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Dünkü milli küme 
maçlan tafsilah 

Bugün 4 üncü Sagf ada 

Samsundan 
Ankara ya 

Bugün Ebedi Şefin manevi 
huzuruna açık alınla çıkı· 
Yoruz, çünkü emanetini a
ziz tuttuk. 

Asil Tiril ıenç liii Milli Sel 
At yanşlarmda 

'<azan: Ahmet Emin YALMAN 

~ tatürkü hatırlamak için 
ih filan ve falan tarihi güne 
t tiyacımız yoktur. Atatürkün 
f ~ kılğı topraklar altındadır, 
b.a at ruhu her zaman bizim ru. 
lllnuzda ya§lyor. 
~aten, Mustafa Kemal, Türk 

~ın ve iradesinin insan §ekli
~ girmiş bir timsali değil mi-
8lk? Karanlık günlerde başımız 

. ılınl§tı. Varlığımız, istiklali
~ ~ehlikede idi. Yaşamak ve 
h a~us talile çarpışmak azmi 
B e.pıınizde katra katra vardı. 
.u katraların müşterek bir iç
~a.i kudret halini alması için 
ı:ıe§tirici bir rehber lazımdı. 

Aiiiyonlarca Türk içinde en ce-
~~· e_n .cür~tli, en akıllı, en u
l dı gorüşlü O idi.O, çekti, top
ç~ ve müşterek gayelerimiz i-
ırı harekete getirdi. 

b ~tatürkün ruhunda toplanan 
hu ıçtimai kuvvet katralan da
la canlanmış. pekleşmiş, şuur
~ınıı~. iradeleşmiş bir şekilde 
ın Ianınıza geri geldi, kanları
~ 12.a kanştr, bu sayede başımı-

.. Yilkseklcrdc tutuyoruz. Her 
rnku hadiselerin f evkınde ka-
Yoııız ve her türlü aksi ihti

~llllere, kendimize güvenerek, 
~ ~oruz. Ebediliğin nuru, bi-
2" nı Jçin her türlü muvakkat ka
da~lıklan aydınlatıyor, sisleri 
agıtıyor. 

b .~~türkü kaybettikten sonra, 
lıUtun dünya ile beraber şiddet
' buhranlar karşısında kaldık. 
~tatUrkün tabirince TUrkiin 
a ~kus tallini yenen yUkaek ve 
Sil insanı, çok şükür ki başı-
~a 'bulduk. Zaten kurtarıcı 
d leleri beraber balanmllar-
ı. 8iri düşünmüş, ana pllnla.n 
~ınL~, diğeri cephelerde, Lo
~~d_a, iş başında gerçekleştir~ 
~ı. 

~ llu.kadderatımızın en usta el
et..~ olduğuna emniyet duy
~q, huzur duyduk. Hiçbir tel
d~e kapılmıyarak, hiçbir teh
d 1 ten yılmıyarak kendi mukad
\' eratımıza tam minasile hakim 
~Sahip kaldık, birliğimizi mu-
81,_~ıa ettik, şerefimize, namu
-'411Uza el sürdürmedik. 

.19 Mayıs, Atatürkün yirmi 
~ S:ne evvel Samsuna ayak 
ı Clstıgı, milletin esaretten, zil
~ten kurtuluşu için ilk kati a
d"lttı attığı günün yıldönümü
'ttl.~r. Bugün Ebedi Rehberimizin 
~ ab~~vi huzuruna açık alınla çı-

a_ ılıyoruz. Çünkü emanetini 
~ tuttuk, bizden beklediği va. 
da elen yerine getirdik. Bun
~ n sonra da, en aksi ihtimaller 
g ~ısında 'bile, bunlan yerine 
bieti_rebilmek için lazım gelen 
d rlık, güven, azim ve irade biz-
e tanıamile vardır. 
~ °l'Urk istiklal hareketinin do. 
l'a § glinü, gençliğin tabii bay
~ ltııdır. Samsundan Ankaraya 
~u tertip eden, Ebedi Şeften 
ı:ıe ~ Şefe haber ulaştıran, ema
eı tı Vilayet hudutlarında elden 
~·e .veren gençler, Türk gençli
~n~n Şeref ve istiklal yolları U
t!(l:1ndeki ebedi koşusunu temsil 

1Yorlar. 
~;ur~ gençlerinden ?inlerces~ 
ha bınıercesi bu sanıyede dag 
tı~~~rında, sahil boylarında is
"ii aı bekçisi sıfatilc vazife gö. 
tl:ııYorıar. Bu gençler kavga ara
~a Yorıar, fakat yurtlarına sata
~l n olursa Türk hamaset tari
~ene eşsiz destanlar ilave etmi
~ hazır bulunuyorlar. Sarsıl
~et~ at.imleri sayesinde memle
te 1 ?arpten korumak için de, 
aı~"'uze uğrarsak bizi ve ide
liğerı~i en saf şekilde temsil et
~a~~~ insanlığı zafere ulaştır-
2"u2:. ıçin de onlara gUveniyo-

~aAtatUrkün tam 22 sene evvel 
att~ Una çıkmakla. ilk adımını 
· ıgı lstiklal milcadelesi, c:ha-

~ti görelim, kuvvetimizi he
• ·t,. .1 • lırn .. diye bağıran türlü, 
haı l.i bo~~nculara, korkaklara, 
~il n~ere rağmen kazanılmıştı. 
h 2: un de baz::ın açıktan açığa, 

n kı ık bir sesle : cHakikat
<oc,amı: sa. 4, Sü. 5 te) -

Bugün Atatü~k'ün 
A 

manevı huzurunda Ankara, 18 (Telefonla) -
l\lllli Şefimiz at yantlannı .f&' 
reflendlnnlşlt'!r 'e k01}1l yerini 
dolduran binlerce halk taratua
dan 11lddetle alkışlanmışlanhr. 

Bugün Atatürkün kurlu
luş hareketine başlamak ü
zere Samsunda Anadolu 

lar içinde dahi vazifen Türk 
istiklalini ve Türk Cümhu
riyetini kurtarmakt.r. Muh-

taç olduijun kudret damar 
larındaki asil kanda mev
cuttur.,, 

Bu sözlerin ifade ettiği 
ruh, bize istiklal Harbini 
kazandıran ruhtur. Türk 

topra~anna ayak badıij~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~\ 
nın yirmi ikinci yıldönümü-\ 
dür. Türk gençliiji bugünü l 
kendine mahsus bir bay
ram günü biliyor. Her Türk 
genci, bugün Atatürkün 
manevi huzuruna çıkacak, 
Atamızın vasiyetini hatır-
dan geçirecek, onun huzu
runda azmini, imanını taze
liyecektir. 

. Atat-ürkün gençliğe va· 
siyetinde ıu sözler vardır: 

·"Bir gün istiklal ve cüm
huriyeti müdafaa mecbu
riyetine düşersen vazifeye 
atılmak icsin içinde buluna
cağın vaziyetin imkan ve 
şartlarını düşünmiyecek

sin! 
..... Ey Türk istiklalinin 

evladı! işte bu hal ve ıart-

• 
Samsun -

Ankara 
koşusu 

Baslarken . 

• 
- Hangi yoldan 

gideceğinizi bili

yor musunuz? 

-Elbette, Ata

tür~ün yolundan! •• 

gençliiji bunu anlamı11 
kavramı§, benimsemiıti;. 
Atatürlcün vasiyetini tam 
bir ıuur ve imanla tutuyor 
ve her vakit tut~caktır. 

Bayrak 
Bu sabah 8.30da 

Ankarahlarda 
Kalecik, 18 (A.A.) - ÇanJmn· 

dan gelmekte ulan bayrak ba
glln f!Bat 14,SO da \1l&yet hudu
dunda teslim alınnuşhr. Bayrak 
Ankaraya doğru yoluna devam 
etmektedir. Yana sabah ..t 
8,80 da Ra\·ll'de Ankara atleUe
Jine te,·dl olunlM'.'aknr. 

Amerika harbe 
girmiye hazır 

Donanma, Fransız 
gemilerini zapt 

emrini aldı 
Londra, 18 (A.A.) - Dail7 

Mail'in diplomatik muhabiri 1'•· 
zıyıi?r: 

Londrada meaul mahfillerde 
bildirilıdiğine göre, Amerika Bir
letik devletleri, fimdiye kadar 
hi9bir zaman olmadığı derecede 
harbe gnneğe hazır vaz.i,yettedir. 

Aımerika donanması açık de· 
ni.zıde rastadığı butün Fransız ae. 
mHerini müsadere emrini alsnıt· 
tır. 

.Bo.ton radyosunun ibildirdili· 
ne göre, Amerıkaya gitmek üze
re yOLda bulunan bir Fransız tı• 
caret pmileri kafileainua m 
dere ediJeceii ~ Vaşingtonda 
11Öylenmekte .idi. 

Dük Daosta 
teslim oluyor 

Kahire, 18 (A.A.) - Resmen bll· 
dirildiğine g1Sre, DUk d'Aosta, Anı· 
baalagl mıntakasındaki İtalyan kuv. 
vetıerinin teslimini teklif etmiştir. 

(Son bir telgraf HabeşllJtanda ate, 
kfllllldiğlnl 'e mllzakerelerln ~ 
j'tnı blldinnektedlr. Bu telcraf be
.flncl sayfamızda.dır.) 

General Dentz 
Suriye ve Lübnam 

müdafaa emri almış 
Beyrut, 18 (A.A.) - Suriye 

ve Lübnan Fransız yüksek komı· 
seri General Dentz, bu akşam 
sa.at dokuzda Beyrut • Şark rad· 
yosu ile a§Bğıdaki hitabeyi .irad 
etmiştir: 

Fransızlar, Lübnan 'lılar, Suri
ye'liler, 

Mareşal Petain'in hitabesini 
(Devamı Sa. o, sa. ı de) X/X 

(Fransa, Suriye ,.e lraka alt dlter 
telcraflar da beşinci sayfanuadadır.) 

GONON SESi 

Spor ·Bay~amı 
münasebetiyle 

Yazan: 
811AT NUB) 

gilneş, yatmur demeden çolak ~ 
cuk arasında ko,~ Ye 

y~arma yalrnpruyacak ~

Ja batın'JIP ~ğınşnıalarma '* 
tti.rlil aJul udiremezdlm, 

Bua bqb. plletlmi utananlıt 
tMcllk ettlftlll _,, ı in ba -

_,.. aldJi- -- ...... 
tur. 

On sekizle rlmd ..... .._ ...,.. 
Sporaa ehemmiyetini t1011 zaman. •mda en kabllı,ıeal .,. 11411111 ..,. 

lan. kadar anlamadJlımı ve ~l ~uklann deniz cllplerlalt• ...... 
de sirdüföm fena feklllerlne al •· mu, ha\·a taba.kalan •r p .,.. 
Dank lldm da aJeybJmJe balandu- nadıkları korkunç cıe>e •• o,._ 
tamu utanarak itiraf edecettm· pek ilA. cösterlyor ki. brp .... 

KellCll. beAbana nihayet İsveç tık yalnız fedaklr ve matı piyade 
JbnnuUfl tarzında bazı ekzersls. ordolarlle IJManı.cak bir 1f detll
lerl; at, av, kürek ve yelken eğlen- dlr. Bu pce olmaZlla yana ıece, 
cıeJerlnl vöcot ve ruh sağlamlığına • yahut ono takip edecek kırk, elli 
hizmetleri ltJı.rtle kabul ederdbn. • pcecJen bli1nde mutlaka penaM 

Tam çaJqma yaşında gUçUl, lmv- clbl kanatlan tutuşarak d...,_ 
•etli pıaçlerln futbol 8811alarnıda, nl bUea paç çocuktaki ate!} ,...._ 
bok• ringlerlilde, koı;o yollanilda tuarlo bir '-atan sevglalndea mı. 
kenclllerinl, biriblrle.rlnl ,.e zaman- JlıU'ettlr ! lnwana öyle sell7or lılt 
...._ telırıf etmelerim s•J'Miz P. (Latfea •Jfa11 çeviaW.) 
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Nasıl Geçti 
iki fafadan yumurtaya mukabil 

Taze havyar ... 
Yazan : Belila Tevtlll llAŞ8KÇ1J 

• 
T clıf ve tercüme hakkı tamamile mcthfuzdur 

ilATA1'f'· 

Oniversitelilerin Tetkik Seyahatleri 
ilk grup, 

Maliye Vekilinin 
· tetkikleri 

bu ayın yirmi beşinde Uludağa gidecek 
Üniversite ve yüksek okulların j takdirde, nol"mal olarak eylulde ı------

im~ ihan!arı. I;>itmiş ve fakülteler a~ılacak ımtıhanlara ıgirecekler. Maarı'f Vekı· ı 1· 
tatıl edılmıştır. 1 lukuk ve lktısal ı dır. 1 
fakültclednin imtihan neticeleri Bu seneki tatilde üniversite la. 

= 19. 5. 941 ---------

Yeni bir tehlike 

N aared8in Hocanın ıner 
hur ve çok güzel bir fılc• 

rası vardır: 
• -1e Bir adam koıarak gelmış 

Hocaya demit ki: 
- Hoca, bir tepsi bakla•• 

götürüyorlar. 

- Bana ne! 
- İyi amma tepsiyi sizin ue 

götürüyorlar. ~-a~~<:ın ~·İtmi .?irinci ça.rşamba le"beled profesör ve d.oçenllerm Ankaraya gı·tıı· 
gunu, dıger fakultelere aıl olan· rıyasetınde ve muhtelıf gruplar 

- 33 - Şehtımizdc bulunmakta olan Mali· lan da müteakıp günlerde talebe. halinde tetkikler yapmak üzere 
- Madam dcdı. MUsyU Damgar ka bır gece daha çıkmak fırsatını ye Vekllı Fuat Ağralr, mail yıl nlha- ye bildirilecektir. yurd seyahatlerine çıkacaklardır. 

Maarif V.cklli Hasan .l\11 Yücel, 
Ankoraya gllmek Uzerc şehflnılzden 
ayrılmıştır. \'ekli, lsla!!yonda Univcr
sıle ı·ektöı U. maarif mUdUr 'e mU· 
fetlişlcri ile GUzel Sanatlar Akade
misı mUdUrU Burhan Toprak ve dost 
!arı tarafından ug-urlannıı,tır. 

- Sana ne! 
Bunun gibi, 90 milyon doı-t 

kıymetinde ziraat mahsulü J&;· 
merika limanlarına getirilmİf d,. 
yeceğim, fakat: 

dünyanın en terblyelı ve en dürilst .şımd!den hazırlıyordu. yetinin yaklaşması mUnasebellle şeh lır.t hanlarda m~va.Hak olamı· ilk grup Dr. Fuat Baykal'ın riya· 
ıı.damlanndan b!rlsidır. Bız m oteli. Saat on ikiye doğru otele girdiği· rlmlzdekl vergi tahsillltı ile diğer yan veya herhangı hır sebep ve . d k" . I "k t"'tl d b 

1 
1 · · • k d 1 setın e ı JCO oıı e u er e u-mtze iki senedir hemen her ay gelir m!z zaman bent bUyUk bir nezaketle mali işler hakkında tetklkatta bu· mazeret e ıştıra e emı.ren er, • b 

b rkaç hafta oturur, Danimarka hU· asansöre bırakırken ertesi gUn boş ıunnıuş ve bu hususta DeCterdar Şev ıkmal imtihanları hakkında Veka. lunmak üzere bu ayın yırnu e
ROtneti namına şlmcnaırerler alır, vaktim olup olmadığını sorcıu. Ben ket Adaldan izahat almıştıı·. Öğren· Jetten bir iş·ar vukubulmadığı şinde Uludağa gidecektir. 

- Bana ne! Diyeceksinia· 
Bu muazzam stokun lnıilt,. 

reye gönderilmelc üzere oldll• 
ğunu ilave etf eceğim, bu sefet 
de: 

Berllnın en ytlksek adamlarllc temn.s de: dlğlmlze göre, bu yıla alt vergi tah. 
&.adır. Şimdiye kadar onun en kUçUk - Maalesef bUtOn gUn meşı;ulllm. silıltı evvelce tahakkuk ettirilen mlk 
bır şeyi görülmemiştir. Ve otelde Benim burada bazı TUrk <lostıarım tarın ylizde seksenini bulduğu tah· 
Kendıstnt hıı; bir hanıma takdim et· var. Her gUn onlarla beraberim ceva mln cd!lmlştır. Sosyete Şilepin vapurları Metruk meıarlıklar 

kaldırılıyor 
- Sana ne! Diyeceksiniı. 
Evet, size ve bana ne ariıd'" 

böyle bir §eyin altından dostd° 
muz İnıilir:ler için nasıl bi~ t~~ 
like çıkabileceğini hiç dlijUnu-' 
nüz mü? 

<t rmemlştlr. Bu karanlık sa1onda o· bını \'efdım. 

turmaıtLınsa bir lokantada oturup Odama gırıp kapıyı kılltledlltten Darülacezeye yardım 
gurUşUrsUnUz. Daha. münasip olur. sonra aynanın karşısında saçlarım- C . t · 

• 
Devlet Denizyollarına devredildi 

Bcledıye, Topkapı dışında kapının 

hemen karşısına isabet etlen Maltepe 
yolıiylıı Yedikule bllylik asfaltı ara
sındaki yolu darlaştıran metrilk me· 
:r:arhklan derhal kaldırmasını !Uzu· 
munu icap edenlere bildirmiştir. Bu 
mezal'lıklaı·da makbeı·eleri olanlaı·, 

bı: ay sonuna kadar makberelerinl 
o cl\'ardnkl bUylik mezarlıkta bele· 
diye tarafından göstel'llecek yerlere 
nakledeceklcrdir. Knldırılmadı~ı tak 
aırde belediye kalBırtacaktır. Bu me
zarlıltlar kaldırıldıktan sonra yapıl. 

makta olan Maltepe şosesi ve Yedi· 
l\Ule asfaltı !Uzumu kadar genişlet!· 
lecek ve arada boş kalan sahada di
klle:cck yehl fldanlaıla yeşillendiıi· 

ıec~ktır. 

z tel\ sızı davet t?ttlğl lokanttı. bızlm dakl firketeler! çıkarırken l{ımbanın 1 emıye 1 

otelin lam ka"'ısındadtr cMersedes ışığı tam gözlerimin tçlne aksetmiş· DarU!lceze yardım cemiyeti adıyla 
Ptı.lllS derler. Bcrlinın en kıb:ır yer· ti. Orada yıne dimağın ve dü~Uncele· Şl·hı ımlzde kurulan cemiyetin nizam. 
tçrinden birisidir. 1 ın .şahsıyetlnl gördUm. Bır harpten 1 namesi vıllıyete tevdi edilmiştir. Ce· 

E\·et ama dedım. Biraz C\'Yel zaferle çıkan bir kumandan gibi mağ mıyetin mUesslsleri arasında vlltıyet 
yrmek yedlğlml so'yledlm. lki kere rur kalbin şahsiyetine bakarak n şc. parti reisi ile bazı tanınmış tUccar· 
~ mek yenmez değll mi? it neşeli: c- Aferin, kUçUk! Bu gc· lar da bulunmaktadır. Cemiyet aza· 

Eti Bank, Dcni.ı: Bank ve İş 1 edılınıştir. Üçü d e ycnı olan bu 
Bankası tarafından evvelce mÜŞ· gemilerden Demir 6 3 30, Krom 
terek en tesis edilmiş olan Sosye 5 700 ve Bakır 7 350 tonluktur. 
te şilepin devlet Denizyollan ida. Bu gemılerle beraber mürettebat_ 
resine devd muamelesi yapılmı§• lan da Sosyetenin diğer memur 
tır Sosyeteye ait bulunan De- ve müstahdemleri ile devlet De· 

- Çıldırdın mı yahu, merıılb 
kellerine doksan milyon dolarbk 
yiyecek girmesinden lnıili•let' 
nasıl bir tehlike gelebilir. .,.. 
olsa olsa, eğer bir İafe sıkınldl 
melhuz ae o tehlikeyi defed"• 
diyecekıinir. 

MUsyU Damgar lli.kırdımızın uza- ce senden memnun kaldım. Açlığın i lı.rı her ay muayyen bir aldat vere· 
mumdan ter döküyordu. Direktöre karşısında mukavemet gösterenden eeklerdir. Bu aldat yekQnunun daha 
uzun uzun bir şeyler anlattı. Direk· artık korkulmaz. Diyordu. Kalp de 1 şimdiden oldukça ıntihlm biı· yeküna 
tör tekrar: dimağa sitemlerle dolu bir sesle: 1 baliğ olduğu 6ğrenllmlştır. Cemiyet, 

Madam, dedi MUsyU Damgar c- Kuzum benlmlo uğraşma artık, ı şehrimizin muteber tUccarlarına mU 
• lze tekrar rica ediyor. Yemek yeme yorgunum, yarın çok işim var. Hem l'acaaUa teberruat dileğinde buluna· 
seniz de bir limonata yahut bir kah. de karnım aç. Bir şey yemezsem u· cağı gibi, muayyen zamanlarda kon4 

\ e içersiniz. Bunu kabul ederseniz yuyamam. Diye şikayet ediyordu. serler, temsiller ve toplantılar da 

: K B k dl d k' nizyolları idaresi .emrinde vazife. 
mır, rom ve a ır a arın a ·ı l . d d ki d' ş·1 k 

erıne evam e ece er ır. r e-
şilepler mıntaka Liman Reisliği tin tasfiye muamelesine mayısın Kazın ayaiı hiç de öyle de~L 

Bugüne kadar f ngiltereyi istiJi• 
ya muvaffak olamıyanlar, o ad! 
ya böyle muazzam bir yiyecı
atoku girdiğini öğrenir ö~ 
mez, bütün işlerini gÜçlerini lw 
rakarak lngiltere adasına ne bş• 
hasına olursa olsun ayak .,... 
mak için kafalarını yoracaklar· 

tarafından devlet Denizyolları 30 uncu gününden itıbaren baş
idaresi namına devir ve tesçıl !anacaktır. 

tarafınızdan bUyUk bir nezaket eseri Akşamdan odamda yarım franca· tertip edecek ve bu suretle yardım 
olarak te!Akki edecek. in kalmıştı onu ycdım. Ve uykuya mllüarını çoğaltacaktır. Yürüyüş marşı müsabakası Afyon yükseldi 

Peki dedim. Gidelim, fakat tek· yattım. 
rar edeyim ki ne bir şey yerim. Ne Ertesi gUnU kolumda samur kür-
le içebilirim. !{Um asılı ve ellmde Fehlme Sultanın 

Muvafakat cevabı Uzerlnc MUsyU dUğün hediyesi olarak \'erdiği zarf 
f)amgar bUyUk bir memnuniyetle te- ve fincanların paketi olduğu halde 
tekktır etti. Netllbek Ştrasede acemlcıin hah dUk 

Mükellef lokantadan içeri girdiği· ktmına girerken blltün Umidim onla
miz zaman garsonların yerlere kadar rın schavetlnc bağlanmıştı. 
etJlerek MUsyU Damgarı selO.mlııyış- DUkkAndan içeri girince dün bana 
lanndan oranın maruf bir siması ol· kartını veren S:ı.dikof hemen yerin· 
duğunu anladım. den fırladı elimden kUrkU ve paltetl 

En iyi yerde bir masa verdUer. aldı ve bana yer gösterdi ve: 
MilsyU Damgar yemek listesini eline - Bu kUrkU bize bırakırsınız. Biz 
aldı. \'c bana dönerek ne arzu ettiği. iyi muhafaza ederlz dedi. 
mi sordu. Ben de işaretle hiç bir şey - Evet, dedim. İnşallah çalışır P3· 
ylyemiyeceğinıi tekrar söyledim. Bu ra kazanırsam, verece~ıniz parayı 
nun üzertne o, garsona birçok emir· size öder yine kUrkU geri alırım. Bu 
Jer \'erdi. Biraz sonra yemekler baş· fincanlar da bana bir Sultanın he· 
!adı. E\•elllL taze havyar kızarmış dıyesldir. Diyerek paketi açtım. Ce· 
francala ve tereyağ geldi. ve beyaz bimde bir de hnltik Uzcrlne kabart
şaraplar bardaklara kondu. ma, kurandan bir llyet yazılı bir iğ· 
Doğrusu ben havyara bayılırdım. ne vardı. Onu dıı Sadikofun önUnc 

Otelde yedığim iki rafadan yumurta koydum. Bu iğne Hındıstandıın gel· 
bu taze havyarın karşısında iştlha· mlş kıymetli bir antika idi. Sadlko· 
mı kapatacak kadar Uzerimdo mü· fa: 
esslr olamamııjtı. Fakat bu gece ba- - Bunların hepsi için bana ne ka 
na yalnız dimağın şahsiyeti refakat dar para ikraz edersiniz Bey efendi? 
ediyordu. Ve hiç bir şey yiyemlyece· Dedim. Uç Acem aralnnda biraz mu 
ttml otelden çıkarken bu adama söy. zakero ettiler. Sonra Sndıkof bana 
Iemiştlm. dönerek: 

MUsyU Damgar ince kızarmış fnın _ Hanım Efendi, size şimdi Uç bin 
celanın Uzetine evvcııı. tereyağını ve mark versek yetişir. Daha fazla ve· 
sonra da bol havyarı sUrdUkten son· remeyiz, çUnkii Alman parası çok 
ra tabağı bana uzattı. GU!crek: düşüktür. Hem de her gUn daha dli· 

- Buyurun. Dedi. Ben de gUlerek ştıyor sonra siz, ödeyinceye kadar bu 
başımı salladım. Fransızca: paranın hiç kıymeti kalmaz. Dedi. 

- TeşekkUr ederim. Fakat yiye· _ Acaba dedim. Bu para benim 
mem. tmklnı yok dedim. otf'lin bir hııftalılt hesabını ödeyip 

- Belki havyar sevmlyotsunuz? tuttuğum odaya sıdıneeyc kadar ye-
ı - Çok severim, fakat yemelt ye- tışecek mi? 
dlm. Aç değılim. _ Yetişir, yetışır. dedi. l{ahvaltı-

Ha\ yarın arkasından gUzel kızar· n~la beraber gUnde Uç yüz mark O· 

mış bıl." tavuk etrafı muhtelif sebze· tele verseniz yine size Ustelik para 
!erle Süslenmiş, yanında yeşil sala ta kalır. sonra g{lya eski bir dost gibi 
le beraber ma583a geldı. başını salladı ve tekrar s8ze başladı : 
Garsonların ta\'Uğıın en iyi parça· _ Hanım Efendi, dedi. Hiç sizi 

!arından lkc.o;erek sebzelerle hazırla. biz sıkıntıda bırakır mıyız? Çnlışa
dıklaı-ı tabağı bana doğru uzatırken cak olan bir adam burada açıkta 
ı:f&rct ettım. l\lUsyU Damgarın önU· kalmaz. Sizin için bir de gazeteye 
ne koymalarını soyledım. llCın veririz. cParlsten gelen bir Ma· 

Zavallı MUsyU Damgar, her halde dam iş arıyor.> deriz. Bakın göre
dnu'Unde böyle inatçı bir kathnla ye· ceksiniz ne çok para kazanacaksınız. 
mek yememişti. Hayretler içinde: Almanlar Parts ismini işitince elek

- Hiç olmazsa bir lokma yeylnlz trlklenmlş gibi koşarlar. 
dlye işp.ret etti. Ben şu adamın bana verdiği Umlt 

Çok, tokum yiyemem dedim. ile kalbimdeki Umlhılzllk birbirine 
Nezaket.en bir yudum şaraı> ıçtim. çarptıkça hemen hemen ağlıyacak 

Tavuğ\I müteakip yemişler \'c şam· kadar mUteesslr olmuştum. 
panya geldi. Fakat yenip içilmedi. - Sizi, dedim bentm karşıma za. 

Yemek salonunun yanında bir de hir Allah çıkardı. Bana yaptığınız 
411ans salonu vardı. Yemek arasında bu yardımı hiç bir zaman unutmıya
btlyük gece tuvaletleri giymiş sarı 

cağım. 
Alman kadınları sımoklnli erkekle· Sadıkof tekrar etti: 
rtlc dans ediyorlardı. Mcrscdes Pa· 
lasın mUziğl pek güzeldi. Koca ye· 
mek salonunda gece tu\•aletl giyme. 
mlş yalnız MUsyu Damgar ile ben 
vardım. GUndUzlUk koslümlel'ln için. 
ae biz biraz gke çarpıyorduk. "MUs
yU Damgal' bana ı arctle iınlat.ıyor-

.du ıu, eğer da etmek seviyorsam 

- Eğor iyi dikiş blliyorsamz,, ller 
de size atelye açmak ıç!n sermaye de 
veririz ortak oluruz. 

- Aman dedim. Benim pek bilyUk 
bir şeye ümidim yok ama belki ... 
Yalnız ~ok çalışacağıma eminim. 
Gazeteye llli.nı ne vakit vereceksiniz? 

- sız tuttuğunuz odaya taşınır başka bır akf&lll gece kıyafetlle ge-
llt dans eder~. Ben: taşınmaz bize haber verin. Hemen 

..... Ben dans etmiyorum. Dedim. 111lnı veririz. 
Dikkat ettim ki MUsyll Damgar baş· 

Jltr !Ji8Yln .. ,, olan o mukaddes 
duygu eea olmak Uzere tehlikelerle 

bit oyuncak gibi oynama -ze~k \e 
lhtiruıının bunda birinci derecede 
rolü vardır. Te\ tik :t"lkret &.'iüı bir 
lulıea b9katiııll onun ckoea bir kav. 
mtn h&rlıl lıtlllWb olacafinı aöy· 
ıayordu. Bugün kılıç kadar genç 
lalplerdeld tehlike aşk rn lhtlyal'ı 
,_ • p.Je !(in mllea11ır bir ı.tlibtır. 
~ ilriDib'or Jd, bu ~k ve lh· 

(Arb.1 nr) 

tır8!1tn en kll\"\ etli olarak doJdufu 
\·e bllyUill\~U yer ı.por 1&haları \'C 

oılların geri \'e köhne kafaya mfı· 
namz ,.e rüJUnç gibi görllnen batın 
ııesıerl ve hareketleridir. 

Bundan sonra bir millet ne ka· 
dar aenıın, kalaklık, akıllı ,.e hat· 
tA ceev oluna olsun iyi bir spor 
terbl,..lle gençliğine bu ha bi ruh 
atıtı•ahğını temin edeme:ıse h•tlk· 
baline emniyetle baklllllıyaeaktır. 

RqAT NURl 

Büyük Çamlıca tepesi 
!stımlfı]{ edilmesi mukarrer bulu• 

nan BUyUk Çamlıca tepesi belediye· 
ce yeniden nğtıçlandırıle.cak, saha da 
hlllndekl binalar tamir ettirilerek 
kullanılabilecek bir hale getklleeek
t!r. Bunu haber alan vakınar umum 
mUdUrlUğU villlyete mUracaııtıa Is• 
tımlli.k edilecek saha dahilinde ev-
kafa alt bazı arsa ve binaların mev
cut olduğUnu bildirmiş ve bilhassa 
tep de bulunan namazgah yeri ile 
nıetrOI< mezarlık üzerinde temcllUk 
iddia etmiştir. Belediye, bu iş Uze. 
rırıde yılfıılacak tctklklcrın bllli.hııre 
veı eceği ncllcelerı ayrıca teemmlil 
edilmek t.lzerc, evkaf tarafından te· 
sahUp edilen yerlerin bedellerini yUz 
de yirmi fazlaslle bankaya yatıra· 

cak ve istlmlli.k muamelesine devam 
edecektir. .. 

Kaymakam ve nahiye 
müdürlerine ikametgah 

Dahiliye Vekaleti, vill\yetlere gön· 
derdiği tamimde, kaymakam ve na· 
hlye mUdilrlerıne birer ikametgAh 
tayini işinin plfinlaştınlma.sını bil· 
olrmlş ve bu binalara alt yapı nısıf· 
raflarının nerelerden temini mUmkUn 
olduğunu sormuştur. Vılllyetler, bu 
masraf için bulacakları karşılıklal'la 
yaptırılacak binaların plAnlarını \'e. 
k!'llete sUrntle g6ndereceklerdır. 

----·-o----
Evlerde çalıştırılan <;orap 

makineleri 
Şehrımlzdekı iplik sarfiyatını tel· 

kik eden mıntaka lktısat mildürlllğil 
bazı sf'mtlcrdeki e\'lf'rdc ve hususi 
smette çalıştırıldığı haber alınan ço. 
rap makinelerini kontrole ve adetle· 
rinl kati olaralt tesblte karar ver· 
mlştlr. Kontrol bittikten ve makine· 
!erin yerleri \'C ihtiyaçları belll ol· 
duklan sonra iplik tt?vzlalı ~·apıla. 

eaktır. Tesblt muarneleleri bilen 95 
makinenin sahiplerine iplik verllmi~ 
tir. Dlğei'lcrlne de peyderpey vcrlle
cektlr. 

- Bu,urunu7., lçl"rl hu,urunu7.. 
uı~ e polis miifrt u,iııi lçrri aldı. 

nezakrtlc dedi ki: 

Kazanan en iyi altı marş, radyonun 
bugünkü öğle neşriyatrnda çaltnacak 

Son gUnlerde afyon f:yatları da 
mUstahsillerl memnun edecek bir de
recede yükselmiştir. Bu yUksclişe, 

mUstahsll elinde bulunan afyonlıırın 

kalitesi fena olan nevilerine varın· 
cıya kadnr ofis tarafından alınması· 

Anladınız mı §İmdi? 

KÖR .KADI 
Matbuat umum rnüdür!Uğü ta.l rinden Ulvi Cemal Erkin ve Ne• 

rafından bir müddet evvel açı· cil Ka:z:ım Akses (ikişer marş). 
lan yürüyü;ı rnar§l müsabakasının Diğer beş marşın bestekarları 

na katar verilmiş. bulunması scb.ep Çocuk kampları 
olmuştur. HAien Zıle taraflannın ın· ril 

neticelendiği haber aınmıştır. Mil· da şunlardır: 
sabakaya ştirak eden bestekar. Hasan Tovangalı (Muallim. 
!arın eserleri arasından on bir ta- askeri posta 1128) Dr. Bülend 

ce Hfyonları piyasada 10 lira ve Dro. lstanbtıl maarif mUdUr!UğU, bU ~ıc 
g!n ncvı afyonlar da beş buçuk lira' açılacak çocul{ kanıplan \"C çOC 

nesi intıhap eğilmiştir. Bunlardan T (A k • ' 520) L 
Uzcrlnden alınıp satılmaktadır. baliçelerl hakkında hazırlanan ni•:. 

nameyi şehrimiz okullarmın baŞ p 
retmenlerlne tebliğ etmiş , e J<llJ11 
kadroıarınr bllCllrnılştır. 

1 • • • •• •• •• avcan s erı posta , • 
a tı tanesı en ıyJ yuruyuş marşı. . • • Ankarada un ve ekmek 
5 tanesi ikinci derecede olmak A. (Ankara), F eh mı Ege (Rıya. 
üzere sınıflandırılan bu marşlar seticümhur orkestrası üyelerin· fiyatları 
Riyaseticümhur bandosu tarafın. den) Faik Cansel en (devlet kon• An karadan gelen bir habere göre, 
dan teker teker çalınmak euretile servatuvarı talebeıinden). Fiyat murakabe komisyonu, 17 ma• 
jüri heyeti fotlhabını yapmıştır. En iyi 6 marş 1Jk defa olarak yıs sabahından muteber olmak Uze
En JYi 6 marşın kompozitörleri bugün öğle neşriyatında Riyaseti., re tek tip ekmeklik unun bir çuvalı· 
şunlardır: Mehmet Emin Nalgın cümhur bandosu tarafından çalı- na sıo, ekstra altı unun çuvalına. 
(Bursa), A. G . lstanbul, Ankara I nacak ve radyomuz tarafından 810. ekstra francalalık unun bir ÇU· 

devlet konservatuvarı muallimle. bütün memlekete yayılacaktır. valına 10:;5, makarnalık birinci , .e 

Radyo neşriyat saatleri değişti 
Radyomuz, dün sabahtan itiba. I di buçukta neşriyata başlanacak· 

ren n~riyat saatlerini değiştirmi~- lır. Yeni tatbik edilecek progra· 
tir. Şimdfye kadar her pazar gÜ· ınd, her akşam on dakika mem· 
nü saat 9 da ba§lıyan neşriyata lekct saati, perşembe akşamları 
dün sabuh saat 8.3Q da başlanıl- derdleşme 6aati ile sanatkarları· 
mış ve 8,45 e kadar müzik din· mız konuşuyor saati, pazartesi 
lendikten sonra ajans haberleri öğle vakti dereden tepeden saa· 
verilmiş, dokuzdan dokuz buçuğa ti, cumaları temsil, pazartesi ve 
kadar ) ine müziğe devam ed11-

çarşamba hep birlikte halk şarkı. 
miştır. 

Bundan böyle pazardan maada !arını öğrenme saati ilave edil· 
her ~ün neşriyata sabah saat ye· miştir. 

Şişlide korunma denemesi 
Dün sabah Şi lide pasif müda- j balar bulundukları yerlerde kal· 

fan ve paraşütçülere karşı korun- mışlardır. 
ma tecrübeleri yapılmı!ltır. On Deneme eıınasında muhtelif 
birde verilen tehlike jşaretile yerlerde mefruz yangınlar, tel 
ba!llanılan tecrübe yarım saatten kopmalar ve paraşütçüler haber 
fazla sürmü~tür. Ansızın çalınan verilmiş ve tekmil ekipler faaliye_ 
aliı.rm düdüklerini i~iten Şişli te geçirilmiştir. Tecrübede vila· 
merkez nahiyeai halkı evlerine yet seferberlik müdürü Ekrem lle 
kol!mUl! ve sığınaklarına sokul. Beyoğlu kaymakamı Gafur Soy. 
muşlardır. t'lahiye dahilinde bu- lu ve Şişli nahiye müdürü bulun
lunan tramvay, otomobil ve ara- muıılardır. 

ikinci ne\'I un çuvallarına da 1100 ve 
100 kuruş fiyat takdir etmiştir. Bu 
fiyatlarda korunma vergisi dahil de. 
ı';lldır. Uncu ve bakkallar korunma 
vergisi dahil olduğu halde tek tip ek· 
mekllk unun çuvalını 935 kilosunu 14 
kuruşa, ekstra francalalık unun çu. 
valını 1225, 'kllosunu 18,&0 kuruşa ve 
ekstra altı unun çuvalını 980 kilosu· 
nu U,75 kuruşa satacaklardır. 

Tek tıp ekmek narhı 11,50, fran· 
cala da 17,CiO kuruştur. 
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V .ı\&1T ZSV ALI &ZAN! 

GÜNEŞ: !5,39 9,16 

ÖGLE: 13,10 4,47 

İKİNDİ: 17,07 8,44 

AKŞAM: 20,23 12,00 

YATSI: 22,15 1,53 

iMSAK: 3,Sil i,10 

Öğrendiğimize göre bu yıl kııfll~ 
lar Kızıltoprak, Maltepe, Kartııl ~ 
ErenköyUnde açılacaktır. J!;renlt , 
38 lnı;i ilkokul binasındaki ıstıral1' "e kampında 80 talebe, J{artal orts. 
ilk okulu binalarında 200, :r.ıs.tttf, 
birini:! ve ikinci okul blnats.rııı 1 
140, Maltepe birinci ve lldncl olt u • 
binalarında 140, Kızıltoprak 49 oO 
cu ve 6 ıncı ilk okul blnalarındll ~ 
talebe kamp hayatı geçirecektir• 

Kamplar haziranın dokuzunds. • rı-
J<l! • 

lacak ve 9 temmuzda <lagııacs. t• 
1klnci devre kamplar da 9 ağust05 el 
faaliyetlerine başlıyacaklardır. Jt t· 
lk! devre kamplal'lnn himaye M)crl 
!eri, ilk okullar yardım cC'mıyetl: 
birliği ve diğer hayır teşekk(IUeri iL 

!ebe göndeı·eceklcrdlr. 

Bisiklet çarptı 
d• 

ErenkoyUnde Boslancı caddesin rı• 
cturan Hasnıı oğlu Muzaffer. :ıı;r~ 
l;öyUndc Elhemefcndl cadde~indc : 
slkletıe geçerken lhrahlmln yedi ~ll· 
şındakl oğlu İlhana çarparnlt nı ş\l 
telif yerlerinden yaralamış. Y8~5• 
ç~cuk Haydarpaşa Nllmune hastıı 

1
,. 

nesine kaldırılmış. Muzaffer y1ı1<t1 
narak tahkikata başlanmıştır. 

Merdivenden düıtü 
1
rr• 

Şişlide oturan Ahmet evinde "d'" 
dlv.:ndcn inerken düşerek başın~ 1' 

ehemmiyetli surette yaralanmış • ., 
1 

• 

ıı Çocult hastabanesınc kaldırıl"1 
' 

tır. 

lüzum vardı, sanki~ 1• 
- Sonra. kenıllslne <luir biç bir Jıııber ' Ra..,on 

- :t.i~ nrt•tiıniıı hir ıııUhlın setıehl 'ar, t:il· 
zlnlo hm.UM olarak gılrii<:>nıek isf'trlm. Du· 
\arların kulağı \ardır derler: Bunun için 
~ alnız olıııaınıL UlL1111 ... 

YEŞiL GÜL 
Yazan: Ro:r W".aken - 14 - Çeviren: Reıaa A E. YaTmu 

madınır. ınr \> ıw 
-1 EH:t, aldım. Bir adam gelip benden oct

~.a alt bir iki şey Medl. Bu ıulaııu ~lls il 
glindermı,tı. ıı 
Kadının halinden vatan fü leıııedlğl 1Jt1 

~ ~ ıın· 

idi. l\tüfettlş çantasından usulcacık ıın ,ı il' - Peki lıuyuruııur.. !il o eöyllyet·ekseniz 
lıcmen i.ıyle~ iniz, pek merak ettim. 

- 'J'clfış t·tıııeyinir., li"lis Dol! cnf'll\ kim 
olduğumu 5üylt'nıl•nı Htzırn: Bt'n bir ı, oda
nııy 1111. \ e ı;i'ı.inle de bir ı, hakkında ıöril-:· 
nıek iızere buraya geldim. Tahh t!ilıi boş ye
re rahatsız etmlyt!t'eğlm zahmetlnlzln ıuu-
kahlllni ala<'aksınız. Klra<·ılarımıı. arası~· 

da l\Ils Roda lalnt:A adında bir kız \ar, de· 
ğll nıl? 

- En~t. fakat bunda husuşi g<irii,Ulet·l'k 
bir şey yok ki... Keşke her klrat·ım onun 
gibi oh;a ... 

-Uu sör.lnlııiı.den geıı(" kır.ı iyi tanıilıAınız 
belli ... Tabii klın olduğunu bllme,.,eniz bliy· 
le konu~nıaısınır. i\lls laineıı, e' iıılıi tutar· 
krıı her halıte ~lı:e kefil gö~terml!Jtlr, deA'il 
mi? 

_ Tabii ..• Bir bankayı kefll göııterdf, Ben 
ıle oraya ya7,ıp malumat iııteıtiın. Bıırııı • • 
1.ııı parası oiıluğunu 'e her hU"l\15ta kenıll!ll· 

ne kefalet ettiklerini söylediler. Kiraları ti· 
demekte glln şa.,madr. 

- Tuhaf şey, .. ıze bankayı kefil g6ııtere. 
eeğlnc akrabR"ll olan ~tister Ralf Brlrll gibi 
hir şıMı kefil gfü;ten;e3·di daha usulünde ol· 
maz nı13dı': 

- (;\lhıter ne) dediniz'!' 
- Caııııu ;\liııter Brlrll, 11u her ~aıoan ki· 

racın11.1 zlvarete relen akrabası ... 
- Affederı;lnlr;, ama benlm klracılarıh1 

erkek misafir kabul etmeder, anla41nız mı 'l 
_ Affede"lnlı., l\1111111 Doll aöıtlerlml yan. 

h!J anladınız, Mister Ralf Brlrll Mis Boılanııı 
akrabaındır. Belki de ara sıra onu görtneğe 
gelir diye dü-,iindUm. 

- !kiki de sizde hl"nden ı:ok nıalürnllt 
1·ardır. Belki ile bu sabah e\ leneeeği adam, 
hu !'flııter Brlrll'<llr. Dedlflm gibi '!\Us Roda 
hu ,;abab e\·lenfı<•ektl, Fakat anlamadığım 
hir C'ibet \ar a tJ da şudur: Onun glhl kibar 
hlr genı: kız na<ııl olur da belediyede e~ıenlr 
'e kllsede düğiin yapmar. ~ 
Rodanın evlenınru;I hakkındaki bu &ör:ler 

1.n:ı•· ı,ıi'frttl~lrıin merak ,.e alAka 1111 Jıarc

kf'tl' getlrml-:11. Katlım daha fazla !IÖJlt>tmek 
ınaksadlle teli' u atika11nı glıUyerek ıor· 

du: 
- Ne uman e\·Jenecektl dediniz~ 
- Bu sabah ... Buılıu bUnüyor muydunuz·~ 
- Ya dt'ınek bu "'aha Belediyede MI ter 

Brirli ile C\lemruığe hazırlanm1,tı. 

- Kiminle oldutunu bllmlyorwn. Benim 
hllıliğim ~11 kadar: Bu genç kız cidden ı:ok 
J.ihar \C nazikti. Kendtıılnden hiç bir ı;lkfa• 

~ eti•u J ok dotftıııu ... l'alnız fazla k"ııu"ına. 
aını ımnnezıll, bana her teJ1 anlatmazdı. 

- l'akat her şeyi anlatmadığı halde de· 
mek ki eYlene«·eflnl ıı6yledl. 

- E\ et ... f<'akat bunu da bana &ade<·e şu 
o:ekilılı• hab<'r n~rdl: c)llsi"I Doll yarın hıı· 

radaıı glde<'l'ğlın. Belkl de hlr ay geh"em. 
l<"akat odamı bırakmıyaı•ağım. 1'.:te bir oy
lrk ize peşin , ·eriyorum. Sonra parayı U• 
zattı ,.c ilaYe etti: 

«- l'arın c\leni~·orwn.» O kailar hayret 
ettim ki çarpıntım tuttu Ne dlyeceflml ,a. 
<:- ırdım. «miisaaıle etllnl:ı tle &izi gelip gelin 
elhbenb:le g<ireylın» dedim. allayır, ';\ibis 
Doti, gelin elhisesl glyml3ecetım. ÇUnkll kll
o;ede değil, heledlycde e\·leneeeğlnM> cleylm•e 
biç ileti ı; ıkarmadım, fakat hayretimi de giz. 
ıı~·emedlın. 

Ruon tekrar sual<ı haşladı: 
- Mis Roda bu ıınhah ka'>tn çıktı~ 
- ('ok erken .• DCıkuıdan e\\l'l •• Bfolrdlye• 

de e' lenme.k için bu kadar erken ı;itmeğe ne 

ilk bir kağıt s;ıkararak maııanın kenarı 
kOJ'du ve kalktı: c-

- Allahıa ıımıarlaılık, Mi İ!> Doll, ı.iı.l 
JleY rahatım; cttl.ııı. 1· 

Diyerek oradan ayrıldı. Doğruca ruab8 
ll"nln beledly e dairf'slne gitti. Oradalli Jll; 
ıııura pollıı müfettişi \eı.lkaııınt uzattı ,e •"' 
zı şeyler ııınnnak btecllğlnl söyledi. J\ı1 
hemen kendlıdnl içeri aldı: eCfl 

- Xe &omtak arzu ctll'orsunuıf V 
"' e'' - ':\tıs ROda l\lalnes liu sabah ınırada 

kndl mi 'l 
aıı• 

- E,·ıenec:ektl, fakat ne o, ne do nl' 
hın buraya gelmediler. 

1ıa111• 
~lşanlıııı kimdir! \"o nıı ıl ııır a 

dırf ren· 
- Kim olduğunu bllmlyorunu l"atnıs bC

11
• 

gi koyu bir llabeştlr. Zengin bir adal1111 

7.lyur. 

-ismi nedir'! 
- Bir dakika mllaaade edlııU defwre ~ 

kayım? 

F.\·lene<·ekll'ro mahsus olan ka3 ıt detterltı• 
rlni aı:tı \C uradan okudu. ) 

<A.ri&MI • ., 
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~arpy::~iyeti ( F1klr ve San'at ) Atatürk' e dair kitaplar ı l:':;=::~::c~ı 
~~K!~~ Müstakil ressamlar Prof. Merzig 140 büyük sayfalı bir bibliografi tedbirleri 
~ • Fran51z anlaıma-

~ 
~ ~~e14I P.etain mağlup Fran
ı:' ın ıdareaini ele •ldığı zaman 
L~'ı_ısıı rnüietine ııu sözleri aöy· 
""lllı§ti: ~ 

~~iındiye kadar sizinle bir 
ao il gibi konuştum. Şimden 
td~ ~~ize bir ıef olarak hıtap 

te&nn; bundan sonra tarih 
~a.lnız benim hakkımda büküm 

trecekt:_ t -v-.» 
~ -aı denen ıeye inanan 

tin, lnni denen feye de İna· 
~~hıdır. F.kat öyle anl~ı-
1.~ ki buıünkii Fransız ~-

r h. ~ o güzel mazı ile bıç 
._ ilıbiı kalmamıftır. Eter 
~ ,. trtil.1et, inain elinden ve 
t~ la&ndan çıkan bir çok teYler 

1 her feYİn de niabi olduğuna 
~•cak kadar dü~üıse on· 

.\l-~ır belde~yiniz. 
~ oaııan • Franıız an1qma11 
iızı 1tı.ıtuluyor. Fakat bu aizlili
~rıgı ltere üzerinde baalwı 
tft Yapacağını düJiinmek yan· 
\-cık: Ben aklımla, bundan ev
~· bir çok yazılarımda, Al
ile ~';hın Fransa ve lapanyaclaıı 
~J1bı. ıtıkeri kolayhklar kopar
h ııtediğini düıünmüt ve 
de ~ıtnn. Eicr İneiltere, ıün· 
ti:~ itlne artan Franaız aevtek· 
de Ilı den Alınanlann nasıl istifa. 
ll cıecef;inj hesap etmeseydi, 
ile B cbehittank'ı takviye eder, 
de :ı:ıraya asker çıkarır ve ne 
ler ~~lıstinde topladığı kuvvet· 
İlıd •Çın br,. cephe kumandanlığı 

as ederdi. Bütün bu İngiliz 
ı tırtıkları, Alman • Fransız an· 
"~" ının kıı.ti tekil ahnasmdan 
~e 1 

1ınan tayyarelerinin Suriye 
al tıütdan eeçmesinden önce 
~ ~- Bu itibarla ortada siz· 
-~ . lf hiçbir teY yoktur. Yal
'd·· •. ınıanı hayrete ve teeasüre 
dlnıır~n §ey, Fransanın ru~~n
~ Fransızlığın bu kadar ııhn· 
icı11 olllıasıdır. Şimdiki Fransayı 
f.o..~~. edenlerin dönekliğini ve 
t:'rcd'hilın1 dilfünürken, büyük 
lıtı tik'in ıu güzel sözünü ha· 

•dun: 
i~l<ader beni iıtediği yere 
ııtı~ kı veya u~un zaman için 
~ıı" felakete düpnüf olayım; 
~~ için hepıi birdir. Halk 
~ni kesse, tikayct edip ağ· 
ftlik • başlasa da ben hiçbir 
lln ket ka11111nda titremem. in
ilditi tttdıaini bütün ümitler ke· 
t z man aöstennelidir.» 

t 11 l~r Fransada bu çapta ve 
~~tekte bir Fransız olıaydı, 
lii. ha11na bu felaket gelmez· 
\ıj. le~~e .. de böyle bir d?neklik 
~la iorulmezdi. Akdenız hav· 
~ ltıda. Franaız kü1türü hüküm 
~di. Evinin yıkıldığını aören 
'-ot ıa, artık yanrına körükle 
•lıı'lıakta bir fayda umuyor. Sı· 
~lt~~işkeo bir hatıramı an· 

t.~936 da. BükrCfleki Fraıws 
ıt~~•t.a eai Suriyede hava alay 
~;;~anlığına tayin edilmitti. 
•tt ~en bana mektup gönde
~ tilı\ı vaadetti. Bütün ataıe
~'!l~r ciUel bir hediye ile 
r, ~ "nıj uğurladık. Bir ay aon
\ ~~\Pa albayı Vikont'tan resim· 
"): Posta kanı aldım. Resim 
~ 1 biliyor musunuz? Orta 
•i)~ baç seferleri devrinde Su· 
l~ltn t Yapılmıı bir Franıız t•• 
~t~ lln harabesini göıtenyordu. 
llt~e~ıı. albayı, 1936 da Suriye 
~.·t&ı.nde bu kadar Framız 
~İilt ~~~i taııyor; ve Fransız 
'Utunün uzun maziye daya· 
lİ)Ot~kiini bana anlatmak İa· 

• ıı. 

d11 di Fransadaki paniii ıör
lt) ~ l•§ıyorum. Ne yalan ıÖY· 
~lı ~· Fransayı ve Franaızlan 
tıı~ da, Y•nht anladıiuna hali 
tıq I •k ~temiyorum. Vaktile 
ilet: \'e zenıin Fransız dilini 
•l~ ~~k için parauzlık ve mu• 
~)h' ~ık yüzünden • aenelet' 
lthe e~~lln. Hatta Harbıyede ta· 
~ "'11\Ulltrken cuma günleri 
,ı._ •lDıak için, İatanhuldaki 
tı~~.\la. mektebinin müdiiriine 
dıııı 01Unı yalvardnn. Kültür 
~ ~zııı bat kötai bildiii· 
&it !•nsa böyle mi olacaktı? 
t:ı. laıilleti- h.. · ti. ··w· :ı:.. .. hk ,ıaı t "" urrıye o a ... 
tld. lf•rn..ı ölümlerin en bete· 

~ 
li~rc,::::::,..~::::h=ka::ı::r=a=r=na=m=e=si=n=e= 

ilave 
'-ltıı 

\t t aıı. haberlere söre. lıarcırah 
tıııı naille ine ek olarak haZirlanan 
~ ıay h1111ı tetkık edilmek Uzere 

' ~' ~flllet Meclisine gönderilmiş· 
11.t l Ylha Ue bUyUk şebırler da. 

~aı Vazırc icapları ılo muhtelif 

1 ere rônderllen maliye memur
ihttyar ettikleri tren, vapur. 

1\ " tramvay Ucretleri ı;lbi za
r •ltu tnaaratıarınm verilmeal 

0111 maktndır. 

B k k d k lfazan: M. H. ZAL 

Grupunun hamles •I tertip effi. ir aç güne a ar çı ıyor Ame.rika,Almarıyanıngar. 
bi Afrikaya bazırladıir 

Tenkitçileri balıkçılar, gelecek Atatürk hakkındaki yanlış görüşleri tenkit ~;ı\~~!.ıı;~?l!'.!~~ 
B ir haftaya kadar Ankarada nl kat'i bir tufiy~~·e uf ratmalrtan adlı eserinde AtatUrkUn Biyaseti yat tedbirleri almağa karar ver. 

mevzuları: ( Kadın )... kitap :n::~r:1::1t;:ti~:0~!: =~~ ='-m!:1~~::; ::=~ ::zımu=ereAt:=: ı:~~I li:=~d;eb:~= 

Portrelerden birine, iki kalkan 
balığına müşteri var 

« 

Yazan: Neriman Hikmet 
Bundan birıkaç -ay evvel cD> 

grubu ressamlarının vücude getir
diklerj resim eer,gisini geziyor· 
dum. Orada bu gruba muhalif bir 
kaç genç ressamla tanışıp konuş· 
muştum. Yakında yeni ıbir hamle 
ile ortaya çıkacaklarını söylüyor
lardı. 

dşte §imdi bu 6anat>kar çocuk· 
lar ileri atıldıl~r. <D> 1trı.ıbunun 
en orijinal ressamı Abjdin Dino· 
yu"da ara1arına alarak ilk ha· 
reketi yaptılar, bir !buçuk aylık 
bir çalı§madan sonra clstanbul 
liman]arı:ı> adındaki müşterek 
mevzulu ıbir sergi meydana 8eti
rerek eserlerini Basın Birliği bi
nasında halka takdim ettiler. Bu 
seri adeta istanbul denizci alemi. 
nin lbir panoramaııını göstermek
tedir. Genç sanatkarların hepsi 
bu alemin hisselerine düşen nok· 
tasını kendi aanat kudretlerile ya. 
şatmağa çalışmı§ ve bunu olduk· 
ça <la lbaşarml§tır. 

Ben kendi hesa.'bıma sergide 
gör.düğüm her tab1oda ayrı bir i· 
fade ve güzellik lbuldum. Selim 
Turanın cBalıkpazarının me~ur 
valantini> portresilc Abidin Di
nonun <Dinlenen balıkçı> nın 
portresi 'bence en güzellerinden· 
dir. Yorulmuş ölgün lbir yüz an· 
cak bu ıkadar canlandırılabilirdi. 
Kemal Sönmezler «Kaza> ve 
Trabzonlu Uz denizci tipleri> 
adlı tablolarile bu mevzuları iyi 
ifade ediyordu. Nuri lyenin «Çöp 
lükte sablli'h> adlı tablosunda da 
epeyce hususiyet var. 

Diğer tablolar ara:ımda da kıy 
metliler var. Fakat hepeiftden •Y
rı .ayrı bailııctmcğe burada .unkin 
yok. 

cAbidin Dinoda orada ... > De. 
diler. Hemen yanına ko~um: 

- Niçin <i'Oğruyu bırakıp bu· 
raya geçtiniz. ded4n. 

Güldü. Bana cevap vermek i· 
çin durup düııündüktcn. sonra: 

- Size ıbunu anlatmak isterim, 
dedi. Baııka bir ~ün konuşalım ... 

İsrar ettim: 
- Bence en mü&ait yer bura· 

aıdır aranızda bjr dargınlık mı ol
du~ Arkada larınıı; yoksa eizı 
sücendirdi mi? .. 

- Yok, ıböyle fey olmadı .. .
Yine lıcpei benim en iyj arkada· 
şrmdırlar. Yelnız aanat cephemiz 
değiş-ti. Anlatayım: 

Bir~aç ecnedir reııim $ahasınd" 
mevcut olan ıbüyük faaliyetin ba§. 
lıca iki unsuru olan müstakil res· 
samlar ve cıD> grubu israrla ileri 
adımlar atmı§, ve köhnele§m.İ§ te 
lakkilere karşı ~azım olan ilk ak· 
ııülameJlerin en kuvvetli nümune
lerini ortaya !5oymuııtur. Ancak 
bu grupların uzun zamandımberi 
yalnız §ekille a!il.ası olan bir alc. 
ıülamclle .ikt;fa etmeleri yeni bir 
hıımleye .ihtiyaç gösterdi. 

Gerek :ııeydrci 'kütlesinde alaka 
uyandırmak. gerek mü§"lerek bir 

sanat anlayı~ına varma\, gerekse 
memleketi ve halkı ifade etmek 
ihtiyacına daha kat'i bir cevap 
vermek !bakımından yeni ibir ,;:ru
bun tesekkülü zaruri idi. 

Esa;en ıbu temayül muhtelif 
gruplar arasında ferdi şekillerde 
belli oluyordu. Yc.n.i grup bu ha· 
reketi 'toplu olıarak yapmaktadır. 
Yeni grup, rekle ait eanat endi
felerini bir tarafa bırakarak bu 
ııergide. muhtelif cephelerile, can. 
lı bir içtimai vea.ika vücude getir
meye çalı~mı~tJr. 

Bence Abidin Di.no asıl bu 
grupt~ kendini bulmu~ur. Görü~ 
ve duyuş lfadelerine ı:baklırsa o 
zaten 'her zaman için bu dedi. De. 
mek §İmdiye kadar asıl yolunu 
aramakta imi~ ... 

Keımal Sönmezler: 
- Bakınız, .dedi çahııamalrımı. 

zı anlatayım: Evveli bize: «San· 
atte ımevzu !birliği olur:ıa. bütün 
resimler lbirıbirine benziyorlardı. 
Halbuki lbiz bunun altaini ispat 
ettik. Sel4min Mezat tabloıu ile 
Abidinin Mezat tablosu ayni mev 
zuda ... Fakat ikisinde Ge ayrı; 
kuvvet ve aanat yok mu? 

Kemalin bu iddiaes haksız de· 
ğil... Tabloların ikisi balık pay· 
l:.fılması .hnclcrini -gösteriyor, 
ama ikisi de gü_eJ, ikiri de mcv· 
zuu iyi ifade edeıbilmi~. 

- Eııerler rağ'bct gördü mü~ 
Diye ıordum. 

- Ta:bii, bcr gün akın akın se 
yirci geldi. Hem aize hayret edi· 
lecck bir ~ey aöyliyeyim mi? Biz 
resimlerimizi açık havada yaptık, 
môdellerimiz 9&1~ yerimizde 
dedi. yaptJriunız r~lcr hakkın
dalci hükümleri ille defa oize mo· 
dellerimiz olan balıkçılar verdiler. 
Bizim ilk tcnkitcimiz onlar oldu. 
Eaaıen biz .de ancak onları bu
rada teşhir ediyoruz.. 

- Demek ki 'tenkitlerinde 
.isabet ediyorlar ..• 

- Bunda tüı:ıhe etmeyin. Hal. 
kın alakası, tenkitlerinde haki: 
olduklarına delil değil mi? Hem 
onların araıında <ia ressamlar 
var. Biz onların resmini yaparken 
onlar <la bizimkini yapıyorlardı. 
Y almz bl.z rea.imlerimi.zj tc.~hir et· 
tik. onlar etmediler! ... 

Sonra ıbahkeılık •n"an~ine gö. 
re her türlü meraeimde ağ tutu
lur. Biz de açılı~ meraaimini on· 
farın adetine eöre yaptık. Kapıya 
gerdiğimiz terit .bahkcıların en 
me~hur reisi olan Ferman Reis!n 
a&ından bir parçadır. 

- Peki, dedim. Bundan son· 
raki mevzu unuz ne olacak? .• 

- Kadın, cevabını verdi ..• 

* Serbest reuamlar grubunu te~. 
kil edecek olan bu aruba ayni yol 
dan gidecek her şanatkar dahli 
olabilecelamif .• Şimdilik on dört 
kiti kadar varlar. 

Ressa.mlar: Albidin Djno, Ne· 

şı hakkında dUnyanm her Usanın- tiODta da., bllyilk zaferler kazandık· ırkçı ve fa.şist tcmayUlleri olduğu- , Alman ve İtalyan vapurlanıu 
da çıkan eserlere alt yUz 'kırk say- tan liOara da sadık kalnn,tır.:ıt nu ispat için kendisinin, bir zı~ L zaptetmek meselesinde fİmali, 
fahk bir BibllyogTafidir Jd lstan· !ette lt'alyan ~cflrino söylcdiğ'l ba· cenubi ve merkezi Amerika ara. 
bul Univcrsitcsi edebiyat fakfiltesl profesör Mcrzigin fikrince Av. zı nıUtalcalara fU &özlerle nihayet amda epeyce hareket birliği gö. 
profcsörlerln4en Doktor Herbert rupa muharrllerl umumlyet- vcrdıtinl iddia ediyor: <Bu yine fa· rülmüjtü. Birleıik Amerikanın 
Merrig tarafından TUrkçe, Fran· le Tllrk tarihinin mtnlsını k&\'ra· ,ıst gençliğini g6z önUnde tutan garp yarım küresine, yani bü· 
sız.:a ve Alman<:a olarak tertip c. rnamışlardır, Tilrkiye hakkında es· ıftlkikt bir fa.şist gibi."> tün Amerikaya ait bir tehdit 
dilmiştir. Eserin sahibi, Tnrkçede ki basma kalıp ölçülere göre hU· Halbuki :M:errig, bu sözlerin A· diye telikkj ettiği bir inkiıaf 
ve diğer lisanlarda Atatilrke ve ls- kUm vermekten bir türlü kurtula. merika ,ı;eflri Şerlin kJtabmdan tab. kartt1ında da bütün Amerikanın 
t!kllll :ıava.şma datr yazılan eserle· mıyorlar. Bunun için eserlerden rlf suretllc alındığını anlatıyor. fU veya bu ıuretle harekete ıeç• 
rin isimlerini, ~ayfa mlktannı, ba- çoğunda tilrlil türlU hatalara tesa· Bahsedilen sözleri Atatürk değil, meai beklenebilir. 
sıldığı yeri n bunlara ait tenkitli dut edlllyor. Mesel! Wortham adlı Amerika sefiri kullanmıştır. Bununla beraber Birleıik A· 
dllı;Uncelerini yazmakla kalmıyor. bir lngiliz muharririnin «Türkiye- Bir zlyııtctte diğer dokuz sefirle merikanın tek baıma düıündüğü 
Gazete \'e mecmualarda da ayni nln Mustafa Kemali> unvanlle yaz. beraber yeni İtalyan bUyUk Elçisi tedbirler de çok ~aslıdır. Ame. 
meırzulara dair çıkan makalelerin dığl bir eserde şu satrrlar vardır: B. Lojaconu bulunuyormuş. Ata· rika (Dekar) üssüne çok ehem. 
bir fihlrlstini de hazırlamaktadır. cl\tustafa Kemal, TUrkiyenin tari- tilrk diğer sefirlerden sonra kendi. miyet veriyor. Burasını ve Fran
Escrinln mukaddemesinde ~lyor ki: hini cidden garp tarihine ~ı1ama· slle de konuşmuş. Sefir Tilrk ve ı. ıız Güyan'ı ile Martinik'i iıgal· 
cMcsclA Atatllrk öldiJlü zaman blr ğa mu\•affak olmuş mudur, yoksa talyan mllletleıinin ahenkli suretle den ve Almanların eline düt
Zllrlh gazetesinde eski ltalya Ha· Asya tarihinde misallerini çok de· iş birliği ~'8.pması lUzumundan bah. mekten menetmek istiyor. 
rlclyc Nazırı Kont Skorcanm cid· falar gördüğ'UmUz ı;ibl dt!vam1ı in. a;ettikten sonra, Amerika zıefirlnln Dekar bundan evvel ingiliz· 
den kıymeUI bir yazuıı çıktı. Böyle klşaf ve tekAmül prcnslplerile hiç ifadesine söre, <dalma faşist genç- lerin ve General de Goll'ün 
makalelerin izinin kaybolması ya· bir alAkası olmıyan bir takım ge· ]iğini göz önünde tutan bir fa~ist yaptıklan müracaate aili.bla mu-
zık olur. Bu mevzulara dair yarın çlct menkabeler mi yaratmıştır? hlssıle'> şu sözleri na.ve etmiş: k bel . . B" fta A 

- Bilh&8sa iki memleketin genç. a e etml§b. ır tara n • yazı yazacak Tilrk münevverlerinin Bunu ancak uzak tarih bize göste- merikanm ite kanıması, diğer 
ve diğer muharrirlerin bUtUn men. rebilir.> llği arasında mesai birliği uyanma· 

l d nmı tst-...ım. taraftan Mareşal Petain'in Fran. halara htlkim olma an lazım ır.> Profesör Merzg buna cevap ola· ., .,,. sız mukadderatını körkörüne 
Kitap sahibi, bu kıymetli •eser! rak dı'yor ki·. cln'"liz muh•-irlnin AtatUrk şu mukabelede bulun. "b 

e.• -· Almanlara teslim etmesi gı i yazmak için Ataturkc ve !stiklAl ldtabı 1920 senesinde yazılmıştır. muş: b. k d Dek 
Sava•ına d"ir dUnyanın her dlllnd" - lkl memleketin olgun dimağ. ır manzara arJl.SUl a • ar

1 
• ., .... ... TUrkiycnln o zamandan beri devam d k" F k eti · Fikir 

rıkan eserleri kapıştırırken şu nok- !arı arasında mesai iştiraki derse· a ı ransız uvv en e-" •· eden on yıllık tarihini dolduran in· · · d - · t" k · b' l 
ta 1.lzeriııde dumıu,.tur: Her mem· niz daha l'Crindo olur.-. rını egış ırcce • yenı ır yo ., ldsaflar. Worthamln boyunca soru. t t akl d , T tm z1 
leketin muharrirleri, AtatilrkU k•n· ' Yapılan tahrif karşısında profc· u ac ar mı ır • u a ar5a ,,. "Une canlı bir cevap t~kll eder.> A :ı_ D kar' l · 
dl ideolojisine ve kendi fil!:lllenne " sör Merrig başka. söz s6ylemcğe lU· mer111.anın e ı e e geçır• 
rröre anlanu-+ır. zum .. örmUyor. mek için ıilih kullanmasını bek. 
.., v• A mcrikanın eski Ankara se· ... ı ek •~ ı ektir A • 

Muharrir, Ebed! Şef ile Milli Şef em ıozım ge ec • men· :Mesela. garp memleketlerinde ya- firlŞerlln Atatllrke aıt iki ._ k ) l · · !1'-L 

zılan flk eserlerde AtatUrklln dik· kitabı vardır. Bunlardan birinde arasında mesai birliğinin Edvuard •a (De ar mese eaını auau 
tat6r 0 1 .. uıoı..• .... a israr edilmektedir. Herriot tarafından şu sözlerle ifa· kullanmağı göze alacak kadar 

u 6 .... u Ata UrkU din ile devl<-t işlerini bir. üh" ç·· k"" Al 
Sonra TUrk devletinin asıl mahiye- birin<!en ayırması baknnmdan ln- -de edildiğini blr münasebet dilşll. m·· un goruyor. un u • 

rerek yazıyor: cTUrkiyede yapılan manlarm garbi A vrupanm bu ti belirdikçe bu diktatör!Uk iddiası giltere kralı eekizinci Hanrlye, Kur ) • 
deği~iş ve AtatUrkfin hedefi \'C anı Türkçeye t'rcUmc ettirmesi inkılA.ba t.eşebbils şerefi AtatUrke, mühim noktasında (Dekar 11· 
gayesi ı;itt!kı:e iyi kavrant1mıştır. bakımından Luthere benzetiyor. bunu tatbik etmek şerefi İsmet 1- bi esaslı bir bava ve denizalb 
En son lngiliz ve Amerikan eser. Merrigin kanaati şudur: cBUtUn bu n!lnUne aittir.> ÜNÜAe malik obnalan Afrika 
ıerindc AtatUrkten diktatör diye nevi tarihJ mukayMclerde aksak- Profesör Merzl~. AtatUrke alt e· etrafında ve AtJu Okyanwıun· 
değil, (MOdern Tür"kiyenin yaratı· lık ''ardır. AtatUrk bir taneydi, :;erleri hakkında bö~1e blr kitap da yapılan her türlü nakliyab 
cısı) dıyc bahsedilmektedir. Al· benzeri yoktur. ÇUnkil o, bir takım ''Ucude getirmekle ve bu eserleri tehlikeye düşürebilecektir. 
rnanlara göre Atatürk bir (Önder mUesseseleri lB.fvetmeJde kalma· tenkitli bir lisanla gözden geçir· Amerikan zecri tedbirleri De. 
,·c asker) dir. Jtaıyanlara göre bir mı~. bUtUn bir mllletl bir kUltUr mekle kıymetli bir hizmette bulun- lcar'm ve diğer iki yerin İ§ga· 
Asya diktatörüdür. Yalnız ltalya- durumundan diğerine yUkseltmJ4· muftur. Atatllrkfin hayatına Türk liyle kalmıyqr. Fransaya yiyecek 
nın haricinde bir sıyası mUliyetçi tır . .Mussolini ltaıyada liberal sis. Jetiklll sava~na ve Tftrk inkılA.bı· ve petrol nakliyatı menedilecek 
diye yaşıyan Kont Storra bu yolda temi kaldırıp yerine Fqizmi koy- na dair tetkiklere girişecek zevat, ve Fraruanm Amerikan banka
kanaaUerden uzalt kalmı\ltır. Sfor- mak ve iktidar mevkiinde tutuna· profeMirlln kitabında pek faydalı lanndaki yetmiı bet milyon ln
ra, bir eserinde ~<Sylc dıyor: ,bilmek için evvela kırallıkla, 30n. hareket nokWan bulacaklardır. giliz liralık altınına el konula· 

«lfarpten eonra yetl,en DllUf reis. ra. papalıkla ~~mak mecbunye. ,.----..,..--------- caktır. 
berler arasında yalnıı; Atatürk ı&- tinde kalmıttır. Halbuki Kemal 4merikanm harbe hangi ka· 
tcrtş nın-ıncıen mavattaklyet ile lk. Atatürk. HUUeti ve Osmanlı im· Çok çocuklulara pıdan gireceğine merak edili· 
Ufa etmlyerek hakiki rnQYaffakl· paratorluğunu, olduğu gibi, tarihin d yordu. Bunun Atlas Okyanusun. 
yete varmıştır. btlllna teşkil etm~ derinliklerine gömmU~ ve onların yar ım da karakol vazifesini gören 
ıolnln ikt sebebi vardır. Birlnd11l, yerine hiç bır Avrupa sistemine, Anka.radan alman bir habere gore. Amerikan harp gemilerile Al· 
Tlirk ,·atanpenerllğlnln mUtare'ke· ideolojisine uymıyan bir fikir ba. Sıhhat ve tçthnal Muavenet Velmleli man tayyare ve denizaltıları 
den f:ionra yeni bir <:ekll<Je do~r;ı kmundan kendine has kıymete ma. çok çocuklu aile1ere yapılan yardmı arasındaki ilk çatıımadan doi· 
'e Atatürkün bunu 4'a.bşen hakklle lik bulunan modern bır milU dev· işini bu yıl biraz kısaltmak :mecbu· masını bekliyenlcr çoktu. Görü· 
temsU etmiş olmuıdır. tklnclst de Jet: kurmuştur. Ata.tlirkiln hayatına riyctınde kalmıştır. Söylen!Jdlğine na nüte göre buna mahal kalma· 
ışudur: Muı;tafa Kemal, 1919 da dair eser yazan muharrirler arasın· zaran, halen yardım talebi ile mUra· mııtır. Almanyanm Vichy'ye 
benim Türklyede ''ııdfe ıördiiğllm da bunu ilk defa olarak Kont Stor· caat eden ve istihkakları tebeyyUn yaptığı ezici tazyik ve seksen 
ı;ırada, yani benim gözllm önünde ra g6rmUştUr. Sforra, AtatürkUn eden 24 bin Uç yUz seksen iki ana beı yatındaki Marqalin bu ka· 
bir 11lyaeet kıımıuttu ki bunwima· ne Kromvel, ne Bimıark, ne de bulunmaktadır. Bunlara verilmesi i· dar mukavemetten sonra iÖsleı. 
•ı emperiyalimıln her şeklinden el BUyUk Pctro ile mukayese edlleml- cap eden ikramiye mtktıırı ı milyon diği teslimiyet yüzünden Ame· 
çekmekten ve Turk olmıyan mil· yecetlnl ve eserinin kendine mah. 271 bin 640 lirayı bulmaktadır. Fa. rikanm açıktan açığa ha: be ka· 
ıetıer üzerinde hlkbnlyet emelleri· sus olduğunu açık blr lisanla tah· kat b~UnkU ahval ve vaziyeUer da· rıımaaı mümkündür. Eğer böy-

jat Melih, Yusuf Karaçay, Faruk 1 
Dan, Mümtaz Yener, Turgut A· 
talay, A.gop A. Nuri iyem, Akal 
Hafl'ne, Fotoğrafçı Hhan Arakan, 
Heykeltraş Sadi Bektaş .. 

Kara ıkalomle ve yağlı 1boya ile 
yapılmış resimler ,rasında dola· 
şırken Kemal, bir kadın portresi 
gösterdi: 

- Bakınız, dedi. Bunun esası 
olan fotoğrafı •balıkçı verdi. Ka· 
rısı imiş. bir ..kazada ölmüş. Ser· 
giden sonra resmi lbizden alacak 
yerine iki kalkan balığı verecek!. 

Neriman HiKMET 

lil ~tmiftir.> hfllnde yardım işinin elde bulunan le olursa son Fram;ız an]af1Dall 
Merzlg, AtatürkUn hayatına da- t:ahelsat ile idaresine imkan görüle· Almanyaya, geçen harpte Lu2i. 

ır yazılan eserler araısında Mısırlı memekte vo hattA bu tahsisattan 50 tanyanın batırılması hadisesi 
Prenses Hurlyenin cMukadde.s An· bin lirasının tenzili icap etmektedir. kadar pahalıya mal olaccktır. 
karadan mektuplar.> başlılı f1 e !!!'!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!'!'!!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!!'!'!!'!!"''!""'---!!!"!~ 
1921 senesinde Romada basılan ese. 
rini pek beğenjyor. Bu eser hakkın· 
da dıyor ki: 

<Prenses Huriyenin mektupları 

baha blçllemiyecek l<adar değerli. 

dir. Prenses bu mektuplarlle İstik· 
lll savqı ba.,langıcına ait Anado· 
lu sahnelerini bqka kimseye nasip 
olmıyan bir muvaf!aklyetıe canlan· 
dırmıştır.> 

Profesör Mcrzlg, Alman mUelllf· 
lerlnden Şopenin (Yeni Türkiye) 

Seyyar kömürcülerin marifeti 
Bir okuyucumuz bize başma geleni anlattı 

Kendilerine köyJü süsü veren 
ve tek ibeygirli araıhalarla seyyar 

kömürcülük eden bazı açık göz· 

lülerin çuva1lar içincie eattıklan 
taı ve toprakla kantık :kömürler. 
le KadıkÖy ve Üküdar halkını 

Bu kelimelcrl telUfuz ederken dudaldarı· 
nm titrediğini, sesinin boğazına tıkandığinı 
hissetmişti. 

EDEBi ROMAN TEFRİKA No. 49 suzluktan kızarmıştır. Bqmı da ağrıyor. 

aldatmakta ve zarara sokmakta 
olduklarını bir kaç defa yazmı~ 
tık. Bir aralık ortadan kaybolaıı 
bu madrabazların son günlerde 
yine meydana çıktıklarını ve bi· 
rer hokkabaz rnehııretı ile halkı 
yine aldabnağa basladıklarını 
dün matbaamıza .kadar gelen hır 
okuyucumuzun şil-i.yctl.erinden 
öğrendik. 

Onun bUtUn bu tavırlarına inanmamak 
kabil miydi? Kezban birkaç dakika için bl· 
la ihtiyar kendisini tatlı bır hWyaya bırakı· 
yor, sonra yine isyanla: 

- Hayır, yalan! Diyordu. Samimi olsay· 
dı benimle birkaç gün evvel konuşurdu. Her 
:,ey bittıkten sonra bu sözleri söylemek beni 
bedbaht etmek, yahut beni cezbetmek için 
yapılmış !lodblnce bir hareketlen b~ka tür· 
1U tefsir edılcmez. 
Eğer beni cidden sevmlf olsa, her şeyo 

ratnıen Vivello nlşanlanmazdı. Bu ne de 
olsa yarı resmi bir bağlantıdır. Bunu boz. 
mak, iki aılo arasındaki eski rabıtayı kır. 
mak demektir. Jl'eridln bunları dtlşUneme· 

me.si kabil değildir. O halde Vivctl istediği 
ve ısevdlği için onunla nişanlanmı,tır. Bu· 
nun haricinde söylediği blitUn sözler lUzum· 
suz v~ eamimt olmaktan uzak kelimeler
dir. 

Fakat niçin benim kalbimle böyle oynu
yor? Talihsiz hayatım bana kAfi değilmiş 

ı;lbi bunu neden bllsbiltUn çetin bir safhaya 
sokuyor, bana saadeti haram ediyor. 

DilşUncesinln burasında Kezban blrdenbl· 
re olduğ\İ yerde durdu. 

-Acaba Faruğu kabul etsem mi? 
Karşısına Ferit çıkmasaydı kendi11lni ı;e. 

ven bu ı;ençle evlcncbllcceğini hısaediyorau; 
fakat şimdi iki erkek araaında bir mukaye
se yapmamak elinden gelmiyordu: 

Ferit uzun boyu, zeki gözleri, ı;irdlğl ye· 
ri dolduran tavırları, etrafındakılere hay
ranlıkla karışık bir saygı telkin eden hal· 
leri ve cana :rakın bir seııilc bir mecliste ve 
bir kalpte daiına ön sırada gelen insanlar· 
dandı. 

Faruğa gelince, ltısa boyu, cılız vUcudU, 
bş.kı~larını gizleyen göz!Uklerl ve korkak 
tavırlarlle o dalma bir kenarda kalmağa 
mahk6mdu. 

Filhakika blrbirlerile tezat teşkil eden bu 
harici manzaralarına rağmen her iki gen· 
cin de, kendi me:ılekleri baknnından ve ah. 
lak noktasından \>aşka. bafka meziyetleri 
vardı ve Kezban Farukla. mesut olabileceği· 
ne emindi. Yalnız bir tt>k mani vardı: Sev· 
gi ... Onu eevmiyor, sevemiyordu. 

- Acaba ııevınedi~im halde onunla ev· 
!ensem mi? 

Uzun geceliği, omuzlarından dökUlen ııaç· 
!arı ve çıplak ayaklarıle halının Uzerlnde 
durmu,, yanında binsı varmış da bu suali 
ona. soruyormuf gibi etrafına t>akıyordu. 

- Kuban, yattın mı? 
1çeriki odadan Flzllc Hanını seslenmiş· 

ti. 

- Hayır abla. 
- Biraz gelir :misin çocuğum? 
Genç kızın kalbi kuvvetle çarptı. Fazile 

Hanım onu niçin çağırmıftı? Vicdanı pt'k 
milsterlh olmadıfı için biraz korkuyordu. 
lki oda arasındaki kapıyı yavqça açta. 

- Bir türlü uyku tutturamadım Kezban. 
Başım :rnüthtf surette ağnyor, bana şu çek· 
meceden bir uplrin verir misin? 

FA.zile Hanım bq ucundaki llmbayı yak. 
mı,tı. Yarı kapalı gözlerlle Kezbanın çek· 
meceden aspirin kutusums çıkarmasını, kar· 
şıdaki masa ilzerinde duran sürahiden su 
doldurmasını takip etti. O yakl~ınca, bir 
dirııeti Uzerlne dayanarak hafifçe doğruldu: 
fakat kaşeyi almadan tekrar başını yastıta 
bıraktı. 

- Sana ne oldu Keaban? 
Genç kızın gözlerinden korku ile kartŞık 

bir tel4f ve heyecan geçti. 

- Niçin? Bir şeyim yok abla. Biraz yo· 
ruldum. ' 

- Hayır, yorıunluk filin değil bu; sen 
bir iki dakika. evvel aflamı,11ın. K\rpiklerin 
henüz nemli. C6Jı kapakların da kuıarml§. 

- Ağlamadım, gözlerhn belki de uyku· 

Beai kabahatli blr çocuğun mUteredd!t ve 
titrek sesine benziyordu. 

- Yalan söylemesini beceremiyorsun kı· 
.zan. Şöyle yanıma gel de bana olanları an
lat. 

-Bir 9ey olmadı ki ..• 
Fakat feryada benziyen bıı itirazda ~öz 

yqları vardı. Kendialn1 seven bu milşfik ka. 
dının karş18ında iradeatnl kaybetmeğe 'ha.ti· 
lamışu. P'izilo Hanını bunu anladı. t)'ç sene. 
denbert bu içli ve hassu kızın ytmhıU ve 
sesini o kadar iyi tanımlfb ki bunlardaki en 
ufak bir detişiklık blle gözünden kaçamaz
dı. 

- S5yJemek istemiyor musun? Sen bilir· 
sin. Haydi gtt yat çocutuın. 

Kezban elinden ba.rdalt bıraktı. Fakat 
gi4emiyordu. AnlıyarndJlı bir kuvvet onu 
olduğu yere mıhlamtflı. 

Birdenbire llmbayr söndUrdU, F!zne Ha· 
nımın yatağının yanında.ki halr Uzerinc diz 
çöktU, bqını onun yastığına dayadı ve sar
sıla sarsıla ağlamağa başladı. 

Bu göz Yll.\11 buhranı ne k~dar sllrdil? Bu 
nu bilmiyordu. Ya.lnız Ffı.zile Hanımın sıcak 
ellerile onu göğsüne çektiğini, ~!arını ok. 
ışadığını hatİrlıyordu. Bir şey söylememiş, 
fırtınanın geçmesini sabırla beklemişti. Kez. 
banın hıçkınkları seyreklqince onun çene
sini tuttu, ytızUnU yUzUne kaldırdı. pencere
den silzWen ay Jşı&l altında birbirlerini birer 
ıölıe &'Jbi ıörebillyorlardı. 

( Arkma ftl') 

Bümaniyc mahallcıı.inde otur· 
duğunu, mülkiye miıtekaıtlerın
den ve isminin Hayri Ö.zkan ol· 
duğuoo .söyleyen lbu okuyucumuz, 

Şclemsız taraf!armda yuvalan
dıklarını $Öylediği bu gözbağcı 

soyguncular haliında bir hayli 
malumat verdikten ııonra: 

- Bu yadigarların birinden kL 
losu bOf kuruş hesabile iben <ie 
iki çuval kömür aldım. Ermeni 
olduğunu csonradan farkcttiğun 

bu vatandaşın kömürı.i narhtan 

yirmi para ucuz vermesının ve 

çuvaHarı gömürlüğe kadar taıı
y.ıp indirmcainin sır ve hikmetini 

biraz sonra anladım. Kollara eı• 
vadım, yığının lı:ömiırile taşı ve 

toprafunı birer tarafa ayırdım ve 
ayrı a:yrı tarttım. Ne ıbulsam be

i~nirsiniz ~ .• Tam 62 kilo gelen 

iki çuvalda 4 3 kilo bol manııklı 
kömür, 11 kilo kömür mueurıı 
ile karı~ ış]ak toprak 'Ve 8 kilo 
da dere çakılı. 

Demiş ve alakadarların nazarı 
dikkatlerini celbetmemiz.i dile 
~lı. • 
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Tarihten bir sagf a 

Milli Kü me maçları ' ' ŞÜPHE ,, 
lskoçyalı Süreyya .•• 
Halife Ömerin bir sözü : _Y_-a_za_n_:_M_all_m_at_A_tt1_11_a_V1LUi __ ] 

l Dünkü nüshadan devam) ı dostu ~iz .senelik hir hu; etten 

Ah ed
. ..__ ~ı- . A . sonra Jetan'bula &nmfüı olanla-

Beşiktaş 

F.Bahçe 
4 
4 

Altınordu : o isi. Spor: 1 A ltay • • 1 
o 

Hür doğanları esarete mahkum etmeyiniz! ' 
m ın .sert 'UClr06.et.ı yşc.nm 1 1..-·· ~ • · ı . . ·• nn sara ı .""'ecanı .içer.inde id~. Demirspor: o G.Sarag: o G. Birliği · 

ıayanını taıhrik cfl.ı. Kan :koca ııc. Her y b ik b k- .J 

b. h L· • • k ,.. er ona . af a. er 41Hım o-rı gerı ır ayu :ınuna 8§& ya .... ı- na ..,.;;z l ·· ·· ·· d Ankara (Tel donla) - Fener. bir oyun ovnadılar. Bilha••a sol hattı, ımuhacimlcrden fazla mücs-
G 

, __ .J d k .. - c gorunuyor u. 1 "' '*"' -lar. enç ..:tK1ın o asına apa- G"" .. .. . AjL • bahçe 'e Galatasaray takımla~ı müdafilcrilc sol ir.kri yjrmj iki sir olmu~tur. 
k -ı w b l d A':hm - ozunu scvey.ım '""'°'metcı- "' nara ag amaga aşa ı. r"ı< et gwı·m "n L • l ,_ .-JL bugün (Dün) 19 Mayıs stadında kj..inin en iyisi idiler. lataabulspor • Altay ....& • • • ı:ou .gece vcnım c ocr•11cr- ,.. kapıyı "urara.k c en çıkıp grtb. sin imk.ft k ib it y 15 bin klşiy.i aşan lbüyük bir sc- Be,iktaı _ Akmordu İkinci maçı . lstanbulsporla ~1-

0 gün, A:Yşcnin aaadetini iQten rın ... k,....:
1 ~o j •.ra mam.Y a- yfrci kütlesi önünde &ki§ehir De- Ş h . . ım · 

1 
I . . tay c>ynadı. Jstanbulışpor bugun 

'- k f k b ih · ... .,..... •• 80Z vcuyorum. en- . •w . e nrnıze "'e •!il o an zın.ınn oçe ı.w anan a at ıı tlras ve gemizj . t ed w. Ah t nurspor ve Gençlerbirligi jle mıl- Al Aı. 0 
_.J ~ k l ..ı •• ı şu değişik kadro ile oynıyordu: 

t cd" . .. . .L : ~ı. __ L ız.ıyarc ecegım. me 1• k '" ) I ta"-' ve nınOl'IQU ta ım arı QUn H M 
r as mı 'tlıura.ı UJr çanre ~asın- ı L-alı _,. k ld E d d 

1 
ı ume ınaç arını yaptı ar. . JŞ f d nd 3 4 b" Nevzat • Şeref, ayri - u-

kl k k l nd '-".)"lJ n -nı eı ı ı. · v e argın ~ yıne ere sta ı a ın sc 
c a sa ıyan ya m ~ an an bıraıktıgw 

1 
acarısı tha.t la.d l . . • I· eneııbahçc Demirsporla, Ga- . . .. .. d ·n· k.. - I • zaffer, Rü!!'tü, Celal _ Fahd, Sü-

L · ( k k" .d •\Tm<asın) ·sa nı 111 ı. ÇJ ıs l d G l b " ı·w·ı k yırcı onun c mı 1 umc maç an. M ""k K Jir Cihat ıu sa ·m ırnşc u.,... ı, - t,..mroe ~9tom "ıye ıb d t . b t ata.saray a cm; er: ır ıgı e ar. na devaın ettı"kr. ıeyma.n, u .. er .. rem, ao , · 
·1 ·· h · "tk ıtdh -·-,, • u avc e ıca e l 1 Ş f b"' ·· d H · 1 k k d kc~ e !~ ~n ı eoktuumunu genç C!tti. Y.almz ıBeyo~runa çrkmışke·n ş~ aft~ark"lı eşr~k ~_rJSunun ·t ~r.ı- İlk karşıla.,'lma Altınordu ile Ahatfay dudn. urda rosunu aynen 

a ınınA al ne. k' : . t kadın tuva1ct c§yası sa'tan tanın- czyc Ö e lı udruh abr~cog u, .. ~- B~iktaş araıHnda idi. muB aza ek ıyo lu. . " l . 
- yo senm t l~ azı mış. m~ b " w w k b " zım za p ve a! a ır çok guzı- ·r k 1 1. d K l .d u ınar_ uvvol en ve enerJı en 

•. D w} d :ı_ • .,.. Jr magazay& ugrıyara lr 8 lffi ar 'Crt Un 1 lCI a ~ 
Dün akşam onu oeyog un a vır §IBC ~va t . lb.i k t d de zevat vardı. •W· ' n 

1 
• mütevazin iki tak•m arasında oy-

kadınla beraber ..,.ö....mt.ılcr. Aman l.d 1· n ha ·.ru1· J :c ~ ,·b~t~ pub ra re cttıgı maça şu kadrolarla çık· . .J w . . ıb· • • t daha . • ... · ı···E-" ·n a ı. m ı ır ~·y.§esı U' un un. Fenerbahçe • Demirapor 1 naıl'Uıgı ıçm ırıncı maç an 
karde:um dıkkat et. r.kek mı e- 1 ı. d . ı. • H tı ar: zevkli ve daıha heyecanlı otdu. 
. . E . . . ara :ne 111.a ar oevınccCK-U. er Günün ilk karıılaıımaaı Fener- B "k M h Al" y tıne guven olmaz. n lY181 azapta boralan .kadehi dolu hir kadeh cşı ·hsş: ı ~ met ı - a • ilk daki~lar çetin bir müca· 
~erek. . . taık.i . lk· k. • . ek" l bahçe ile Demi~por arasında idi. ":1z. F c~ • Rıfat, Halil, Hüse- dele halinde geçiyor. Vaziyete 

Pvy c Güngör için bu ıkadarcık 
1 

k ~ cLt.i.. 1rr,~ ~ aş.ın~ 8 k ız ~: Türlciye şampiyonıuıında Fener- yın ·~.~a~.ır, Hakkı, lbrahım, Şe· hakim olmak iç.in didişen iki ta· 
bır fısıltı ~üphc:lerini büyühmeğe 1 1 asrctkın 1 ütakun .ı~t~a ·mi 1 ır bahçeyj zayıf bir kadrosilc ya;ka. ref_, Şukru. kıın, ortaya ancak nıüvazeneli bir 

._ '-"f" ld.i B ı..,,, l l geceye ın ıştırm ıstıyor armış layıp yenen Dcmirs.porla olan bu Al d N . Ş f 1\1 1 ÇOli. "-D ı ge . unun l[)Qy e o a- "b · . tik l k . . tınor u: ecatı - ere , u. oyun çıkarıyor ar. 
b ·ı . • d ka.t'· k t gı ı ıç çc coştu ar co~tu c;a ıçü_ maçın ayni zamanda rcvanş ma- a.mmer - F chmı, Nurullah, Ali - Yedinc.i dakikada Altaylılar, 

e~egınÇc .~ k~~ -._ 1 anaa s;e-1 ler saatler böylece geçti. hiyctini taşıması daha büyük bir H d" 1-1 · 11.A h S d tırmıstı. un u o -.acasının nası a· k . 1 d 1 am ı, üseym, ıvıaz ar, aıı.. dokuzuncu ve on iktnci dakika a 
• k ır ta aıye ata ı ar Ahmet alaka uyandırmıstı. N k ho'li arda l:ı ır adam o~duğunu pe . · • amı · İstanbulsporlular ehemmiyetli go~· 

aıa bilıyordu. 0<"mek geceleri ~- UJE "Sal<J~r'kd~.da,ııF!lınkı ot~lil ne bıraktı. F cncrbahçelilcr !bir gün evvel İ\k dakikalarda canlı ovnıı.·an fırsatları kaçırdılar. Oyunun b~ 
nd k.i 

L b ve on u ·a at zı zurna sar esasen fena oı.·nt.)·an Esadı da 1 ., "' çip içip gelmesi e · ın ikmet aş · - "' zmirliler iki güzel fırsat yakaladı. döndürücü hızı iç.inde top kon-
.d ·ı . . lb" b "b" ho!ltu... aralarına almıyarak sahaya fU şe- l f k ı.ı . l f k ld w . · 'k" ı;.a ı J. çını lr urgu gı ı oyan kilde çıktılar: ar, a at ·ıüseyınle Sait bu çok tro Ü gayet zayı a ıgı ıçın ı ı 

üphe saatler geçtikçe 'biiyüdü. Eve gelçli~i zaman scndeliye· müsait fırsatları karırdıl'ar. Bu tarafın müdafaası da sert ve kuv-
k d . l · k k k Ohad • Ccmnl, Murad _ Ömer, ,. O, !.rndi daha .iyi anlıyordu ki re mer ıven en çı tı arısı ·a - tehlikderi atlatan Be,.iktas!ılar, votli şarjlarla müdahalelerde bu •. 

d k ·· ·· d Ze)ınel, Aydın • Kürük: Fikret, • • \hmcdi h iç kimseyi -aeveme iği pıyı açara ona gorunme en CJ.: '"' onuncu dakik•dan ıtiharcn vazi- lunuyorlar. Ha:kem sertliği tadil• 
d d k ·ım · · k d f J Naci, Yaşar, Niyazi, Lehin. çılgın deli bir aşkla sev.iyor u. asına çe ı t§lı o a ar az a ~- yete hakim olarak oyunu maafir- için herhangi bj rteşobbüstc bu-: 

l 
· · t" k.i 1 '- d" · · Demirsporlular da bir ..,ün ev-Onun bir gi.ın yine eski jt.İyat arı- ıç.ıpış 1 vcz onga .rocn ısmı .zor . " . lerin yarı sahasına naklettiler. Fa. lunmuyor. 

na dönc:brleceğini tasavvur ettik- attı. vel~ ~adrolarını muhafaza edı- kat Hakkı ile Şerefin mutad ol- Tarafların karşılıklı gayret.i ilk 
çe çileden çıkıyor asla diyordu. - Ay§e .• Ayfe., Karıcığım ... yor0ar ı. S 1 ,, • t"I b I mıyan durgun oyunu, lbrahimin neticesini Altay lehine verdi: 20 

O b d b k 1 O C 1 G 1 b k d . J.J • :>"Una arı ı...ac.ıver u er aş a- b k d k "k d ı· ı · · 1 b " en en as uının o amaz. - e ... c a ıye .mırı ~anır gı- d l d h l d "" .. f k b ozu oyununa inzimam edince. nci a ı a a yas tan güze ır 
nu kims~ye ;ar ctmiyecek kud- bi konuşuyordu ve sonra bu sesi 1 ar ve er a b " uzgun, \ a ha"tk. ır bir çok sayı fırsatları kaçırıldı. pas alan Sait kuvvetti bir vuruş· 

. . b I k h · d k "ld. Old • Earça yorgun ır oyun a a ım l k rctı ke.ndınde u ara ırsı garıp e esı 1. ugu ıycrde sızdı... b--; . t , . t"I H.. l Nihayet otuz ikinci dakikada la topu ağ ara ta tı. 
ve onune ogeçı mez ır .-ın a Jfte ıraz sonra .genç a ın o aya b. b. . . k " d" D . Şerd Besikta•ın ilk ..,0)üııü kay- Bu gol stanbu ~orun gayre· .. .. l lb" J.• h l" a· k d d 1 lr vazıye ,.es.ıs et ı er. ucum ar j 1 

l
• d " d O .. h. :ı.. • • d "W k . ır ırını ta · ıp c ıyor ve cmır· • .- o l ınkı ap e ryot u . gun ıç ıoır gır l.gı za,man ·ocasının perl§3n ··d f L h"" 1 k dede'bildi. Otuz altıncı dakikada tini adeta kamçıladı. A tay mü-

ış yapmadı. s en sonra cıvar a ıne .-tı urun deltklerı açı· kt .. k··ı· t k" d F yine Şeref topla kaleye girerken dafaasının buna ığı an ar o uyor. . ö•led . h 1. b- ı. b . . J spor mu a aaııı ·ou ucum arı es- ld l l 
• ~.L "d k f k_j d s· .. 1 . me e muş u.a çe ıyor u. ·ııer k 36 d k" larında bir cc.z111naneye gı ere ıp ırpanıyor u. ıyah goz cr.ı da ı ·ı .. l b ' . I .1 D l • rclme takılaiak düsürüldü. Veri· Nihayet Mü err~ ncı a ı-

h d l 
_ l f h k b .. .. .. .. R . ı er guze ır an a!lma ı e r- :s - \ l l k d A mc ın ça ı~lil yere te c on et- a ço uyumuştu. engı eapsarı ı_ 1 . . d .1• B h"" len penaltıdan Yavuz Beı1iktaı1ın Kada beraber ik go ünü çı ar ı . . . spor ,,_a esıne m ı er. u ucum- " ,. l.. 

ti. ıdı. Heyecandan Utrıyordu. . d y f l l b " l ,_. ikinci gofünü yaptı ve devtc 2 .O ve .devre de bu netice ile •oitti. 
A~L d" - '-' a aşar a so u ır vuruıt a ı.ıoır 1 ed k 

_ Bugu .. n öt;.leden sonra jzin- nmc ın yanına yıuua~tı. Onu l ka d tt" F k t h k b Altınordu al~J.hine neticelendi. kinci devr e oyun sert ve ı-.. w go y c ı. ·a a a cm unu "1' 1 d 
1ıclir ae\mcdi dediler. Sevinerek ~a"'.~ y~vaşb~?.)ldmag~-~~şlab~ı. Ce ofşayd saydı. ikinci devrede iki takım da bi- rıcı geçti. H~kc~ A~tay mü .~-
eve döndu. Her .hakJc cSaba+ıki etuun ıç cc ın en ş'9"ın ır pa· F b sk d ed" rinci devredeki ile kıyas edilcmj faasının tehlıkc;li şar1larına goz 

ket çıkarttı. Süratlc paketi yırttı cne.r a. ~'. .. evam ıyor, yecek kadar güzel ve seri oynadı: y.u~~uğu gibi Is.tan'bulspor kalc-
kavgadan eonra p~an ohnuş e
vine daha erken dönmek }çin izin 
aimı§tı. Belki de bera~erce bir si 
nemaya .git.meyi düşünmü~ü. Ay. 
şc ona bir sürpriz Y..apmak istedi. 
Ci:> ind:. T uvaletİ.ı\i yaptı. Her 

o ne} Pırlanta tek taş bir yüzük fa.kat yıne bır t~rlu gol çı~araım!· O kl ' b" k ' I ld G .. l c.uımın her blokaıda muntazaman 

b . . ~· t . d yorlar. Maamafıh bu taz.yıkın bır yun .zcv · ı ır şe ı a ı. uze tekmelenme•:ne de ... favul :o ka-
ır ~e Javan a ruı ve pu ra... . w. .JL.. kk k ~b· Al rd } ..... ,. 

R . d D d ki . ncU<:c vcrecegı :muına a gı ı ~e scrı oy.nıyan. tıno _u so açı. rarları verımekle iktifa _..ı:vor: 
cngl '8arar ı. u a arı tıt- .... 1.. B b ük 40 d - H d B k h 1 çu.,, 

d
. D k b l d . . gc>ru uyor. era er ncı a- gı am. J,. e§l taşın ucum arı- Ha'b··ı- ' her. ı" k"ı vaz"-•ettc de ovun 

re ı. eme un arı ostu ,ı.çın. kik k d d . 4 1 . . ıı.tik 1 ~- l 1 k L 1 r UAJ v ,,_ -
_ıı.. ı k d . . l D aya a ar evam ettı. ıncı na ten e ı aKm ara mu aue c cuların sakatlanma"""'" 0ı~aşı o me~ıu1 a ın ıçın a mıştı.. c- d k "kad b F ıh d · .... ,.. ı:m 

mck bu gece onunla beraberdi. K ~. ı .. k Fa_k ır · enerk lueumkund a cttı. münhaeıran hüsnütesadüI oldu. 

, zamankinden daha itinalı bir şe
kılde onun ak~m ısofrasını hazır. 
adı. Her dakika kulağı kapıda 

büyük bır beycc::anla onu bekle
di. Saa.t\~r geçiyordu. Akşam o1-
muŞtu. Fakat Ahmet ıhala görün
memişti. Gclmcm.iş1ıi. 

Şimdiye ka.dar Scendisinc bu §C· . ud~u 1 ret topu a ~Ye_ a ar Beşiktaşlılar bu devrede de lb- Devrenin çok seri safhaları iki 
kilde bir 'hediye gctirmcmifti. ın ıkrdı ve ~rtaya geçırdı. Top rahim ve Hakkının güzel §Ütlcrile tarafın da zaman zaman hücuma 
ihmalleri demek iltizami idi. O- aNra . t~n aykaga .do1a,trk.tan sonnı iki gol çıkardıla r ve maçı 4 - O ve zaman z am a n da müdafaaya 
nun için ka'Vl;a ediyor nuyeuzlıık. .adc~nıBn 61 ıF"kbır vur~ıle kaleye kazandıtar. ge9mcleri şeklinde cereyan etti. 

ı k \ . · · · · gır ı. unu ı reun 20 metreden Neticenin j1.,; li<>ine raM-nen Be- İki takım da üstün bir vaziyet ar çı artıyor gece erı ıçıp 1ÇJt> tt - b" ·· 1 t w ' '-' • J .. • ,., ••• 
geliyordu.. a ~~ı n §~t c yabp ıgı ıtu1ncı2say0ı şiktaş hücum hattını dün muvaf- elde edemedi ve bir çok fırsatlar 

Gö J • • •• •• d Ah d " · ta •P ettı. evre u suret c • fak olmuş aayamayız. Bu netice- kaçırdı 

* 
b. k zder,ınm 0.:~~ ·ı ~ mde ınk ın Fener lehine !bitti. de diyebiliriz ki Siyah Beyazlı la.- N.ih~,_,_. mar 1/ 1 beraberlikle 

ır a ın a aev~ ... g nı onu a ·en !ki . d d F" r1 . 1 ~ ""'L ,... 
disini sevdir' ~rhi ccanım kızım> ded"n~ı evre e I ener 1 e~ın g~ rın müdafaası ve hllha9Sa muavin bitti. 

Ahmet uysal lüzumıruz sert bfr 
harekerle kansını -gücendirdiği i
çin hakikaten j!T1Ülce9S.İrdi. O gün 
itine gittiği zaman arkada~ları b i
le onun bu ne§caizliğini hissetmiş. 
\er. 

d
. __ J ··· . k d w h a ını arttıracak an tahmın cdı. 
ıve ıseY>uJı;!•r-1 o ~a agını ta ay· li d V · d h ·ık ··t · y · d ·· I f ~ yor u .. e yJnc oyun a a 1 

yu cttı. crın en suratc ırıa- d-'-"k d F · 'L•k" · · l 
A!ıı.. U 1 k · d cu.ı a a enerın na. ımıyctı a • 

dı. :nmet ysa ın çe mcsın en t · d" h·· ı b " b " · · . . ına gır ı, ucum ar ır ırını ta-
tabancasını aldı. Sevgının, aşkın k" l - b 1 .J f" k 
b

. d k" . ._ 'L •• •• rp e mege 8!J auı. aı at onun· 
ır an a ıne, ınti14a.ma ıourunen cu dakı·k .. ·Ja S r " ·• 
h • h .. · ·ı d " l · · k .. -u n sonra arı ~cı 

Üç arkadaşın 
marifeti 

- Rahatsız mısın diye .sormuş 
lardı. Bu sorgu .işine :yaradı. Mü: 
düre çıkarak izin istedi. Öğleden 
sonra tanıdığı bir ahbaba au~radı. 
Kansının gonlünü almak onu se
vindirmek jçİn beraberce kuyum
cular içine gıttilcr. Tek taş gü:zcl 
pırlanta bir yüzük aklı. Dönü~e 
tatrada bulunan ve selciz senedir 
ırörüşemediii çok e9ki ıbir dostu 
ile karı1iattı. ~i arıkadaş der.i.n 
bir mwbaobıbetlc kuca'lclaştılar. Ah 
md onu evine davet etti. Fakat, 

va şı uvıyetı e ışe erını sı a· verdül · bı" d"kl · . K k ki d erm r parça gevşe ı crı 
r : ılcrledı. ocasını ~ca .. a ı. görüldü. Oyun l 5 dakika kadar Vedat, .Kemal ye lıımet adında tıç 
Dudakların: ısırırcasına optu. Se_ mu""tevaz.ı· b " kı"ld arkadaş evvelki gece Sirkecide Kır-. · · H h n ır §C e cereyan 
nı sevJyonınr dcd~. crkesten er etti. Bundan sonra tekrar canla· klareli otobUslerlnin durduğu mahalle 
ı: vdcn ~a~la e .:vıyorum.: Aklını nan Fcnerbahçeliler oyunda ha· gitmişler, .Kemal köşebaşında elek-
kayıbetmış ınsanların vahşı ve duy k "ınu"y•t t 1- • ff 4_ ld trik direğinin dibinde durmu!l, Ve-. .. .. ... es sınc muva aa. o u- • _ 
gusuz kahkahasrle guldu. Taban- 1 r D . k l . b" t "k dat tıı (Kırklareli 3ı) plA.kalı oto-

· • · • . a . emırspor a eaı ır azyı . canın tctıgmı çektı .. Arkasından b . . . l d c ·· .. 1 bUsUn UzerJne çıkmış, ikisi gözcUIUk çcm erı ıçıne a ın ı. unun ası . . 
bir çığlıkla yere kapandı .. Hıç.kı· l r:-·k t ' h h . D . etmışlar, lsmet te otobUslln benzın o an rJ re ln er ucumu ernır- · 
ra hıçkııa ağlıyordu Fakat bu ağ- k I . . ··.t.··l . deposuna bir ıa.stık boru sarkıtıp sı· . .. · spor a esını mu,.-u vazıycte so-
ıa.!~ ~tlı bı.r . auku~et ·w:Vardı .. 1 kuyordu. Yine Fikret bir fıücum. fon olarak kullanarak bir tenekeye 
Bır malankoüı:n~. ~eçı.r~~ .lbuh- da topu kaleye kadar indirdi ve benzin doldurmıya başlamıştır. Bu 
randan ıSc>nrakı 9Ukun~ albı... çok müsaıit vaziyette olan Naciye sırada otobUsUn şoförU Mehmet gel

Mahmut Attila AYKUT geçirdi. Nacj de Fenerin üçüncü nıJş, parola olarak kararlaştırdıkları 
111!G'!'!:Y~~±!!X!!;:L!!&~~~~1!!1~~~~~~~~~!5!· !!!!!!!'!!!!!!ll~!!!!~~~ golünü k.~dc~ti. . _ şekilde ckallflvl olııun ! dıyc scsl<'n. 

D ,-ı K TOR 1,._!.rtı~ furkıy·~-§~m~yl onu :nab~-

1 
miş. Vedat ta otobtlstl tıkırd.ılını;;. 

U ~ uuıyetı tamamıl'C "Ka·l>U ctmış ır 
V 

· tt v b l d İsmet boruyu depodan çekmiş. fakat aZJ)'e c oynamaga ll1 a ı. 

D [
• y o R K ı• San Uciverdliler bugün haki· flO!ör Mehmet bastırarak lsmctı \'e 

katcn .güzel oy:nuyorlı.rdı. Yine 1 arkadaşlarını yakalamıştır. 
Fikret bir hücumda Yapra güzel 1 DUn Uçü ~e adliyeye verilmişler, 
bir pas verdi ve bu auretle Ya,ar suıtanahmet ikinci sulh ceza mah

Doktor gözüyle meyvalar 
-KİRAZ-

d§rdüncü golü yapıt., maç da bu 
suretle 4 - O F encrm gakbesile 
ncticdendi. 

Sarı LaciverdHlcr rıüzel bir 
oyım çıkardılar. Bil!hassa müda-

Balaarnl Uk çıkan meyvelerinden Yalıuı. klraı.da (C) vltamlııl )·ok· faada Muratla rnuavfo hattında 
blrW de dallan it..- kirazdır. Kiraz tar. Aydın jstik.bal için ümit vcl'Ciilcr. 
yabtutl bir atacın alJdamnasmd- Kiraz, taze mfl)"\"e halinde ~-0k Be· 

toara ondan hutıUle selen ctıı.el, par- vilir ve bol bol yenir. ZamaD lle Galatasaray - G ençlerbirliji 
lak. kırmızı renkli bir yemi' halinde kurilanrnaın en hU)iik bir mahzur Bugün (Dün) her iki takım .da 
aofralarnnı:ıt sü•lcmektedlr. teşkil eder. Fakat kurutulan kiraz· bfr. gün evvelki kadrolarile çıktı-

Klraz, her memlekete göre tür!ü lartıan ~k güzel hlr h°'af yapmak, lar. Oyun çok canlı ba~ladı, her 
türJü Mnıılerl olan bir meyvedir. Bah pek Ala mlimkUndür. iki taraf da oyunda bir lhakimi
~lerde \e bağlarda ~yaz çiçekler Klrazın tahammUrll 1le yapılan al· yet tcsi$ için uğrllıftılar. Cençle-
ll(&n ldnı7. -taçları, bir müddet 1M1n· kollU lçkUer ba:r.ı memleketlerde pek rin daha. canlı ve daha şuudu oy· 
ra, y~ll yapraklan araınncb, kırmı- makbul uyıhrlar. nadıkları görülüyordu. Buna mu-
aı dudak:•ra sıunmseyen. taze çe oı. Hekimlik bakımından kiraz neba. kabil Galatasaray muhaci.mlcri 
JUD kl...ıart lıMll ederler. tt, 'ilc,µdiln muhtelif lfrazlarını ve hiç anlaşamıyorlardı. Gençlerin 

bilhassa ter ,.e idrar lfraı.lannı faz· 1 .L ~' 1 F Kiraz ktnnızı bir kabni;'ll , etli bir can ı niicum an, aruk ve Adna-
lç kısmı ve l(lntle ufak bl: çekirdeği laJaştırmakla tanmmı.,trr. (SO) gram :rwl güzel oyunile ancak durduru. 
Datlva eıfer. Baı.ı l'fmlerlı1tn kabuğu kiraz sap1 bir litre •uda ha,,ıanacak labiliyordu. Devre bu suretle da-

olursa &'ll:ıel bir idrar söktüriicil IJAç h · d 1 ı..,-u \eya sarı (llabUlr. U ra:nn ko- a zıya e genç erin hücumları el· 
elde edllml' olur. Bu ytl:ıden kiraz d O O 

lnMu haftf, lılUf 'e kendl!ılne malt- rasın a - 2,c.ra.berliklc bitli. 
ı;aphan eski hekimlik~ idrar yolları 

••tar. ~zett tatlı, hazmı kolaydır. hastalıklarında çok kullanılnuştır. lldnci devrede yine Galatasa-
lllrazın l(lnde 1\1.otlu maddeler azsa Bizim l'fizel mernleketbnlzln baf, ray bir türlü düzelemedi. Bunun 
da şekerli maddeler olduk~ fazla- hahçf'lerlnıle diinyanın en tatlı, en neticesi olarai< Ankaralılar hakim 
dır. Dll'er rne~'"\elcr ~hl çok miktar. nrn8 ve en meşhur klra:ılan yetil}- oynad•kları halde onlar da sayı 
da aayu ha' ldlr. mektedlr. Kiraz kıyml'tll bir yerU çrkaramadılar ve maç O - O bitti. 

Kendltılne çok yakın olan '1lflleden ml'Y'·eınl:ıdlr. Galatasaraylılar fena oynadılar. 
~1 lezzetinin tatlı olmasıdır. Bu Bu milsff!!ln& ml'.)'\~ıni:ıln lez:ıeUn- Hücum hattındakiler anla!!amadı. 

terkibinde ek,,llik \'eren el imle- dl'n '" gıda kudretlerlndcn liyikUe lar. Arifin durgun oyunu, esasen 
az ohnaııından Ol'rl gelmcktl'dir. faydalanmak 'e onunla sofralarmır- bo:zuk olan bu hath büsbütün fel

Klrazda bulunan (A) , .e (B) \i• zı süaleylp \"1\cudllmüı.U beslemek ı- çe uğrattı. Sarı Kırmızılılar için 
nJerl hayat "' ı.ıhhat içlrı !;Ok 

1 
c;ln şimdi tam mf'ftlmlndf!ylz. beraberlik en iyi netice idi. 

llsmnhl ce\11erlerc11r. l n". Nuri ERGENE 1 Gençler ise, hakikaten güzeı 

kemesinde muhakemelerine başlan

mış, hllkim CeUU UçünUn de tevkifi-
ne karsr vermiş, muhakeme karar i

çin başka gUne bırakılmıştır. 

Sevgilisinin evinin 
camını kırdı 

Samatyada Sancaktar Hayrettin 
mahallesinde Tekke sokağında otu
ran mUtekait Hasanm kızı 18 yaşın
da Cahldeye bir çorap :fabrikasında 
çalışan 17 yaşında Must:a!a bir mUd 
dcttenberi ~ık olmuş, Cahldeyi e. 
beveyninden lstem1'. Hasan kızını, 
Mustafaya vennlye razı olmu.ş, fa
kat Mustafanın ebeveyni buna rıza 
göstermemişlerdir. 

Mustafa, evvelki gece sinemadan 
çıkan Cahideyle 'kardeşi Şerifin arka 
ıarından eve kadar gelmiş. bir mUd
det sonra bir taş alarak aşağı katta 
bir c:amı kırmıştır. 

Mustara, dUn adliyeye \'erilmiş. bu 
taşı, her zaman olduğu gibi, Cahlde· 
ye işaret olarak attığını söylcmlştır. 

Mahkeme, Mustafanın camr kas. 
den kırdığı kanaatine varmıı,ı, altr 
gUn hapse, 27 lira pare. ceZBSlna mah 
kiim etmiştir. Ancak. camın kıyme· 
tinin azlığı ve Mustafanın yaşının 

kUçUk!UğU gözönUnde tutularak bu 
ceza bir gün hapis \'C Uç lira para 
cezasına indlrUmlştlr. 

Samsundan 
Ankara ya 

(Ba.'ı l lndde) -
lcri görelim> derneğe cüret eden 
tek tük zavallılar eksik değildir. 
Bunlar, maddileşmiş, hayvanlaş 
mış ruhlarile şu noktayı göre
miyorlar: Dünyada bir milleti
çin en büytik hakikat ve yega
ne dayanılacak kuvvet, istiklale 
olan milli imandır. 

Yirmi iki sene evvel Atatürk, 
sırf Türk milletinin istiklal sev
gisine, milli imanına güvenerek 
ise sarıldı. Neticede haklı çıktı. 
Bu iman, bu irade bütün maddi 
silahları yendi. büktü. 

Bugün de ayni imana daya
nan birlik, bizi harpten koruya. 
cak muhkem bir kaledir. Baş
k~ları harici tecavüz karşısında 
neden ezilmiş bilmeyiz, arama
yız. Yalnız şunu biliriz ki, Türk 
millet:, bugüne kadar şevkle, 
imanla. birlikle giriştiği her mü
cadeleden muzaffer çıkmıştır. 

Ahmet Emin YA LMAN 

lspartada Akşam 
Kız okulunun sergisi 

Isparta, t 8 (A.A.) - Dün 
§eihrimiz Akşam Kız Sanat oku

lunun ~ mezunlarını vermiş ol
ması ve tedrisatın nihayet bul

ması .münaeebctiylc tertip edil· 
miıt olan sergi açllmııı ve ec~in 
bir davetli !kütlesi ile vilayet er

kanı hazır bul_umnu~tur. 

Vali sÖyleçliği kısa. bir hitabe
de 941 yılına okulun, kız. en-sti· 

tüsü haline ifrağ edileceğini teb· 

şir ey1emiştir. 
iki yıl içinde İ~arta vliıyeti 

maarif hayatına Türk kadınlığı

nın bugünkü .ihtiyaçlara göre 

yetiştirilmesinde amil olan Ak
şam Kız Sanat okulunun bu ser· 
gisi çok muvaffak olmuştur. 

Okulun bu yıl muhtelif şube
lcn:len mezun olan talebe mik
tarı 46 dır. 

-. 
Yerinde bir mukabele: 

Sezara ait olanlan Sezara veriniz! ..• 

Tarih, her zaman Türkün şeha

meUne şahittir. Bilhassa SalA.haddin 
EyyObi ile haçlı orduların yaptıkları 
harpler<le TUrk mertliği, ı\lıccna.plı. 

ğı daha açık, daha fazla görUIUr, 
Arslan yUrekll Rişarın <'mrl ku

mandası altında hareket cd~ haçlı 
ordulara İngiliz Te Alman kralları 

da iştirak etmişlerdi. 

İngiliz ordusunda, lskoçyanın en 
eski hanedanına mensup, yirmi beş 
y141lıırında Şövalye Roger Bcconda 
vardı. Kendisinden beş yaş daha kil· 
çUk olan hemşiresi Mari Becon. kar
deşinden ayrılmak istememiş, birlilt
te gelmişti. 

Fakat talih, bahtsız ŞÖ\'&lyeyi kız 
kardeşinden ayrrmıştr. Güzel Marl 
esir dilşmllş ve Sala.hattin EyyQblnin 
sarayına gönderilmişti. Sultan, gtlzel alrkoyunuz. _ _ .Jl/J 
prensese «Stlreyya> ismini vermişti. Salahaddin! Allahuı blrl~ı" 

Rogcr, bu acı fetAketln tesiri al• siz ayınnaynuz. Bir kafa k~ __, 
tında çıldırmak raddesine ~elmifti. \'aııınıa dıtmda )'BIPllJIJ'B zo~ 

Her ne bahasına olursa olsun, kız 'nıı:. Bu :ııosuııta kararmw beJdll'-:. 
kardl'..şini kurtarmak istiyordu. Yal· halife Ömerln bir eözünü ~ 
nız bunu cebirle, zorla yapmağa. im. nm: «Hür dofanları eearete 
kı\n yoktu. Belki bir hile tekrar sev- k6m etmeJ1nlz...-. 
gili kardeşine onu kavuşturabilirdi. 

Eski hizmetka.n Guillaum'u çok· 
tan, kardeşin! ara.mıya göndermişti. 
Bir sene süren uzun ve yoru
cu. korkulu bir seyahatten sonra ni· 
ha.yet Marlyi bulmağa muvaffak ol· 
muştu Ye kardeşine onun hayatta 
olduğu haberini getirmişti. 

Roger bu haberi altr almaz, Ars. 
lan yUrekli Rlşarın huzuruna çıktı 
Felaketini bUtUn açıklığlle anlattı. 

Kro.1: 
- ,Merak etme, Roger, dedi, kız 

kardeşini kurtaracağım. Sallhaddln 
mert, eessur, yUksek ruhlu bir ra
kiptir. Kelimenin tam manı\sile bit 
şövalyedir. Kendisine yazacağım 
mektubu götUrUr, verirsen, 'kız kar· 
deşin! serbest bırakacağını şimdiden 
ııöyllyebilirim. 

Roger, kralın ya.7.d.ığı mektubu a.l· 
dı ve hemen yola çıktı. Uzun ve me. 
,akkatıi blr yolculuktan sonra sulta· 
mn sarayına vardı. Arslan yUrekll 
Rişarın bir namesini getirdiğini söy
ledi. 

Sultan. Roger'i derbal kabul eW. 
Roger, bu asn Türk sultanının hey. 
beti karşrsında şaşırmıştı. YUzUndıt 
bir asalet. ve hayırhahlrk vardı. Da
ha ilk bakışta. kralın Salahattın Ey
yQbiyi methetmesinde hiç bir mUba· 
IAga olmadığına kanaat getlrdL 

Sultan: hem mektubu okuyor, hem 
de parmaldannı siyah seyrek sakal· 
lan arasında dotaştmyor ve ~
sUyordu. Acaba bu mektupta ne ya
zılı idi? ... 

Riıar'ın mektubu 
« Mektubumun hAmlU. en a

ııU fÖ\'alyelerimden biridir. Sizin ce-
11ur muhariplerlnlzle harp eden bir 
kahramandır. Hemylresl saraymmla 
e&.irdtr. \'aktDe ismi Marl idi. Şimdi 
cSllreyya» deoillyonnuı,. 

İngiliz kralı, siz Türk hakaDQIÜD 
şuDJarı talep eder: Ya benıfireıdDI 

kardel}lne veriniz, yahllt ona a.. 

., 
Sultan Salı\haddin, mektubu dt" 

yup bitirdikten sonra tatlı ve 111~ 
melli bakışlarla Rogere baktı· 
kapının yanında duran 'baş ma~ 
cislne hitaben: 1 

- SUreyya serbesttir. Kardeti" 
teslim ediniz. En gtlzel atı~ 
ikisini hazırlayınız ve Frankl~ 
kampına kadar salimen varrnal~..
tcmin ediniz. ı 

Dedi. Ulu sultan, Arslan ~
Rlşara cevap yazmayı da fhrnal • 
medl: 

«Mektubunu bana getiren _,,. 
mama elini sıktı, Kendisini kd fi#/' 
deı;ıtln yanında eslr olarak aJJt.Or 
maclon. Bize hlzon olan esir J 
zaferdir. Knı, kardeşine iade ell1' 
ram. Ben. SalAbaddln Halife ~ 
sizlble tabelyetle Süreyyayı _.,.,, 
lnrakrrken 11e11 Klı,ar, neye ~ 
lfU sözünü hatırlamıyorsun: ese-"" 
alt olanları Sezara. ADaha alt ~ 
lan Allaha verlnJz.> Senden, _ b~ 
aldıl'm ve sana alt olmıyan COP'"~ __ 
lan bluı, sahiplerine Tenncnl ttdı" 
bUlr mlyimf ... > 

Bekçiye hakaret eden .-llOf 
Kerim Ye9Dtaş, evvelki gece :; 

lıkpazarmda sarh°' olarak gidel' ,. 
sokakta bir kenara tebevvllle ~ 
mış, bu sırada gelip mani ol&D .-il 
ı;I Cemil De kavga ve hakaret ~ 
tir. Kerim adliyeye verDmi4o ~ 
sekizinci ceza mahkemesinde ~ 
kemesi yapılmış. SUÇt1 ea.bit P ~ 
:::-ek bir ay hapse ve 30 ıtra ,..,_ fi' 
7.3Slır& mahJcbı edOml.. ba C

nın teciline kaz-ar verllmiştlr. 

Elini makineıfe bptlldı 
Yecllkulede Kazl~ede ~ 

ne cac!dl)lfnde Tikonun deri ~ 
sında çalışan ameleden Ali, Pi P' 
mak!neye kapt.ırmIJ, yaralannısf. 
davı aıtı:ıa almmfltrr. 

cUnutuımaz bir balo pcelll> 111.mlnln unutulmaz kaJıraıllalll 

Z ARAH L EA NDER 
tarafından ~ ea bilyiik ve en muhteı}em mm 

Kraliçenin Kalbi 
( MAR IE STUA RT) 

(STEFAN' Z\\EJG) in mel}lnlr eaerlerlnden iktıbu edilen , .e mJJ10D 

ıı.aıflle vücude getirilen ba mUsüısna şaheser önUmUzdeld Cuma -1n1..ıP• 

ş ! A !!~Si ~i~~:!~~da 

k 
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Amerika deniz 
kuvveti artıyor 
35.ooo tonluk 
Vaşington da 
tlizmete girdi 

\'"ın lk gton, ıs (A.A.) - Şimdi A· 
ltı! a 17 ıırlılıya maliktir. Bu zırh. 

Ur.an en son hizmete strcn gemi 
il' adet 400 mıllmefrellk loplar· 
ıt~Cehhez 35 bin tonllAtoluk cVa· 
l!?v dur. Bu harp gemisi bir kaç 
l'th eı donanmaya llllhak eden 

Carolına nın eşldır. cVaşlns-
e~atunın edilen müddetten altı 
~ ·cı bıtmlştlr. Bu da Amerika 

tezgthtarında ne kadar bUyUk 
1 atıe çalıtıldığmı ;osteı mekte. 

Rooseveltin 
, beyanatı 
~ ıngton, 18 (.A.A,) - Rooscvelt 

~tıg t.caret haftası •mUnascbetıle 
~~~beyanatta totaltterlzmln ta· 

1 l U altındaki dUnyads beyne!· 

01 
ııretın encak bir taarruz st

.r·acağını kaydetmış \'C şöyle de. 

~t ~ ı 
' ' k Amcrıkıı. dcmokratık prcn 

et 1 ftiUd fııa ve liberal lktısadl 
~ n tatbık ve teşvıkindekl md· 

ı~ıkametınl idame etmelidir. 
ııe Amerika bllyUk bir kısmı i
tt hırs, sebepsiz kotku ve mer

~ l~lz taarruzla hasıl olan tahrlp
,, aret tahditleri yilzUnden keş
~ içine giren aünya lktısadlyatı
aıı;. ar kurmak mcsullycılını ancak 

ıt,k etıcı katşılayablllr. 
:ı ~katım ntUthlş bit dUnye. buh. 

Atşısında ııuıunduğumuzu bl· 
~ll.Z. 'I'ota11ter taarruz yalnız dış 
~ ıa:ızı değil, aemokratlk yaşa-
ttın 1rnızın bizzat bUnycsinl teh

ektedir. 

. Kolonyaya. 
lıddetli bir hücum 

lo ~ ndra, 18 (A.A.) - Hava 
~rctın.ın tehtiği: 

<t batte, Kolonya, yeniden, Jngİ· 
1 ıtıbardıman servisi tayyare
llın •.,ı 

~ıı ~lQde.tU bir hUcutnuna he. 
1'"''ı'l • · B' k · r· "t ~" ctmıştir. ır ço ın ı· 
ve 
~ Yangın bombası atılmı;ıtır. 
,,/arclerımiz. hedeflerini ter· 

tıkcn büyük •yangınlar yan· 
~ldı !\o . 
~tterdam ve .f!oulosne dok-
~ "c dü man işgali altında 
t 11\rı diğer hedeflere daha kü. 

ı llıiltyasta hücumlar yapılmış· 

d ()ı.ıl\ 
'l.'lJ Rece, Frarunz ve Hollan· 

arılarına da hü<;um edilmiş. 

Bı.ır· 
ı btı bu gece har.ekatından, 

dolltıı 0rn'bardıman tayıyaremiz 
r. ttni tir Qll • 
t~ 'ahah erken, avcu tayyare. 
b11 tl~rı birisi, lngiltercnin ce· 
~,t•rki sahili açı larında bir 

ı_ tlU h •Vcuaunu denize düşür-
1 lld t, Dün yapılan keşif uçuş· 

•n ıkı avıcumuz dbnmemiı· 

1Fransa, Suriye 

ve İrak 
FRANSA ( SURiYE 

Alman - Fransız müfterek 
beyanatı bekleniyor 

Berlin, 18 ( A.A.) - lş bırliği si· 
yaseti haklnnda milşteı ek bir Al· 
ınan - Fransız beyanatı yapılması· 

na lntızar edılmektedır. 

Amerika'nın Vichy sefiri geri 

çağrılacak 
Kopenhag, 18 CA.A.J - Stcfanl a

jansından: 

Vaşingtondan selen haberler Ame 
rlkanın Vlşl hükQmetl nczdlndcki sc. 
!iri Amiral Lcnhy'nln Fransız • Al· 
man yaklaşması Uzıırinc geri çağı· 

rıldığını teyit etmektedir. 

Fransız hava naıırı Fas'da 
Rabat, 18 (A.A.) - Ha\'8 Nnzırı 

General :Serı:;eret umumı vali Gene· 
ral Nogues, şimali Afrika başkuman 
danı General Odic ve Fastakl lıa\'8 

kuvvetleri kumandanı General La· 
houlle ile, hava ve deniz ve kara kuv 
vetıerinin iş biı liğı meselesılc ticari 
havacılığın ınklşafına müteallik me
seleler hakkında görüşmüştür. Ella. 
hare General Bcrgeret, l\Ieknes'e ha. 
reket etmiştir. 

IRAK -
Irak - Sovyet 
münasebatı 

Möskova, ıs (A.A.) - O N.E. bll
dirlyor: 

Resmi kaynaktan tebliğ edildiğine 
göre, dUn Ankarada Sovyct bUyUk 
elçisi Bınogrado! ile !rakın. Ankaı·ıı. 

elçisi Kamil Geyllnl iki memleket a. 
rasında dlpl6matlk ve tlcart mllna
sebetlerle konsolosluk mUnascbetıcrl 
hakkında notalar tııatı etmişlerdir. 

lrak'ın yeni Moskova eefiri 
Be~TUt, 18 (A.A.) - Stefanl ajan

sından: 

Bağdattan alınan bir habere göre. 
Nimet SUleyman Irakın 'Moskova el· 
çlliğlne tayin edilmiştir. Yeni sc!lr, 
derhal vazifesi başına gidecektir. 

Irak tayyare meydanlarında 
Kahire, 18 (A.A.) - B. B. C.: 
Irak Uzerlndekl ha~a !ıialiyeti hak 

kında 1ngıliz kararg hı un1umisl şu 
Uıfsillitı vermektedır: 

İngiliz tayyareleri Musul tayyare 
meydanı üzerine muvaffakıyetli akın 
lar yapmışlar, yerde bulunan Alman 
tayyarelerine mitralyöz ateşi açarak 
bun! tdan ti!tço~untı tahrip etmiş. 
terdir. 

Bir Helnkcl tayyaresi ateş almış
tır. İkinci defa olarak donanmaya 
mensup tayyareler bu fnnllyeye işli· 

rak etmişlerdir. 
Basranın 200 kilometre şimalinde 

bulunan Amaradakl petrol depoları 

muvaffakıyetle bombardıman cctll. 
miştir. 

Alman tnyyarelerl Hubbaniyedekl 
İngiliz tayyaı e meydanına hlicum et. 
mlşlerdlr. Hafif hasar ve ötu vardır. 

Haydarabad nizamının takbihi 
Hayde.rabad, ıs (A.A.) - Hayda

tabad nizamı bir beyanname neşre
derek Hindistan mUslUmanlnrını Ra. 
şld Alinin hatekellnl takbih için 
kendisine iltihaka davet elmlştır. 

Kral lbnissuua lngiltereye 
~ Orta ıarkta müzahir 

''r~ jlııre, 16 (A.A.) Orta Kahire, 18 (A.A.) - Routcr: 
llıi k,ntıliz kuvvetleri hava umu· Öğnmildjğlne göre, Suudi Arabls-
lııtı;ııtgft.hının teöliği: tan ltralı İbnissuııı'I. Irak :Mcıllye Na-:t. ~ ~tayyareleri Bingazi, Der. zırı Naci Eleuudl Paşayı kabul elti· 

'~ı)'. erul na ve Gazala'ya muvaf· S'i zaman kendisine şunlcın soylenıiş. 
1' ~t e h.. · 1 d' B t· 'fd ucum ctnu~: er ır. u· ır: 
hq~tt~ ~angınlar çıkarılmış V!tı Rıışid Ali ile takip etliği siyaset 
ı'r ilt) •nfilttklar olmuştur. Han- haltkında hemfikir olsaydım şimdi· 
~· tr il diğer. !binalara tam .iea· ye kadar ona ~nrtl.ım etml~ bulunur-
\ )lıı kaydedılmiş ve hangarlar. dum. Arap mıllctınln talup etmesi 
it , l:!ınlar çıkarılmıştır. • llizım gelen yegane yol 1nsutereye 

~.}<'<la M l d mUzaheret etmektir. 
~, h I usu tayyare mey a. 

~ tt, Yü il tınan Alman tayyareleri 
, 1llJt l ~ ateşine ıtutubnuşlur. 
~ •ı,~ \ tipinde bır tayyare ate~ 

\t,,_'_ arap olmuıılur. Diner ha· 111._- -.rıı • • ., 
. "Itır. A::ıler de hasara uğratıl• 
... •rı d arada bazı petrol sar. 
't 1tl~t 0 nanmaya mensup tay· 

baltı\ı tarafından .muvaffakıyet
~ bb lltdıman edilmiştir. 

lq~~, lniye" deki lngiliz !hava 
~&!fı tıı Messeredhmilt tayyare· 
~11',,,lcfakatinde uçan Heinkel 
~Itır, ~ti tarafından bombalan. 
~'-trach•at ve zayiat azdır. Bir 
h t 0, rnitt ta}~aresi bir sıh· 

tııtırı ~ab.ilini mitralyöz atcoi· 
1 l.ı hır. 

l:ıtilteı-cye hava taarruzu 

~ L<ııı zayıf oldu 
~~, ..,dra., l 8(A.A.) - ln~ili.z 

11\ln le b<lahıli emniyet nezaret· 
l'I l' li'". 

lıı ~l'c l gı. 
lıı 'ıı ~ ng!ltere üzerinde düş-
1t1~Yitat ava faaliyeti çok küçük 
• d~ ık a olmuştur. Şarki Jngilte. 
~· li1~ noktaya bomba atılmış· 
\\ tı•da a~ J:>ek udır. Fakat bir 

ı '>-tt~aanca az miktar zayi
" !itil~ lrniftir. 

lltl 11Vcuları dün öğleden 
t tcrıu ' • dıj rrı P sahilleri açıklarında 
d r, an avcuıunu dü§Ürmü~-

Dakar'ın Alman'larca İfgali bahlı 
mevzuu olmamı11 

Vişi. 10 (A.A.) - Ofl ajansının 

bıldirdiğine göre. Fransız hükQmetl, 
HIUer ile Amiral Darlan arasındaki 
göıilıpmelerde Dakaı"m Alman kuv. 
vcUl!ı i tarıı.Cından işgalinin bahıs 

mevzuu cdlldlğl haklürtda .Nevyork 
Tinıes'in verdiği haberi lrntI surette 
yalanlamıştır. 

---o----
B. Churchill 

Norveç milli bayramı münasebe· 
tile bir meaaj gönderdi 

Londra, ~ 8 (A.A.) - Nor
veç mılli bayramı münascbetile 
Londrn'da kral 1 laakon'nun iş· 
tirakilc yapıhın toplantıda, baıı· 
vekil B. Churchill'in !bir mesajı 
okunmu!'tur. 

Başvekil bu mesajında ııöyltı 
demektedir: 

«Norveç' le zalim NaLi tahak
k~ınü atlında bulunan yu!IÔCfaş· 
larınız için bu seneki milli bay· 
rau1 baı..in olmakla beraber, ma· 
neviyatlarının sarsıLnamı§ oldu· 
ğunu biliyorum. Onlar lngilterc
nin ve Amerikanın hürriyet ka· 
nununun ölmesine müsaade et
memek husu undaki azmini pay· 
)aşmaktadırlar.:. 

1aşe maddeleri 
rol oynayacak 

lngiltereye Doksan 
milyon dolarlık 
yiyecek gidiyor 

Ncvyork, 18 (A.A.) - «Vııi. 
tcd Prcss1> in bıldirdiğine göre 
90 milyon dolar kıymetinde zı• 
raat mahsulü Amerıka limanlarınd 
getirilmektedir. Bunlar kıralama 
"·e ödünç verme kanunu mucibin. 
cc lngiltcreye gönderilecektir. 

Harbi yiyecek maddeleri 

kazanacaktır 

Lonclra, 18 (A.A.) - Lon· 
dra'aa çıkan Star gazet~ine Va· 
şingtondan bir telgrafta 1:1ildiril· 
diğine göre, Amerikan çifçileri, 
programlarında büyük dcği~iklik 
yapmağa lüzum görmeden lngil 
terenin ve Mlhvere muhalif olan. 
ların yiyecek ihtiyaçlarını kar§ı· 
lıyabilecek durumda oldukların· 
dan emindirler. Yiyecek madde
lerinin yardım olarak gönderilme. 
si Amerika tarafından diplomalık 
bir s:Jiıh olarak kullanılacaktır . 
Mihverden çekinen milletlere 
gönderilecek yiyect!kler ödünç 
verme \'e kiralama kanunu muci
bince ayrılan 337.500.000 lnt;iliz 
liralık tahsisatla karşılanacaktır. 

Geçen harpte Amerikanın pa· 
rolası şu idi: cHarlhi yjyecck mad. 
deleri kazanacaktır.> Bugünün 
parolası da aynıdır. . 

B. Roosevelt'in emriyle lngiliz 
halkının ve ordusunı.ın iaşe proğ. 
ramını tanzim etmek üzere Lon
draya gitmiş olan ve ia~e i~lerinı 
iyi bilen iki mütehassıa Amerika. 
)'a dönmü:tür. 

Romanyada yiyecek maddeleri 
Bükre§. 18 (A.A.) - Siara 

gazetesi iaşe müsteşarlığının bir 
resmi tebliğini neşretmiştir. Bu 
tebliğde, şeker, et, un, ekmek ve. 
sair yiyecek maddelerinin Bükrcş 
ve civarında vesikaya tabi tutu· 
lacağı bildirilmektedir. 

General Dentz 
<Ba91 ı 1Dclde) X/X 

dfolediniL. Mareşalin nLı:am ve 
sulha hararetli arzusundan .miil
hem heyecanlı, azimkar ve haki· 
mane ısözlerini işittiniz.. 

Ayni dakikada, İngiliz tayya· 
releri, ansızın tay,Y.arc meydanla• 
nmr%fl hücum ediyorlardı. Mer• 
kebir ve Dakardah sonra, Jngil• 
tere bir kere daha, Fransız top· 
rağına hücum etmiş ve Fransız 
kanı akıtmıştır. İngiliz hükumeti, 
Fransayı Suriye üzerinden uçan 
veyahut tesadüfi olarak yere in· 
meğe mecbur kalan Alman tay• 
ytırelerini kuvvetle püSkürLme
mekle .ittiham etmek suretiyle, 
Franeaya karşı bu tecavüzünde 
kendisini haklı göstermek istiyor, 
Hiçbir gey, bunu haklı göstere· 
mez. 

l\1arc~al Petain'in teyiğ ettiği 
gibi. F ransanın İngiltcreye k~ 
hiçbir tecavüz niyet yoktur. DUn
kü muhasımlarımızın kullandılda. 
n salahiyet, mütareke şeraltinın 
tıım tat'bikinden doğmaktadır. 

Hakikat budur. fngilrı: hüku
metinin Fransayı ithham etliği 
şeyler, iftira ve bühtan lı uydur• 
malıtr ve caniyane tecavüz için 
bahanelerdir. 

Sizler, bunlara karşı sükun ve 
vekarla mukabele edeceksiniz. 
Filhııkika, F raneızlar, Surlyc'liler 
ve Lübnan'lılar, tlaha sıkı bir it· 
tihetla kardeşçe işbirliği ynpacak. 
lar, fakat ilk kurbanlarını masum 
halkın te~kil edccegi hiçbir mu· 
hasamat hareketine tevessül et· 
miyeceklerdir. 

Mareşal Petain'den Suriye ve 
Lübnan arazisini müdafaa etmek 

vazifesini aldım. Bu vazifeyi, sar· 
sılmaz blr tarzda ifa edeceğim. 
Mukadderatına emin !bulunan 
Fransa, Suriye ve Lübnan halkı
nın sadakatinden ve muhal>betin

den emindir. 

Şark ordusu, kuvvete kuvvetle 
mukabeleye hazırdır. 

Suriyedeki 
Fransız pilotlar 
Filistine kaçıyor 

KudUs, ı8 (A.A.) - B. B. C.: 
Bir çok Fransız tayyarecileri, tay

ye.relerııe Surlyeden Fillstlne geı

ınişlerd!r. Tayyareciler, Vlşl hükQ· 
metine artık hizmet etmemek kat·a· 
rındo. olduklarını söylemişlerdir. 

--.o-

Kral Boris Sobranya reislerini 

kabul etti 

Sofva, 18 f A.A.) - Kral Bo. 
ris dün istifa etmiş olan mebusan 
meclisi reisi B. Logofetof ile yeni 
mcbusan reisi B. Kalfof u kabul 
etmi""tir. 

VATAN 

Habeşistanda 
ateş kesildi 

Müzakereler başladı 
llıırllmı, 18 (A.A.) - Cwna 

gıinü suat 8,1:> te hir Jtat~·an U· 

haJlllt he eti. t Hm artlarını 

ıııiizakcreyc 1ııeınur hlr l üksek 
llnl~nn 8ub:ıyının ınu\asalatını 

lınıırlıımak tlzerc lnglllz nte\"l.I· 
lcrlno gclnıl'7tır. inglllzler hu 
~tik ek lta(J nn t.ubayı ile. bu u. 
halın Dllk d'Aoste adına konu'
ıııa"r ~artlle görlı,nıe~ 1 kabul et
mişlerdir. Ate'=in ... aat 18 de ke· 
sllıne 1 'e şartlar kabul olun· 
maz a ote.,e s:ıat 2 ı, Hl te 1enl· 
den lba,ıannıası takarrur Cl le· 
ınlştır. 

;\leşin ı.aa.t 18 de ke ilme ln. 
den sonraki l"Bt.irct hakkında 

Hortumda Iıenliı lıi!,'bir ınalwııat 

Mısırın eski 
genel kurmay 

başkanı 

Tayyare ile kaçarken 
çevrildi, fakat kaçıp 

saklandı 

Kahire, 18 (A.A.) - Mısır 

hükumeti eski Mısır genel kurnıa. 
yı ba~kanı Aziz Elmısıri"nin nere. 
de bulunduğunu bildirene bin İn. 
giliz lirası mükafat vaadetmi~tir. 

Mıhvcr devletleri taraftarı sa· 
yılan Az.iz 1 6 ~layısta iki l\lısır 

diplomatının idaresindeki bir tay. 
yarcyle Almaza hava meydanın· 

dan hareket etmi~se de, havrı 

kontrol memurlarının dikkati sa· 
yoktur. ycsinde tayyare karaya indirilmi , 

\.._,..._ _________ ..,,..,1' fakat inerken telgraf tellerine 

Batı çölünde : 
Mısır topraklannda 

Alman askeri kalmadı 

Habeşistanda : 

Ambalagi düşmek 
üzere 

Kahire, ıs (A.A.) - Askeri mah. 
fillerde Surlyeye yeni Alman ta~'Ya· 
releri geldığl hakkında malQmat yok 
tur. Batı çölünde muharebeler hudut
ta tekO.süf etmektedir. Hududun • ıı
sır tarafında birkaç Alman grupu dn 
ha kalmışsa da esas muharebeler hu
dutla Kapuzzo arnsındn. cereyan el· 
mektcdlr. 

Elde edilen Alman esirlerinin ek& • 
rlyoll düşman maklnell piyadesine 
mensuptur. 

Sollum'da yapılan hınckM bUyUk 
bir taarruz cleğil, hedefi dUşmana ın. 
sanca ve malzemcce zayiat verdir
mek ol n bir harptir. 

.Ambaalagl etrafında muharcbclcr 
fe.sılasız surette devam dll)i!kte \•e 
İtalyanlar gittlk~e gUç bir vaziyete 
glrmcktcdıı·ıer. Burada ıne\'cut 15 

bin ltatlar İtalyan kuvvetinin akıbeti 
bllkuvve halledilmiş sayılabilir.Çünkü 

çarparak dü~tüğünden içindekı 
üç kiııi kaçmıştır. 

Bunların Kahireye gelerek ciz
lcndikleri zannediliyor, 

Ele geç.irilen bavullardaki ka· 

ğıtlar ve fotoğraflar Aziz ve ar· 

kada~larının :memleket emniyeti. 
ne muhalif faaliyette bulunduk· 
larını şüphe götürmiyecek dere· 
ccde göstermiştir. 

Bunların tevkifleri için büyük 

gayretler aarfcdilmektedir. 

Hess 
Yaptığı ifşaat 

büyük bir dosya 
doldurmuş 

Londrn, 18 (A.A.) - Dahiliye na
zırı Morison söylediği bir nutukta 
şöyle demiştir: 

«Hess denilen bu gangster !ngllız
lerln elinde kalacaktır. Hltlere hazin 
bir devrede 1nglllı nlilletltıe bir <'ğ. 

lence mevzuu veı·lldiğlndcn dolııyı 

minnettar olablllrlz. Hess de emel
lerini efcn(llsl gibi, modern ~aman
ları, on bUyUk siyasi clnayctıerlndan 
bir kaçını lrtlldip suretlle kirletmiş· 
tir.~ 

Hess'in İfşaatı 
Gizli raporlar büyük dosya 

tc~kil ediyor 

-

İngiliz 
bombardıman 

tayyareleri 
Pal mir hava 
meydanını 

bombaladılar 
Vl;I, ıs (A.A.) - Neşredilen bir 

be.}anata göre, İngiliz bombardıman 
tayyrırelcrı cuma günü Şam mınta
kası üzerinde görünUnce Fransız av
cı tayyareleri hemen havalanmışlar
oır. Bundan sonra olup bıtcnler hak
kında, lrtgillz tayyarelerinin Elkantra 
mevl;iıı•de tekrar Filıstin hududuna 
glrdıklerlnden başka bir şey ifşa c
dılnıemıştir. 

!ngill:: tayyarelerinin Şam Uzeı in
de görünmelerinden evvel, SuıiyedC'. 
ki Palmlr havn meydanını bombardı
man ettikleri ve Halep Uzerinde uç
lul{l'1rı da bildirilmektedir. 

Alman-Fransız 
anlaşma şartları 

s 

Hırvatistan 
.. .. . 

ltalya He bir anlaşma 
imza etti 

• 
Hırvat heyeti 

Roma, 18 (A. ) - Popolo 
di Roma'nın bildırdiğıne gore, 
Italyan • Hırvat muzakerelerme 
25 nısanda Lıub1'ana'da Kont 
Ciano j)e B. Pavcüç arasında ba~
lanmış \'e bu müzakerelerde B. 
Pavelıç. Hırvat milletinin eski 
Hırvatistan krallığını yeniden ih. 
yn etmek ve ealtanat tacını Savoia 
hanedanına vermek hususundak~ 
arzusunu Kont Cıano'ya bildir-

1 mi~tir. 
1 

*• 1 

Roma, 18 (A.A.) Bugün 
öğle üzeri Vence\\!> sarayında 
ltalyan • Hırvat af,f'Zi ve askeri 
anl.ı.maları ımzala~mıştır. 

Hırvat heyeti 

Londra, 18 {A.A.) - Sunday Duı· Triyeste. 18 (Jıl~A.) - Hır-
patch gazetesi, Hltlcrln Darlana, Al- ı vat ba~vekili B, Ante Pave~iç. 
man • Fransız muahedesinin güzel rcfakatınde Hın·aa.<levlet erkanı 
vaatler ihtiva eden bazı hükümlerini 

1 

bulunduğu halde otomobille Zng. 
ileri sUrcrek Suriye ile Oakarın ve re'b,'den Triye:ıte"y~elmiştir. Ro
Fransız Afrlkasının Atlnntik sahil· ma yıı gıtmckte o an B. Pavclıç 
!erinin işgali için Fransanın muvafa.- Roma' dan gelınjş lan bir heyet 
katini istıhsal ettiğini yazmaktadır; tarafından karşılan ıştır. 

Bu \"aatler şunlardır: 
l - Bir Fransız - Alman dostluk 

muahedesinin akdi, 
2 - Fransız mUlkl tamamiyetinin 

masuniyetine dair Almanya tarafın. 
den teminat \'erilmesi, 

3 - tktısadl ,.e mali anlaşmalar
la mUnaknlA.t lşlçı ine alt anlaşmcılar 
yapılması. 

4 Fransanın tazminattan munf 
tutulması ve bOmbardımanlar ııetıce 
sinde l!'ransız limanlarının uğradığı 

hasarlnnn İngiltere tarafından taz
min edılmesl, 

5 - Fransız or(lıısumın dahili cm· 
nıyetlnl muhafazaya mahsus blr ku\•. 
vet haline ircaı, fakat buna mukabil 
f<'ransız donanmasının Alman, ftnl
)'an ve lspnnyol donanmaları ile blr• 
lıktc cBüytlk Avrupa> donanmasının 
bir kısmını teşkil etmesi ve Amiral 
Darlanın llu Avrupa donanmasın:ı. 
başkumandan tayin cdlleblleceğlnin 

ihsas edilmesi, 

* Roma, 18 (A.A.) - Bir Hır. 
vat heyeti bu sabah saat 9,30 do 
Roma'ya gclmi ~· Bu akşam 
22 de dönecek olll(I bu heyet, 50 
si resmi sıfata ha"f olmak Üzere 
100 kadar ki ide~ mürekkeptır. 
Heyet arasında B. Ante Paveliç, 
on kadar Hırvat tazırı ve müste
şarı, ordu mare al 1 uavini \Vlad_ 
mir, Uııtaşi partis ekreteri Lar · 
koviç, Lagreb kat k peskaposu, 
Zasreb baıımUftü ve daha bır 
çok şahsiyetler vardı. Hırvat he· 
yeti VAlla Madam~ya inmiştir. 

* Roma, 18 (1,A.) - Saat 
1O.30 da kral sarayı teı:ırifatçıla· 
rından iki zat, ViHa 1adama'yn 
giderek l lırvat he~etini, saltaı'ıa' 
arabalan ile Guir • 1 sarayına ge. 
tirmiştir. Heyet, sarayda Hırva· 
tlstan tııeını halyaW kralına arze· 
deccktir. 

Eski şövalye nitanı ihya ediliyor 

bunlar lamamlle çevrllmiştirler. 
Bundan sonra Condar ve Rtnn ile· Londra, ıs (A.A.) - Londra ga· 

zetelerindcn Evenlng Slandard diyor 
ri kuvvetıerlle Jlnıa yakınıııdaki kı· ki: 

6 - Almanyaya kalacak olan Al. 
ence • Lorrelne müstesna olmak ü
zere Frnnsanm tahllyesi, (.Yalnız 

Fransız sahlllerlnln harpten sonrn 
tahliye edileceği tasrih edilmiştir.> 

Zağreb, 18 (A.~.) - Stefan· 
Resmi gazete kraL;Zvonimirof un 
eski şövalye nişanbıın jhya edi\di
ğıne dair çıkarılan kararnamenin 
metnini n~rctmektedir. 

laat ı;Tupu kalaoaktıı·. 
l!'akat Ambaalagiııin sulrnllle, A· 

disababa Asmara yolu nçılııcak, bu 
suretle bUtUn memlekete hll.klm ol· 
mak mUmkün olacaktır. 

Cenupta İngiliz ileri yUrUyUşü 

muntazaman devam etmektedir. 

İtalyan tebliii 
noma, ıs (A.A.) - ltalyan ordu· 

ları umumi karargfl.hmın 347 numa. 
rnlı tebliği: 

Ambaalaglnln şarki Afrlkada DUk 
d'Aoste'un kumandası altındaki son 
mUdafilel'inln anudano ınukavcnıetl 

dc\'anı etmektedir. Bu müdafiler, 
malzeme fıkdanı yUzünden her saat 
daha ziyade mtışklllleşmekte olırn 

şerait altında Cl'Saret harlkıılnrı gös 
termlşlcrdlr. Duçar olunan zayiat ve 
ya1'8lılaı ı tahliye ve teda\•i etmekte· 
ki lmkl'lnsızlık da bu mUşkllllHı arl
tıtıtınktadır. 

Adallo Sidano'da düşmanın bir ta
arruzu tatdedilmlştlr. Diğer mınta

kalarda tebeddUI yoktur. 

Yunan baıvekilinin Girid halkına 
hitabesi 

llanyn, 18 lA.A.) - Ege ajansı 
bildiriyor: 

Yunan başvekili Eınanucl Çudcros 
dUn Girit halkına şu heyecanlı hıta• 
bı yapmıştır: 

Bucünkli ınıUşkUl şartları ı~arşılo.

mak lıususunda gösterdiğıniz feda· 
Mrlık ve ilimkt zihniyeti, Glrlt hal
kının uzun, gürUltütu, fakat şanlı 

tarihinde. bUyUk zorlukları lkUham 
için daima göstermiş olduğı.i yUksek 
zihniyettir. sız her zaman knhranıan 
!ık göstcrdlnız ve mllll menran.t icap 
ettıı'dlğl zaman sulh hizmetlerini, 
harp tehlikeleri ile değişmeğe dalma 
hazır bulundunuz. Bu suretle ııaıı·ıa

rın rc\iŞI esnaeında, hllr insnnlann 
en kıyınetll hasletleri olan metin sc. 
cıycnizi meydana getirdiniz. 

cŞanlı ve şerefli Girit Cllnıez bir 
nıha ıınhlp olduğunu asırlarca mUd
det !ebat etmiş ve bilyUklüğtindcn 

mahrum edıtemiycceğinl göıtcrmiş

tlr. Çllnkü Girit te Yunaniıtanın öl· 
mez ruhunu taşımaktadır. Bu ruh, 
bizim için her şeydir. İmanı ve va
tan uğrunda feragati doğuran oaur. 
Bugünkü nazık devirde de dcğişmc
mlş olan bıı ruhun verdiği hamle ile 
dUşmanı yıknc•n.ğız. 

1 - 1'"'ransnnın Suriye mandasın
dan feragat etmesi \'C Afr1kadakl 

Hudulf Hess'in Almanyanın vazlye. l<'ı ansız mUstemlekelerine cBUyUk 
tine dair söyledlklerl. '.le nnzi_lerin Avnıpa:t müstemlekeleri çerçevesi 
pllııılan Uzerine verdığı malumat dahilinde lstikllıl \'erilmesi. Bu cDU
hakkıncia hıızırlanan gızll raporlar, yült Avrupa> müstemlekeleri bir Al· 
şimdi bllyUk bir dosya teşkil etmek- 1 t d ,.1 bl A a 

manın r yasc e eceb r < vrup -
tedlr. Başvekil bütün raporları oku. 1 l I k · t f da lda ı ar> omısyonu ara ın n re e. 
muştur. Halen bu ı·aporlard:ı bakar d'I ktl 

ı ece r. 
bakmaz göze çaPpmıyan mal\.ımat o· 
lup olmadığı mütchassrslar tarafın· --<>-

dan tetkik edilmektedir. Temin edil· Japonya 
dlğlnc göre, Heııs, tarıı.Cından verilen 
maHlme.t öyle bir mahiyeti haizdir İlkbahar taarruzunda muvaffak 
ki, bunların tafsilatını Hitıer bilmiş 

olsa plflnlarının bazılarını değlştlmıi· 
ye mecbur kalır. Hess'in her söyledi
ği de ayrıca tahkik edilmektedir. 

Hltlerln esl<I bir sır arkadaşı olan 
tanııımış ınuhaıTirlerden Hermaıın 

Rauschnlng, Spectatoı"da yazdığı bir 
mnktılede diyor ki: 

Rudolf Hess'ln harbin ortasındn 

dUfman mcmlekctıne kaçması Hltler 
için kaybedilmiş bir muharebeden 
daha bUyiik bir ehemmiyettedir. As· 
kert harckflt en yüksek dereceyi bul. 
duğu bir anda bu Mdlse Hltler için 
müthiş bir darbe olmuştuı·. Hitler en 
sadık ve en BE hodbin mesai al'ka· 
daşını haybetmckle kalmamış bu ar
kadaşının nazllcrln düşmanlarına 11· 
Uca etll~inl de görmllştür . 

Zaferle her halde sarhoş bulunmı
yan, bll6kls şUplıe ve endişe llo bir 
kıskaç içiııde l<alnuı;ı olan Alman mil 
leli için bu Mdlse dalma korktuğu 
mUthiş bi~ hn'kikatin birdenbire mey. 
danB çıkmasını teşkil eder. Bu hald· 
kat .Almanyanın uçurumun kenarın. 
da olduğudur. Bu hlldise 1918 de S 
.Atustos muhıırebesl esnasında vulm 
bulan ve Alman kıtalarının muhare
beye gitmek istememeleri h diseslnc 
benzemektedir. Şimdi ise Hltlcrln en 
iyi mceal arkafüışı olan kusursuz bir 
Alman \'atanpcrverl kendlslle bu i~ 
birliğini daha llerıye götUrmekten 
imtina etmiştir. Her iki Mdlse de 
şualarını uznklara ısal eden bir fc· 
nere bcnzem<ıktedir. Bundan b6yle 
Almanların girişeeck\eri her 'hnreket 
bir karar&Tzlık ve şliphe damgası ta
şıyacaktır. 

Sırp Banah 
Berlin, 18 (A.A.) - Sırp 

Sanatı ı!Jlıntakasının Macarlar ta• 
rafından işgal edildiği hakkında. 
ki ayialar aavri vrid telakki edil. 
mektcdir. Bu mıntaka\arın mu· 
kadderatı hakkında yalnız Al· 
manya karar verecektir. 

olamadı 
Çunklng. ı8 (A.A.) - Daily Ne\'S 

ismindeki Çin gazetesine göre Japon· 
lnrın orta Çınde glrlştikletl bllytll< 
mayıs tanrı u:r.u Şansi cenup vllııyetl 
mUstesna olmak lizere bUlUn cephe
lcı·dc akim kalmıştır. Şıınside Çin 
kuv\'ctlerl dUşman kuvvetlerinin a
detçe Ustlln olmalan sebebtlc Sarı ne 
hlrdckl k6pi'Ulcı·ı tcrkederek büyUlt 
mikyasta mane\Tn harbi için Japon 
gerilerine dönmlye m cbur kalmışlar. 
dır. Cenubi Honny'da ve şimall Hu· 
peh'de Japonlar ağır zayiat vererek 
ilk mevzilerine çekilmek mecburiye
tinde kalmışlardır. Lunghai demiryo. 
Ju üzerinde ve Sarı nehrin cenup kı
yısında k{lln nıUhlm bir şehir olan 
Loynng'yıı. yllzdcn fazla Japon tay
yaresi taarı·uz etmiştir. Taarruz bU· 
tlln gUn devam etml~Ur. 

Dlln cepheden alınan telgraflarda 
Japonlarııt şlnrnlt Hupeh'dekl Japon 
taarruzunun püskUı·tUldl\r;ilnU ve 
Jnponların San nehir köprUlerlnl al. 
dıktnn sonra. bunları terke nıccbur 
kaldıklcırını blldlrn\cktedır. 

icabında Paris 
bombalanacak 

Londra, ı8 (A.A.) - baily Eks
press gazetesinin siyası muharriri 
diyor ki: . 

§imdiye kadar İngiliz hın-o. kU\'• 
vetlerlnln hücumlarından müstesna 
tutulmuş olan Paris ve diğer Fran· 
sız mınto.kaları, eğer bu l<'ransız hti· 
kOmeU na:r.ıı·larlle tnmıımile iş bir
liği yaparsa, bombardıman edilmek 
tehlikesine maruz bulunmaktadır. İn 
glllz nazırları bu mecburiyetten ne 
kadar mUtesslr iseler, karadcı, deniz
de ve havnlıırda bütun hnrcltti.tı yap. 
mıya da ayni derecede azmetmiş bu· 
ıunmnlctadırlar. 

50,000 amele Al~ny'ya gidiyor 
Zağreb, 18 (A.A.) - Stefa-

ni ajansından: C 
Takriben 50 bin Hırvat amele. 

si çalı. mak üzere lmanya"ya gi. 
decektır. Bunlara günde vasati 
on mark verileccVır. 

Hırvat madenlerindeki amele 

Zağreb, 18 (A. .) - Stefanı 
Economie Cro gazetesi Hır-

vat madenleri hakkında bir ma· 
kale ne§retmektedir. Bu makale
ye göre Hırvat m~denlerindc ha. 
len 35 bin amele

4 
çalıf'Jllaktadır. 

Devletin başlıca ılc:ı maden cyalep 
ti olan Bosna ve Hersek'in ma
denlerinde ~cçe'!t sene i7 bin 
amele çnlı-mr.kta ıCli. Ba§lıca. ma
denler, kömür, demır ve petrol 
madenleridir. • 

Berlin'dc Almf1 • Hırvat 

komi\!si 
Bcrün, 18 (A.Aı) - Viyana· 

da ıbir Alman • Hirvat • İtalyarı 
komit i tc kit edikliği hakkında. 
ki haberler resm.aa tekzip olun· 
maktadır. Hakiklttte yalnız bit 
Alman • Hırvat komisyonu teskil 
edllmi§tİr. İtalyanın dışarda ·bı· 
takılmış olması nıilnidar "örül· 
mcktedir. r 

Hırvat Kralı 
Rpma, ıs {A.A.) ır- Ante Pavolı

çln talebi üzerine ~u sabah Kirlna 
ı:ıaroyındıı Dük de Spoleto Hırvatis. 
tan ltralı ilan cdılm~tır. 

Yeni Zeland baı*kili Kahire'de 
Kahıre, ıs (A.A.l ı- Yeni Zelan. 

da başvcklll FrazeJ> Oı la Şarktaki 
Yeni Zelandalı kıtalirI tc!tış etmek 
Uı::cıo buraya gclmlfılr. 

Habetialanda ı Ad.ela itıal edildi 
Kahire, ıs (A.A. - İngiliz orta 

şark umumi karn~hının tebliği: 
Hal>cşialnndıı: .Ad lıı'yı işı;ııl ettik. 

Kıtalanmız, burada'\ ricıı.t luıllnde o
lan dlişmanı takiben şimale doğru 

11crlemckleCHr. 
16 mayısta düşmanın Glrlde yap

tığı hava hücumla~f esnasında iki 
dUşman tayyaresi cnha düşUrU!rnü~-
tUr. \ 

Irakta, 13 mayısfu, Basranın 4~ 
kllomctı c kndıır cenllbunda polis ka. 
rakollannı. :tı!t'll eıııi' olar, k i!!gal et 
tik. ,, 
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-Kh kimle evlenmeli? 
M.anf ~nsntiilerine yeni 

talebe aimacek " SUMER BANK 

YERLİ MALLAR PAZARLARI Mü5abakasında okuyucularımızın birbirine 
> layık bulduk1arı kadın ve erkekler 

Ankar~au <A.lın"an bir habere göre, 
Maatif ~li.1eti .enstitilrerinc bu yıl 
3 bin :taicde daha alımna4< suretıkı 
talebe ;mevcudunun 9 bine ı;ıkarıl· 
ması VcklHctçe kararlaştırılmıştır. 

Y'Clli altnacalt taiebe için cnstitU
lerdeki yatal<hane, dershane ve atöi· 
yeler, geçen yıl olduğu glbl, bu yıl 
da yeniden yaptırılacaktır. Bu işe 
ait malzeme ve saire hazırl:ınmış ve 
inşaatın bir an evvel bitirilmesi için 
gerekli tedbirler alınmıştır. 

s 
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j 
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Haklarında tahkikat 
yapılanlar 

Ni.şantaşında Rumeli caddesinde 
bakkallık yapan lzak, Asım adında 
bir müşterisinden 50 gram tahan hcl 
vası için 5 kuruş yerine 6 kuruş al· 
mış ve vtıkl .şlkfıyet Uzcrine derhal 
tahkikata başlanmıştır. .. 
Bahçekapıda Ha.midiye caddesinde 

85 numaralı Hafız Mustafa şeker 1-
malA.thanesinde talimata aykırı ola
rak evvelki gece saat 24 le çalışıldı
ğı görülmüş ve hepsi de yakalanarak 
haklarında takibata girişilmiştir. 

* BüyUkadada Karanfil mahnllcsln. 

1 Bay HasİP, Malcan 
46 ya ınddHtr. Komls~ on 'e taahhüt işler ile me.,

guldür. Bir ıiaç lrketha hissedarıdır. Bir çok gayri 
mcnkull\ 'c 1• tn hin liradan biraz fıuJa da Jıarası 
''ardır. Gayetı:ı hasistir. Klm.,eye metelik koklatmaz. 
Hiç e\'lenınen)lştir. Mal 'e para aşkından başka aşk 
tatmanı ıştır. 

Bayan Şaziye T utumfu 
de oturan Yunan tebaasından Pavli 
adında biri, kUçUk sanatlar kanunu
na aykırı olarak gizlice seyyar ba
lıkçılık yaparken yakalanmış ve 
hakkında. tahkikata ba.şla.ıunıştır. 

--0-
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82 yaşındadır. Se,·lmlidir 'e çok gliı.el konu,ur. 
20 ya.,ındanberl biiyük bir mağazada kasadarlık et
mektedir. Hiç müsrif değildir. Aldığı maaşlardan iki 

bin lira kadar parası lıirlkmlştır. Ev işleri pek bil. 
nıez. E\ll bir kız k&rtleşlnden başka kim esi yoktur. 

16 

Teftiş 
Ticaret VekAleti teftiş heyeti reisi 

Hakkı Kil.mil şehrimize gelml.ş ve 
teftişlerine başlamıştır. 

Bay Rasim Ariç 
''5 ya.,.4. Mıemldretimiıdn en tannamış res
~- '.hbk>lan her zaman takdir görür. 

1 FMUk•:ıtea ıımr. Bazı ay beı, yüz lira., bazı ay em Jlra 
kaz.andıfı olur. aoatkar rubhl, UUz, iılnlrtl bir ttp
tlr. Biraz ıad&ca içer. Kadm meıJftlbl9dea lyj. amı.r. 

Bayan Belma Ardan 
:?O yaşında. san sa~lı, ~ık renk gözlü mütenasip 

bir kızdır. Gllı.el Sanatlar Akademisinde çok müs
ta.ıt bir talebedir. Bütün he,·esı res anı olmaktadır. 
Biraı. hoppaca ,.e ;yuramaz oluşu da bu sanatkirhk 
ruhundan gehnektedlr. Anneııl ve babası ,·ardır. 

uBay Kadri inceler Bayan Neriman Hakkorur 
:?9 ya.,ındadır. Hukuk mezunudur. Vilayetlerde 

müddelumwni mua\'lnliklcrlnde bulunm~ ıtlrndl baro
da mukayyet avukattır. Henüz pclt tanınmadıfl i!;ln 
ayda yth~ elli liradan fazla kazanmıyor. Bo,anma da. 
valarında ehliyeti ,·ardır. Kentllııl babl, hır~n, fakat 
f,;Ok iyi kODU';'ffi&tiınt blUr. 

45 ya,ındadır. Iallye müfettlşldlr. Hayati daha 
ı. 

çok ta.'rada tcftişta gtl!;e.r. Hiç evlenmem~lr. Tasar-

rufu seven, Okballni dU.<jilncn bir zattır. Hoppallk
ı 

lardan hoşlanmaz. Sert ,.e clddlcür. 

Akıdenize, lf>etrol denizi> deni} 
se caiz ... Hak!katen dünyanı.o en 
mühim ;>et:r-01/Jıaıvzalarmdan bir 
kumı bu den.Wn kıyılarındadır. 
İJ'an Küveyt w.ıBahreyn petrol ku 
yularına, Kara.denizdeki Sovyet 
petrol merkezlerine giden en kı
aa yollar bu denizden geçCT. Me§ 
hur Musul petırol boruJan (Pi • 
Line} Hayfa vı: Trahlua limanları 
r a kadar uzan.?'. Son zamanlarda 
Süveyşde, Ha)lfada asri petrol tas 
fiychaneleri kuruhnuştur. 

Bin bir Petrol 
Kuyulu Diyar 

cBinbir kuyl\ diyarı> frakın ta.. 
rLlıi .;ın as..rd.!.<' orta şarkta vukua 
gele~ mıiharelbelerin, kıyamların 
,·e karışıkLklımn tarihile yakın
dan alakndarchr. 

Osman!ı Padişahları çok müs
rıfti. Hazinenin varıidatı, phsi 
masraflarına kiiayet etmiyordu. 
Bu sebeple hariçten oorç alıyor
lar ve ta.'bii olarak ödemekte ac\z 
g(>Steri)'iorlardt. Amerika~a da bir 
çok bor etmi.jlerdi. 

AmerikalılBT. cödenmiycn 
borçlan me:.elesin<le ' takaya ge
lir bir millet değildir. Alacağını 
günü gününe iRter. Alamadı mı 
1erhal §İk3yot bayrağmı açar. 

Amerika alacaldanıun ödenme 
sini sert bir t.iJ.nla talep etti. ve 
Amiral Clovy M. Chcster"i, 
cKontucky> zı,rhlısı ile İstanbula 
gön.derdi. 

. Abdülh~ Amiralı büyük ! bır meıasi:m -.e nezaket1e kabul 
ettı, §ercıfinc ~otlcr verıcii. 

Göğsüne, muraasa bir Osmanlı 
n~nı taıktı. Hediyelere boğdu. 

Memleketin taıbii k.aywtakların
dan bunların ifletilmeeindelcı 
menfaatlerden ıbahsetti. Buna 
rağmen Chester, eli boş döndü. 
Yolda, hep Aıbdülham.idin bah
şettiği madenleri, dcmiryoHarı 
ve limanlar inşasını, bunların te
min edeceği kin düşünüyordu. 

Chester, bir müddet sonra fa
kat bu defa siıvil ve hususi ola· 
rak tekrar lstanbula geldi Irak 
lop>rakları altında pek zengin pel 
rol damarları sakb bulunduğunu 
öğrenm~ti. Elinde buntarı i5let
mek için muazzam bir proje de 
v~rdı. 

Penoll.. Bir Amerikalı için 
bundan daha büyük lbi.r servet 
kaynağı tasav-..ı: olunabilir mi?. 
Fakat, bu serv~ konmak için 
imtiyaz almak laz1-. işte, Cheııter 
in ikinci geli§ine seıhe,p bu ..• 

A'bdülhamit hayrette kalmı§h. 
cNasıl, diyordu. Memleketimde 
petrol varmış da haberim yokl.> 

Kurlll!lz hükümdar, Oıester' i 
tatlı eözler ve vaadlerle oyaladı. 
Beri taraf.tan lngilizleri, Alman· 
lan ~~n haberdar eUi. 

Maksadı arada rekabet uyandır
mak. müzayedeyi arttırmak idi. 
Buna da muvaffak oldu. 

Hep&ine birer imtiyaz • verdi. 
Fakat, müzakereler uzadıkça u
zadı. Bu arada Abdülhamit, hal 
olundu. lngilizler, Amerikalılar 
ve Almanlar b-u yeni vaziyet kar
§ISlnda ümitsizliğe düşmediler. 

19 1 2 senesi ilk teşrin ayında 
durkish Petroleum Cy> adlı bir 
şirket kuruldu. Hisse senetleri, 
Anglo - Pcrsian, Rockefeller gru. 
pu, Doyçe Bank ve Türkiye Milli 
bankası arasında taksim edildi. 

İngiltere, ııirketin bütün hisse 
senetlerine sarup olmak için bü
yük lbir gayret aarfediyordu. 
<Petrol Taleyrani~ unvanile atı· 
lan zengin bir maliyeci, Serkis 
Gülbenkyan bu gayeye vusul İ• 
çin yardımda bulundu. 

Ve birçok entrikalardan, para
lar sarfettikten sonra Amerikalı
ların Türkiye milli bankasının e
linde bulunan hisse senetlerini 
satın aldı. Az sonra İngiltere hü
kUnıetine devretti. 

19 Mart 1914 de cF oreing Of. 
fice:& de bir mukavele imzalandı. 
Bu mukavele mucıbince, Musul 

Edirnede hava şehitleri 
ihtifali 

Edirne (Vatan) - Hava şe· 
hitlerimiz için her sene yapılmak
ta olan tören bugün Selimiye av· 
)usunda yapılmış ve .kahraman §e
hitlerimizin aziz hatıraları saygı 
ile anılmış.tır. 

Halkevinin hazırladığı program 
mucibince saat l O da ıbaşta Trak
ya Umumi Müfettişi General Ka
zım Dirik, Ba,,c;rnüşavir Sabri Ö
neyıg, Vali Ferit Nomer, Parti 
müfettişi Ragıp Akçe, Komutan-

lar müsavirler, belediye ve Par-
• " . k • 

tj re•i. vilayet müdıranı, as en 
ve polis müfrezeleri, okullar, 
halk mümessilleri ve kalabalık 
bir halk kitles. nin iştirak etti~i 
törene istiklal marşı ile başlanmış 
ve bu anda Bayrak merasimi ya
pılmıştır. Bunu müteakı.p hav~ 
§eh.itlerimizin ruhlarına bı~ da~~
k.a eüklıt edilmiştir. Maauf mu· 
dürü Yusuf Cemil Üner günün 
büyüklüğünü ve manasını anlatan 
bir hitabede bulunmuş ve törene 
Cümhuriyet marşı jle nihayet ve· 
rilmiştir. Bundan !!onra şehitliğe 
bir heyet tarafından götürülen 
çelenkler korun~ştur._ 

Antakyada halkevi 
çalışmaları 

Antakya (Vatan) - Şehrimiz 
Halkevinin tertip ettiği köy ge
zileri her pazar muntazaman de
vam etmektedir. Şimdiye kadar 
Harbiye, Karsu ve Şenköy' e gi· 
dilerek İstiklal piyesi temsil edil
miş ve müzik yapılmıştır. 

Bu geziler cümlesinden olarak 
geçen pazar günü l~kenderon"a 
gidilerek cKör> ve clstiklal> pi
yesleri zengin bir müzik progra
mile beraber temsil edilmiştir. 

Her iki piyes de çok muvaffak 
olmuş ve İskenderonda çok g~z~l 
bir gece geçirilmiştir. Halkevımı
zin bu faydalı seyahatleri devam 
edecek ve ıbütün yaz boyunca 
her pazar bir köye veya kasaba
ya gidilerek temsil verilecektir. 

ve Irak petrol istihsalatının yüz· 
de ellisir~n İng.iltereye, yüzde yir. 
mi be~inin Doyçe banka, yüzde 
25 ini~ de cAnglo • Sakson> şİr· 
ketine verilmesi kabul olundu. 
Hizmetine mükafaten Gülbenk
yana da, hasılattan yüzde beş ve. 
rilmesi kararlaştırıldı. Görunüşte 
ehemmiyetsız bir para. Fakat, o 
zamandan beri Gülbenkyanın al
dığı paranın yekunu ne tutuyor, 
biliyor musunuz? Tam elli milyon 
lira ..• 

Bugün, Irak petrol kuyuları, 
6,500,000 İngiliz lirası aermayelı 
dört şirket tarafından işletilmek
tedir. Irak Petroleum kumpa"ya. 
aı .•• 

Bu şirket; Kerkük ıkuyuların. 
dan çıkar.dığı ham petrolü, boru
lar vasıtasile Hayfaya, Şam Trab. 
!usuna sevkcder. 2,333,333 İngi
liz lirası sermayeli British Oil 
Development şirketi Musul pet· 
rol kuyularını i§letir. Kaanik.in 
Oil Cy"inin İran - Irak hududu 
yakınında mühim tasfiyehaneleri 
vardır. Bir ııene evvel kurulan 
Basra Oil Cy şirketinde 4.000 a
mele çalıııır. Bütün bu şirketler 
Irak hükumetine senede 4 milyon 
İngiliz lirası kadar bir kazanç ver 
gisi verir. Irak hükumeti bu para 
ile dört senelik bir kalkınma pla. 
nı hazırlamış, yolları ve kanalia
n yapmrş. ordusunun techizatını 
yenileştiı;miştir. 

Zeki TUNAY 

Müessesesi Müdürlüğünden: de 
Bankamız pamuklu ve yUnlU mamultHınm mağazalarnmzca toptan satışından cari usuller cıaır~ınel< 

istifade edecek olan l.1.940 tarihinden evvel mUesses toptancı ve perakendecilerin sıraya kaydedi1:erı 
üzere lüzumlu vesilmlarllc 31.l'i.94 l tarihine kadar mağazalarımıza bizzat veya tahriren müracaat etnl 
ve bu tarihten sonra vtıkl olacak yeni mUracaatıarın kabul edllmiyeceği illn olunur. 

Kasa hırsızlığı 
Antakya (Vatan) - Şehri

mizde mühim lbir kasa ~ırsızlığı 
oımu~tur. Diş. doktoru Zübey.ır 
Göçmenin kasasındaki 15 00 lira 
kıy;metinde altın külçeler çalın
mıştır. Htrsız kasayı kırarak jçİn. 
deki külçeleri aşırmıştır. Sabah· 
leyin muayenehanesine gelen Zü
beyir Göçmen kasanın kırılmış 
olduğunu görmüş ve meseleden 
derhal polisi hab~rdar etmiştir. 

Polis iki kişiyi zan altına ala
rak tevtk.if etmiştir. Tahkikat de
vam etmektedir. 

Antakya (Vatan) - Bugün 
saat 8,.15 de bir pasif korunma 
denemesi yapılmış ve denemeye 
tayyarelerimiz de iştirak eylemiş
tir. 

Alarmın biraz geç verilmiş ol
masına rağmen deneme muvaff a. 
k.ıyetle neticelenmiş ve yarım saat 
sürmüştür. 
~~~~~ 
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Soldan Sağa: 1 - Bir nevi top o· 
yunu - Tayyare 2 - Fasıla _ Eritre
de bir şehir 3 - Ayı yuvası • :Facia. 
4 - Küçük 5 - Bir çiçek • Nefer 
6-Taharri etmek • Nota 7- Emin ol 
ma • Çalı divar 8 - Ümit etmek -
Bir renk 9 - Gösterme - Kandırma 
10 - Tuzak • BUyUk eşya torbası 

- Bir gıda maddesi 11 - Bir hayvan 
• SAk - Eski bir sil!ih. 

Yukarıılan Aşağıya: 1 - Bir seb_ 
ze. Yapma 2 - Şiş - Nota - Osman 
1ı padişahlarından 3 - Kederlenmek 
4 - Kız 5 - Bir hayvan • El içi • 
Kaba evet 6 - Yuva • Name 7 -
Değer - .s - Prensip • Gemici çı
rağı 9 - Dişli makine yuvarlağı -
Azın zıddı 10 - Taharri et • Bir 
vilG.yetimlz 11 - Gemi odası garso
nu • Gelecek 

D'ONK.t) BULl'lıACANDl HALLI 

Soldan Sağa: 1 - Sulukulc • At 
2 - Uf'ak • Davul 3 - Ruhani _ 
Gam 4 - İkili - Oyuk 5 Kasatura 
6 - Ela. 7 - Asude 8 - Ehil • İkaz 
9 - Hantal • Er 10 - İnsan - Şaibe 
11 - La • Çulluk. 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Suriye 

_ Ehil 2 - Ufuk • Ltthana 3 - LA
hlka • tns 4 - UkalA - Olta 5 -
Nisan - An 6 - Udi • 11 7 - Ltı • 
Otlak • Şu 8 - Ev • Yu Sakal 9 -
Uğursuz - 11 10 - AlAka • Ebu 
11 - Çeyrek. 

Askerlik İşleri 
Her Sene Mutat Olan Yedek 
Subay Y oklamalanna Davet 

Blrln<'l Tüm. As. D. ıı;l baı;ıkan

lığından: 

ı - Dosya ve kayıt No. lu yedek 
subayların her sene haziran ayında 
yapılmakta olan yoklamalarına 2 
haziran 911 Pazartesi gUnUnden 30 
haziran 911 pazartesi günü akşamı
na. kadar kayıtlı bulunduğu şubeler
ce devam edilecektir. 

2 - Her sınıf vo rütbenin yokla
ma muamelesi için şubelerine gele
cekleri günler askerlik şubelerince 
ayrıca fl!in edilecektir. 

3 - Mayıs ayında yapılan mas., 
yoklamasiyle haziran yoklamasmın 

hiçbir alı\kası yoktur. Yani mayıs 
maa.';I yoklamasını yaptırmak hazi
ran yoklamasına gelmemeğ'I icap et
tirmez. Haziran yoklamasının kendi
sine ait hususatı vardır. 

4 - Temmuz ayında yaş haddine 
uğrayacak olan yedek subaylar dahi 
bu yoklama.ya gelmek mecburiyetin
dedirler. 

5 - :Malfll dahi olsa bu yoklama· 
!ara yaş haddine uğramam~ bUtUn 
yedek subayların gelmeleri lAzımdtr. 

6 - Bazı yedek subaylar ya, had
dine uğradığından yoklamaya gelme
mektedir. Bunlar hüviyet cüZdanlıı
rma bu hususu işaret ettirmeleri ld
zımdır. 

7 - 1076 sayılı kanun mucibince 
haziran yoklamaları için kayıtlı bu
lunduğu şubelere ya bizzat müracaat 
etmek veyahut taahhUtlU mektupla 
yoklamasını yaptırmak hususu tas
rih edildiğine göre hasta bulunanla
rın rapor göndermeleri maksada ve
fa etmez. TanhhlltlU mektup gönde
l'cnler ne gibi hUSUBat mckluplarma 

Devlet Demiryollan İlinl;J 
l!uhammBl. bedeli 667 lira olan 29 adet yolcu vagonların& ~ 

emaye musMc taşı 29.5.9U parşc.mbe gUnU sa.at (10,45) onu kll":.UUll' 
H.a.ydaı-peşa. Gar binası dahilindeki komisyon tara.tından açık e 
usulile sat:ın alınacaktır. ~ 

Bu işıe girmek istııyenleııln ~O Ura 3 kuruşluk muvakkat ~ 
ve kanuıuın tayin ettiği vesaikie birlikte cksUtme gUnU saaUn8 

komisycına mUııaoaat:ları Iaz.ımdır. ~ 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parastz olarak 
maktadır. (3688) 

* -O' Muhammen bedeli (2700) lira olan muhtelif ebatta 150 metre 1f 

rabbaı bezli lı\stık levha taahhüdUnU ifa edemiyen müteahhit n~ • ..P 
hesabına 23.5.9H cuma g1.lnU saat (10,30) on buçukta HaydafP""' tıl' 
Gar binası dahlllndeki komisyon tarafından açık eksiltme usulU• " 
alınacaktır. 

# 
Bu işe girmek istiyenlerin (202) lira (50) kuruşluk muvakkat ıt' 

nat ve kanunun tayin ettiği vcsalklo birlikte eksiltme gUnU saat1Jı& 
dar komisyona müracaatları lı\zımdır. (3(97) 

* ,, Devlet Demiryolları birinci işletme ihtiyacı için cins, miıcut tıal"' 
hammen bedel ve ihzar mahallerinin kilometreleri aşağıda yazılı 
kapalı zarf usulile ayn ayrı ekslltmeye çıkarılmı.şlir. ~ 

Eksiltme Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci işletme it fJJı" 
yonunda 30/5/941 tarihine tesadUt eden cuma günU saat ıı cıeıı i ._ 
ren sıra ile yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 24.90 No. ıu kail:,, 
aradığı evsafı haiz olacak ve teminatlarını da J,htlva eden teJ<lil 1' 
larını nihayet saat 10 a kadar komisyona vermiş bulunacaklardll'~ 
sutme şartnamesll& mukavele projeleri işletme kaleminden P 
olarak alınabiJlr. cstı51>_, 

!\IS muhammen bedel Tutarı Mu~ukat ~ 
Ot-ak K1m. rnl' K. J.Jra 

54.000 6000 145 8700 652.:SO 
148.000 6000 180 10800 810 
256.000 8000 195 15600 1170 
435.000 8000 190 15200 114°_,/. 

İstanbul Defte~darlızından: 
1' 

Karadenizde Kilağra tahlisiye mevkii önünde ba.tmı, olan Do~ 
purunun enkazı 2.6.941 pazartesi günü saat 15 te Milll Em.lA.k'nl ;il 
ğünde toplanacak olan komisyonda açık arttırma ile satııacaJ<tıl'• 
hammen bedel 2000 (iki bin lira), teminatı llSO (yüz elli) ltra.dfl'·;. 

Fazla izahat için Milli EmlAk mUdUrlUğU 4 UncU kalemine 
caat. (3734) 

Tlrldf8 Co•barlyett 

Ziraa·t Bankası 
Kmulu.ş tarihi: 1888. - Serm&yesi: 100,000,000 TOrk ~ 
• Şobe ve ajans adedi: 286. 

Zirai ve ticart her nel71 ba.n.k& nı.ua.melelerl. 
Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

. I> 
Ziraat Bankaaında kumbaralı ve ihbarsız tasa.mır hesap!~ 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne 
dakl plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

f. adet 1,000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 l1rallk a,IOI 
' > ISOO » 2,000 » 

120 » '' » , .... 260 • 1,000 > , , 
'° > 100 » •.ooo » 1 ıeo • 20 » a.ıoo -' 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ıiradall, 
ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verileC 

Kur'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 

' :ıt 

11 Birlncild.nunda çekilecektir. 

VA'fD &asetell 
tlAN FIYATLABI sar 

a.ıt1ık makta oluall "" 1 bici 8-Jfa SanUml 008 

• :ıt > » iM 

s • > .. 
' :t » • llO 

a » » 111 

• • • A 

yazacaklarını şubelerce yapılacak 

ııanıardan oğrenebiliı'ler. 

8 - Yoklamaya gelenler yokla
malarını yaptırmazdan evvel şube 
binalarına asılan ilı\nlan okumaları 
rica olunur. 

D - 30 haziran 941 gUnQ akşamı
na. kadar yoklamaya gelmeyenlerle 
hiçbir şubeye kaydını yaptırmayan 

yedek subaylardan 1076 sayılı kanun 
mucibince para cezası alınacağından 
yoklamaya hrrkesln günUnde gelme
lerini ve para ceza.sına dUçar olma
malarını rica ederim. 

!700 


