhlıtı ka~kınttıa Jçih benlm 
g bt dUoUnen ımeslektlaılarımlıa 
id\>irllil )'ll.pac•lım. au dıav• an• 
cak genlı bir i•kım halindı ba· 
ıarılabilir.> 

ideale Gideh Kestirme Yol 
Reıit Aykut: «Doktorluk her 

zaman ideaümdi. Bu meslek, 

ralrya kurşun atmak mertlik kalC2e
Ierine uygUn olmadığından ben ma· 
ziye dönmek istemiyorum. 

Ben pek muhterem blldfflm bay 
ajanın btr parça nezaket kaideleri· 
ne aykırı olan yazılarına cevap ver· 
mek istemezdim. Fakat ne yapayım 
ki, bu bir zaruret oldu. Ne gariptir 
ki; benden evvel, son günlerdeki 
h&dMıeler tzmtr ldarecllerlne açık bir 
cevap verdi. 

Ankara, 9 (Telefonla) -
Ankaraya nakledllmelkte olan 
Maarif mat:bauanın laa.liydtlnf 
arızaya uiralmamak ve kafi 
miktarda .i§çi ve teloniı&yen ve sair • 
müstahdem bulabilmıek için milli 
korunma kanununa istinaden bu 
~baada ~a.lıı-anlara b mükelle. 
liyeti taf,qul edi&ntitt1r. 

insanı C1:,miyete 

lkar§I olln vazl· 
felerine en kes• 
tirtne yoldan ge 

tirir. 
Ben hükumet 

~ oktoruyum. Ar. 
um ileride ser-

• best kahp ihtı· 
us yapmak ve 

mcı1eğimicle J1~r emektir. Cıırbi 
Anacloluda bir yere ıidip orada 
kcndıme bir faaliyet aahaaı hazır. 
!ayacağ~m.> 

Ben bir mUnekkldlm. Gördükleri
mi yazdım. Fenerbahı;e, Galatasaray 
kulUplerlmlzin, İzmir seyahatlerin· 
den bir hafta sonra., İzmir takımları, 
milli küme karşılaşmalarını yapmak 
llzere Ankaraya gittiler. Spor efkıi.· 

rı ıımumlycııi, çok haklı olarak lzmir 
takrmlaı·ından iyı neticeler bekllyor
lardr. 

A.nkarada maçtan bir gUn evvel 
İzmir idarecileri, Ulus refıkimize bir 
beyanatta. bulunmuşlar ve benim İz
mir hakemlerini itham altında bu· 
lundurduğumu kaydettikten sonra 
bu yazılara futbol sahasında alacak. 
ları derecelerle cevap vereceklerini 
söylemlşHır. 

Verilen cevabı gördUk. Kendi ııa

halarında Fenerbahçeyl mağlOp 

eden İzmir takımları bilytlk farklar. 
la maglQp olarak bizi de bugUrı kur
tarmışlar ve neşriyatrmızda ne ka
aar haklı olduğumuzu göstermiş ol. 
muşlardır. 

lzmlrin ikinci cevabı da ytne ken· 
dı .ııahalarında verildi. Bir hafta e\'• 
ve! hezimet denecek bir mağlüblyete 
uğradıkları Ankara takımlarını ve 
mlnelgaraip hemen hemen ayni ne
ticelerle yendiler. 

Bay ajandan soruyoruz? Acaba 
bir hafta içinde lzmır futbolU mu 
yükselmiş veyahut Ankara mı dfa 
uğ'ramıştır? Fakat biz işin iç yQzü. 

1 niaan 941 tarihinde Maarif 
matbauında çalıpakta olanlaı 
bu iş mükellefiyetine tabi tutu· 
lacaklardır. Bu mükellefiyete ta· 
bi olanlara Ankaraya gelebilme· 
leri ic;in lizım olan yol ~asrafı 
Maarif Vekaletince ödenecektir. 

Devlet Memurlarile a.nkalar •• 
Devlet MileaeeMleri Memurları· 
nın Yabancı Dil İmtihanlan 16 

ve 10 Ma)'llta Yapılacak 

Ankara, 9 (A.A.) - Maad 

VekilUiinden tebliğ olunmuıtur: 
Dev'lcıt mcmurlarile bankalar 

ve devlet müeaeseleri memurla. 
nnın 3656 ve 8659 aayılt kanun. 
lara göre icra olunan yabancı dil 
imtthanlan 1941 yıh mayıs ayı 
devresinde An'kara ve İ!tanbul
da şu tarihlerde yapılacaktır. 

Yalnız bir yabl!Il.cı d.ilden gire. 
cekler için: 16 mayıe yazıla. 20 
mayıs sözlü i'll"Jtihan günleri oJa· 
rak tubit olunmu~ur. 

imtihanlara sabahları aut 9 
da ba~lanaeaktır. 

imtihanlar AJrı'karada Dil ve 
Tarih _ Coğra~a Fakültesinde, 

laıtanbulda Onivereitede yapıla· 
caktır. 

Tavşanlıda csalı!aeağım! 

Tevfik Zeytinoğlu: cYcgane 
arzum doktor olmaktı, nihayet 

bunu gerçek'le'
tirmeğe yaklaş

tığım .için de çok 
bahtiyarım. Çün 
kü doktorluğun 
herşeyden evvel ~ 
inaanların ıstı-
raplarına çaret 
buhnağa çalıı-
mak gibi yük-
11ck ve kıy.metli 'bir hedefi var
dır. Bence dünyada; bir hastanın 
acısmı dindirere'k hayattan daha 
9ok zevık ve huzur dtl&'lmaeını te
min etmek kadar tatlı bir ııey 
yoktur. 

İhtıeas ~pacağım şubedeki 
bilgilerimi, tecriı"belerimi arttır

mak ve bu suretle bana düşen 

vazifeyi haklkile yapabilmek isti
y.orum. Şunu da aöyliyeyim ki 
büyük bir iht1ma1le yarınki faali. 
yet saham İstanbul olmayacaıktır. 
OoğduGum. büyüdüğüm yer, Tav. 
ıanlıclır. Orada çalrşmak niye-

! 
damla ilave cundc demektir. 

Undey!m. Orada bütün nlc.itimi Sağlık işlerinde diğ7r. m~ml~· 
dolitorluğa hastcdeceğim, benci= kederden oldukça g~rıyız. Ön~: 
bit Cİl;ktotuti da hayatla yapaca- müzdc yapacak çok ış var, tabu 
ğı pek çok itleri ve bunuh için hcpri birden olmaz, fakat yer yer 
Çok at ı:anıanı "atdır. nelıtaıdar iş b•ıaraak son hedefe 

En büyUk biihliyarlık ta hu az o kadar ya~lıl9ılrn1t olu.T. . 
zAttıaH içtı;ae ıcok şeyler batar· Meı'iıla bızde ııtnıa ıle müca· 
mıı oimaktır. Bu saadete erişir- cı~ıe Vatı fakat neka.dar yapılsa 
ııek ne muıtlü biıe ... :t derdin genil}Ulinc nimetle azdır. 

Sılgıhlarlı Müca~ıle 
lhıan TUmaU91 e:Orhı Anado· 

lulüyum ..• Yetlitillm yııırd~ t.tra· 
fımız haetahkla 

doluydu. Hıtlkı 
eıtnıa, verem kı
rrp geçiriyordu. 

Ben de tim ye• 
dl eehe aıtıtıll 
ı,ütlm. Herke.ıı 
btHUtı hutılarıtı 
baına «na tar> 

d•n •t}dlğine 
kar.idi. Henı bu yıiın yılın Mi· 
uıhltluı, hem hu kötU tihnl7eil 
crtad1tn kaldırabilmem için doılt· 
tor olmağa kıırar verdim.> 

lhtıses Y apmık Emeli 
Mustafa Aydoiuı: cDoiktor 

olmak en büyük emelimdi. 13:.ı 
mesleği 11everek 
aeçtim. Do~tor 

oluncaı beni dot 
rudan doğruya 

Anadoluya gön
derecekler, hal· 
buki ben bir an 
evvel ihtıııae 
yapmak, • ilmi 
sur"tte çaltsmak 

çarelerini dU~ünüyotum. Bakalım 
bu mümıkün olacak mı~> 

Baş Oü§manım: Ölüm ... 
Baha Genez: «Çok iyi düşü

nerek, kendimi dinleyerek, isti

dat ve kahil1ye

timi gözönüne 
koyarak, do'k
tıortuğa .intisap 
ettim. 

Bir dahiliye 

mütehaıaısıaı ol!
rak mu'hitimin 
ıstıraplarını tC9-
kin etmek, dert
ülerin dertlerine derman olmak 

ve tıp dünyasının füsunlu karan
lıklanna dalarak gizli kalmı§ 

hakikat1eri insaonların önüne ser· 

mdt... lı:tc bunlar gayem... En 
büyük düflJlannn da ölümd\u. 
Onunla mücadeleye atılmak .ide· 
aliqı olacaktır.> 

Saadet Gölüne Bir Demle 
ilavesi 

Büthan Baykals «G9)'etn, ide
alim aadece hastalara aıh'hatlerini 

K6yletde doktor hemen hemen 
yolc denilecek derecede azdır. 
Ben ltöylerimir:de genit ölçlid• 
Eı:hhryc te~kilatı vıücıtde getirmek 
yoHarını araıttracıığım.> 

Sür~+ Kelimesinin Tam 
Minesı 

'tatsuf Kemal Yaman: «Ba· 
bam beni doktor yapmak içm 
yet~tirdi, ben 

<le babamın .Ö· 

ünü yapmrak için 
doktor cluyo· 

rum. 
HUk<bnet dok 

'loruyum. ilk il
.dee~lm yerde 
idari işlerde sür 
at denHen keli· 
meyi tam mana.sile tatbik edece· 
ijim. Yani csub kalkacak, yed· 
ne csaniye) gelecek. 

Masamda yalnt2: bir dolmaka· 
lem ve bir kurutma ka~ıdı bulu
na-caik... İfler yı~ılmayacak, her 
ıey günü gününe, dakikası daki
ka~ına yapılacak. Etrafımda ne 
karıtık d"Dsya numaraları, ne de 
birikmiş ki~1t tomaırları buluna
cak. 

Bunlar ilk yapacağım i~lerdir. 
Sonralan yavg yavaş m.ernleke
tin sıhhi • .i9timai bütün d~rtleri
nc alaka bağlayacağım, spor iş
leri, yardrm cemiyetler~. mektep· 
ler benim faaliyet sahamın içine 
girecek, muhite nekadar faydalı 
olmak mümkünse o kadar fay
dalı olmağa çalışacağım.> 

Tesadüfi surett~ konuıtuğum 
Tıbbiyeliler de, mühendiııler gi· 
bi, ruhumun •bek1ediği sözlen 
söylediler. Aralarından ümitle, 
ferahla ayrıldım. 

Neriman Hikmet 

Hava Kurumuna Tebernılar 
Ankara, 9 (A.A.) - Aldığı· 

mız haberlere göre,. Orihangazi
dc bir kısım köy halkı, Türk Ha. 
va Kurumuna 435 lira, Gem1ikte 
İJüyül&umla köyü ikinci defa o· 
laraık 2 31. Küc;ükıkurnla iköy\ı 
halkı 461 ve ~e birliğinin Gem
lik ıubcsi de 200 lira teberru et· 
miflcrdir. 

Yine Gemlikte bir kısun va
tanıdaılar da yekianu 2 7 5 lira tu
tan bir yardmı.da bulunmuşlar.dır. 
Beprde mc11kez kazası ile lloh, 
Şimoa, Harfas nahiyeleri ve mer. 
keze bailı köyler halkı da kuru· 
ma 1.100 lira teberru etmişler· 
dir. Çanaılr.kalcde Karakis köyün. 
den Ölrıkat Yıldırım da evlenme 
yüııüklcrini Hava kurumuna ter
keylcmiılerıdir. 

tim. Biz ikimiz de muztarip insanlarız. On
lar bizi bıraktılar, blrıblrlerıne batlandılar: 

EDl.81 ROMAN TEFRiKA No. 40 Ne<:ml batını çevirdi, salonun öteki U<:un
da Ali Beyle konuşan ~enç ve yaJutıklı dok
tora uzun uzun baktı. Bu mtlUıif bir hatadır, çUnkU onJarı uıl ıe. 

ven biziz. Siz ve ben ... 
Kezbnnııı vUeudU elektrik ceryanına çar

pılmış gibi titredi. İtirazına devam etmek 
istedi ama ııeıl kesik ve bofuktu. 

- Anlamıyorum. Kimden lbahsediyorııu. 

l'IU21? 

- Pek ala. anlıyorsunuz. Beni aldatmaya 
kalkıfmayın. sızın sırrınızıı. valtıfırtı ben di
yorum. Bu salonda kaç muıtarip ruh var 
biliyor muııunuz ! Başta slı, sonra J'aruk ve 
ben... Hepimiz acı çekiyoruz. Gururumuz.. 
dan, korkaklığımızdan ve çaı·eslz )(aldığı
mızdan. 

Genç kıı hayretle muhdabınıı. bakıyordu. 
Birdenbire vazıyetın vehametlnl idrak etti 
ve kendini toplıyarak ıert blr cevap ver
di: 

- Yanılıyorsunuz, ben mustarip değilim, 
bllakls pek mesudum. Vlvctıe Ferldln nişan
lanmaları beni gok memnun etti. Bunu her 
halimle ispat ctmlyör muyum? Size bu mt.• 
nAsıll söılerı söyleten mutlaka içkidir. 

Necmi şuurunu kaybetınlfti, Onun kolu· 
nu tuttu, 

- Yalan! Si• Ferid! seviyorsunuz. Benim 
Vlveti se\•diğım ~bl ... Fa)<at o, Vivet, sev
mek nedir bilmeyen, hayatı kendisine tabi 
ilr O)'l.lnoıl4 a<td•4en fımarık bir ıoı.ctır. 

- Ftri!Jl sevmiyor m~ d•m•k i.stlyonu
n\1111? 

- Onun hakiki hislerini lüm anlryabillr 
ki ... 

- O halde sizi mi seviyor? 
~ Benimle eııendl. çok eğlendi, etra!ın

daki bütün gençlerden sonra benimle ... Bu-
11u fimdi anlıyorum . .l\ptaı ben, ümitlere 
dUfınUşUın, oııa lnanmı9rm. , 

- Feritle nlfanlandıfrna göre ona cidden 
baflan4ı demektir. Binaenaleyh ortada bir 
meşele kalmamıştır. 

- Hayır. o kalbini bir tek erkeğe bağlı-
7amas. Feride çoculdutundan beri korku 
ile karışık bir saygısı vardı. Tıpkı kUçUkle
rln bUyUklere olan bağlantısı ... Sonradan o. 
nun yakışıklı, lıtlkb&ll parlak bir lldam ol· 
dutunu, salonlarda bUtun ka()ınlarrn ona 
yaklattıtını 8'6rUncc bundan keııdişine bir 
gurur tıısseaı ayırdı ve onunla evlenmcği bir 
iuetln•fls meseleıl yaptı. Hiç dikkat etme
diniz rnı? vıvetin etrafında pervane gibi 
cUSnmlyen er~eklerden biri de Ferit.dl. 'Belki 
muva!faklyetlrıln sırrı da bundadır. 

Xtlbf.n fenı bir rUyadan uyanmak ıstı

Ytı' tllr lnaaıı tavrile elini alnına götUrdU. 
- Nil#' lf71\11Wl\&ll\llT Llki alıln mu-

-------

hayyelenize ve dilinize kuvvet vcrmif. Bun
ları da:ha fazla lı;ıltmeık istemiyorum. 

~ Öyle ise bu kadar gülmeyiniz Keıban 
Hanım. Sizin kahkahalarınız bana ııtırabı· 
nızın ölçUsUnU \'eriyor, f'ena oluyorum. Ben 
bir erl\ek sıfatile derdimi içime gömerek 
dışarı t.ılr ~ey vermemete çalıfıyorum ama 
sızln sahte neşeniz bana kendi bedbahtltğı
mr da çok fena bir tekilde &österlyor. Yal
varırım size, bu kadar gUlmeyıniz. Bakınız, 
ıavauı Faruk da çok muıtarıp. 

Faruk mu? 
- Şimdi do onun ılzi Jıovdifint anlama

mış görünüyorsunuz, Bana kaJ1ı fena bir 
komedi OY1Juyorsunu:. ve Fanıfu bedl.1rıht 
ediyorsunuz. Ne vicdımsıı kJdıntıınız! 

Kezban kaşlarını çottı. Kartıı\ndakine 
çok ağır cevap verecekken vazgeçti, nıua. 
tehzl blr ıesle ona fU suali sordu: 

- Mademki bu gece bir mUneccım gibi 
bUtUn olanı biteni ııöylUyorsunuz, o halde 
Ferldln hisleri hakkında dU,ştlndUklerinlzi 
de söyleyin bari. Slır: Vlvetı aevıyoraunuz, 
Faruk beni, ben de Feridı, lll. Ya Ferit kl· 
mu 

- İşte bu bUyUk istifham ifaretinl ben de 
ortadan kaldıramadım. Ferit kimi seviyor? 
Her halde Vivetı değil... Sizi mı? Evvela 
böyle zannetmiştim ama bugün pek emın de 
ıııım. Bana kalırea o şimdilik hiç kımscyi 
sevmiyor KeZban Hanım. Fakat bir giln se
verııe, bu müthiş bır his olacak; her ,şeyi 
kıran ve yıkan bir his. 

- Maşallah, yalnız dünU ve bUgünU de
ğil, yarını da söyll\yorııunuz Necmi Bey. 
Blııden korktum. MUııaa.de ederseniz artık · 
yanmızdarı ayrılacağım. 

- .Alay etmeyiniz. Kendi kendinizi aldat
mı~ oluyorııunuı. 

- !!izinle dans edelim mı? 
- Hayır, ben danı etmlyecetım. :Ben 

sahte bir lnHn detıum. Bu gece bedbahttnt, 
hakiki hlıı•lml ~gln lgln olsun 'bilmek letıyo
runt. 

Genç kır; derin bir merhameUe bu yarı 

sarhoş adama baktı. 
- Bari bU kadar çok içmeyiniz . 
- Niçin? 
- Şuurunuzu kaybe4lyor1unur:. Size ya-

zık oluyor. 
Necmi acı acı gUldU. 
- Ya ben ,uuruınu kaybetmek ihtiyacı

nı hlasedlyorsam ! 
- Dlk1'ıt Hlnls, eırnnızı açığa vurabi-

Jlrainls. 
(Devamı 981') 

3 ·-

, ı. ~l;Y'. ~SJ I~~:°'~ 1 
Japon yanın 
Sob Tehdidi 

Yazan: M. H. ZAL A m~rika harbe doğru ar· 
tık dev adımlanle git

meğe baılamrıtır. Amerika Har 
biye Nazırının son sözleri açık· 
lan açıia harp demektir. Mih· 
ver cephesinde de mesele bu 
tekilde telakki edilmiı ve orta
lığı telit alnuıtır. Amerikayı 
ürkütmek için son dak*ada Ja. 
ponyayı umacı gibi kullanma
ia çalıııyorlar. Bu hareket, yan. 
ama petrol dökmek aibidir. 
Harbi Amerikalılara daha ca· 
zip ıöıtermek için bundan kea
tirme yol olamaz. 

Üçüzlü pakt; timdiJci muba· 
• riplerden batka bir devlet har

be karııır1a diier pakt aza11nın 
Hkeri, ıiyaai, iktıaadi yardım 
göstereceklerinden bahsediyor. 
İyi amma harp ne demektir? 
Bu ıkelimenin artık manası kal· I 
mamrı gibi aörüniiyor. Kelime
nin eski manaaile Amerika ay· 
Jardanberi apaçık harbin 'için· 
dedir. Fakat buna harp adı tak. 
mak kimaenin qine gelmemif
tir. Acaba Amerika, diifmaınca 
hareketlerin hangi safha ve per. 
desine vannca buna harp dene. 
cek ve Japonya üçüzlü paktm 
hükmünil yapmağa davet edi
lecek 7 

Japonlar geçenlerde de Ber· 
linin teıiri altmcla ıilah ,akir
datınağa kalkıflDltlardL Tesiri, 
olmadı, ıeri çekildiler. Acaba 
bu defa da son aaniyede yan 
çizmiyecekler mi? Arnerikanm 
meıela vapur kafilelerine refa. 
kat etmesinin ve icabmda Al
man denbaltaJannm ve tayy• 
relerinin tizerine ateı açtna91Dtn 
reıınen harp demek olrnaclağnu 
idc!Mya kallnfmayacaklar ntl? 

Fransız - Alman Anlaıması 

A mira) .Darlan Parİle ai· 
de ıele Almanlarla hir 

anlqmaya varnut• Ofi ajıuıaa 
öyle lıaber veriyor. Fakat ba 
anlatma yalnız Ofi'nin baluet· 
tiii iki maddeden mi ibaret, 
yoksa 1Pzli kapaklı tarafllın da 
var mı, bu timdilik meçhul •.• 

Haber verilen iki noktadan 
biri, atsal akındaki fr ..... ile 
V'.a,i Franeaaı ıaraaında clilrilen 
Çin aeddinde ufaktefek hava 
delikleri açdac:ajına dairdir. 
Şimdiye ılradar iki FrllMa .,... 
..... ftllDell bt laçftmyoırdu. 
iki kısım arazide Y8f8Y• --, 
baba, evlit, ıkarde, birbirlerine 
haber ve para sönderemiyorlar, 
manevi ifkence*'den en biyii- ı 
ğüne füzuli surette maruz bU"a·ı 
kalıyordu. Şimdi ap baatallk· 
veya öltim halinde .tuaba gidip, 
plecek, reıimsiz kartpe»talla 
muhab,ere olecak, bir taraftan 
diğer tarala mal ve para ı~ 
bilecek ... 

ikinci ınokta, Fransdlana 
mütareke mulca.-elesi mucibince 
Almanlara Ckfecliklerı giincle 
dört yüz milyon u a ut n azahd. 
maaına dairdir. Bu mesele üu
rinde münakatayı kabul etmek, 
Ahnllillann Franaaya göaterdaci 
bir lfıtuf sayalmH. Günde dört 
yÜz milyon, yani ayda on iki, 
aenecle yüz kırk dört milyar 
frank bugünkü Frıansanın her· 
haJde aelirinden ayrılamu. Bu. 
nu Almanlar da aörüp biliyor• 
lar. .Matbaa makınelerine kuv
vet, haydi ıbaaılıp gidiyor, Bu 
iıi makul bir hadde indirmek 
ödenen paranın ~ıymetini •aaıt.. 
ma:s, herhalde çojaM&r. 

lıin .içinde Fransaslann ilk
leri de var. Almanya, FraMayı 
yedeğe almak niyetindedir. 
Böyle bit ,.,. devamla MJrette 
zorla yapılamayacaiın1t karfıhk 
oliırak tahammül edilmez dere
cede ağar bedeller ödemek icap 
ettifini Almanlar da aöriip an· 
lunaia baflamaılardar. 

Dipr membalardan relen 
malUınata göre Almanbırm 
F........ıaki ılatlhaal ılmkinların• 
dan daha fazla istıfado etmlti 
ıneuıleıi ele .Natma)'a dahildir. 

Bugün iki Franaa var. Çok 
..,iptir tel Ananlara daha ya· 
km olan F,... .. , aerbeat olan 
kısımdır. Çünkü ıburaya zenıia. 
a., zaten aat taraf partilerine 
maluua .biller besleyenler ve 
eelU ı ... mı dUtrnanlal'I toplan
mqtır. 1ıgal altındaki FnınlA 
mllfrlt derecede De Gol ve 
dmnokraıi taraftand1r ve İr\ıil· 
tereye dosttur. 

Alman • Franaız anlapnuı 
yalnaz Ofi ajanaınan nepettlll 
kısımdan ibaretse Almanlarm 
ifgal altındaki Fransayı biraz 
teakin etmek isteditiıü s8ıter1r. 
Ancak anlatmamn itiraf eclilml. 
yen lmunlan bulummaı alda 
plandar. Fakat Merepl Pe
ten'in bunlan kabul edip etmi· 
yeceti ayn bir davadır. Ö71e 
stirünilyor ki M11reıal anlatma· 
lama lıuclud1111dan ne içeri, ne 
d.,en •lf adım atmamtk h..., 
.... p inatçıdır. 
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UIKAYE 
MESAFE ... 

~-Y_a_z_a_n_:_F_u_a_d_S~am~•h~_1 
Yalo.,:a kaphcalarında, büyük ote- mağaza. sahibi idi. Benim de olduk

hn salonunda balo veriliyordu. RUJ- 1 ça servetim 't"ardı. 

Şarli Çaplin ( Şarlo) 
tü, arkadaşı Fikrinin kolundan çek- ı - Ne yapayım .. , Ser\'eti yoksa 
t, g{Uel bir bayaıu göstererek sor- fiir ve aşkı var. Bu da bir servet, 
Ju. bir definedir. Görmüyor musun? 

- Kin1 bu"... ı Her şeyi ne Jyi söylüyor. Gurubun 
ı- ıkrı, gülerek cevap \·erdi: son ~ulelerile yaldızlanan tepelerin 
- Bayan B~lkis ..• Henüz pek taze hazin manzarasını tasvir ederken 

Son Filmini Seyircileri Güldürmek İçin 
Meydana Getirdiğini Söylüyor 

bır dul .. Ölen kocasının matemini kendinden geçiyor. 
unutmu.,. Buraya banyo bahanesile 1 - Ben böyle şeylere kulak a..~mam 
eğJe.1meye grlmlş bır kadın... Ben,, o söylerken uy• lllTt geliyor, boğulu
kcnr"1sı ıle burada a..'inalık peyda yorum. Dıkkat r anedın mı? Hep B. 
etltn1, İster ;e. n seni de takdim ede-ı :Fikri lle konuşuyorum. Onunl.a ti-
vım. caretten. sanayiden, servetten bah-

Trşckklır ederim... ti s~diyoruz. İşte, ciddl, akıllı scvılecek 
ıtırllKte onun yanına gittiler. Fik- J bır adam. 

rı, rka<laşınt takdim ederken: Fakat. RUş:tUye nisbeten hiçtir, 
Hı~inle dans etmek için çıldtrı- hiç! .... 

yı..ır .. 
Dedi Sonra, kadınrn yanında o

Lıran annesl'1e dönerek kendisi de 
onı;. dansa da \·et etli. 

-- Hiç mi? ... 
- Evet ... RüştUnUn kalbi, fikri, 

zekAsı, nezaketi, hUIMa her şeyine 
nlsbeten öteki hiçtir. Geçen akşam 
koruda. gezerken ne diyordu, biliyor 

Aradan henhz bir hafta geı:mlştt. mus-un? cŞu gök yUzUndekl buluUa
Rılştü. Bf'lkise Aşık olmuştu. Genç ra kadar seninle yükselmek ve ora· 
kadın da ona kar~ı kayıtsız görün- da seninle yapynlnız ... Seninle yal-
mUyordu. ı-ıenıen her giln beraber nız yaşamak lsterinı ... > Ne şairane 
koruya gezmeye çıkıyorlar. her ve- söz değil mi? ... 
s1Jt>den istifade ederek se,·mek ve 
8f'Vilmekten ba.hsediyorlar, pek gü
zel vakit geçiı·iyorlar ve kendilerini 
cjJrJen birbiı-lerıne Aşık sanıyorlar

dı. 

Artık bu se\'da hemen heırkes ta-
rafından aıııaşılmıştr. Bunu anlamı
ya~. bilnıeycn yok gibi idi. Bir ak
..,am Rü~tU, arkada1ı Fikriye kalbi-
n.ın hi.!!!iiyatını açtı: 

Do~usu azizim, beni Bayan 
Belki!! Edalıya. takdime delA.let etti-
ğ.n için ilelebet minnettarınrm. Oh! 
Ne ıyi ettim de buraya geldim. 

Öyle mi? •.• Bayan Belkisin soy 
ad: cEdalı • imiş. Bak bunu bHmi
yordum. 

- Bilmem ... Anlamam ... Kum söz 
den hazzetmem. Ne kazandığını na
sıl zengin olacağını söylerse aklım 
erer. 

.. OC ... Bırak bunu şimdi. Sende 
ruhtan, histen mahrumsun. Bır şey 
anlamıyorsun ki. .. 

- Jyi ama kızım, sade şlir ve he
vesle ya'8-nmaz. Kuru muhabbetle 
tencere kaynamaz. Yoksa sahiden 
mi bu adama varmak istiyorsun? .. 

- Evet. .. Buna katiyen karar ver 
dlm. Kendisile muvakkat bir zaman 
için ayrxJsak bile mektupla ha...o;blhal 
edeceğiz. her feyi kararlaştırdıktan 

sonra evleneceğiz. Bu kararımız kat 
ldlr. 

Haltanm film~erinden : «Ebedi Melodi» 
Lauro G azzolo 

yazt okudum. Bunda, Bay Şapllnin 
hı:\Zırlamakta olduğu yenl bir film 
hakkında tafsilı'lt veriliyordu. Söy
lendiglnc göre Bay Şaplin bu filmde 
iki rol yapıyormuş. KU<;ük, cıltz, 

kendisini müdafaadan A.ciz bir Rdam
cağ"ız ve bir de bizzat diktatörü tem. 
sil ediyormuş. Ayn1 zamanda bu ya
zıda deniyordu ki: Doğrudan doğru
ya herhangi bir isim n1evzubahis ol
mamakla beraber, Bay Şaplinin kimi 
temsil etmek istediğini anlamak t
için insanda Hazretl SUlcyman fera
seti veya Sherlok Holmes zekisı bu
lunmasına hacet yok. 
Eğer bu yazının verdiği tafsllit 

doğTu ise, bu film, tabiatııe müessif 
hAdiscler ve diplomatik karışıklıklar 
doğuracaktır. Bundan dolayı bu film 
üzerine nazarı diltkatinlzl çekmeğl 
vazife tellikki eder ve i'e li\ytk ol
duğu ehemmiyeti vermenizi rica ede 
rim. 

Bu hususta. fazla ümide kapılma
makla. beraber dlkta.törlüğUn hti~ 

küm sürdüğü bazı memleketlerde 
filmimin gösterileceğini sanıyorum. 

Bu filn1i çevirirken ben, bunun mes
leğim Uzerinde yapacağı tesiri hiç 
dUşUnmcdim. Hatta. mesai arkadaş
larıma. bilhassa Jack Oackte ile 
Paulette Goddard'a ehemmiyetli rol
lu verdim. Yukarıda bahsi geçen ga 
zetenin de dediği gibi, filmin şahsi
yetlerinde gUnUn siyaset adamların

filmin de Gino Cervi ile dan bazılarını te~his etmek i(ln in

f!anda Sheriock Holmes zekAsı bulun 
- Naıııl, gUzel bir i"im değil mi.? 

- Ben hiç bir fevkaladelik bulmu. 
- Sen bilirsin kızım. Artık çocuk 

değilsin. İlk izdivacın benim vazi
femdi. Şimdi sen istediğine varabilir 

· · ·· · · masına ha.cet yoktur. D~rha1 ~unu 
Şarlonun •BüyUk Diktator"> ısmın· cağına, kannuyacağ'ına kanilm. Fa~ 1 . b r·l i · 

ynrum. 
- Bundan daha .şairane, daha lıl

lif bir isim olur mu? Tıpkı kendisi 
gibi ... 

sin ... 
deki fiJmi aylardanberi Nevyorkun 1 kat herkes gibi benim de bazı dil- da. söylemek isterim ktı taenb kı m ndıın 

· ·• · ı bu adamların aslına. e u e en 
Kapıtol s.inemasında gosterıliyor ve ,uncelerim var. Bu dilşlincclcrden . . k . t * bu gidişle d.c- daha aylarca. ve sene- biri de: Bazı kimselerin kendini mü-! birer kopyasını göstermd.e\ . dıs emef-

Ba ı ı · b' bl l ·· dim Diktatörlerin, ken ı erın en ne nyo me\•S m geçınce ır re· !erce gosterilmekte devam edecek. dafaa hakkı olmıyan diğer kimsele- · . . h' 1 
- DNnek kendisini pek güzel bu- 1 d ıl b · · ·· ret eden adamlarda ne gıbı ıs er 

r n en ayr maya mec ur olmu.,lar- Şimd1kı halde yerler Uç, dort ay son- re hükmetmek istemelerini hoş gör-ı . t k · t 
d B l k l k h · ı tevlit ettiklerini tahlıl e me ıs e-

:~ıyorıun., ı. u ayrı ı en evve pe a.2an o - rasl için satılmaktadır. Bu film ha- mememdir. 
. dim. Onları, benim gördüğüm, ı;izln 

- Fe\'kalH.de ... Hele sözlerindeki du. Sık sık mektup yazmaya ve az! ,ılat rekorunu kırmıştır. Da.ha film.e ba~larkcn, bunun _hıç ördüğün Uz ibi göstermek isledim. 
•ıhiyet, fikrindeki metanet ve kud- zamanda evlenmeye karar \'enni!!'ler Adeti veç11ile Şnrlo bu filmin ~e~ bir zaman dıktatorlUkle idare edılen g r·ı 

1 
g .. k hC'r adımda. 

r('t, hisSiyatındaki rikkat ve neza- di. Üç hafta kadar mektupların ar- naryoMunu kendisi yazmış, direktör- bazı memleketlerde gün görmiye. Bu 1 m çevırır en 
ket olur •ey de&-ıl. Bunu fark:etme- kası kesilmemi•ti. RH•tU İstanb\llda, ıügl\nU kcndtsi, nlontaı·mr kendisi ~· · bıı· d B h t k" ük başka bir gUçttlkle karşılaştım ve T & ., ""'? ce6 1n1 ıyor um. u U!\us a uç 1 1 k k d r mas 
mlf miydin? .. Be1kis de Göztepede ikamet edi. yapmıftır. bir ~Uphem var.sa onu da dostum : akla hayale gc m yece ıı. a -

Ba,ka. meşguliyetlerim oldutu yordu. Şar~o bu filmi naısıl ve niçin yap~ Joscph Breen'e gelen btr mektup ı-; raf ettim. 
çin bu derecesini hissetmedim. Bir akşam RUştU, İstiklıl.I cadde- tığınr nnlatıyor. Siz de dınler misi- zale ctmeğc kôfl idi. Acaba niçin Bu eserin bana Mr temin edtp e -

- Ya%ıkt Bence her hali güzelliğe sinde, dM:tu Fikriye tesadüf etmi~ti. niz'? Bnlcın Şarlo ne diyor: dofrudan doğruya bana yazmadılar? memesinin bence ehemmiyeti yok-
• nı:ial tefkil edebilir. \~alovadrın beri birbirlerini hi«: gör- Bence Ciünyada en eğlenceli şey Diye çok dUşündlim. Acaba benim tur. Ondan istediğim seyirciyi gül-

thtinı~ı... mediklerl için pek sevindiler. Abdul- nedir blliyct' musunuz? Yükseklerde okuma ya~mn bilmediğhne mi zahip dUreıbilmesidir. GUlmek olmaz~a pa-
Bclkiııı:in gözlerini gördUn mU?. lahda yemek yerken Fikri, dostuna. yer alan, blltUn gözleri kendisine çe- oldular? Bir ttirlU anlıyamadım ra ka.c; para eder? Bir de, size bir 

- ŞUphesız ... Herkes gibi iki gözü sordu: viren bir khY\.Seyi ele alarak onun gitti. itirafta. bulunayım: Yegt\ne arzum, 
var.. - Senin izdivaç meselesi ne oldu? gUlUnç tarana,.ını meydana koymak. Bu tarihi vesikada şöyle ~·azılı h:ı.lkuıın diktatörlere karşı gizli ve· 

Of ... Eğlenme canım... Sen1a - Nasıl izdivaç?.. Ele allnarak lıtlenecek olan mevzu idi: ya a.ştkAr bir sempatisi bulunan 
kadar derin, ruh kadar sevimlt,.. - GU:z:el Belkis ile... ne kadar büyUY olursa, ondan o ka- Azi.zim Breen, memleketlerde de bu filmin gösteril-

0,. sen ta.lr olmuşsun .•. Zanne- -· Adam sen de! ... Bu, kaplıC'"Rnın dar <'~lenccli, gü:;ıı:el bir film mcyda- Rir gazetC'dC cŞnplin diktatör tnk- mesidir; tA ki onlar da bu efendile-
derfn1 ki mevklln tesirile... bir eğlencesi idi. Sonra. dü.,ündüm. na gelir. Bu şekilde, dUşlinUnce ele lidini yıtpıyor> serle\·hatn aıt,nda bir ri benim gözlimle görebilsinler. 

- Hayır! .. Onun sevdaııı ile .. Fa Unuttum gitti. Artık hatrrıma bile alınaca·k mevzular arasında herhan-
kat, lfUnu soracaktım. Hiç onların gelmiyor. gi bir diktatörden daha tı.ltı.sını ara-
ailesine. maişet tarzına dair mali\· - Ya .... Koca vefa.sız!... yıp bulmağa Jmkln yoktur. 
:nalın var mı'? Belki!'! ile beraber Böyle deme acanrm ... Onunla Ben, kendi hesabıma, Büyük Dik-
bulununca hissiyatıma mağlftp olu- evlendJğimi sen de istemiyordun... tatcir filmini Çc">-'ir•:-kcn nıüthi" su-
yor. madd·tyat He iştigale cUret ede- Ben ne istedim, ne de isteme- rette eğlendim. Sizleri de eğlendire-
rnıyorum. dim. Sen onunla evlenmek arzusun- ceğlmi umuyorum. 

Evet. ma.lftmatım var. Bayan da idin. Onun için çıldırıyordun. O- r.azı kimsel~r bıı filmi ıurf propa-
Belkisin babaBı, tuzlu balık tüccarı. 
kocaııı da bır teneke kutu fabrikası 
sahıbl imiş ... 

Oh! :Ne i)-1 ... Dilnyada ticaret 
\'f' sanattan daha iyi ne var? Mem
lekete en çok bunların faidesı yok 
nıudur? 

- Evet ... Evet .. Ht"le Bayan Bel· 
kis ~tbı em.salsiz hır kadın da l~in 

içinde olursa ... 

çın 

- Of ... Alay etme Bu zavallı 1-
hissettiklerimi mübalAgalı mı 

buluyorsun., .. 
Hayır! Cesaret 

buna ... 
edebilir miytn1 

Ona. !!len de benlm gibi tapını
vorsun ya! ..• 

Dikkat bile etmedim. Zannede
rim ki. .. 

Sus ... Sus .... Zannettiğin gibi 
değil. O dudaklar öpülmeye, sevil· 
ıneye hl.yık değil m·i? Hele boyu, en-
damı ... 

nu, kadınların en güzeli addediyor
dun. HWAsa fevkalAde buluyordun. 

- E\·et. .. Öyle idi. Fakat hiRsiya
tımda aldanmışım. Sana hakikati ha. 
li söyliyeyim. Bilirim ki sen en muk. 
tedir bir ressamsın. İşte bunu kendi 
sanatinle mukayese edeyim: Bilfarz 
gayet güzel bir yer görUp re~mlni 
yapmak ı~teyince. oradan mutlaka 
biraz uzakla.ı;ıarak karı,.ıdan bakar.sın 
Bundaki maksadın heyeti 
sini görmektir değil mi? 
bakıp kat'! bir hUküm 

umumiye
Uzaktan 

verdikten 
sonra yine sana gUzel gelirse resme 
başlarsın. İşte ben de öyle yaptım. 
Yalovada iken hissiyatıma ma.ğlOp 

olarak onu seviyordum. GözUne, eli
ne tutuldum. Heyeti umumiyesini 
!arkedemiyordum. Fakat uzağa çe
kilip dikkat edince vazgeçtim. 

- Bilmem ... Orada iken ismini bl. 
le fevkalade buluyordun ... 

- Evet ama, cEdalı• da mahalle 

P.anc.a ma.k3at.lı:e yaptrğımı ileri sur 
d'l.Pr. Bunun t(t1.i.ıt' yanlış bir fikir 
olamaz. Gayesi srrr propagand::ı o-
lan bir i1,=le altı.kadar bile olmam. 

~.-Peki öyle ise niçin bu filmi çe
virdin?~ diyeceklere cDiklatörlUk. 
ten hoşlanmadığım ve bir de seyir· 
ellerimi gUldU.rmek içln.> diye cevap 
veririn1. Ba'ka sebepler arıyaıılar, 

propaganda ihtimıılinl ha.tırdan çı

karmalıdırlar. Ben propaganda. ynp
mam r;ünkU siyasetle alAkam yort
tur. Ve kendim propagandaya. inan~ 
madıfım için kimsenin de inanmıya-

san evlenmeden evvel sevdiği kız ve 
ya kadından uzaklaşarak onu karşt
dan seyretmeli. Ancak o zaman doğ 
ru bir bük.Um vermeğe muvaffak o
lur. 

- Zaten ben sana neticenin böy
le olacağını o zaman söylem1~lim. 

- Hakkın varmış, azizim ... 

Evet, boy gibi boy .. Endam gL varl bir isim değil mi?.. * 
bl endam... - Ya. gözleri?" GUzel Bayan Belkis, ilk evvel A.şı-

Nasıl. • Nuıl.. Ya. elJerine ne - Doğrusu pek soğuk çakırdt. kının kayıt!ızlığ"ına. UzUJdUğü ve 
dl'rsln ~ ... A~zı? ··· mektuplarının arkasr kesilmesini 

Dünyada görlılmemiş bir şey - KUçUktU ama dudakları pek merak etliği hnlde az sonra bu buh-
gibi söylüyorsun. Ne diyeyim? cade- kan!:;ızdı. Alt dudağı Ust dudağına ranı geçirmiş ve kendini toplamıştı. 
tıı el dt!rlm ni!bcten ziyadece Barkıyordu. O da, annesinin fikrini teslim ede-

Ya!. .. Bt?n ı;enl bu kadar kıy- - Çok şey .•• Fikrindeki nezakete rck böyle bir parasız adamla evlen-
met bilmez zannetmezdim. bir şey söyliyemezsln ya!... mekten ve dn.ğların, bayırların 'lir-

Hakkın var.. Oç ay sonra gö- - Aman, ne 00., fikirleri vardı. Jerinl dinlemekten ise ticaret bilir, 
ru..,uruz. BUtün ı1dl romanlardan çalınmt'J'. ez- aklI başında kendi ha11nde bir adam 

üç ay sonra mı': ... Ben o za- berlenmlş sözler .. Dalgaların ren- la evlenmeyi dU.şUntiyor, ve vaktile 
mana k.<ld:ır Eclkisin koca!lt olaca~ g:\flden. dağların manzarasından, gU kocasının mRğazasında çalışan ka
ğ;,,. nefln ziyasından, ayın nurlarından sadarı tercih ediyordu. O da, RUştU-

ıunur, glizcl kadınlarlıı bol bol dans - Fakat, Yalovada iken bunları dikten sonra aldandığınr anlamıştı. 

Stüdyo ve Sinema Haberleri 
* Bu hafta Saray Sineması y~ 

tarifesini tatbike ba.şlanuştrr. Dı
ğer sinemal:ıı· bir ikl hafta daha kış 
programlarına deva.m edeceklerdir. 

Şimdiye kadar bu nevide hiç bir 
kltibe bir şehirde bu kadar aza kay
dedildiği vaki değildir. 

* ipek mm stüdyosunda hazırla- Bir Kadın Kendisine Avukat 
nan Nasreddin Hoca fı\nı.ınin senar-
yosunu Burhan Felek yazmı.ştır. Süsü Vererek Birisini 
Baş roıu Hazım yapacaktır. Artist- Dolandırdı 
terimiz turneden avdet eder etmez Dün ıasHye üçüncü ceza mah-
bu fllmln çevrilmesine başlanacak· kem.esin.de garip bir dolandırıcı-
tır. ~ R ft h'k vak'a.sının muhakemesine ha~. * Norma Shearf'r, eorge a lanmı~tır. -
ile nışanlanmışlır. Fa.kat evıenn:ele-1 H~amet.tin ad1nda bir adam, 
rine şimdilik lmktı.n yoktur. ~kU bunıdan bir müdd et evvel Şovki 
a~orge Ratl"ın e!ki karrFI katıyen 1 d d b' k .. •t ·ı . . , . a .ın a. Lr avu atı n muş. erı crın. 
kocasından ayrılmak ıstemed.ğınden d b' k d en u a. ına: 
boşı'l.nnıa davaları uzadtkÇR uzamak- S b b - on ana. para ver. en se. 
tadır. k j k nin kayınped~rinden a an o-

* Al Jolson yeni bir film C:Jvir- nak işi n i h allederim, demiş ve 
mektedir. Bt•rt Gor~ion i\P ::\iartha. 1 kadından ceste ceste 65 İra al-
:qaye bu !iln de :''Jl a .mışlardır. Al •-. 

mıştır. Kadın avukat Şcv-Kın in bu 
J.- ;~on b!r ·ro-c-t!dr.r ... ''' Y&lJıyor 

i~i yapacağını söyl'eyince de: 
Bert Çinli ve !\.fartha da bir Hintli 

- Sen ona b akma, o yenıi a
k:ı ro!Unded:.r1.-r Şimdiden bu fii-

l ~ BÖ''lcn- vukattır, h em de hukuk işlerin-r-ln ç?k eğlertı-:·~!i o aCatıı .. 
rrı<.'ktedir. * Joan Gra\\.·ford on bir aylık 
bir çocuk alarak manevi C'!Yliıt edin
miş ve ismini de Christina lioymuş
tur. Joan He Christina'nın bırbırle

rine di.i~klinlUkleri Holi\'udda. dil. 
lere destan olmuştur. * ?l.t. G. ?tf. ~irkcti yeni bir artis
ti daha yıldt.;lık me\·kiine çıkarmış~ 

tir. Virginia \Vallls ismindeki bu 

genç kız bir iki kelimelik bir rolde 

den pek anlamaz. eskiden müd-
deiumumi idi, demiş ve kadın da 
inanımışt1r. 

Dün H üsamettin in muh akcme
~ine .ba~lanmış ve Hüsametti.n su
ÇUll<l inkar e d erek demİ§tir ki : 

- Ben bu kadını dolandırma. 
dun. O randevuculuktan mah
kum olrr•u~tu. Altı b uçuk lira a
lıp Maliyeye yıOtırdım. Bana ga
razı var da o ndan dava etti. 

Muhakeme Beyoğlu ikinci sulh 

kendi~ini göstermi' ve ~'Cetro Gold-, ceza mahkemesindeki dosyad an 
maklbuzun getiri1mesi ve şahitle· 
rin ce~bi için diğer bir güne hıra _ 
kılmı~trr. 

vyn !\iayer i\P fevkalAde lfCraitl~ bir 
kontrat lmz1la.mı~tır. 

* Leopold Stoko\\·sky uzun zaman 
danbcri Greta Garbo ile evlenmek 
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Umumi Harpte Casusluk Yakaları 

•• 
Lor d Kiçnerin 

Olümü ve Casusluk 
j_Joplay_ı_n_:_İh_s_a_n_B_O_R_A_N_j 

Lort Kiçner 

Lort Kiçner' in ölümü ve İngi-' Alman Amirallığına bildirıtı'~; 
liz Ham~hlre gemisinın batma!ı i için do$l1arından biriaıle e.n.la~. 
da çok meraklı bir casusluk vak- Bu dost, Rus Genel Kurmayı 'n' 
asıdır: r~fından sahte Chizc adile godı· 

1916 senesinin mayıs ayında' dcrilrrdf,ti. Bir valin.in oğlu l dJ 
İtilaf devletilerinin. harp vaziyeti' ChizC bir Rus casus teıkiJAtın 
bozuktu. Afmanlara karşı üstün- i ~ef olarak çalı•ryordu. liZ 
lük elde etmek için Rus ordusu- 5 haziran 191 6 günü fngl ,. 
nun yeniden tanzim ve te§kilinc HamJı.ire adlı kruvazör ln1:ilte8ıı 
karar verilm.i~. bu mühim vazi-ı den Şimal denizine açı.Idı. h 11-

fenin iorat1 Lort Kiçner'e tevdi kıruva'!.Ör Lort Kiçner•i A~k ;,. 
edilnıi~i. Lordun Rus.yaya hare-

1 
gelsk limanına götürecekti- k ıJ• 

k~t. günü ve seyahat .:ı>lan_ı çok kat -~are~ctinden bjr~ sonra. ~!' 
grzlı tutuldu. F&kat mutlefık dev. vazor bır kazaya ugrayarak .İJI' 
letlcr. Rusyan1n insan kaynakla- atle battı. Gen1inin bir nı 3l tıP 
rını tanzim maksadiie yola çıka.. veya bir torpile çarparak ~,..\·· 
cak lordun vazifesine mani ol- batmadığ.ını kimtı.e hilemedı.d~~ 
mak için her fedakarlığı yapma- man Amir allığı da bu vak'• b; 
ğı göze almışlarıdı. En az Şimal esrarı aydınlatacak resmi h~ 
d'<t:nizini gemi ile. ge~~ek_ l~zım.. malUmat vcrmedı. . ~r 
dı. O aıralaroa ıımdikı gıbı tay- Chizc 191 7 e, yani R<I' >' ,. 
yare ile oeyahat imkanı yoktu. labından oonra lngilteredeo \ 
Havacılık o kadar ileri gitır.emiş.: nldı. Bir müddet F ransada ~· •. 
ti. Bu sebeple lor: Al':"an deniz- dı, sonra Holandada Alm••,~ . 
altılarının d.olaştıgı Şıınal dcnı- su iuk hizmeıtinde çalı§tı. ti u· 
zinde tehi.keli bir seyahat yapa- ten aonra Cluze'ye raolay•J' ';:,· 
ca'ktı. harrirler, ona bu yaptığı ıha.fi b, 

1916 scnes~ndc Prens Piyer sebeplerini sormuş;iarsa da 
Kropot1kin Londrada oturuyorM şey söylemen-..iştir. ,o 
du. Bu Ruo prensinin mutedil Chizc 1920 de GeorgieY'~• 
oosyaliıt olduğuna dair Lon-dra- daha sonra Sovyet RuoyaY' d' 
da epeyçe bir şöhreti vardı. reket eMi. Ru ·yaya avdelı~ul 
Harbin tamamile aleyhinde bu~ sonra Ch.ize ortadan kaybo 
lunuyor ve çabuk bitmesini istiM tur. t' 
)"OTdu. Ruı-; pr('nsi, nasılsa. Lort Yukarıdaki jzahattan an!"1o 
Kiçner'in Rusyaya seyahat hazır. dığına göre, Hamsıhire krı.J"f~ · 
lığını duydu ve harbin uzaması rü, meseleden Prens Kr0 P

0
bef 

endişesilc canı ınkıldı. Prensiple- ve casus ChizC vasıtasile h• r' . 1 • t• 
rine tamamile aykırı olan bu ha.. dar olan Alman Amiral 181 J{ı.l" 
rekete m8.nj olmağa karar verdi. fından batırılmıştır. Bu ikı 1 rıtı 
Lorıdun hareket tarihini ve seya~ Rusya için iyı hareket cttı 'ı'rlfl 
hat pl8n1nı öğrenmeğe muvaffak ve vatanlarına hizmet ettik e 
ol'duktan aonra, bu malUmatı kanidiler. 

Kahveye Nohut 
Karıştıranlar 

Belediye zabıtası kahveye no .. 

but veya diğer maddeler ka.rıştı

ran muhtekir ve sahtekarları ıid ... 

detle takip etmektedir. 

Dün, Beoyoğ:lunda Sakızağa

cında 2 numaralı dü'k:kanın sahi· 
binin kahveye nohut karı~tırdıi:ı 
sabit olduğundan hakkında zabıt 
vara-kası tutularak cezalandırıl· 
mı~ır. 

Bir inek Bir Çocu9U 
Yaraladı ,, 

Dün bir ınek, Galatada. ot•~, 
yedi yaşındaki küçük bir .<l'ç• 
ğun üzerınde hiddetle gitlıl~ · 
cuk korkup ka<;rrt1§Sa da. <' 
in~ğin elinden kurtulaınaıt'l1'ıuıt" 
hayvan çocuğa çarparak k~ııf 
da.n yaralanmasına sebep 0 

tur. 1 l' 
ı .. hib' S"l ·" l'ı" • negın sa ı u ey·m""· ıııfl1' 

hakkında tahkikata ba~l•ıi<• 
yaralı çocuk tedavi cdilm~ ,.. , 

İki aydanberi yegA.ne gelen Fransız filmi 194.0 senesinin 

ART ı si""NA'MZ'ETLERI 
B•ş rollerde: 

LOUIS JOUVET -CLAUDE DAUPHIN 
Ve JEANINE DARCEY 

önümüz.deki 
Salı akşamı SUMER 

Aıa .. Ben de dUğUnde hazır bu. 1 ba!Jka söyliyecek söz bulamazdı. den ayrıldıktan ve araya mesafe gir 

edorım. öyle seviyordun ki... Evet. bu hakikattir. İzdivaÇ"la r~-* - lkllmln, mevkiin tesiri ... Hep sim arasında hiç bir fark yok. Jlir 
İki dost böyle görUı,Urken Belkıs gUzel manzara içinde yaşadığımız ressam, nasıl resmini yapacağı yeri 

df': anne!ine RilştU hakkındaki hiııı:si- için hoş geliyordu. lnsan orıtda zor-ı uza_ktaT'I se)Tede:ek he~·eU u~umi
ycıtını a·ılatıyordu· ln aşık oluyor. Fflkııt bu Uç hafta, yesı hakkında bır hUkuın verdıkten 

.\h · °N""" kadar iyi bir deli kan- bir ay hoşa gider. Sımra yeknasak 1 sonra işe ba9larsR, evlen<'cekler de 

arzusunda bulunuyordu. İJ:'.thi artis

tin kararsızlığından usanan ve Rrlı!{ 

bekleml'ye takati kalmıyan aı:tam

caı'trz \Valt Oisney ile on sekiz ay

lık bir kontrat 1n1zaı1yaral~ Grcta

dan uzaklaşmak i.Stemi.o;;tir. Dundan 
sonra dflhi ressamın biltUn filnılcrlni 
acslendirccektir. 

M e ll s i min En Son 
i p -= K HEYECA N LI - M ERAKLA 

GH'i'RtıE CHA~"" PiN'öMaon ır .. gPlmcye başlar. N"ihayct insan usa- uzağa çekilerek bir hayli mesafeden 
İ)i nma .•• Henilz zengin değil.. nrr, bıkar, her gUn va?tilyaJı sUtlılt nıeşeleyi tetkik etmPli ve sonra ev
Her ,eyde para. arn.nmaz ya! ... yc"'l.m~z ya... ı ienınelidirler. Şöy1 e böyle ha.sıl olan 
Nıu>ıl.,. Aranmaz mı"'··· H&y<t- - Demek evvelki ~iiri, şimdi nf"s- a.,klar nıut!aka nedıl.meli mıır.lp o-

t ,n <n r:1Uhtn1 nc.kt.Mt bu. Ben, b.:o.- r~ tah,·n l'tllr.? .. . j lacak fiurette gönlil aldatır ... 
bana. var4gı:n 1.amarı Jroske<",, b:r ~e ça.rc. ?.1 ... ,,arenin tcşJri. 1n- 1 Fuad ~.\'.\ı1Jl 

* Nevyorkta cShirlcy'in takdir
kArları ismlnde bir k:IUp v:ırdır. Ru 

1 klübiln J71 ade•t. 1.«' !,ıJ!ı1:u'jhır. 

~leşlıur Polls Hafiyesi CIL\RLIE C'HAS Panama Karuılımla korkunç casusluk milradelelo~ 
11<1,•eten: FOI(S JURNAL Son dünya haberleri. Buı;ilıı sa~t 1 de Tcnzilii.tlı '!llati1e-. 
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Azlıkların 
Vatandaşlık 
İmtihanı 

1 f eıgraf, Telefon ve Ajans Haberleri • 
~NENLER: 

Asliye be§inc.i hukuk mah'ke
~eai reisi B. ReşKlin kızı Bayan 
~ en.iha ile Üniversite Medeni hu-

* Emekli ortaokul muallimle. 
rindon Ali Ekrem Şanslının kızı 
Dildar Şansh ile genç muallim· 
lcrimizdcn Hüseyıin Ha-ki Öğretir 
Beşiktaşta evlenmişlerdir. 

< .... ı .bıetM) X/X 
lara maruz kalmağa yol ac;aca 
ğınr bilseler herhalde böyle ha· 
talar yapmazlar. 

Irakta Sen 
Vaziyet ' ı. Millet Meclisinde ' Bir lngiliz 

Gazetesi: 

* Rahmetli doktor Mustafa 
Şekibin kızı Hamiyet Gökayla 
doktor üsteğmen Aziz Biçer Ka
dıköyünde evlenm~şlerdir. * Tarih ve coğrafya öğre:
menlerinden Bayan Mefharet 

1t Ti.itün tüccarlarından rah· Barlas ile Maarif müfcttişlcrİn· 
Ok i Bay Akifm kızı Hurj,ye den R. Gökalp nikahlanmışlar-

ur,a genç hekimlerimiı:den dır. 

~ Ordinaryüs Prof csörü Ebül
u_ a Mardinin oğlu ve Şi~ketihay. 
tıye lşleıtme müdür muavini Yu
~f Mardinin nikah resmi Beyıoğ-
1ıı. Nikah dairesinde yapıbnışlır. 
;cı gence saadet dileriz. 

Mustafa Kudret Doğancı ıre 1 NİŞANLANANLAR: 
~ek)ı deniz yarbıwyı Haluk Kor. 1 -,......... ______ _ 

~açın kı,zı Şükran Kormaçla tu· Di~ta'bibi Nuri Cünyalın kızı 
afıye tacirler'nden Ahmet Mes· öğretmen Bayan Handan Günyal 
~ ~orukan Üsküdarda evlenmiş- ile gazeteci arkadaşlardan Kadri 
tr,dır. Oğuz Edirnede nişanlanmışlar· 

1t Devlet Denizyıollarından dır. 
~tlcli k·aptan Hasan Tahsin ÖLENLER: 
Unırafun kızı Nadide Gü.mrahla 

~•at mütehassıslanndan Hüse
ll\' Kazım Hoşer Fatihte ev'len

itlerdı·r ..... . 
Emekli binba<şı O sman Emgen 

Ankarada ölmüş, Yeni kabristan. 
da gemü~ım,i~1ür. 

Ut 

Muhtekir Bilmeden Kontrolör 
Bayana ÇatDHş 

Cegf<i.n Matazası Sehibi Onnik f!ir Metre 
Kumaşı 20 liraya Satmak istemiş 

ta Bundan bir müd<let evvel Fi-

l t Mürakabe bürosu kontrolör· 
e,i.....:I_ İ ·j"Vt!ft f.fet Halim Oruz, Bey· 
~ ~ lat&lil caddeainde Cey. 
~ k111naı maiaza11nm vitrinin
..:: e~ bir parça 'kumaş 
""1'rll~. 
rer ~r ba.ya.n odii~ka gi
~. luırna.tın fiyatıtnı sorunca 
~r Dianiıtri kumafi çıkar· 
(,.• \üz11m IMle ıgörmecien 
~eti yiJmi lira) demiftjr. 
tO un üzerine melftUf'. ikumaşı 
b· l'tttıelt i.tomit ve ıtetıkilk ettiğı 
11~ llT•da maiazanı.n aahibi On· 

l'&nl~ına. ...ıderdt: 
~~ Metroei )'limii deii:I, hepsi 

B lira.dır, deırni,tir. 
bı llttun üzerine kuma§ ölçülüp 
-..:..,, rtıetre 2-0 santim olduğu an· 

!asılınca, orada bir zabıt varaka
sı ·ya-pılarak Onnik ve Dimitri 
Adliye)'e verilmişlerdir. 

Dün ikinci as?iye ceza mahke
mesinde Ceyllan l!laiazası sahibi 
Onnikle tezgailtan Dimitrinin 
muha·kemelcrine baılanmıştır. 

J<Mdia ımakamı~n !kumaşın 
lüks olup olmadığının Mürakabe 
kom~onundan sorulması taleb.i 
mahkeme tarafından kabul ed1l
miş ve Onnikle tezgiıhtan fahiı 
ihtikar yaptı'klarından auçun ma. 
hiydi icab• mai'kome tarahndan 
teY*if ~hnitı1erdi.r. 

Muhakeme Fiyat Müra.kabe 
büroaundan gelecek cevaba inti· 
zaren diğer bir güne bıra'kılmıf· 

tır. 

Vatan Müdafaasında Kadınlarımız 
'< lrdım Sevenler Cemiyeti idare Heyetile 

Neşriyat Kolu Dün 
Toplanarak Bazı Kararlar Aldı 

ct!t~e~t mUdafaaaında yer ala- ikmal edilm~ olacaktır. 
~ 1-tanbul kadınının vazifelerini Kız talebeler için de kur8lar açı
~ l ttrnek üzere yardım severler lacak ve bugUnden itibaren Halkev
Gtv 1Yetı idare heyeti toplantılarına leri, Halk odaları ve Halk Partisi 

alt\ etmektedir. merkezinde talebe kaydına başlana-
to~ Ba;bah saat 9,5 da yapılan caktır. 

Haklara mukabil vazifeler de 
görmek lazım geldiği telakkisi
ne bu vatandaşlardan bir kısmr 
ve aileleri henüz alışmamışlar
dır. İşini, gücünü, sevdiklerini 
bırakarak yurd hizmetine git
mek herkes ici'n elbette bir fe· 
dakarlıktrr. Bunu seve seve ta
şımağa hazır olmıyanlar vatan
daşlık hakkına da layık olma
dığını göstermiş olurlar. 

Türk vatandaşlığı çok şeref. 
1i bir sıfattır. Yurda karşı sev
gi, alaka .ve fedakarlık göster
mek suretile buna layık olmak 
lazımdır. 

İnsanlar ellerindeki nimetin 
kadrini bilmezler. Bugün yüz
ierce milyon insan vardır ki bir 
Türk vatandaşının yerinde ol
mağı en tatlı bir rüya sayar. 
Eskiden Türk yurdlarmda do. 
ğup büyüdükleri halde cehalet 
yüzünden bunun kadrini bilmi
yenler ve Amerika gibi bir 
memlekette yerleştikleri ve bol 
para kazandıkları halde eski 
yurdlarının ateşile yanııp tutu. 
şanlar çoktur. 

Ben bu harbin başlarında 
Amerikada idim. Orada bir bu
çuk seneye yakın kaldım. Bu 
sınıf eski vatandaşlarla scyaha. 
tim esnasında. çok düşüp kalk
mak fırsatını buldum. lc;lerin
den birinin bana yaptığı bir ta
kım itiraflar vardır ki ibretle 
okunmağa ve_ üzerinde. ç_ok du
rulmağa deger. Bu ıtır~fları 
yannki yazımda anlatacagım. 

Ahmet Emin Y ALMAN 

in önü 
Şehitliğinde 

Merasim 
(Ba,ı 1 lDclde) /-/ 

konu1mak suretile başlanacaktır. 
A) Büyük Millet Meclisi çelengi 
B) 'Başvekalet > 
C)• Orfiu » 
D} C. H. P. G. Sekreterliği > 
E) Ankara » 
f) Jstanbm Y. 
H) .Suna :. 

1) u1dşehir :. 
I) Kü'tahya > 

J). Bilecik » 
L) Söğüt » 
K) Bozöyük > 
N) Pazarcık > 
M) İnönü nahiyesi > 
C)_ Dodurga > 

2 - Bu sırada F::ski§eiıirden 
gelecek tayyareler tarafından Şe
hitlik üstüne çiçek ve çelenk ah· 
laca'kltır. 

(Ba,r 1 l~dü) X 
varında hafif bir faaliyet ııörül
müş.se de ehemmiyetli hiç bir ha
reket olmamışıtır. İngiliz kıtaları
ıun tayıyarelcrle Musula naklo
.und.uğg_ tekzip edılmektedir. 

«lngilizler Basraya yeni yeni 
kuvvetler çıkarmakta ve bu şeh
rin kontrolunu -biraz daha geniş· 
leterek bazı ticarethanelerfe ban
kaları ve poıta • telgraf daireleri_ 
ni işııa·I etmişferdir. Bazı küçük 
hadiseler olmu;-u da ciddi bir 
kar,gaşalrk vuku bulmamıştır. 

cUmu:ni vaz:yete gelince: Bu 
meseleye henüz tasfiye edilmiş 
nazarile bakılamayacaiı gibi va. 
ziyetin nasıl bir istihale geçirece· 
ği de tahmin edilemez. Bununla 
beraber ·vaziyetin daha ziyade 
alevlenmediği muhakıkaktır. Or· 
duda Almanların eml'İnde bulu
nan zümrenin, siyasi sahada faz· 
la bir nüfuz elde edemediği zan· 
nolunmaktadır. 

chalyanlara göre, yardım kuv. 
Yelleri .sdmezse Iraklıların vaz.i· 
yeti çok fena olacaktır. Arap 
meml~ketleripden lra:ka giden 
gönül1üler bir şey ifade etmez. 

<Mısırın yaptığı tavassut tek
lifinin reddedilmesi fena tesir hu
sule getirmiilir. 

«Hint müslümanları, Irak hü
kumet darbesini idare eden Ruit 
Ali Ge..ylaniye şu telgrafı gö~
dermişlerdir: 

«Muhammet kabilelerini te~kil 
eden bizler, müslüm.an aleminin 
nazi ve faşis~ler tarafından teca· 
vüz tehlikeııine maruz bulundu
ğu bugünlerde meşhur Geylani 
ailesine mensup olan aizin, is!a· 
miyetin dü~anla.r;le işbirliği 
yaptığınızı ve tıT paratorluk kıt· 
alanmız,a hücum ettğiniz.i teessüf. 
le öğrendik. İslamiyet namına fe. 
ragat ediniz ve lngiltere ile yeni
den dostane münasebetler tesis 
ediniz ..• 

«Raşit Alinin 1;3ağda.dı terkeot· 
tiği bildirilmi~se de bu haber he. 
nüz teeyyüt etmemiıtir ... > 

- Radyo Gazetesi -

Yiikaek Rütbeli iki ftalyan 
Subayı 

Nevyork, 9 ( A.A.) - Uni
ted Press·fo bildirdiğine göre 
yiiılceeac rü-t•eli .iki kail an uayı. 
Irak hükumetine as'keri müşav;r. 
lik etmek üzere Bağdada muva
salat etmiQtir. 

Hint HiikUmetinin Tebliii 
Slmla, 9 (A.A.) - Hint hükflmetl 

tarafından neşredilen bir tebliğde 
'öyle denilmektedir: 

Son gUnlerde Irak'da bilhassa Bas. 
ra bölgesinde hafif fakat sarih bir 
sala.h mevcuttur. 

a_)e ntıya, Dr. General SUreyya Hl· Bu kurslarda dersler ameli ve na
fi}' t, General Tevfik Sağlam, Sa· zart olarak verilecektir. Ameli ders
~ ~ lfUseytn, Hastabakıcılık mekte. ler sabah saat 8 den 11 e, nazari 
llıta, •henışıresl Selma, operatör Ali dersler de 11 den 12 ye kadar de· 
tıı Önt Gureba hastaharıesl başdokto- vam edecektir. 

3 - Çelenklerin konulmasını 
Ir.'Ütea.ktp .nutuklar apğıdaki sı
Jayt talkip edecekıtir. 

Irak ordusunu ve Irak milletini 
dotru yoldan çıkararak, bu milleti', 
İngilizlere ve müslUmanlara mUşte· 
rek dUşman lehinde ihanet için sar
fedllen gayretlerin devamına rağmen 
Irak halkı. <bazı Irak aııkerl şefleri 
tarafından İngiltere aleyhinde il· 
ham edilen> muhasım harekılta yar
dım temayülü göstermektedir. 

tltllc tr LQttl, Dr. Saip ve Esat iş- Saat on beşte de Bnsın kurumuna 
ll etnıı,1erdır. mensup bayanlarla yardım sevenler 

leı, 11 toplantıda Hastabakıcılık mek· cemiyeti neşriyat kolu, Halide Edl· 
l'i ~tıın 11\Ufredat programları Uze- bin başkanlığı altında bir toplantı 
»t ' gorUşU!mU.ş ve yeniden bir yapmışlardır. Bu toplantıda neşriyat 

cıctanı kolunun çalışma programı üzerinde 
bıırı da hazırlanmıştır. görUşUlmUş ve bundan sonra bu ko-

A) Ordu namma. 
B) Ankara 
C) Üniversite 
D) Buna 
E) &'ki§C:'hir 
F ) Kütahya 
H) Bilecik 
J) Bozöyük 

r ı 

lzmir Hususi idare istikraz ı Bazı Hatiblerin 
Tenkitlerini Mucip Oldu Dahiliye Vekilinin 
lzahatınaan Sonra Layiha Kabul Edildi 

Ankara, 9 (A.A.} - B. M. bütçeyi tasdrk etmedim, iki çare 
Meclisi bugün doktor Mazharı vardı.:, Ya hizmetlerden bazıları· 
Germen"in .başkanlığında toplan- nı kı!'Jllalarını istemek, ya vari
mııtır. datı arttırmak. Varidatı arttua-

Celaenm açılmasını müteakıp madılar ve hizmetlerden de kısı!. 
ruznamenin birinci maddesini madı. 

te~kil eden cçiftçi mallarının ko· ı Nihayet üçüncü bir çare kaldı 
runma&ı> hakkındaki kanun )fıyi_ ki, o da bu iıstıkraz. Bu istikraz 
hasının müzakeresine geçilmiştir. keyfiyeti buradan çıktı. Eğer gay 

Bu kanunun müzakeresine ge· rimüıevazin bir bütçeyi Dahiliye 
çilmeden önce usul hakkmda ba. ' Vekaleti kabul etseydi bugün bu 
zı hatipler söz almış ve teLJı:ik istikraz layihası huzurunuza gel· 
edilmek üzere bulunan mevzua me.miş olacak;tı. Şimdi bu istik
ait olmak üzere elde hükumet ta- raz derde deva olur mu olmaz 
rafından teklif edilmis ol'an me· mı? Bu jstikraz derde sureti kat· 
tinle Adliye. Ziraat ;e Dahiliye 1 iyede ve yegane deva olacak de. 
encümenleri tarafından tanzim ğildır.» 
edilmiş bulunan diğer üç layiha Dahiliye Vekili müterakim 
metninden hangi metin üzerinde muall"m maaF.ları hakkında da 
münakaşada bulunulması lazım şu izahatı vermi§tir: 
geleceğinin halledilmesi münaka_ «- Bu gc9miş senelerden kal. 
şa edilmiştir. ' mı~ borç deği,dir. 940 senesı 

Reis heyeti umum;yenin \-ıer· bütçesinden kapatılamıyan ve İs· 
hangi bir kararı olmayınca nİ· tikrazla kapatılması ıstenilen a
zamname muc;bince ait olduğu çıktır. Bundan dola:rı geçmiş ar 
Vekalet encümeni layihasının kadaşlara bır mes"ulıyet terettüp 
müzakere edilmesi lazım gelece· etmez.> 
ğini işaret etrmiş ve 1iyihanın Da- • lz1?1ir vilay.e~inin en zeng~n vi. 
hiliye, Adliye, Ziraat ve lktısat \ )ayeti.erden bırı olmasın~ r~gmen 
encümenlerinin be~r azasından 1 bu kadar borca nasıl gırmış bu
mürekkep bir enCÜ!:Jlene tevdiine lunduğu h~klkındaki sual~ cev~p 
ait bir takrir bulunduğunu söyıi- olarak: c:Bız bunu da teık.ık ettır-
yerek takriri reye koı:muştur. dik. ,lzmire müfettiş yolladı~. 

Takrir kabul olunmuştur. t~hk .ca.t yapt!k. ve. b_urada. h~ç 
M 1. b ··t L ı· ı"r kımsenın mes ulıyetını muc.p bır 

ec ıs unu mu eaKıp zm h k .. d Ah ı· 
·ı· . h . · d · ·w arc et gorme ık. va ın sev-
~ aie~ı d ususı 1 

) arern3~o m~. 1 kettiği zaruret 1ıımiri bu hale 

1. ani ka ~r "kan yapMı alca · V k •1 :~ koYTJluıııtur. Dahiliye Vekaletinde 
ı~a ı ıslt raza a ıye e a e ı. mevcut lzmıre ait tahkikat ve tet-
nın kefalette bulunmasına mczu· k k d b ·· t · 

. . .h .. · • at osyası unu gos erıyor.» 
nıyet veren kanun layı asını mu- d . .. I . · ... ı b~·= . 

k 1 . . emış ve soz erını Ş0)4e ~l"mış. 
za ere ey emıştır. tir: 

Bu. v~sile il!'1 _ EÖz al~n ~ntipler c- Şimdi 941 senesinde de 
hususı ıdarel~_rın . vazıye.~ı~.e .. te- yeni bir vazi.;-et olacaktı. Aldı
mas ed~rek ~zerınde_ go_~uşulen ğımız mallımata göre 94 1 sene
n:ıeselenın bu ıdarelerın .. b~nyele. sinde böyle bir vaziyet karşısın
rınde son zamanla~a gorulen sı. da kalrr.tyacağtmızı umuyoruz. 
kıntı ve ıstırabı açıg_a vurmak ~a. Ve bunu getirirken son ve kafi 
kı~rndan şaya~ı <bkkat old~gu· çare olacağına inanmadığımız haı 
nu ışaret ~ılemışler ve noktaı na- de bu istikTBzın burada kabulü
zarlarını izah etmişlerdir. 1 ne

0 

kadar geçen zarnan zarfında, 
Dahiliye Vekili verdiği cevap. j fevkalade bir tedbire muracaat et 

ta, aöz alan arkadaşların noktai melde vaziyeti idare etmek ümİ· 
nazarıne tamamile ift'İr~ ettiiini r di~irc:e kuYV~İftir. Zanne
~aydettık ten sonra şöyle demış· derim ~i mar~z~hm arka<Iaşları-
tır: mı ta tının etmıştır. » 

c- Bu istikrazın tevzin etme- Bu izahattan sonra kanun layi_ 
ği istihdaf ettiği bütçe benim Da- hasının madldeleri okunmuş ve 
hilıye Ve'kaletin.i aldığım zaman kabul edi1miştir. 
ilk sene yapılan bütçedir. Bana Meclis gel~cek toplantısını pa. 
gayrimütevazin olarak gelen bu zartesi günü yapacaktır. 

Sovyet Rusya 
BELÇiKA, NORVEÇ VE 

YUGOSLAVYA DİPLOMA TİK 
HEYETLERİNi TANIMIYOR 
Moskova, 9 (A.A.) - So,'Yetler 

Birliği hUkQmeU Nor\"eç \"e Belçika 
elçiliklerine tebllğatta bulunarak 
temsil ettikleri memleketler artık 
müstakil birer de\•let teşkil etme
dikleri cihetle, kendilerini tamya.nı. 
yacağını bildirmiştir. 

* Moskova, 9 (A.A.) - Sovyetler 

Vilki Diyor ki: 
«SIZ BiZiM GIŞI BİR MiLLET. 

LE Hiç BİR ZAMAN 
KARŞILAŞMADINIZ. 

Nevyork 9, (A.A.) - B. Wilkl; 
Maiaon Squar Gardens'de yapılan bü 
yUk bir toplantıda, 1nglltereye veri
lecek Amerikan malzemesinin harp 
gemılerlnln himayesi altında gönde
rilmesi fikrini llerı sUrmek maksadi· 
le söylediği nutku 'u cümle ile bitir
miştir: 

' "erııen karara göre, müte- lun vazifelerinin Halide Edibin b&f
~ doktorlar tarafından hal!lta kanlığı al•ında neşriyat koluna 
tıı, lcıiık kursları için bir kitap ha· mensup bayanlar tarafından yapıl

•nacak ve bu, kitap bir ay içinde ması muvafık görUlmUştUr. 

4 - Nutu'kıları takiben ban<io 
matem havası çalacak ve bir man 
ga tarafından havaya ate§ edil
mek suıctile mera.sime nıihayet 
verilecektir. 

Irak'dakl imparatorluk kuvveUe
rlne kumanda eden subaylara, bUyUk 
Brltanyanm ahte müstenit haklarrnı 
temin için yapmağa mecbur olacak
ları hareketlerde slvlllere ve hususi 
emlO.ke karşı haksız muameleye te
vesstil etmemeleri ve mukaddes yer
leri korumaları için hususi surette 
emir ''erilmlştlr. 

Birliği hUk\lmetı, Yugoslav diploma
tik heyetinin de artık tanınmıyaca· 
ğından Yugoslav elçiliğini haberdar 
etmiştir. 

<Hıtlere hıtap ediyorum: Siz, bl· 
zım gibi bir mıllellc hiçbir zaman 
karşılaşmadınız, hangi putperest na.
hı Allah olarak taıtıyorsanaz siai 
esirgemesi için dua ediniz ...• 

Yeni Sene Bütçesi 
9) ı . (Ba,ı ı taclde) // J 

1 

meye medbur ertiii inkar olun~
~ ban 662 lira tahsisat veril· ~a~~- Vatan ~ü~_af~asmda~ .ti· 
~~b\lna mukabil bu mali yıl tızlıgı ve az.mı, hurrıyet ve ıstık· 
los ıınuhtelif kaynaklardll1l lal aşkı hiç bir milletle mukayese 
'il ..,~ Ylon 235 bin gelir temitı kabul etmiyen Türkiyede ?e 

5 - Merasimden aonra heyet
ler intıbalarını Şehitlik hatıra 
defterine yazacaklar ve kendile
rine gö.terilen mahalde bir kır 
yemeği yiyeceklerdir. 

Bbo pal Preminin Beyanata * '.MoskoYa, 9 ( A.A.) - Yugoslav 
elçlllğl memurları, Moskovayı terke 
hazırlanmaktadır. 

Uzleri manda altındaki araZlyi ter
ke davet ettiklerini bildirmektedir. 

A lmanya • Fransa s..i 
Anl-,muı 

c:Vlchy hUkQmctlnln Almanlara 
yaptığı tavizler şu suretle hula.sa 
edilmektedir: 

ı - Fransız endüstrisi, Alman 
tanklarının zırhlarını kalınlaştırma. 

ya yardım edecektir. 

<&.tı 1 lDcide) *= 
kenderiY'cde bul\!_nan İ~iliz fi. 
losu da bu taraHardaki sularda 
harekatında tamamile serbeat bu. 
lunmalctadır. 

Buna mukabil Adalardenizin
de vaziyet baş.kadır. Çünkü bir 
adadan ~iğer adaya pire gibi sıç. 
rayan pike bombardıman tayya
releri bu mmıtakada müthiş bir 
tabiye kuvvetine ma4ik bulun
maktadırlar. MuhakCcak olan bir 
§ey v,ar ki o da Balkanlarda top· 
lanmış bir mi\yon Almanın uzur 
mJddet atıl kalacağıdır. 

Dünya Vaziyeti 
(Ba'Jı ı incide) = 

merkezindeki bitaraf müşahiUerir 

mUtalAasını nakledıyor ve son 2• 
saat içinde dUnya vaziyetinin aara 
haten vahimleşmiş olduğunu yazıyor. 
Bunu teyld edecek Uç hll.dlse vardır. 

l. - Türk sahillerine yakın sorı 
Yunan adalarının ,.e bilhassa ltal
yanlar tarafından Slkland adaları· 

nın işgali. 
0

Bu. TUrklye"nln hareket 
serbestliğine engel olabilir. 

2. SO\'Yetler Birliği halk komi· 
serler heyeti reisliğini Stalln'in biz
zat ele alması. Bu da Sovyetler Blr· 
liğlntn harbin gitgide geniflemeslnl 
derpiş etmekte olduğunu gösterir. 

3. - Amerika harbiye nazırı B. 
Stlmson'uıı söyletllğl nutukta ltal· 
yan matbuatı bu nutku Amerikanın 
harbe açıkça mUdahaleslnln şimdı
den ilan suretinde telA.kki etmekte
dir. 
Yakında vukuu umumiyetle bek· 

lenl'n askert hAdlselerln nerede ve 
ne zaman başgöstereceğl hususunda 
kaU bir şey bilinmemekle beraber, 
harbin müstakbel ınklşafının, harp 
sahnesi her nerede olursa olsun son 
Balkan seferinden çok daha bUyllk 
slyıuıl mAnası olacafı, Avrupa kıta
sı sahasını çok uzaklara kadar aıJa· 
cağı tahmin edılmektedir. 

Japon Tehdidi 
(Ba'ı ı incide) /il 

tiha'kının sebeplerinden biri de 
Birleşik Amerikanın harbe gir• 
mesine mani olmaktı. Fakat her 
~Y~ rağmen Birle,ik Amerika 
muhasamata iftiralı: edecek olur. 
sa Japonya. da şerefi ve .adakatı 
uğrunda Almanyanın ve lıalya• 
nın yanında harbe girmeie mec· 
bur olacaktır.> 

Gazeteci, Amerikan gemi ka
fileleri veya refa.kat gemıleri Al· 
ma.n denizaltılarile veya tayya· 
relerile çarpı,tıklan takdirde Ja
poll'JYantn Qı.ınu bir harp sebebi 
telakıki edip etmiyeceğini sıormuı .. 
tur. B. Matsuokıa ıu cevabı ver
mi~ir: 

«- Evet, benim ek fikrim za. 
ten budur.> 

Oçlü Pakt Umumi Komia:yoau 
Iokio, 9 (A.A.) - Japon 

Hariciye Nezareti, a§ağ_Klaki teb. 
!iği ncşretımiştir: 

Üçlü paktın umumi komilro· 
nu, bugün saat 16,30 da Japon 
Harici~ Nazınnın iicamettıaban· 
da toplanmıtıtrr. T-oplantıya B. 
Matsuoka üe Alınan ve halıyan 
bıüyük elçileri i,ıirak etmiftir. 
Ekonomik mCBeleler de dahil ol
mak üzere üç akid devlet arasın
daki i~'birliği meseleleri geni, su
rette .te~ik olunmuftur. Komia
y,onun, askeri ve ekıonomik ko· 
misyıoniarın da ittirakile müm
kün olduğu kadar ak t~anma
sına v-c Roma ve Berlindeki. ko· 
misyonlarla sıkı temas halinde 
faaltyerte bulunmaa&na karar ve
rilm~tr. L.-ileceği tahmin olunmuftur. fe~alade zamanlara has tedbır· 

~e bulunduğumuz yılların ler alınmıttır. Memleket evlatla· 
~1'cte husuşiyetler taııması, rının bir kHmıı, icap ederae yurdu S ;Yal olrduiu gibj bu sene de mü.da.f aa için prdu vazifeaine da. 
~~. 'Umumi maeraflannc;f a vet olunmuılaorcLr. Çıık_arı?m1f O• 

8. Eden 

Bhopal • Hindistanda - 9, (A.A) 
- BUyUk bir nti!uz sahibi olan Bho
pal devlet prensi, Irak hakkında 
yaptıfı beyanatta Iral<'da salim mQ. 
IA.hazalann hAkim olacağı ve Irak 
milletinin sağlam bir surette bUyQk 
Brltanyanın yanıbaşında duracatı 
Umidlnl izhar eylemiştir. 

Aım.nlar S• iyeye Asker 
Çlkarabilirler mi? 2 - Fransa, Alman denizaltıları- ================== 

nın tamir işine yardım edecektir ... > 

, il bar tasarı-ufu icap ettirmtf· lan bazı kamınlarla mıllete bazı 
'iı:~• ratımen kurutuı halinde mükelllefiyetler t ahmil olunmut
~-~ İiiıkiyen1n .bu yolda.ki tur. Büıtün bunlara rağmeın int• s;L, İnkifafını aksat~aımak ve faaliyetimizin hızı hissedilir de· 
' ~\ifa ujrabma.mu için de recede aza1mam1.f ve 18 yıldan· 
lıt t tedbir ihmal olunmamış· beri azimle takip edilmdtte olan 

1 • memleketi ka1kındıırma politika· 
tııf 940 b"t . . • mız zafa uğra.mamııtı~. 1941 yılı 

h..> u çes•nın azamı tasar· 'd t 1 k t 1.._,_ ed"l 
' -·oqifeal . d"l . 1 varı a a o ara anourn ı en ' "ı"' v' eb~~~zım de .

1 
mi ııdo • 305 milyon 235 bin lira, bir sene 

ı.._ O e utün aıre er en lk" 36 ·ı 
:;"\ t•bi bir eksiJıtlme tedbirine ev5v4e b~neı· nazaran! mı ydon 

'\'\ltuL l w 7 m ıra faz'la tk arzetme e· 
"1lUt omasına ragmen d" 1 h . 1941 ın· d 

~il ~~k üzere bulunduğumuz . 1~ azıra.n . ita~ ın len 
.:_'\ ltqa hiç bir amme hizmeti ıh ~reb~. mer~y_ete gı~dece k o an 
~ct llir S l yem utçe.mızın vara at ıamıru 

~ t t lh-....a1rna~»Şt.ır: cm Y! teŞkil edecek ola~ 305 milyon 
~- ~k·"'-ın cketımızın kazandıııı 235 bi r 52 f ~ .. . d 
:?\ tL.. eteri er, muhtelif sahalar· • n ıra . ast uzerın en 
~t edil · l "rik" fi b tanzım olunan yenı kaynaklardan 

... ~,~ d mliıl~d~ an 1 ışa ar u elde edilecekitir. 
r1~ e ı ır. 

<~-. ika hudutlarımıza kadar ============ 
~·ıı"'"'' olan harp badiresinin B. R uzvelt'in Rabat.ızlıiı 
t~ltalırı~leketleri fevkalade VatiJ'lgton, 9 (A.A.) - Bay 
ı!!a~ •r, ınahsus tedbirler a- ruzvclt mldesindenı rahataızdır ve 
~~~ Ve bir çok sahalardan hafif 1:tCJi varıdu~ Doktor, iki 

ı,, lar yaparak mil1i mü· gün yatakta kalmasın. tavsiye ot
Vaaıtalarını ku~ et lendir- mi§tir, 

(BaıJı ı incide) /X/ 
hal eanaaınd. Hariciye Nazırı 8. 
Eden'in Ortaıarika giderken bin· 
diğr tayyıarenin ıidicletli bir nrtı• 
naya tutulduğunu bahie mevzuu 
etmitlerdir. Ayni fırtınanın ıid
d·etinden T age neh rinde 15 va· 
purı.n ba11tığ!. ha-tarlara goelmi~ir. 
EvveJ.si gün B. Eden Avam ka
marasında ınu.t.kunu eöyderiten 
havanın bazı cilveleri yinünden 
Kahireye geç vardaiırnı aöylecniş. 
ti. :Bu seyahat esnasında B. 
Edea'in başından geçenler haki
ki bir macera şeklini almış ve 
bindiği tayyare mü.tıhiı bir f ırıtı
naya tutularak hava cereyanları 
taraf.ndan aüriiklenmıiş ve deniz 
sev.iyesine kadar atılmafbr. Pilot, 
B. Eden_'-c bir pusula yazarak fır. 
tınamn daha ziyade ~id.det1ene
ccğini bildirmit ve lngiltereye 
d.6nmek veya ilerlemek hususun. 
da - kendisinden talimat istemiş
tir. B. Eden yu kısa cevapla mu
kabele elmİ§tir: «Devam s,diniz.» 
Tayyare Cebelitarı'ka vardığı za. 
man depoda ancak on dakikalık 
bir uçuşa kifayc.t edecek kadar 
benzin pulunduğu görülm'i.i~ür. 

Prens demlftir ki: 
Irak'da ihtilllciler tarafından Ira. 

kın istiklAllnl temin ve ona hUr mil· 
letler arasında ,ere!ll bir yer ı,gal 
tçln yardım etmiş olan bUyUk Brl· 
tanyaya karşı yapılan esefe fayan 
hareket mUs!Umanlık Aleminde de· 
rln bir acı tevlld edecektir. 

Mohamed Uaınan Ne Diyor? 
Madras, 9 (A.A.l - Nafiz mtıs

lOmanlardan eski Madraa vall vekili 
Slr Mohamed Usman Irak hldlsele
rl hakkında dU~ndUklerlnl sarih bir 
l!lurette bildirmiştir. 

Slr Usman demiştir ki: 
İslAm menfaatlerini mUdrik olan 

hiçbir mUslUman Raşlt Alinin entri
kalarına mUzaheret etmlyeccğine 

eminim. Irakdakl muhasamatın na· 
zllerln emrinde!('! Qulsllng'lerıe mUr. 
tedlerln çevirdikleri uzun bir entrika 
devresinin mahsu!U olduğunda şüp
hem yoktur. 

lnıilizler Şam ve Beyruttan 
Çakıyorlar 

Beyrut, 9 (A.A.) - D. N. B. bil· 
diriyor: 

Suriye matbuatı, Beyrut ve Şam
dakl İngillz konsolol!lluklarının lngl. 

Londra, 9 (A.A.) - Daily Teleg
raph gazeteslnın şarktaki vaziyet 
hakkında tefstratta bulunan diploma 
tik muharriri yazıyor: 

General Dentz mukavemet ettiği 
takdirde, Almanlar İngiliz donenma· 
sını Akdenlzden kovmadıkça Suriye. 
ye asker ihraç edemezler. Mısır'dakl 
Alman harekAtının muvakkaten dur
ması Almanyanın !Uzumu olan va
purlara malik bulunmaması ve 1tal· 
yan demlryollarındaki izdihamla I· 
zah edilmektedir. Bu suretle Hltle
rln Irakdakl isyanın bastırılmasın

dan e\'\"el Surtyede bir şaşırtma ha
reketi yapmak istediği bildirilmek· 
tedlr. İngiltere hUkflmeti 19!10 hazl· 
ranında Suriye veya LUbnanın dUş
man blr devlet tarafından işgalini 

veya BUyUk Britanyamn mUdafaası. 
nı taahhUt ettiği orta şark memle· 
ketlerine karşı taarruz üssU olarak 
kullanılmasını veyahut da bu mem
leketleri tehdit eden kargaşalıkla

ra sahne olmasını mlisamaha ile 
karşılayamıyacağını beyan etmiştir. 

Herhalde, İngiltere Flllst!.nde nazik 
bir vaziyet hasıl olduğu takdirde 
buna mlnl olacak çok mUhim kuv
vetlere malik bulunmaktadır. 

- Radyo Gazetesi -

B. Runelt'in Kral Faruk'a 
Meaajs 

Kahire, 9 (A.A.) - Çine 
yaptığı ziyaretten aonra Birlcş.ik 
Amerikanın Orıtaşark Jngil'2 ha· 
va kuvvetlerj neminde hava mü_ 
şavirliği vazifesini görme'k üzere 
Kahireye gelen B. James Ruzvelt 
babasından Mı.aır Kralı Faruk'a 
hitaben şahsi bir m~lCtubu himil
dir. 

B. Ruzvek Bir Nutuk Söyliyeeek 
Nevyoıık, 9 {A.A.) - Reu· 

ter: B. Ruzvelfin gelecek çar· 
şaniba Panamerikan !birliğinde 
9ÖyÜyeceği nutuk sabırsızlıkla 
beklenmektedir. 

Bir Alman Korsan Gemiai 
Batınlch 

Londra, 9 (A.A.) - İngiliz 
Amil'atia'k dairesinin tebliği: 

10,000 tonluk Cornwa)) lngi
giliz kruvazörü Hint denizinde 
ticaret gemilerine hücuma me· 
mur Alman muavin kruvazörünü 
yakaJayarak batırmıştır. 

Portekiz HükUmetinin K-*1 
Li.zbon, 9 (A.A.) - Portekiz 

hülkUnıeti, bir teblliğ ne,retferek, 
P.ortekizde veya Mantik adala
rında'ki Portekiz lim&!IHarı w -.. 
!erini kulla.nmak üzere bir muhe. 
rip veya aai.r devllctler tarafından 
hiç bir talep veya teklifte bulu· 
nulmadıianı bildirmittir. 

Portekiz. bu ~ ve lim&nlara 
yapılaıcak herhangi bir te,eb'büee 
kar91 koyacalk.tır. Fa1kat, hiç bir 
taraftan hücwn bekiememebe. 
dir. 

Amerikada Büyük Yaz 
Manevralara 

Vaşington, 9 (A.A.) - Şımdlye 

kadar Amerikada yapılan manevra· 
!arın en bOyUğU bu yaz cereyan 
edecek ve 550.000 den fazla asker bu 
manevralara lştirAk edecek~ır 

Amerikan Donanmaama hive 
Vaşington, 9 {A.A.) - Mebusan 

meclisi bahriye encümeni, Amerikan 
donanmaaına ~ muavın gemı.nıu ua.. 
veslni teklif etmiŞtır. Bu gemiler 
takriben SGO milyon dolara balif o
lacaktır. 
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imle Ev nmeli 
Müsabakamızda Kazananların isim, Adres 

Ve Kazandıkları 
Bugünden İtibaren 

Hediye Listesini 
Neşre Başlıyoruz 
~---------. 

Bay C evdet Canveren 
lllemleketimlz.ln tanınmış doktorlarındnndır. 45 yn

':ınıln, mun<'a ho;) luılur. Gerek •ıncslck, gerek hususi 
~ınutındıı. c itldl.)etile tanınmıştır. Ayda sışağı ~ukarı 
450 lira kadar k.ıuınır. Çalışmaktan .C\ lcnml~~ \ak it. 
lıulamaııw:tır. <)nıriı kitaplar ara .. ıııda geçer. Bir an
ne ı \C bir kız. kardeşi \ardır. 

Bay Hasan T artar 
Piyasanın lşlc:k lılr • erinde büyük hir bakkail.re \ 

mnğıız.a ının ııhlblılir. 48 ynşındııdır. Daha di\nyıı 

mine glrmC'mlşt lr. GC'nlş ;)Ürekli, neşeli hlr ıultıındır. 

N ına:unda. nl;) ıu.ındadır. Hayli t>ernınyesl ' e parnı.ı ı 
vardır. 

6 

Bayan Necla Dermansun 
28 l aşındnılır Pz.un hol lu, narindir. t stanhul Tıp 

Fakıill<'slııılcn mezun, ~<J<'Uk hn .. tal ıkln rı doktoruclur. 
ı·rnn"ıu·n, Almanca bilir. llastahn nelerl ııılzdcn hlrin

de a<;io; t anclır. A:rrı...a muayenchıın~I <le \'ar. Hııssas. 

il 1 kalbll hlr kızclır. 

Bayan Bedriye Bülbül 
35 yaşında \'e ı 11 kiloluk etine ıdolgun, teleme pey_ 

nlrl gibi bir k ızdır. !llcşhur 1'omhu1 TC'yzc karlkatlir 
tipi kendisinden alınmıştır. 1\loda~ıı pek merak
lıdır. Glızcl sC'si ,·nr«lır. Yemek ıılşlrmeslnl, hlllııısı;ıı 

Jıan!ur ı terini pek bilir. Bütün emeli ~ wnuşak huylu 
birlle bir yum ,kurmaktır. 

22' 

VATAN 

Karta o toru 
Ne Diyor? 

Dunkü sayımızda Kartal Bele
diye doktorunun bır hastaya git
mediğı hakkında gazetemize ve-

~ 
ı--.+--ı--

t 

rılmiş bir haber ,vardı. .) 1-+-+--+--'-ı-.ı.~.p."\= ..... .S:=i 

Kartal Belediye dloktoru B. it ı.-.+-+-\.....1......ı~l-='hoıiiif'-'""f"'~=t 
Şerefettin dün matbaamıza tele- 5 
fon ederek hadıseyi şu şe'kiLde , 1-+--'--Jl:.Wlfli'mt--9.-..li 
tavzıh et.mi~tır: ı-•"1it':4=4=....L...J 

ro _ s _ 941 

iyi ve g~zel tıraş 
olmak isterseniz: 

R 
Tıras bıçaklarını 

llHIAKkAK KUI..LANl~ız 
ve her yerde POKER t.rraf 

bıçaklan isteyiniz· 

«Salı ak.Şamüstü saat 6 _ 7 7 
raddelerinde b ir kız çocuk bana 'f 
ge:erek hastas, oldugunu söyledi. j 

Ha~ta, kurak havada bile uç çey
rek talan bir mesafede id.i. Hal- 'ft 

,, 

buki şiddetli hır yağmur yağıyor- ..._......._..._..-_ 
du. c Bir vnsıtn bu! da gidelim> 
ded•m. Kayfboldu. B.ir muddet 
bc'kledıkten onra merak edt"rek 
kapının önüne ç! ·tını. Jandarma 
karako.unun cmunde bir bayanla 
bir delikanlının harart"tu hararet. 
li kıonuftuklarını gördüm. Biraz 
sonra çocuk bir Ç!,Plak at getirdı 
ve bu atın fütüne binerek git~. 
Bayanla dei.kanlı bana geldıler. 
içeri aldım Çocuğu sordum. A 
ta bindirerek göndcrdrk dediler. 
Sizi a.mak jçin otomobil gl"lecek 
dediler. İlaçları hazırladım. Ni
hayet otomobil ge!dı. Fakat de
likanlı şoförle gonr tukten sonra 
bana czahmd buyurJTayınız, şo
för, la~t: kfler im parçalanır diye 

Harp Okuluna Havacı Subay Y etiştirilınek 
Üzere Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 
Soldıın ~ağa: l - Bir hayvan. 

2 Fakat; ltıbar. 3 Desise; Bir 
mçmleket. 4 - İfakat bulmak. 5 -
Demiryol; Anadolu Ajansı; Bayağı. 
6 Kudret; Dilsız. 7 - Eski bır 

TUrl{ dev!C'tı; Bir erkek ismi 8 -
Notn; Bir böcek. 9 - Alan; Statu. 
10 - Bina taksimatılJjta.n 11 - Ev; 
Barika. 

ı - usc olgunluk ımtihanını vernıış bulunmıık. 
ol' 

2 - Aldıklan mezuniyet dıplomıılıırındaki kanaat notu ıyi veyıı ç 
iyi bulunmak. 

3 - Olgunluk dıploma tarihinden bir seneden fazla mllddet geÇıno-
mış bulunmak. 

4 - Sağlık-durumu pilotluk hizmetine mU.Sait olmak. 
5 - Yaşları en yukarı 21 olmıı.k. 

~= -Blltı.hare hava muayene heyeti lnrıı.fından yapılacak muayen 
sağlık durumları pilotluk sınıfına mU.ııaıt ~örUlmlyenlcr isterlerse haıf 
okulunun diğer sınıflarına verllmck gibi hiçbir mecburiyete tAbi tutu~ 
mazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularına. gbre muameleye tll 
tutulurlar. 

Okul tedrisatı 15/Mayıs/94.l de bnşlıyıı.oağından talip oıantarı!l· 
bulundukları askerlik ljUbelerine müracaat edoceldcrdir. Askerlik ştıbt 
leri, yaptıraca.klan Bihh1 muayenede mUsbet netice alanlar evrakları ıle 

gitmiyor» dedi. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Afrikada 
bıl' şehir; Kurum. 2 - Bayağıca; 
l{abn kumaş. 3 - :Malolnş değeri; 
HUkilmdar. 4 - Bir uzvumuz: KU
çUk kitap. 5 - Şiş. 6 - Nota; 
Manzum yazan; !Atıf. 7 - Bir nevi 
kumaş; Açık. 8 - Kamer. 9 - Ge
cıkmek. 10 - Gelecek zaman: Yu
varlak. 11 - 1\lazhar olan; Bir ha-

rarct derecesi. 

harp okuluna scvkedileceklerdlr. (2822) , ........ .-1---=~--.... -----· 
Tlrklye c Saat 9 1 O da ha.,tanın babası 

DC~nU Bl'LMACANJN HAI.1..1 
geldC Ke~disıne chastanızı göre. 
medim> ded"m. Cankurtaran ça. 
ğırmağa karnr VC'ri di. Fakat can

Soldan Sağa: l EmınönU • Pir 

2 - Garip • La 3 - Eyi - 'Oşmek 
kurtaran da gelmedi. 

Otu'Z beş senelik meslek haya
tımda hastaya gitmediğim vaki 
değildir. Bu hastaya gidilememe. 
si sırf vasıtasızlıktandır. Buna 
mahalli polis ve jand.:ı.rma dn şa. 

4 - Elele 5 - Palamut • Put 6 

ln - Heycllı.n 7 - Yoluk - Zat 8 -

'z:ı. - l\11 - Epl 9 - Martkn - Al 
10 - lmal: Mark. 11 -1t'am; Mar-
·. ı . 

hittir.> ' 
Biz, bize verilen haberi kay

dettiğimiz gibi d'::ık.torun söyle
diklerini de yazdık. Hakikatin 
ayd.ınlatı ınusı tabii alakadarların 

Yukarıdan Aşağıya: l - Ege -
Piyade 2 - Maydanoz 3 - İri - Lll
hlt 4 NI - Abu - Ama 5 Öpüş· 
mek - Ram 6 - Uy - Mil 7 - Mc-

vazifesidir. 

\en i ı T cşriy~.t: 

lslam Ansiklopedisi 3 üncü 
Fasikülü 

Maarır Vekilllğincc neşredilmekte 

olan İslfım Ansiklopedisinin iiçUncU 
faslkUIU çıkmıştır. İçindeki yazıların 
bir kısmı, aslınd:ıkt malümatın son 
tetkik ve şartlara goro tnshllıl sure
tile kaleme alınmıştır. :Fakat yeni
den yazılmış maddeler de büyük bir 
yekün tutmaktadır. TUl'k KU!tllr 
Alemini pek yakından nlfıkadar 

eden mevzular Uzerlnck, değerli 

lı.limlerımlzln blıyUk bır C'mck m:ı.h-

1 .ııuıu olan bu nr ştırmnlarmı tertip 
sırasiylc kaydedıyoruz : 

te11lt 8 - Bel - Ama 9 - Kepaze 
- Ar 10 - 11 - Lunapark 11 Raket 
- Tilki. 

1 BOR SA 1 
!) MAYIS un 

1 Sterlin 
Dolar 
lsvlçrc Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yc'l 
İsveç Kl'onu 

1933 TUrk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1938 İkramiyeli 
1933 İkra:niyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
... u2 Hazine Tah'I. :ııeri 

1934 > > 

J\:oıınnı' 
5.22 

12!l,20 
30,00 

0,995 
12,89 

31,0175 
30.6275 

L, Ii. i 
ıs 10 
21 DO 
]!) 00 
19 00 
19 25 
61 c. 
15 50 

• 
ıra 1 

Kuruluş tarihi: 1sss. - Sorma.ye.sl: 100.0001000 TUı'k lirası 
Şube ve ajııns adcd.l: 266, 

Zirai ve ticaı1 her nm•i banka muamelelerl. 
Para biriktirenlere 28,000 lira ikı:amıyc \'eriyor 

--- d~ Ziraat Bankasında kun1barnlr ve ihbarsız tasarruf' hesaplatV' 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecck kur'a ile aşaC1" 
dakl plAnıı göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llralık 4,000 lira 11 ıoo ndct 50 liralık 5.000 ıır' 
4 » 500 » 2,000 :ıt , 
4 » ;?50 7> 1,000 J> 120 11> 4 ~ 4,800 

40 :ıt 100 » 4,000 » l 160 » 20 » 8,200 ' . 
DlKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~. 

ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı tnkdil'de % 20 fazlasile vernece1' 
Kur'alar senede 4 defa.., 11 mart, 11 haziran, 11 eylfll, 

11 '.BirlncikUnunda. çekilecektir. 

DAVET Dr. Side. 

Ahmed ı . Ahmed U, l{nra Ahmed 
Paşa. Bonncval Ahmed Pnş::ı. Ah
med b. Hasan Paşa (M. Cavıt Bay
sun), Ahmed III (Enver Ziya. Karni), 
Ahmed Hıkmct, Ahmed Vefik Paşa 
(Ahmed Hamdi Tanpınar). Ahmed 
Mıdhnt. Ahmed Rasim (Sabri Es::ıt 

Siyavuşgll), Şnır Ahmed Paşa, Ah
med Yescvı, Ahmed! (M Fuat Köp
rlilU). Gedik Ahmed Paşa (Mulcrl
mın Halil Ymnnç), Ahsa, Akdeniz, 
Akhisar (Besim Darkot), Ahund 
(Zeki Velidi Tognn) ve Akç , Akın
cı (İsmail Hakkı Uzunçarşılı). 

1935 > > ~ 50 
1938 > > 152 c~ lsıanbul Cümhuriyet M ü<ldei- TARANTO 
Anadolu Demlı'Yolu Tahvili 42 25 uprnmiıli.ğ.inde.n: 
Demiryolu MUmcssıl Senet 42 00 l sıtanbu\da ibulun-duğu anlaşı-
T. C. Merkez Bankası 105 00 

DAllİLl HA~"TALı:ıu.A8o 
(Mide ve Barsak) 

Bay Nami Bonbon Bayan Nuran Fettan 
26 ynşıııdaılır. Orta boylu esmerdir. Yiikııek tahs il 

görmüş, bir knç lisan hilen hir llukukc:uılıır. Annılnn, 

hııhııdnn ınl rıı" ~mnlştir. Bir çok kız ' e erkek kıır
deı:lerl , ard ır. lhı-.usi otonıobll kullanınağa ,.e ııanı 

l cm ege dehşetli ıncrnkı 'ardı r. 

:?O yıı':ınıtaılır. Lise tııh,.iliııl bitlrıııl-;otlr. Y e\ kaliı.ıle 
gii~~ld lr. Zcnı,.oin hlr ailenin kuıdır. t\· defa nişan . 
laıııııış \ C hiç blrlsilc ı•\lcnınonılştir. J<iiı;ük dııitları 

kendi yarattığı zanıııııd::ıdır. Fra ıısı :ı:t•a hllir, rad~ o ' e 
gramofon !:Ulnr. Otoınolıil kullanır. 

Dördüncüler (Birer Evrak 
Çantası} 

Sekizinciler (Altışar Adet 
Sinema Bileti) 

Müsabakamız neticelerini dün 
okuyucularımıza bildirı.rken bu
günden itibaren de hediye kaza
nanları gösteren Lısteyi ne<>re,Je- - Cihangirde Kumrulu so- - Yenikapı Sep etçiselim 
ceğimizi haber vermi tik. Bugün kakta 20 numara lı Kumru apartı- soka'k. 61 numarad a Necdet T unç 
birinciden dokuzum:.uya kadar mnnı!'1da General Feyzi oğlu f bil~k. 2 - Tak'Sim Ayd ede cad
olan hedtyeleri kazanan yirmi F-cyzı. 2 - Yakacıkta Ayazma 1 desı Hatay apıırtımanın.da J\]. 
yedi okuyucumuzun isim, adres sokağında merhum Pertev ~ızı Yahya. 3 - H imayaeictfal so-
ve kazandaklan hediye1erı derce.' Salime Şirin. kak Kırcabucak aparıtımanında 
diyoruz. Yarınki sayımızda do- B • •1 (B' K d El M .Cüncr. 4 - Alpullu. K o loni 
kuzuncudan itıbaren hediye a - eşıncı er ırer a ın No. 2 72 Adviye Nart. 5 - Ni-
lanları neşredeceğız. Çantası) şanHış Valikonağı caddesi 6 nu-

Bundan başka, yine vadettig~i.. marada .N uri Saran. 

miz veÇhile, bir.binle baş göz 
edılmesfoi karilerin münasip gör
düğü çıftlcrin rl"sim ve vasıflarını 
ne re devam ederek bugün de 3 
numaTalı erkekle 15 numaralı 
kadının; S numaralı erkekle 24 
numaralı kadının; 6 numaralı er. 
keıkle 22 numaralı kadınm resim 
ve vasıflarını veriyoruz: 

Birinci (Lüks Radyo} 

l - Fatihte Gelenbevi mahal. 

lesinde emekli yüzbaşı Muammer 

Cebeci. 2 - Beyazıt Tavşantaşı 

1 O n umarada M. Murat Bebekli. 

Altıncılar (Birer Likör takımı) 
1 - Edirnede İsıanbul cadde. 

s .-de Ha an 'kalfa kerimesi Nec
miye Berin. 2 - Samsunda Ah
met Pekbilek. 3 - Şişli Halas
kargazi caddesi 30 1 numaralı 
Ömerbey apartımanında R.kkat 
Cizer. 

Üsküdarda, Çam~ıcada Nimet 
Dinçer. 

lkinciler (Birer Çay Takımı) Yedinciler (Birer Vazo) 
1 _ Edirne, Ayşekadın 80 1 - Kaıumpaşada Nalıncıyo-

nunıarada müte'kait gümrükçü lıı.. kuşu 64 numarada Asiye Aygen. 
mail Faik Bozkır. 2 - Çamlıca 2 - Edirnede Çarşibol'unda Se. 

Dokuzuncular {Birer 
Mürekkepli Kalem) 

Esldııchir Cümhuriyet 
mahallesi Sakarya caddesi 9 A 
numarada Şeref Demireş. 2 -
İstanbul Beyazttta H u'kuk Fakül
tesi:ıde 69 3 1 numaralı Necmi 
Altay. 3 - Bakııiköy Saı'kızl ıyalı 
sokağında Mıhrıban A~ök. 4 -
Nisantaş, Hacıemin soka k 22 
nu~arada M. Özden. 5 - P iya• 
de ve Atış okulu üçüncü bölük 
konıuıtanı Sadi Sargu t oğlu Eren 
Saırgut. 

Müsabaka Hakkında 

Bir Mütalaa 

Fikir Alemımlzln bu kıymetli ese
rini bUtUn karllcrlmlzc hararetle 
tavsiye ederiz. 

İlk iki fasikülün mevcudu kalma
dığı için yeniden basılmı:ı.ktadır. 
Eğer tik sayıdan başlıyarak takip 
etmcmişsenız bu fıl'snttan istifade 
edeı·ek bu mükemmel esere sahip 
olmak fırsatını kaçırmayınız. 

ca edeceğim. Bu müsabaka haki
katen çok lüzumlu içtimai ıbir 
muadeleyi h alletmek gtbi orijinal 
bir fikirle ortaya atılmış ve kari
lerinizin ekseriyeti tarafından lfı. 
yik olduğu ala'ka ile karşılanmış
tH". 

Yalnız bir nokıtanın tamamile 
vazıh olmamasmdan dolayı oku_ 
yucularınızdan bir kısmı benim 
gibi düşünmüşler ve resimleri 
neşredilen kadın ve erkeklerin 
h epsini {yalnız birer defa) ev
lendirmek kay.gı;sına dü müş1er
dir. Eğer en münasıp crk('klc kcı.
dını biribirile evlendirmiş olsay
dık, geriye kalan kadın ve erkek. 
leri birbirleri!(' evlcndirımek mürn 
kün olmıyacaıktı. Yukarıda arzet
t iğimiz. no'kıta aydrnlutılm ış olsay_ 
dı, çift·ler üzerinde daha fazla it
tifak hasıl olacak ve bu suret1e 
müsabakanızın gayesine daha uy 
g un bir mahiyet arz.etmiş olacak. 
tı. Fakat ne de olsa ic;ıtimai bir 
müesseseyi alakadar etmek iti
barile fikir cınteresao ve alınan 
nctice1er azım ınamıyacak bir 
duTumdadır. > izzet Tarh an 

* [M~~'bakada gaye otuz er-

Kısıklıda Nimet kızı Prens. lime H a,net Bön. 3 - Pangaltı. 

1 ( K 
1 5 f} cfa M~uhat Özlü. 4 -1zmir Kar 1 cVatanın dalntl b ir okuyucusu 

Ü<;Üncü er Birer O aa 1 şıyakada Süleymaniye sokak 37

1 

ve cKim :kimle evlcnmelih mü-

kek ve otuz kadından otuz çift 
te~il edilme.siydi. Fakat guyn 
h e&es ittifak etımiş gibi bir ka
dına kimse münasip koca bula
mam ış. bir 'k ız hak'kında da iki 
erkekte ayrı ayrı ekseriyet top
lanmışbr. Bu hal iotıdağan tah
min edilmiyen bir i timai nok
tadır. Herha1de bu müsabaka iz
divaçta uyıgunluğun nasıl telakkı 
edildiği hakkında çok meraklı 
bir iç.timai ank('t tesırini göst('r
mi. ır.] 

1 _ Kocamustafapaşada Meb numarad a Bülent Akikanat. 5 - saba'kanrza iştirak ed enlerden bi. 
rure Gonca. 2 - Kadıköy Ba- istanlbul Beled iye civarı Dostluk risiyi~ Bu vesile ile bir kaç söz 
hariyede Macide Sumer. 1 Yurdu sokağında Ferıde Çınar. söylemcklığime müsaadenizj ıi-

lan Bo d r um Halk.im muav ini A li MÜTEBASSISI Osmanlı Bankası 27 00 
T. tş Bankası (Nnma muhar.) 9 40 Fuat G e:dik"in acele m emuriyeti- 5 

Tünel Şahdeğinneni Sok. NO. 
Şirketi Hayriye 26 00 mize müracaatı. T el. t 9206 

2 den 6 ya kadar NUK UT 
Türk Altını (Reşat) 
Türk Altını (Hamil) 

27 20 ...................... ....... 
25 90 r..----------., 

Türk Altını küçUk (Hnmtt) 
TUrk Altını küçük (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

25 1s \ V.l.TAJI Gazetesi 
24 85 tı..AN FlY ATLABI 

119 00 -120 50 

Abone Ücreti 
Tllrldye clalılllDüe: 

Senelik G aylık 1 aylık pıJ 
-------~t 

> > (Hamit 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Mecidiye 

12'.'.I 00 
3 :ıt 

70 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrü : Ahmeı 

Em.lD YALMAN - Basıldığı yer 

VATAN MATBAASI 

~PARA . 
' BAYAT YAIUŞ111>'1l'f 

rT. iŞ BA 
K ü!;Uk Tasarruf Hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

l Ağustos, 3 1kinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 !il 750 > = 1500.- > 
4 > 500 » = 2000.- '> 

s > 250 > =2000.- > 
35 > 100 > = 3500.- > 
80 > 50 > = 4000.- > 

300 20 > - 6000.- > 

s 

' 11 

• 

::ı:z 

• • 
• • • 
• :ıt • 
lt a • 

Devlet 

• 

750 

100 
75 
H 

HOO '160 - ~ 
Hariç memleketlare: • 

Senelik 6 aylık 3 &1bk ~ 
~~~--~~~-_...,,...- .~~ 
2700 1410 K 

'(~ 
800 / 

,..._ .. ~ -..~ . ll. 

iDARESiNi BllUI ıs BANlıCASINl>r 
•İKR~~JXEl..İ HESAP AÇJı/l 

z== :zea ~ 

Demiryollan ilanı~ 
15/5/94.1 tarihinden itibaren: 

ı-ı>'t~ 
Fevkaıtı.de muvakkat tenzılıltlı tarifelere aid şeraıti tatbl ~ !3 

·ştı•· 
tekrar sevkıyat hakkında.ki ı ve 5 lncl .rnnddelcrı cleğiştırtlıtı1 ""ıı • 
tarihten itibaren her hangi iki ıstıısyon arasındaki nakliyata. tt 
tatbik olan tenzilli tarifeler e tev!lkan mevridinc gelen hamuıclcr 11,.,.. 

ıc • ıum edildikten sonra lstenılirse yeniden kaydettirilmek surctı 
vagonlar dahilinde diğ'er bir istasyona tekrar sevkettirilir. 1 ~ 

Tekrar ııcvkedllen hamuleler, tekrnr sevkedlldıklcrl maJırrÇ 
1

1 
ı.ıl 

.n•() 
yonlarına mahsus larlfclerdC'n ı tl!ade edemez. Mcvritle nnıl<BJ• "'eli' 

c' tcnzillı.tta.n istifade etmiş olan hamulelerin tekrar scvlderindc #' 
nakle aid ücret, nakil mesafesinde kabilı tatbik tarife ucret.Ute 

suretlle ref:ediHr, ' ~ 
Fazla tafsilat lclıı istasyonlara mUrucaa.t cdilmclldir. «25051 

' 


