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Izmırde Ağaç Bayramı 
hınir, 13 (A.A.) - Cümhurl,>et koruluğunda. 

ağaç bayramı ynpdmı tır. Koruluk ~niş bir a• 
ita l\~rlnde 'lkude gctlrllmektcdlr. Hnz.ırl:ınınış 

lan çukurn ilk nğaeı \ 'Dil <llkınl , bunu diğer

leri takip CJ leml!Jtlr. Bugilnkü oğnç bal rnnıın
da C'i\mlıuri~ et koruluğuna cllklleıı fid:ınlıır ara-
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lngijiz iayyareierinin son derece tiddetli akınına maruz kalan 

.______---~~~~-
Kiel'in görünüşü 

Biz de Berlin;l Kiel' e Yapılan 
Basiret Tavsiye 

Ederiz 
Hava Akını 

Oç Başlıca 

Mıntaka Çok 

İNGİLİZ 

Tayyarelerinin 
Bir Bas'kımna Uğradı 

Cumhurreisimiz 
lngiliz Büyük Elcisini Kabul Buyurdular ı r 

ti' 1 Mülabkatta Hariciye ır . -, 1 ~ 
Sovyet-Japon jVekiJimizde su:undu Sundey Tımes'ın i~ 

Bitarafhk Pakt1 1 Cir Başmakales~ 

Moskovada I 
İmzalandı · 

Biri Harbe Maruz 
Kalırsa Diğeri 

Bitaraf Kalacak 

B. Stalin de 

,J 
1

, "Manidar,, Bir 
1 Vaziyet 

.... 
1ngilterenin A~ara büyük elçisi 

Sir Knatchbull - Hugessen 
Ankara. 13 (A.A.) - Reisi

cümhur ismet lnönü, lııgiliz 
Büyük Elçisi Sir Hughe Knat
chbull - Hugessen'i Çankaya 
köşklerinde kabul buyurmuşlar 
dır. Mülakatta Hari<:iye Vekili 
Şükrü Saracoğlu da hazır bu
lunmuştur. 

·'~ırmızı Yıldız,, ın 

Yazısı Hangi 
Manaya Gelebilir 

Belki de Sovyetlerin 
İngiltere, Türkiye 

Ve Aın er ika İle 
Sıkı Bir Anlaşn1ası .. 

Dün bu irfan ocağında kutlama ya ittirak edenler - Y nzı-ııı üçüncü sayfamızdadır -

,.__---------------------------------, 
F enerbahçe : 
Galatasaray : 

1 
3 

Beşiktaş . 
lst. Spor 

: 1 
: 1 

Maçların T afsilah 4 üncü Sayfamızdadır 

Hüku metimi.zin eli bir deliği daha ka paMı. 

Almanlann İşgal ettiklerini b i1dirdikleri Belgrad şehmden 
Meclis binası 

~~~~~~~~~ 

A ı m anı a r \Alman Hariciye Nezareti 
Sözcüsü Diyor' ki: 

Belğrad'da · 

Şehire Once 

Küçük Bir S.S. 
Müfrezesi Girdi 

Almanlar Zagreb 
Civarıada 12000 

Esir Almışlar 

Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

İhsan BORAN 
(Emekli Kurmay Subay) 

f) Libyada: 

Amerika İngiltereye yardun 1• 
~in şimdiye kad:ır yalnız Atlas de
niz yollannı kullanıyordu. Fakat, 
harp Ball{artlarda lbaşlnyınca yar
dnn için ı•a lflk - Hint - Kn.ılde
nlz yolunu da kullanmıyn başladı, 
bu iUbarlB ısü,eyş knnalıntn cııcm 
m~ett bllsblltUn arttı. Garp 9aıun
dc llerllyen .Alınan - İtalyan mo
törlü birJlklerl Blngazl ,.e Deme
yi nldrktan !iOnra Tobruk garbına 
kadH Jlerlcdller. Bu ku\'Vetler, 11• 

(Devamı: l:'a. s, :su. s tc) -

İstanbul Hakkında 
Türk Hükfıınetince 
Alınan Kararın 

Alnıanya İle Hiçbir 
Alakası Yoktur 

Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B 
bildiriyor: 

Alman hariciye nczarctinın 
sözcüsü, lbir yabancl ~azeteci ta
rafından eorulan oSUale cevaben. 
İstanbul'un tahliyesine Türk hü
kumeti tarafından haklı ıbir se
beple karar verilmiş olduğunu 
bildirmi ve bu tedbirin hiçbir su
retle Almanya ile alakası bulun
madığını ve binnetice Almanya
nın bundan endi~e duymamakta 
olduğunu itave etmiştir. 

Bir Tekzip 

Kaçanik Üzerine 
Yürüyorlar 

Kumandanlara 
Müstakil Hareket 

Etmeleri Emri verildi 
Londra. 13 (A.A.) -
Londraya gelen emin haberle. 

re göre, bu sabah saat 1 7 de şi
mali garbi Yugoslavyada vaziyet 
müphemdi. Yugoslavlar Morava 
ırmağının iki tarafında mukave
met cdiyıorlnrdı. Belgrad' dan 30 
kilometre ;kadar mesafede ıbulu· 
nan T opolo kıöıyünde Alman zırh
lı ıkuvvctlerilc karı.ıılll§ılmı:ştır. Bt 
köy şimdi münferit 'bir vaziyette 
bulunmaktadır. Kragujevac vı
Kruscvac mıntakasında Yugoslav· 
lar .çıok iyi day.anıy.orlar ve Pro· 
kupliji'y.i ~eri almışlardır. 

Cenu'bi Sırbistanda Almanlar 
Suha Reak'a kadar tardedilmi!1-
lerdir. Yugoslav kıtalan şimdi 
Kaçanik üzerine yürüyorlar. Al 
man radyosunun General Simo· 
viç tarafından müstakil hareket 
etmeleri için Yugoslav komutan
larına emir verılmiş <ılduğunu bil
dirrni,tir. Bu komutanların böylı 
hareket ettikleri ve bunlardan ba· 
zırların vazifelerini iyi yaparak 
dağ yamaçlarında kahramar.c1 
dövüştükleri anlaı.ıılıyor. 

GONON S ESi 
Bir Vicdan ve 

insaf Sesi 
Yazan; 

REŞAT NUBi 
:ras ajansınuı dünkü g&7.etcıcnıe 
~u tebUğbıde r,01'Yetı ... r lla
rlcl1e Konılser ''ııa\'lnl n
~enski l' oldaşın M a c a r t>e
flrlnln mllracantuıa ,.erdiği OO\'llJ>, 

bl.r mC\neVi ldaı:n hWmıU glbldlra: 
«Eter, bu beyıuuıtnı hedefi Sovyct 
hllkO.metlntn fikrini öğrenmekse 
1\lacarlstanın bu hareketini kabul 
ctnılyeceğlnl blldlrmek mecburi.> c-

tlndeylm. O\'Yct hllküıneti üz.erin
de hilh fena lntıba ha ı1 eden 1 
nokta, Macnrıstnnın l"ugosla\'YD)'B I 
bu mcnıleketle ebedi do Uuk pak
hm ltnznlııdıktan yalnız dört D.) 

sonro b:ırbo başlamış olm:ı ıdır. 
Bizzat Macnri tan fclAkete dil G

rek par~ pal'ça olsa idi, l\lacari -
tanın ne \ •nziyctte ol:ıcağını anla
mak zor bir şey değildir. Zira l\la
cnrlstanda <la mUli eknlliyetJe.· 
mc\ cuttur.» 

(Şurn mı not etmeden geçrnlyc
llm ki, Vfç]nskl yoldaş söz.terinin 
on kısmında Macar elçisine ufak 

bir Uz Utlmıısı yapmıştır. Haki· 
katte Mııcnrl tan da pnrı:.a parr.a· 
dır: 3arnsının fnrkıncln olmıyan bir 
yaralıdır, hnttA b:ışknstnm üzerine ı 

(LUtfen sayfayı çevirinİa} 
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Yakın Tarihin Acı Hakikatlerinden biri 

Avşaroğlu 
- Büyük H·kaye -
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l{ı:ş selince, oka~akçı1ık vakahı. 
•ı yuzde bfr nis'betinc du!lerdı. 
-\v ııroğlu, bundan istifade etti. 
L.t.;.ı.1 kış geoeıerıni yerlilerle, 
"c1h tavla, domino oynamakla, 
\.ah onlara aŞtk Garip ve Zaloğ
.u Kustun h~iyclCTini okumak1a, 
... h eıvıerde helvıı sohbeti yap· 
nakıa geçirdi. 

VATAN 
14 • 4. 941 -

Nizameddin 
Nazif in 

Mektupları 
~ u hafta imzasının atılı°"' 
CJ ıausıısa unutulmuı şe""" 

ı aao, «Hatta sonu notlanıt " 
da, Nizamctıdın ı..azır' ın Y"; 
yan ve ya§amıynn mcıburi"' 
yazdığı meKtU?I ı n çoklui""' 
dan alaylı bır aıuc. bahscdef.aı 
dllizamcddın ı-.azu'ın ken~ 
mektup yazmndıgı çok f'P'
~.m6e t<alm cıı» cııyor. ,..1 

Bir iki ay içersinde kendisine 
yMlilerden birc;oık a.hpap edinmiş 
tı. Ve onlara kabıil ettirmişti ki, 
ı..end.si devletin kanunlımnı tal· 
bık etmekle olan zavallı bir insan 
dır. 

Ha:buki, Avşaroğlunun kaza· 
aı. vılayete yakın o•duğu gibı ıı· 
razı .. ayet mün:b..tti. Dıcıe, kaza
ya hayat verıyordu. Avş.ıı.roğ.u, 
ıık mary'Sulü vııaycte ve mutasar 
rıfıığn sevkcttiğı gün, bır çocu;. 
gıbi seviniyordu. Bura;.ard'a temin 
ettiği adamlara kül"ük bir kar ve
. . ek ecbze:eri sattırıyordu. Ye· 
tiŞtırttiği seb-zeler, diğer viiayet· 
lerden aelen em:ıalind·en daha ne 1 t>ün Emınön\.i ınıntakasında yllpılan pasif koruma tecrübelerinde ekipler çalışırlarken 
fis ve daha ucuz olduğu için re- '.:;ı 

~;~~i:~~.:~~E::~~:'Ef::; Eminönü ve Usküdarda Pasif Korunma 

Şevket l<ado haklıdır, fal" 
Nizameddin Nazif onun ~ 
niıinden ziyade posta id~ 
tikayetine miıotchaktır. DoKT ... 
da, Nizamın gazeteleri posta~ 
tu&u halıne getirirken biraJ . 
posta idaresini düşünmesi ve~ 
olmazsa mesela napolyona ~, 
büyük F redr1ke yazdığı bir ııı'! 
tubu gazeteye değil, poPr 
vermesi lazımgelir. 

Avşaroğlu, yerlilere hissettir-
nıeden, laf aralarında, kaçakçılık 
yapmamak sure;til'e panı kazan· 
manm ka~tl olduğunu anlattı. 
fnrla is'lerin'Clen bahsetti. 

rıflığa kilfi gelmiyor, mütebakisi 

5~~Wi~f~:~:;;~ Tecrübeleri Muva~f akıyetle Yapıldı 
oğlu, :meY')'iten istihsal edilen ka· --, Dün sabah Üsküdarda pasif tikametlerden j\erliyere'k, para· 

Bunun dışında Şevket Rae!O'. 
nun aklına getirmediği bir ~ 
ta daha vnr: Ya Nizamed ~ 
Nazif, mektuplarına aldığı bll' 
tün cevapları da neşre k~ 

Uzun kış geceleri patıdısız, gü 
rültimiz geçerken AV§nroğlu da 
es]d bir derebeği olan ~abası'lll" 

•dan ıkalan bütün mallarını satmış 
iki l}>in cltuııdan fazla para elde 
etmi;tl. 

Y erhlerin içinde en çok on ye. 
di k'.ı.iye süvcni)"ordu. Bahara 
doğru bir gün bunları evinde top 
'aıdt. yemek orasında fikrini an· 
ııttı V'C dodi ki: 

- Faraza. ncr biriniz senede 
caç lira kazanıyorsunuz} 

yerlilerden biri cevap verıdi: 
ı.- Ben dokuz altın kB.2aruyo· 

nıın. 

- Ya. sen A'bdü? 
- A,ağı yukan lben de o ka-

tlar. 
Avşaroi}u odanın bir köşesin

le.ki sandığını açıtı. Avucuna bir. 
kaç ufak t.oıibıı llldı. 

- Çocu'klar, dedi. Benim size 

bir tek,ifim var. G~ec& seneki 
kaz.anÇlannu:ı. !birer a1tın da faz 
!asile şirncliden vereceğim. Yal
nız tarlalannıza, bu sene, ben\m 
eöylecliklcrimi, to'hwclannı vere. 

.:eğim sdbzeleri ekeceksiniz. İleri· 
'lini bana bırakın. 

Kücfok bir münakaşadan sonr.ıı, 

Avtal'0~1u ycr1i1eri ikna. etti. 

* O ~ene. bu on yedi atlam, tar· 

ialıırma, lahana, puasa, pat1ıcan, 
fasulye vesaire ektiler. 

Av.şaroğlu, sa'bah erkenden ıbu 
on y:edi tarlayı dolaşıyor, tarla:da 

çalıpn1ara yardım ediyıor, Dicle 
:Cena.nnda yaptırdığı lkana11arlo. 

tarlalan sulatıyordu. 
Ayni zamanda, vilayet mer-

1 kezinden altı çift hay.yanla altı da 
yük arabası getirtmisti. 

A"W!aroğlunun planı basitti. Vi 
!ayet ve mutasarrrflığın etrafında 
ııebze bostanları azdı. Buraların 
ihtiyaeı, diğer, uzak vilayetlerden 
km.İn ediliv.ordtı. 

çakçrlan, kazaya ~et.irtiyor, gün- Kasapların Kontrolü Devam korunma ve paraşütçülere ıkarşı şütçüleri indikleri farzedilen yer-
lerce t~ir ettiriyodu. Sonraı a· Ed. müdafaa den~meıcri yapılmıştır. lerde esir ettiler. 
ileierine teslim etmeden, gizlice ıyor Saat onda başlıyan .denemeler Vali muavini Ahmet Kınık. 
pömdürüyordu. Delediye iktisat işleri müdürlü- on a,iri elli altı geçe nihayet bul· Sefe,berlk müdürü Ekrem. Pasif 

Sene sonund'a, on yedi yerli ğü murakipleri tarafından kasap muştur. ~-orunmasından binba§ı Niyazi, 
or.tağtl.e h<'sa.p ba§llla oturdular d'ıAk!.'.odnlarınıda yapı'mnkıt.a olan Saat onda canavar düdü'kleri Üsküdar jandarma kumandanı ve 
ve ortakların her birine. on a'ltı· teFti,ler devo.m etmektedir. Bazı ile verilen alarm işaretleri üzeri· emniyet amiri tecrübeleri takip 
şar altından fazla dü~tüğünü hay 1 yerlerde bir kısım kasapların kı· ne, Üş'icüdar kazası dahilinde bu· ve tetkik etmişler, gördükleri in
retl.e gördüler. Avşaroğllu, bu ilk~ vırcık eti fiyatmda yapılması icap lunan yollardaki ıbütün nakliye tizam ve süratten dolayı alakalı 
netıeeden son derece .memnundu. eden tenzilatı yapmadıkları gö· vaıntaları ve 'tramvaylar oldukla. ekipleri ve idarecilerini takdir ve 

On yedi aile, iıd'eıta bayram e~ rü!mıü§, keyfiyet belediye tarafın rı yerde durmu~ ve o esnada Ha- tebrik eylemişlerdir. ~ 
cliyorıdu. Evlerine seneük ihtiyaç dan fiyat .mürakabe komisyonuna reın, Salacak ve Üsküdar iskele· * )arını peşin parayla vilayetten te- bHdirilmiş ve komisyon kontro- !erine yanaşan vapurlardan çıkan Dün öğleden sonra İstanbulda 
min etmişlerdi. Çoluk çocuklan- lörlcrinin de tefti•e ictiraki iste· yolcular iskelelerde alıkonulmuş. ikinci pn!!İf korunma denemesi 

l 
· S b " v tur. Sokaklarda bulunanlar evle- E · ·· ·· '- k 1 v dah' nın üstleri ba!l\an düze mışti. e _ nilmi{tir. mınonu ~ayma am ıgı · ııın· 

k -ek hib l 
..Jt rıne koşm11 "'lar ve .biıhnssa dene• d ıı l t S t ·· ·· b 

zecili te me1 e sa I i o muı,:ıar- Beyogvlunda l_t!'-la"l cadd·e·ın- ...... c y pı mış ır. a..ı uçu e§ geçe 

d 
"'" ...., me mm takasında oturanlar sıg~ ı· ala ·,. t• v rı·ı ı· b · t ı. ~ .. . ele yapılan tefıi .. ler esnasında u··,. mı ı,..ere ı e m § ve u ışarc: 

K d 
- A -ı b -Y " naklarına aokulmu§lardır. üzerine 'halk tıığınaklara iltica et-

ışa ogru. vşarog una ır- kasap clükkamnda ktvudk etinin ·· kaç aile daha müracaat etti On- _.__ k td _ .... 
1 

•. O 5ırada, mefruz du§man •tay• miştir. Alarm şareti verildikten 
· scıı;:sen uru!fa satı 1g1 goru muş 1 · b .. 'L • • ·k h k d ·f '-lar da eebzecilik yapmak istiyor- .,n,,1.1_,, h. l . .h't·k· I yare erının cenu u garoı ıstı a- sonra er ımınta a ıı pası .xorun-

ve au~an sn ıp err ı ı ar su· · d ld • l · b. k. 1 · f 1· · 1 d. lnr ve AvşaTOğluTbdan ya1nız to· .
1 

Adi' .
1 

. . metın en ge ııc erı, ıraz sonra ma e ıpı en aa ayete geçmış er ır. 
hum vemtesini rica ediyorlar- çu 1 e ıyeye verı mıştır. da .tayyarelerin Beylerbeyinde Vali muavını Ah·met Kınık ve 
dı. Küplüce ve Çamlıca caddesi üze. Eminönü kayımakıımı ekipleri 

:f alova Kaplıcalarında rindeki cVlere yangın bombaları teftiş etmişlerdir. 

* Üç sene sonra, kazanın umu• 

mi manzaraın tamamile değişni' 
ti. Tarlallar, muntazam tarhlara 

bölünmüş. Diolenin etrafında ka. 

ncllar viicude getirİl\ffi~. 
Hııl.k, çoluğu çocuğile, bu teh· 

likcaiz ye çok kazanç'h mesleğe 

siıluk etmi!'ilerdL 
Artr'k evlerdeki mavzerler, yer 

}erini çiftelere teı1ke'trn"ı.ş!erdi. 
Bunlar da geceleri tarlalarda nö· 

bet bekliıyen1erin ellerinde görü· 
)üyıor, ve kurşunı. &omuz, kut1t: gi. 

bi yabani ha.ı:vanlara sıkılıyordu. 
Aşağı yukarı, her tarlanın bir a .. 

rabnsı vardı. 
Bundan altı ay evvel yakala

nan son kaçakçı şu ifadeyi ver
mişti: 

- N<' yapayun, param yoktu. 
Kim.;eye gidi>p, ya.rd,ım dilenmeğt 
kendime yediremedim. Kaçırdı
ğını tütün1ui satacak, bir araba 
alaraık sebzeciliğe başbyacakıım. 

(Arkası ,·ar) 

Sümerbank Yapağı Satın 
Alıyor 

Tadil at attığı bildirildi. ltfai.ye dkip1eri Saat üçü beş geçe Köprüye dü. 
çok az tbir zaman içinde bildirilen şen mefruz bir tah..ti.P bombasının 
yerlere yetişti ve yan-gınları sön· ika ettiği mefıruz :ıararları kapa· 
dürdüler. Bu esnada lcaJiye ta- mak için ıköprüde bir ekip faali
raflarına da yangın bombaları yete geçmıflır. Şahinpaşa oteli 
atıldığı ve sırasile 9sküdar iskele önünde mefruz !bombanın lağım. 
camü önündeki -elektrik tellerinin lan !Patlatması üzerıne burnda:ki 
tahrip edildiği, imrahor cczaha- ekip de faaliyete geçmİ§-'tir. Bun· 
nesinin önüne bır ıahrip bombası dan başka Suhanahmettc çıltan 
d .. erek su .borusun pati ttığı, mcfnn: bir yangın eöndürtılmU~ :ve 

Yalova kaplıcalarınını vaziyeti
ni tetkik ve ihtiyaçlarını tesbit et 
mck üzere Yalovaya gitmiş olan 
Belecliye Emlak, F<'n ve yollar 
müdürlerindetı müteşekkil bulu
nan heyet vazifcsinı bitirerek ls
tanbula cllönm\i!ltur. Evvelce lü· 
zum gösterılerl ve bu heyet tara· 
fın.dan tetkik ıve tensip olunan ta 
dilat çok kısa bir zamanda ya
pılacak ve ikaphcalar zamanında 
umuma açılaca'ktrr. 

Leyleklerle Kartallar 
Arasında Yaman Bir Savaş 

Bursn ile Abolyond ve Manyas ta· 
raflarından gelen haberlere nazaran 
bir kaç sene evvel olduğu gibi, bu 
sene de leylekler ile kartallar nra· 
sında 'bir muharebe başlamıştır. Çok 
kanlı olan ve iki taraftan dn bir çok 
ölU ve yaralı bırakan bu yaman sa
vaş A'bolyond ve Manyas tarafların· 
da. başladıktan sonro., Bursa civarın· 
da Ağlaşan, Dcmirtaş ve Slllhtar köy 
lerl arasındaki sahnya intikal etmiş· 
tlr. Civar halkı, bu kanaUı mahlCık· 
ların havada çarpışmalarını bUyük 
bir heyecan ve ibretle Eeyretmekte 
imişler. Leyleklerin Uludağ istika· 
metinden sUrUlerle geldikleri ve ar· 
kııd:ışlnrının hllcum saflarına girdik
leri görUlmekte lmlş. Harp sahnesi· 
ne yakın bulunan köylere bir çok 
yaralı leylekler iltica etmekte ve 
muıtecllC'r köylUler tnrnfından mer· 
hamet ''e şcflmtle kabul edilerek bcs 

lenmckte ve yaraları tcdıl\1 edilmek· 
te imiş. 

Kumrulu mescitte, 'bir yangın Sultana1ımtl parkının kenarına 
çrktığı, Ahmediye caddesine bir düşen bir .bombanın bıraktığı 
zehirli gaz bombası atıldığı ha- mefruz iperit gazı ıgaz ıtemizleme 
berleri. alınd'ı. Alakadar ekipler eki:bi •tarafından evyela kireç son. 
derhal harekete geçtiler, mahal- ·ra su ile temizlenmiştir. 
lcrine yeti~~iler v.e ıc:'.?. dakika zar- Bundan . ba§'ka Eminönü kay
fında tahrıp edıldlgı farz.olunan makamlığı dahilinde Sirkeci is· 
tellerle su .. bo~~~~ ~~mir . e~ildi, tasyonunda gaz ektbl, Tıbbı Ad· 
yangınl~r eon?uruldu, zehırlı yer. li binasında vukuagelen çöküntü 
le._r -temızlendı. yaralılar ve bayı- için üç ekip, Eminönünde Baht 
ianl~ ac.ı~en ·oldukları yerde le- gişesi önün~e ıtramvay teline ve 
davı cdı~~ı ve .k~en ele hastnha- rayına isabet eden mefruz bir 
nelere ~onderıldı. bombanın tahribatını tamir etmek 

Bir tahrip tanesi düştüğü f arzo. için bir ekip, Kumkapı jırtasyo
lunan Tunusbnğındaki 64 üncü nunda demiryol köprüsünü tamir 
Hk o'kula, ankazı ıkaldırmağn ve etmek için bir ekip. Kadırgadaki 
yaralıları .kurtarmağa memur edi. yangm ve 16 mart şehitlerindeki 
len ok.Ibin yedi dakikada hadise yangın ;öndür:ne için birer ekip 
mahalline yetiştiği memnunlukla faaliyete ~eçmişl~r ve verıien 
görüldü. Nümune hastahanesi plan dahilinde çalı:mışlardır. 
önünde, Yenimahallede dört yol 
ağzında da otel tamiri Ye zehirli d 
gaz tecrübeleri muvaffakıyetle On iki Ka ın Bilet~İ Alındı 
yapıldı. 

Saat on biri ·beş geçe, Büyük 
Çamlıca tepesinin l}arkındaki Tan· 
tııvi çiftliği ile dağın etekleri ara. 
eındaki sdhaya düşman tayyarele. 
ri tarafından paraşütçüler indi
rildiği farzedildi. O civarda tesis 
edilen kamplardaki mücadele e· 
kipleri derhal ıharekete geçtiler. 
Çok a'Z bir zamanda mulhtelif is--

Üaküdar Halk ramvayları ida 
resi, .raptığı ilan üzerine müraca
at eden kadınhırdan, istenilen ev. 
s::ıf ve c.artlan haiz olduğunu gör. 
düğü on ikisini hizmete almıştır. 
Mem.e'kdtimizde ilk defa olarak 
biletcilik yapacak olan bu kadın
lar, ıbirkaç gün staj yaptdt.tan son
ra, b1lf ül işe ba~lıyacıık ve servis 
lere ç~kac~daT.dır. 

Üniversitede imtihan Gün
leri T es bit Edildi 

Üniversitede yapılan imtihan 
hazırlıkları bıtmiş ve imtihan gün 
leri tamamıle rtaayyün etmiştir. 
Yapılan programlara göre, eleme 
imtihanları hukuk fakültesinde 
nisanın 2 4 ünde, lktısat fakülte· 
sinde .de msanın 25 ve 28 inde 
bn!Jıanacaktır. 

Edebiyat ve Fen fakültelerinin 
umumi ruhiyat imtihanları nisa
nın on sekizinde, pedagoji 2 1 ve 
22 sinde, ruhiyat tecrübeleri 23 
ve 24 ünde, yaptlacaletır. Edebı 
yat fakültesinin pıslkol-oji :ertiHkn 
sını verecek olanlar, '..!, 3 mayıs· 
ta imfhan edileceklerdir. Sosyo• 
loji ve ahlak sertifikası 5 ve 
6 mayısta, umumi fiziy:oloji ve 
mantık 8 mayısta, Kekst imtihanı 
9 mayıısta yapılacak, mayısın on 
ikinci ve on üçüncü günleri de 
felsefe tarihi sertifikasına tahsis 
olunaıcak ttr. 

Edclbiyat fakültesinin °yü'k11ek 
ehliyet alacak olan üçüncü yıl 
dersleri. talebesinin nazari asker· 
li:k imtihanları 24 nisanda ünivcr 
sİte talhn taburu bahçesinde ya
pılacaktır. Fen fakültesinin yük
sek ehliyet alacak olan ta!cbcsi
nın askerlıK imtihanlan da nısa· 
nın otuzu ile mayısın ikisinde ola. 1 

cııkitır. 

Coğrafya kolunun birinci ve i
kinci sınıf yazrlı imtihanları 23 
ve 24 nisançla yapılacak, birinci 
sınıf imtihanları 5 mayıs.ta• bitm~ 
olacaktır. İkinci sınıf imtihanları 
da 1 1 mayısta nihayetlenecektir. 
Geçen senenin mezun olmıyan ta 
lebc:si için 14 mayısta bir imtihan 
hakkı verilecektir. 

Güzel sanatler mektebinin kız 
talebelerinin askerHk dersleri im. 
tihanfarı 3 -mayısta yaprlacaktır. 

Yabancı diller enstiti.ı3ü profe_ 
sörlCTi ayni zamanda Romanoloji 
enstitü-sünd'e de ders verdikleri i
çin yabancı d'iller enstitüsü im
tihanları 8 mayrStan sonra yapı
lacak'tır. Ede'biyat fnkültesin:n 
coğrafya kısmı ikinci sınıf talebe. 
sinin ~zlü imtihanları da mayıs· 
ta başhyacaktır. 

tSTlKLAL SA\'Aı:;nnZDA ~A

KARY ADA:S İZ!\IİRE DÜ:SYA 
TARIHİSE HARiKALAR YA· 
ZA~ ÇOCUK '\6 A:SA!'\IDIR' 
Çocuğu se\'ellın ,.e 'l'urt ya\TU

larını koruralon. 

4 

ısa ..• 
Ağız ve Dil • 

Hikmet Feridun Es yeni ~ 
ıey bulmuş gibi Abraham J)I' 
coln'un: 

- Dünyada kullamlmaJI '!. 
güç olan alet nedir bilir ~'. 
Ağız!- Eğer bu dehşetli ku;r 
phkc aleti iyi kullanırsanız d~ 
yanın en büyUk istifadel~ 
edersiniz. Fena kullan~_..d 
dünyanın en büyük zarar~"'" 
görürsünüz.» t4 

Demiş olduğunu hatırlıyor 
Lincoln'e hak veriyor. ,,.,dlı 

A Hikmet FeriduncUB":",ı, 
vaktile, ta kadim YunanislaP"' 
bir Eısope vardı. d' 

Bir gün efendisi Esope'e , 
di ki: «Bugün misafirleriın -~ 
Öyle yemek hazırla ki dün~ 
en iyi nesnesinden yapılınlf fi 
ıun». Esope çarşıdan dil_a1'!'8 
bütün yemekleri dilden ~~ 
dı. Efendisi buna hayret ~~ 
dilin en makbul şey old~ 
bütün iyili!dcrin ondan çıl'W· 
ve saire ve saiı·e... _ _..,ı 

Ertesi gÜn c;cndisi ~..JJ 
)'İne. m • fi.r eri.. bulund~ 
söyl ycrek bu sefer de Y~ 
dünyanın en fena nesnesıt"' f. 
hazırlanmasını istedi. EsoP~.MI' 
ne dil aldı ve bütün y~ 
dilden hazırladı. Efcıtdisi ~ 
hayret edince dilin en me~ 
ıey olduğunu, bütün fe~ fi 
rın ondan çıktığını ve aair' 
saire •.• J 

Fransızlar, e1bu aeman"'d,r 
tında yeni bir §CY yoktur» 1" 
ler. Fakat kim bilir, belki~~ 41 
gün başkası çıkacak, Esope~ 
Lincoln'i de unutarak: cet! dif 
Feridun şöyle demişti~pl 
cck! K~ 
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Tütün Mıntakalarına 
Heyetler Gönderiliyor 
Ticaret V e'.lcaleti, mfürtahsiller 

eli.nde bulunan tütün sto'klarının 
mubayaa edilmesi !kararını ver
miş ve bu işe toprak mahsulleri 
ofisini memur etmiştir. Tübiinleri
mizin değer fiyatlarla sa'tılmaaını 
v~ müstahsilin daha fazla menfa
at görmesini temin edecek olan 
bu kararın tat'biki için, Vekalet 
daha cvveke bir milyon lira tah
sis ctm~r. Ofis p~ ya'kın.'cla tü· 
tün mınta'kalıınna heyetler gönde 
terek müstahsil elindeki fazla stok 
lan satın almağa ba,lıyacak ve 
bu suretle tiitün fiyatlarının düş· 
me& te:hlrkesine mani olacnkıtır. 

Ticaret Vekaletinin işllcnmemi~ 
yapağı satın nlmağa karar verdi· 
ğini, cinslerine göre yapağılara 
ayrı ayn fiyatlar tayin ettiğini 
evvelce yazmıftı'k. Öğrendiği.mı· 
ze göre, Sümer'bank kendi fabri
kalarının ihtiyacı olan yapağıla
rı tedarik ct!!lcık üzere faaliyete 
geçmiş ve yapağı mıntakalarına 
ve bil.l}assa. Mereın ve Diyarbakır 
taraflarına mülbayaa ekip~eri gön 
dermiş bulumnn'k:tadır. Alım İş· 
lerin-de kabul olunacak Tolerans 
ha.dleri de biılkaç güne kadar ta· 
yin edilecek ve alakalılara bildi
rilecektir. 

- Şimdi heni dinleyiniz., Mak ım. 1-zin I· 
\'inden iyi tılr şekilde sryrıldmız. Buna hen 
de şaştım. Jlatt!i bu kadar kolaylıkla kur· 
tulncıığınızı limit etmiyordunuz ya .. Slzl bu
gün malıke:ınc esnaşınılıı orada gördüm. Siz. 
de brnl gördiinUz, değil mi? Tanı karar , ·e· 
rlleccjtl :1.amnn karın11ın da nac;ıl ba~,lılığt· 
nı ı;ördlim. Fakat bu mahkeme ıo.lzln aleyhl
nb:e de olnlılllrdl. Tıılllniz yın·er gitti, ka
znndmız. Paknt işin nsıl hakikat tarafına. 

gelellııı. Enayi Jı:lklmtere yalanı yutturıhı
nUt; bu muhakkak .. Fakat ..• 

ÜZÜNTÜ 
ncbCııf ti" 

!i1İıü11C Kağıdı yine cebine koycln. Ve 
vamla: ~ 

- Bu mektuptaki &özler, lntı.ıuını 11 ıJ1',. 
!anan hir kadının UHaru mı? Eve döner ,! 
mez bunu buldum. Rebeknmn LondrB~11 p' 
mlş olduğunu ,.e bC'nl a.raclığım nnJadJıt'~llf' 
kat ak!illlk şu kl eve abnhıı karşı dliJI~ 
tüm. O gece bir yere dn,·etll idim. ~~ 
dördü idi. l..ondradan l\landcrleJ •e ,,. ~· 
için altı saatlik bir otomolıll s<'yn1•8~ ~ 
Ancak oğleye doğru '\-arnbntrdlm. ıı.;rt t~ 
nü telefon edip meseleyi nnlatlllfllC 1

" I"' 
Öf loye doğru idi bıına Rcbekanrt1 ° 
denizde boğulmm} olduğunu f;ÖJ Jedllct· t.J1"' 

zorla. atdmt!} bir ölüdür de demek 
yanlış değildir.) 

Eı.kl bir htıknıe göre el!;iye ze
val yoktur. Fakat mesullyetsiz de 
ol~ bir parra iz'an ,.e ,·ıcdan 11ahl
bi bir insan için bu işin bnzıın ne 
ateşten gömlek olduğunu gö,terml
J e l\loskm a. l\laear elçisinin bu ''a• 
dfeslnden daha gt\zel bir ml,.al 
gösterilemez. 
~nelerce bir kom,u de\·ln a

yaklan altında ezilip çiğnenmek 
korkutılle titremiş ,.e kAh ona kalı 
yardağına ka\ uk sallamak mecbu-

• rlyetinıle kalmış bir millet tasa\'· 
vur edin. Hiçbir şey mukadder fe
lakete mAnl olamıyor. Büyiik f'le· 
nıl içinde yalnız ve rahat bırakıl
mak trsf'lllsl bile yok. lçi kan ağ
larken mesut bir in an rotu oyna
mak , e giilınek mecburiyetinde ... 
Fakat bu da ona küfi güriilmilyor. 
Bir kaç ay evvcJ bir ebedi cloı;tluk 
~·P-ınlninl ı;IA'nemeğe, iııtlkWlnl mu
hafaza için kde.nlnl 1>0ynuna taka
rak orta\·a atılmıı; blr yaralı kom
şuyu arka!!ından vurmağa sevke
diliyor. Bir sene ewel Fransa;)'a ya 

pılan zulmU bu ııene Yugo5lavyaya. 
tekrar etmek o kadar fecidir ki, 
bir Başvekil bunu bir türlü havsa· 
Ja!'lına &rğdıramıyarak vazife ba
şında beynini parçalıyor. 

Evet el~lyc ı;c\"81 yoktur. Fakat, 
bir parça etle kemik ''e ne merte
bede olursa olsun bir parça duy· 
gudan ibaret bir insan için, gUne, 
veya elektrik ışığı altında, bu da· 
'anın avukatlığrnı yapmak hangi 
zevalden daha az korkunçtur. 

·nunya o hale gelmiştir ki, bütün 
iyi ve doğru bilinen şeylerin. biitun 
inanılan menıwnlıırın lfllsr karşr· 
sımla insan hazan lnsıınlıktıın ümi
dini kt'.secek gibi oluyor. rakat yi
ne beklenmlyen bir zamanda gelen 
temiz hlr ,·kılan ,.e mantık s~I 

• çok gecikmiş bile olsa - yeniden 
tcselll ve kuvvet veriyor. Bahusus 
ki, lıu ses bir ferdin değil, engin bir 
ruha liıılılp bir bliyük mllletin !it'Sl 
olursa. •• 

lşln nihayetinde bu klbusun so
nunu, bu seıderin yekflnu tayin e
decek de~ll midir? 

RF.ŞAT suru 

J\lnkslm Fa\'ell'I su5turmak i!:ln bir hare
ket yaptı. O hiç aldırmıyarak devam etti: 

- Bir dııkika ılaha. müsaade ediniz. ile· 
nliı. sözüm bltmt:dl. Siz.in başınıza hiç de bOIJ 
olınıyan lı:ter açablllrbn. Bunun farkında 
nusrnıı; ! nen l8tese~ dlm başınıza. epey ak
ıılllkler ı:ıkarabllirdlm, hattfı yalnız aksilik 
drğll, lx-ın da kesllebllln:llın . 

OC'ağın lıaşmılııkl koltuğa oturılunı. Kol
tuğun krnıırlıırını snn sıkl tutuyordum. 
]'"runli'da arkama gc~·tl, tlurdu... 31ııksiın 
kınııltlıınmıyordıı. rnknt göıterlni l'avell
den ııyırnııyorı1u. 

- l'a tiyle mi'! ~e glhl bir ht'l!i kesilehl· 
llrdinl1. '! 

- neni dlıılrylnlr... ;\hıks: Zanneılerı.em 

kannır.la. sl'.dn aranızda hiç gizli bir şey 
yoktur. Görünlişte üyle gibi ... Frank'da. si-
11nle bera~r ... Onun için a~ık~a konuşabl· 
lirim: Rebekn ile anımızda ciddi bir mlina
liebet 'ardı. 80\lşlyorduk. nen bunu biç bir 

Yazan: Dafne du Maurier -80- Çeviren: Reuan A. E. Yalman 

zaman inkAr etmedim, ,ımdlden sonra. da 
hiç edenırJl•· Bu• zamana kadıır Rebekanm 
koyda boğulduğuna ,.e cesedinin de buluna
rak buraya. getirildiğine lnanmı1Jtm1 sade 
ben değil, blr~ok enayiler de buna tnaDmı\J· 
tı. Çok liz.lildilm, keder ettim. Fakat kendi 
kendime şilyle dedim: «Tam Rebekaya. ld.
l·ık bir ölliın. Yaşadığı gibi mikadele edettk 
öldli.:ı> 

Bir .ıc birkaç &'lin e\"\"t'l gazetelerde gör
dlbn: Bir dalgıç, Rebekanın kotrasmı deni
zin cllhlnıle huhnu,. Kotranın kamarasında 
da bir <·cset \arıım~. Bundan bir -:ey anla.· 
madrm. Rc:bekn. kotraya klml almıştı! Me· 
rak ettim. Gelip burada ch·arda bir küçük 
otelde yerleşt lın. l\lisl\11 Dam·ers ne )Uln11Ş· 
tuın. Kamaradaki <'~sedln Rebekaya. alt ol
cluğunu o söyledi. tik buldukları o değilmiş, 
başka birinin ölii li ımı,. Rebeka. kanıarayıı 
bir şey alınağa lmnl!J de kapı kapanmış, içer 
de kalmış... BugUn mahkeme esnasında. her 
şey tabii fie~Tlnl taktp ediyordu. ·ı:akat ... O 
Mister 'l'abh gelip de kotranın alt tarafmda 
aı:ılnn deliklerden, \'C emniyet mu~lukların• 

dan fiilin bahsedince iş del:'ı,tı ... 
SC'rııerl hcrlt, bu sözleri ıö~·JeliP su!ltu. 

llcplııılzln yüz.Une nyrı ayrı balnyordu. Mak· 
sim ağu ağır şu cevabı Yerdi: 

- Zanncdlyonnu!lunuz kt bu kadar uzun 
,.e yorucu bir malıkemeden sonra oturup da. 
sizinle ayni m~elelerl mllnaka,a edeceğim. 
~labkemede siSylenen <11özlerl duydunuz. Hll· 
kim bunlarla iktifa etti de siz niye etmiyor
sunuz~ 

- İntihar etti, diyorlar. Rebeka. intihar 
eder ıni:'l·dl? nu onun yapa.rağı bir hJe ben· 
zlyor mu hiç! nakınız, bende bir mektup 
\'ar. Bunu sakladım. ÇünkU hana. yamu' ol· 
du~u son mektuptu. Slıo okuyacağım, her 
hıılıle ül{ıka. ile dlıılt'rslnlr.. 

Cebinden bir kfığıt çıkardı. O tnre ,.e ya
na doğru yatık J"8Z•~, derhal tanıdım. ' 

«•\part ıııanına telefon ettim. Cevap ala
ıııaılmı. llenıen l\l:ındcrley'e dönliyorunı. Bu 
ak,am deniz kenarındaki e\·de olacağım. 
Bu mektubumu nhr alnını. otomobile atla, 
,.o gel. Geceyi orada ge!;ireceğim, kapıp da 
aı:ık bırakacağım. Sana sö~1iyecek mUhlm 

Sustu. Makıılme bnk,yordu. JliÇ et' 
bir tek söz 6Öylemlyordu. Adnm de'? 

ti: ~ol~ 
- JJu mcktulıu haktnıe glisternt1• 

dım işler biraz karışırdı J n ... 
- O halde nlrln göstermediniz'! el' 

~ ,-et:\' 
- Sakin olunuz aztzıın, l\fnk!I· t 111"11' 

nıeylnl:r~ Ben size frnalık etn1elt 1~ ~trıı'" 
rum. Bana hiç bir zaman dostıuıc '65 c,O"' 
diniz, fıılmt bunu tabii ı;ôrllJ orıım· olıJrı-'' 
kanları olan ko<'nlar daim:ı kı.;kıınÇ JJı: .,
dalma Otello rolü oynamak ısterıcr· ,_4,tl 
bll bir lıaldlr. Bunlara ınz.ınıım, ,.; 

o1'i8 
acırım. Jl'akat anlıımndığm1 bir n ) 

(Arkası o1'1 
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I ~arp Vaziyeti'! 

(:Caşı 1 incide) -
ın lstlliı~ a yetecek kadar büyük 

bir ordu dct;ildlr. Jnglllz; donanma· 
Atatürk Anıtı 
Dünyanın En Güzel Anıhnı 

Meksikada Gördüm 

1 llunlnrın ltalya ile deniz lrti· 
l:atıııı dc\·amh surette kesmlye 
nııı, ,1ffak ol<lulcçn Libya • ~ıı .. ır 
lıudu.luııclnn daha ileri atılamaz· 
lar. İngilizler Doğu Afrlkadan tak 
''iye kuvvetleri ıettrmcğe ''e Al· 
nıan - İtalyan tlt>rl hareketine 
ktın:ı ciddi bir ınulcaveıneteı baş· 
::ıınış~ardır. 1·n1mz sureyş f(ana- Meksika Bütün San'at İşlerini Yerli 

111 \(: bu kanaldan geçerek Ak· ' 
derııı:e geı-en tıcaret gemı kameıe- San'atkarlara Yaptırmağı Usul Edinmiştir 
rlni J\lınrın hava bonıbardımanlıı· ' 
rır:.a ka~ı himaye \'e müdafaa müş 1 O 1 
kti.J. ol:ıcaktır. Bu sebeple fnglllılo- Yazan: Nusret K YMIN 
re Ut,; büyük iş düşU)or: 

l - Lfbyn • Mısır hududunda 
'lllukuemct eden lngffü; kıtaJarmı 
Doğu AfrUca. kuwetlerlle süratle 
tak,1yo etmek ,-e Alman • ttaı
)'lln blrllkle.rlntn tat..>'.lyeıılne mey
clan \"ermeden mukabil taarrum 
ll'llQınck, 

2 - Asıl üılerlnı'ten pek fazla. u· 
ISalt.Iaşmış olan Alman • ıtalyao 
fllotörJU blrJikl('rln donamna ile 
dentz yolu ırtfbabıu 1amamlle kes 
ine)(, ltu ısuretıe Omlal \'e takvJye
lilne rnAnl olmak, 

a - Balkanlar4akl hınbl be!ilc
rnek lı;ln Sth"C'''5 kanalı üı.erlnde 
\ ". e şarki Akdenlzde ha\'& Jıakhnl-

l etı tesis etnıek, bu 15ayede kanal 
loluıın açık bulundurmak \ 'O ge
ıni kameıertnl himaye etmek müm 
klin olacaktır. 

~ugoslav Cephelerinde: 

Büyük Türk lnkilalbının ulu 
ba~ancıın, ölmez Türk mi!L'C'tinin 
ebedi §efi, Tfük büyü:kJüğünün 
aeil tıimsali Atatürk' e anıt yapı· 
lacak. 
Gazetel-el'le, mimarbr ve heykel. 
tıratılar müsaba'kaya çağırildı. Bu 
müsabakaya yabancı san'at<kô.r
lar oa işfüak edebjlecek. Miha· 
bakaya yabancı san'atkarların iı;ı. 
tıiraki Türk sanatkarlarını şevk 
ve gayretlerin'e milli izzeti nefsin 
doğurduğu yaratıcı obir azim de 
ilave edıecc.k. Müea:bakayı bir 
Türk san'a~rının kazanacağına 
emin bulunuyorum. Cünkü Ata
türk al>idesiniı yapabilmek iç\n 
Ata:türlkü, TÜrk İnkıila'bını anJa
mak laztm. Bunu lse ancak da· 
marlannda Türk ikanı ta§ıyan. 
'fıürk İnkiliı.bını yaııayan, bu lnkL 
labm heyecanı göğsünde çarpan 
bir Türık sıın' atkarı anlayabilir. 
Türlklüği1n hüyıijk yarınının man
zarasiyJe gözleri .ıa arl~yan, göğsü 
kabaran ·bir Tur1k. tıan'abkô.rı bu 
anlay~ı en 4ym ifade edebilir. 

Abide y~mak tahmin edersi
. niz iki. laalettayin ibir 'bina veya 
heykıel yapmaktan çok farlklı b!r 
&$ıir. A~id·e her şeyden evvd b•: 
büyük mananın ifadesidir. Mana 
gibi ifadenfo de çok uzun bir is
~bale §amil olması lazımdır. 
Yani, nesil'leTce sonra. gelecek in
santar da- abidenin Hade ettiği 
denin manayı aikrrrtısızca sezebil
meli ve anlayabilmelidir. Abide 
büyük •bir hadisenin; bir heykel, 
mimari, resin. ve yazı terkfil>iy]e 
elb~iyete yazıfm~ toplu. ve veciz 
bir k'tabtdır. Bu. kitapta hem ta· 
rih vudır, hem telkin. Jyi !bir abi. 
denin en mühim vasfı telkin 
kud'retin:in yüktsek olmas.dır. 

Bir abidenin diğer rniı"'h:im bir 
~fı da mU!litinc tam bir ahenk 
içinde intibak ~esidir. Abide 
ıhir muhitin merkezini teşkil eder. 
Etrafındaki ağaç, .neydan. bah
çe, 'bina gıibi unsurlarla gayet iyi 
im'tizıtç ct!me&İ ve ifade ettiği ma. 
nanın büyükWğüne göre bu mu
h'ite hakim olması lazımdır. 

Bütün 'bu bakım~ardan çok 
muvaffakiydh zannetıtiğim bir 
abideden bu münasebetle bah
selıme'k İ5blyo .:ım~ Meksikada 
görıdUğüm bu fı:bid'e fimıdiye ka· 
dar gö_rdüğüm abidelerin en mu· 
vaffakiyetl:Sidir, d;yebilirim. A
bide gayet güLel ~bir gölgede bir 
adanJ!!! üzerine yapıhnıııtır. Ada 
ufa.k bir atla olup, üzerino~ ta· 
bu düzlükle. S:bid:cnin kaidesini 
t~il ediyor. Ahide bu düzlük 
üzerine ill'§a edilmit çok büyük 
bir bey-dceldir. Heykd, Mekısika 
inkiliJb•nm önderi olan Morelos
un sttlleştirilmi1 lbir beyıkclidir. 
Modern ean'at telakkilerine göre 
yaprlmı§ olan heY,kıd sağ kolunu 
amudi olarak lk~ldırnnş vaziyet
tedir; üzerindeki ,!ıol pardesü ka
ideye kadnr iner ve ayaldar gö
.riikmcz. H~kelin içi .kamilen 
bojtur. Dönen bir merdivenle 
yukarı kalkmı~ kolun ucuna ka
d~r çrktlır. Bilek çevresine yapıl
mış peneerelerıden etrafın bütiın 
manzarası görülür. 

Hey.k'elin en güzel bir hususi
yeti mcrıdivenle çıkıh~en görü
len dıvarlara Mckışika inkila'bını 
anlatan resimler yapıhmş olma· 
15ldrn. Doğumun'd'an ölüm'iine ka
dar Morelos'un hayatın; ait tabii 
büyülk1üğe yakın boıyalı divar re. 
:ıimlcr.iyle bütün Mek~i'ka tarihi 
gös'tlcrHmi~tir. Resimler ifade 
kudret! ylüksek modern bir üs
hipta gayet s1ca1k renkleTle yapıl. 
mıştır. Hemen hemen Mdksikaya 
has diyebileceğim bu divar re
simciliği mellctebi Meksikada hafit 
ıteıibiycsi sahasında ıgeni§ mikyas
ta kullanılır. Meksikanın birçok 
resmi lbinatannın divarları o'ku
ması yazması kıt vatandaşlara 
Me'k~ika tatriı:hini, inkılabını ve 
!kültürünü kolayca öğretecek, te1'. 
ikin edecek rC.9imlerle .doludur. Bu 
sUTetle divarlar boş 'kalacak yer• 
d'e, büyük b.ir terbiye i~ine hiz
met ediyor. Bu resimlerdeki 
yü'ksek ifade kuchetini ba~ka h~ç 
bir yerde görmedim. 

Meksika, parası devlet kese
sinden çıkl!n •bütün. aanat i§lerin
de ve yap.ılarmda bautan a~ağı 
yıerli ısanat\karlar ve ~çiler kul
lanmağı usul edinmiştir. Bu sa· 
yedodir ki Meksika •bina ve abi· 
deleri ileri Amerika tekniği ile 
Meksika kültürünü rnczcetmekte 
çok muvaffak olu)"Or. Hüku· 
metin bu usulü ve her yapıda bir 
milli ruh buluntne:ıını istemesi 

Me'k.'Sikada milli aanatsn in'ki~e
fmda, büyük aan'a!/Arlarm ye
t:Şneıı.inıd'e en m'ii'him amil ol· 
muıtur. 

Meksrkadan çok daha. eski ve 
zengin bir tarihi, çıok daha de· 
rin ve gen\o bir kijı'tıürü, çıok da
ha canlı ve manalı bir inkilabı 
olen Türk.iye Ataltüılk Aıbidcşi
nin içinde ve dışında çok güzel 
san' at if ad~leri vücuda getirebi-
lir. 

İstibdatta doğan, Me~rutiyette 
yıeti:cn, Ciimhuriyeti kuran Mus. 
tafa Kemal'in hayatı, "hasta 
adam., adı verilen bir impara
torluğun enkazl altmdan Türk 
milletini dip diri kaldıran, "Türk 
mucizesi. adı verilen İstiklal sa
vaşı ile Türklüğü dünyada layık 
o~duğu yere çıkaran, "Şarık., de
nin~e ilk akla gelen bir memle
kette müs.takbe\ gaTp medeniye
tinin sihhatli fidanım dıken Ata· 
tünk'ün öınrü bütün be§edyetin 
ömründeki:lcrdcnı daha büyük ha. 
<liselerle, olu"larla, hamlelerle 
doludur. 

A:ta'türk Abidesi Türk lnkila
bının al?idcsi olac:ıık'tır. Abideyi 
aüsliyccck ve Türk İrlkilabını an· 
latacak levhalarda TiiTk ln'kila· 
bım ba§&Tan iki Türk büyüğünün 
Atatürkle İnönünün, geçirdikleri 
en çetin inrt.ihanlaTda yan yana, 
ba§ başa na-sıl çalı~hklannı gö~
tererek Tüıtk nesillerıine tarihin 
en büyük üTkü atkada:§l.ığının 
misali. ve bu arik.ada~ığın epr.ı: 
başarılaırı anlahlabilecek, en de· 
ğerli vatanda~lıık dersi verilebi· 
lecc'ktir. 

Abiden.in güzel bir ııe'kilde sı· 
zan bir ı§lkla lo~luk iç.inde nur• 
lanan bfr yerine Atatürk' ün genç
liğe hita'besi yazrlma!ıdır. 

Türklüğe oaima ilham ve he· 
y-ecan menbaı olacak olan bu 
hey1:>etli hitabenin Büyük A't:rnın 
llcriyj n•'l 8e2ldiijinı sö•eren 
bazı parçalannı beraberce oku· 
yalrın. 

cEy Tüıit gençYiğil Birinci va· 
zifen, )"ürk i ... tiklalini, Türik. Güm 
huriyetini ilelebet muhafaza ve 
müdafaa etımddtir. 

Bir gün istiklal ve Cümhuriye· 
ti müd<Afaa me&>uriyetinc düşer· 
şen, vazifeye atılma·k için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkanı ve 
17eraitini d~n,miyeceksin 1.. İstik 
lal ve cümhuriyet.ine kastedecek 
dÜ§manlar, bütün ~ünyada emııa
li görühnemiş bir galibiyetin mü
messili o-labilir •.• 

Ey Turk istiklbalinin evladı ı ... 
Vı1Zifen Türk ktiklal ve cümhu
riyetini kurt.armakttrl Muh'taç ol. 
duğun ikud'r:et, damarlarındaki a
sil kanda mevcuı.ıturl> 

Bu hita'bı olkıcyıup an,d içen bir 
çok başlar ağıMCak ve bu hitap 
bütün heyecan ve zindeliğiyle 
Türklüğü U)"anrk ve t-etik tutmak. 
ta devam edecektir. 

At•m, sana and claun, <liin na
sıl senin etrafmd'a toplanarak 
Türk'lüğü kurtardıksa; bugün• de 
öylece lnönünün etrafında toplu 
olarak, icap cdeııse, Türklüğü yi
ne kul'taracağızl 

ROMAN 

_ sus kızım. Arlık ağlama, yeti
şir. 1.lzilldültllnil, hırpalandığını an
lıyorum ama bunlar geçer yavrum. 
Yarın her şeyi unuturııun. Kalk so
yun, yatağına gir, biraz uyur, din· 
lcnirsin. Yol yorgunluğu seni pek 
sarsmış. Belki do acılctm. Sana sı· 
cak bir çorba gctirtlrinı, burada içer 
sonra da uyumağa çalışI1'8In. 

Onun b~mı okşuyor, ellerini tu-
tuyordu. Keibanın hıçkmklan ya
v~ yavaş durdu, Solgun dudakların 
çırpnrrna.sı bitti, kırık Besile bir şey 
Ier anlatmak ıstedl. FAzile Hanım 
mfıni oldu. 

_ Yemekten sonra seninle konu. 
şuruz. şımdi bir 9ey söyleme, gözle
rini kapa, düşünmeden uyumağa ça-

lış. 
.MUşfik ve mUtchekkirn tavırlarla 

onu teskine çalışırken ayni zamanda 
soyumnasmn, yatağına girmesine yar 
dırn ediyordu. 

örtüsUnü çenesinin allına sıkıştır 
dıktan ısonra bir defa daha Kezba
nın yanaklarını okşadı. 

- Şimdi ben yemeğe iniyorum. 

Altmış Sekiz Senedir 
Tüten irfan Ocağı 

1 SiY ASi iCMAL 1 

Kabaran İştihalar. 
.Yazan: M. H. ZAL 

Macarlar, Yugoslavlarla , 
bir dostluk muahede5İ im. 

za ettikten dört ay sonra, en ka. 
ra günlerinde Yugoslavya üze. 
rinc arkadan aaldırdılar. Özür· 
leri kabahatlerinden büyüktür: 

~~~- Ananev! Fasulya Ve Pilavlarını Büyük 
1 

Kuçuk Hep Bır Arada Yiyen Darüşşafakalılar ' 
Altmış Sekiz Sene:ik Hatıraları Tazelediler 

Meğer o dostluk muahed~i Al
manların tcsıri albnda yapılrnıı, 
mak5at Yugoslavyayı Mihvere 
avlamakmı • Dostluk iddiası ta. 
mamilc yal;ıncı imiş. •• 

/
Arif Karagü1nriik Merhum Zekeriya E~endinin Meş1zur S ,... 

. ''A ·y~h O d R Ol 11 rı op ... sı 
çın .. ta n an azı sun, Yeri Cenn t Olsun! D· B ~ d .. . ,, ıye agır ı 
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Macar başvekili Tel eki ifte 
böyle sözler İ}itmemek, böyl~ 
haller görememek için ınti.har 
etmŞir. MaC81' milleti mert bir 
mil et olarak lantnmlfbr. Onun 
namına bu gibi hareketlerde bu 
lunanlar ~aCaristanın tet'ef ve 
namwuna ebedi bir leke &ürii· 
yorlar. Nitekim Macar ısefırinin 
mürncaati üzerine Sovyct hnri
ciyc korni3er muavini, bunu yü. 
zünc k8.l"fl SÖ> leıniş, sefir de: 
uPe~~ hükiımetime bildiririm» 
d cır.iştir. 

Yazan: 
A. 1. Y. 

Altmı§ şekiz eencden'beri tüten 
bir ocağıp eıea'klığı ile dün ruhum 
mndı. Kökü, dalı, ananelerı, aa· 
yısız bağlan olan ıbir mücases"nin 
ne demek oldu&unu 901: yakın
dan ıgör~üm, c:luyıdum. 
.. Düne kadar Darü~efakn benim 
ıç.ın ancak güzel bır isimdi. Uta
nara:ıc GÖylüy.orum_:_ Buraya her 
nnmlsa hiç yolum düt>mcmişti. 
Dün lbu ~fYlmı:ıtli .tcrbıye. ocağının 
altmış sekizinci yıl dönümü me
rasimine gidince, başlı başına bır 
alem •kc.-şfen~:n. Memleket hesa
bına bir ~ensinlik hissi duydum. 

Başlarında Yusuf Ziya Pıışa, 
Paris eefiri Esat Pa§a, büyük in· 
kılöpçı Süleyıman Pa§ll olmak 
üzere bir çO'k ıkıyme:tli ve şefı•ııt
li adamlar altmı§ .sekiz sene evvel 
«Cemiyeti tedri.siyei islamiye> y: 
kurmu§lar, Süleyman Paşa işin 
okutma tarafını üzerine almı;, 
mektebe asker nizamı vermi~. Sü. 
leyman Paşa o zaman aşkeri mek
tepler nuırı okluğu için en ikti
darlı askeri muallımleri fahri ola. 
rak ıburaya ~etirmİ§. den verdir· 
mi§. Öyle sağlam -kok~ bir ocıık 
kurmu§lar ıki a\tmış 6ckiz senedir 
zamanın türlü türlü kasırgaları bu
nu yı'kamaml.§. 

Halle Muhtaç Bir Muamma 
Darüşşefaka memlekete Salih 

Zeki, İsmail Sa fa, Ahmet Ra5im, 
beynelmilel •bir ~hrot &'hibi riya. 
ziyeci Mehmet Emin, Ziraat Ve- j 

kili s~bri dmatında pek çok kıy
metli adamlar yetiştirmiştir. Umu. 
mi hayatta ismi geçen. hizmetleri 
görülen adamlarm anckıtep itiba
rile bir istatistikleri yapılaa DarÜl§
§ef a!kanın en önde ~itıtiğine §Üphe 
yoktUT, 

Umumi hayatta mevki ve şöh
ret ıkazanan DarüşşefalJcalıların 
çoğu ıburadan •ba{ka me'kltep de ı 
gorme:mi!lerdir. Eski Darüşşefa- ' 
ka şekiz şene içinde yüb."8ck riya. 
ziyeyi memlc'kette her ımoktepten 
iyi öğretmek şartile nasıl ali me'k
tep mezunu ye'tiştiriy.ordu? Ara· 
bi, farisi ve fran:sızcayı, fen ders
lerini neden her m-okıteptcn iyi 
öğretiyordu? Buradan yeti~enler 
neden .feragat şa'hfui, ciddi, çalış
kan. gösterişten nefret eder adam. 
}ardır~ Ben Maarif V C'kiıletinin 
~erinde olsam lbu mevzuu ada· 
ma'kıl!ı inceletirdim. İşin içinde 
halle muhta.c bir muamma vardır. 

Eskiden Dar~efakanın tahsil 
müddeti clif'beden ba.,lamak üze. 
re iki ısene iptidai, iki tıene TÜ~ti, 
iki '8ene idadi ve ki 11ene aliden 
i,barotmi§. Bugün .şe1tiz senede an· 
ca.k orta ·mektep !tahsili yapılıyor. 
Aleyhte -olarak ıbu Jcadar büyük 
bir farkın 11ebebi, talebenin mcv. 
cut imkanlara göre çokluğu ve 
usullerin fenalığı ise bu derde ka. 
lite baimnından esaslı çare ara-

TEFRİKA NO. 14 

yavrum. Sen uslu uslu yatar, dinle· 
nirsin. Birazdan kendi elimle sana 
çorbanı getireceğim. O vakt~ kadar 
sen gBz yaşlarını kurutma~a çalı,, 

olmaz nu? 
''I 

tstanbuldo. geçlrdlğl ilk seccyi 
Kezban ömrUnün sonuna kadar unu· 
tamıyacaktı. Bu saaUerln mUthlş a
cılığı içinde garip bir taUılığı ol
muştu. Vivctin mUstehzl sBzlerıtc 
yaralanan kalbl FAzile Hanımın 
dost elilc tedavi cdibniş ve göğsUnde 
büyUk bir şefkat kaynağı yaşatan 

bu yaşlı kızla anasını yeni kn)"bct
mı~. doğduğu yerlerden uzaklara 
dUşmUş olan bu klmeesiz çocuk a
rasında sıkı bir muhabbet örgüsü 
örUlmUştü. 

Kezban bUyük bir heyecan \'e yor 
gunluktan sonra beyaz çarşaflar a
rasında dinlenirken yumuşak bir el 
alnını, saçlarını okşamış, sıcak bir 
ecs ona taUı sözler söylemi~ti: 

- Sakın UzUlme, sakm ağlama 
Kezban! Vivet şımarık bir kızdır, 
ne söylediğini bilmez. Sen onun söz-

• • 

DARÜŞŞAF AKA i 
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Darüşşafaka ~er-;;r gö~iiı_e_r_d_e_t-it ..... ;"'"': ... ~i.;i-....._ _ _.ıa;,., 
Bu lldtıı sesıııı utukıar uestelouı 
Yurdumun her yanından Lızaııaı ona eller 
~ırpındı yetıınl~rı~. kalblerınde emeller 
~etkat sızan gogsunde göz yaşları hep dindi 
~abasız kalmış ~lan yavrular ona sindi 
H_ıçkı~an kalblerınde umitleri solmuşken 
Sınesınde güldüler, gözleri yaş dolmuşken 
Bağrına atılanın kalbinde hasret vardı 
Bu tutu~an hicranı onun şefkati sardı 
Acısını ıçerek göğsü binbir yaranın 
Y~ra;tı şefkatile yarınını vatanın 
B~ln~~yorum küçükken benim de ölmtiş babam 
Büyutıneye çalışmış beni zavallı anam 
Sefaletle çalışmış açlığa göğüs germiş 
IZ!ıraplı günlerde göz yaşları dökermiş 
C~nıe.~ce beslediğim içimdeki hevesle 
Bır gun sormuştum ona kalbimden kopan sesle 
Anne. baba hasreti her yanımı yakıyor 
B~~ h!~ran. ne a~ıymış göz yaşı akıtıyor 
Conlum kı perışandır sızlıyor için için 
Baba derk~n gözlerim yaşlanıyor bu niçin? 
ÖLOU deyıp hıçkırdı beni göğsünde sıktı 
S~nki bu söz içimde bir şeyi tutup yıktı 
B?,Y!~ ~cı hasretle hep yanarken içerim 
Bu>:u~uı!" ok.utacak yoktu kimsem bir yerim 
Umıtsızlık lçınde mektep diye ağladım 
9~umak hevesini ben kalbime bağlardım 
lçıınden dertli sesler yükselirken afaka 
Kollarını uzattı bana Darüşşafaka 
Atıldım o koll~ra şefkatli yüzü gördüm 
Yaralı bu kalbıme onun sesini ördlinı 
Sinesine barınıp hicranımı uyuttum 
Onu.~ nurlu yolunu sevinç yaşile tuttum 
Darusşafa.ka benim bir velinimetimdir 
H~r .~ağrı~a ~tılan boynu btikük yetimdiı 
Buyuk abıdedır o şefkati eder temsil 
Ona sığınmaktadır babasız kalan nesil 

'Darü§şaf aka sort S'inıfından 

1. ESAT OZAN 

mak herhalde zahmete 9eğer. ı ğunu samimi b' lh b . 
Darıü~efakada gör.düğüm man- xa koyıdu ır ıta c ıle orta-

zara benim üzerimde o kadar ıte· 72 • 
air bıııa'ktı ki asri bahse ~irişmez- bızgü ~n~_evvel Datüşşefakanın 
den evvel sözü uzattım, durdum. lamı~} p ma'Sın1ı yap:mağa bag. 

Dünk'' M • d"' ar. arasız rk YiİZünden bina 
u era:ınn ort 'IS.~hn'e sbü:m~· o~ lbin altı-

Şimdi dünkü merasime ait in- nın mu ım ır !kısmı ia ·ı 
1 

ne ı e top-
tibaları anlatayım: an.mı.!" !.289 haziranında yetim-

Saat on ibuçuıkta merasime Is- lere, olcsuzlere veya ıpelk, f 'k' l 
tik.lal .mar§ile başlaı:ıdı. Soma me. mahsus .olmak iizere mekot:p1:;~l~ 
zunlar cemiyeti reisi, Gümrük m11. :r 

umumi müfetıtişliğinden emekli 15 Temmuz 129 7 de 'Ik 
Vefik Palmir Darü.,,"Şefakanın na- zunlar yetişmi fb ı . me
sıl kuruldugvunu, ne demek oldu· (D ş, _u sınıfın bır;nci-C\1lllıı: Sa. 6, Sü. 1 dr.) 

Dünkü gazetelerde Bulgar 
ajansının da garip bir telgrah 
'ardı: Gôya Yugoslavya .dul
culnn perifan bir halde imişler. 
Yugoslav askerleri kendil.crini 
r&batsı:r. ediyomıll§. Bulgnrista. 
mn bu manzara kar§ısıntla kal
bi parça pnrçn oluyormuş, filin 
fal .. n •.• 

Görülüyor ki Macarların mi
sali karfısmda Butgaristanm da 
i§tihnıı pek fazla kabamu,tır. 
Bütün taahhütlere, bütün dost· 
loklara, bütün barıJ teminatına 
rağmen bir fC)'lcr yapmak için 
bahane anyor ve ortahiı yoklu. 
yor. 

Bulgaristan, Yugoslavlara 
kartı vakit vakit pek acı mua
meldenf c buhmmuştur. Sonra 
da bwıu unutt\D'Up İyi komıa

luk ve bir Slav knrd~~ hiw 
uyandınnak için senelerce ujraş. 
mı§tır. 

Bulgarlar pmu hatırlıanalıdır
lar ki bucünün bir yarını da var. 
dır. Bir ko~~un kara gününde 
yapılruı bir tecavüzün bmıdan 

sonra ne bu YugCMlavya tanıfm. 

dan nede ~ komıular tara
fından unutulması ihtimali yok
tur. 

Köylüye Toprak Tevzii için 
Hazırlık 

Maliye VekAleU, köylillere toprak 
tevzii kanununu tatbik lt{n teşkil e
dilecek komisyonlara dahil olabile
cek reis, aza ,.e !en memurluklan i· 
çin yapılacak müracaatları yarın 

akşama. kadar kabul edecektir. Bu 
vazifelere talip olanlann evraklan 
sUratlc tetkik edıicC'ck ve nlınacak 

elemanlarla tc kıl cdılccek komisyon 
lar hemen faaliyetl' gcçlrilcC'ekUr. Bu 
vazifelere lllzumu kadar istekli zuhur 
etmediği takdirde tAzım gelen cle
manlaTın alınma ı ıt;:ln h~ ka bir tl'd 
bir dUşUnükcl'l<t.r. 

Komısyonlard:ı çalışaC'ak kAfi de
recede fen memuru bulunamıyaeağı 
muhakkak goruld ı Undcn bunların 

sUratlo yctıştlrllmc"i ıçln tapu '\C 

kadastro mektebinde lise mezunu o
lan talipll're mahsus bir kurs açı

lacaktır. 

Vcktılrt bu komlsyonların bir an 
evvel teşelckrılünU temin için baş

kaca tedbırler almakta ve komlıı • 
yonlam JUzumu olan me.-;afa a.ıetıc

rlni hazırlamaktadır. Bu kombıyon
ların adedi, Dıtiyacı karşılıyamadığı 

tııkdırdc tezyidı çareleri de araştın
lacaktır. 

lcrine ehemmiyet verlyormu\I gBrU- , Seni giydirmek bir ı t 
nürsen daha çok şımarır, hırçınlığı çUk hanım ya~mak ı1:'~~u~: ~-ı cağını, bir şey istersen beni çağınr-
artar. Hem ben sana bir şey söyll- günde olacak kadar kolay bir b~ sın. 
yeyim mi? Vicdanın harekeUerinde ğilso de uzun boylu tn iş de * 
biraz do. kıskançlık var. Bir aydan olduğun için pelt d: gUce ~biçimli Kczbruı gözlerini açtığı zaman 
beri, yani eniştem seni buraya getirt ur sanırım Her hald çelo elıyacak- etrafına ha,yreUe baktı. 

· c e verip N ed vf ? 

meğe karnr verdiği zamandan beri çalşacağız, bu mühim i 1 d b - er e. m · 
bU"biltlin değişti. cağız. Sen Umltsizllğc ~ ~ aşara- Yavaş yavaş hatırladı, kaşlan'lı 
Babaısmm bir tanecik kızı olduğu seninlo m 

1 
apı ma. Ben çattı. Maddi bir ıstırap duyuyor g1. 

eşgu olmağa karar \'erdim blydl Fak t d nı 
fçln onun yalnız kendisini se\-meslnl, yavrum Kendini burad al · n per c ıır arından içeri 
kendisile meşgul olmasını istiyor. kimsesi~ hlssctmemellsl a : nız ~e ye sızan güneş parçası birden blrc 
Doğrusunu söylemek ldznn geliree ablan olacağım Bunu nl t· en sen n kalbini ısıttı. Hemen yatağından fır 
kabahat daha ziyade annesfle baba· sun? İstiyorsun. öyle mi., 

8 ~Y~~ :~- ladı, pcncer<'ye koştu. 
sındadır. Onu fevkallide şımarttılar. ise gözlerini s!l ve bir~ :yu:n~: 1~ı~arıda. ağaçlar ve denız. bol bır 
Henüz on beş yaşında olduğu halde çalış. Yarın sabah bir "'eyin k 1 rş çindo y:ıkanıyardu. ömründe 
ona bUyUk bir kız muamelesi ediyor bütUn bu geçenleri un~tursu: maz, ilk dc!a. oturduğu evden denizi sey-
Jar. Hal böyle iken birdenbire ortaya Evet. tstanbulda g-irdiıo;.; ilk drcden Kezban, bu manzara karşısın-

. -... 6• ge- a gözlerinin k'""'""t.lh h" tti 
sen çıktın. Eniştem, bır dostunun cenin bu hatırası, her dUşllndUkçe _ N -·--r-ı:ı•nı ısse · 
kızı sıfatne seninle ~·akından meşgul Kezbanın kalbine bir sıcaklık, bir rn ~ gUzcl yerler! 
olmağa başladı. Senin oda takımını haUık verı ... ·ordu Kendıni okuduğu romanlardan bı-

.. · rlni k h 
bizzat aldı, &ana nft eşyalarla ken- o gece kendisi ne yapmıştı? Fa- raf n a ramanr zannediyordu. Et-
dlsi uğraştı. lşte onun bu hareketi, zi.leye neler söylemişti? Bunlar u- ındaki fevknlAdel:klcrln hakikat 
esasen kısknnç olan Vicdanın blis- zak bir rUya gibi silik kalmışlnrdı olmns:ı kabil değıldl. Bu bahç<', bu 
bUtlin hırçınlnşmasına bir vesile ol· Ağladığını, ona ök.sUz k lbln · çiçekler, bu ağaçlar bıle onun Kas
du. laı"Inı nnlattı""'n k a in acı- tamonuda gördüklerine benzemiyor· 

Anlıyorsun ya çocuğum? Sakın 
kendini üzme! Görüyorum ki sen ze
ki olduğun kad:ır içli bir kızsın. Vi
vetln e\'deki mevkiinl ve vaziyetini 
olduğu gibi kabul etmeğe çalışmalı, 
onun şunarıklıklarına ehemmiyet 
vermemelisin. Dediğimi yaparsan ra 
hat edersın, yoksa bu ev4ckl haya
tın da.imt bir azap olur. 
Ba~ka bir 1,1ey daha var Kezban: 

' . 

t>• r, o a şam maruz du ' 
kaldığı zalim muamelenin i t• • ya odası. 
Si 

"--rı d t zze 1 nef Yatağının Jcı.-narına. oturdu, gözle-
"""' n e aç ığı yaradan b h t . . . . . a se - rinl kapadı, orasını dfişUndU: Tcrte-

tı~ı~i\ bılıyordu. Ama neler söyle- miz, tahta bir oda ... Bır köşede an
m ş · Bunu tamamilo hatırlıyamı- ncsınln evde dokuduğu bez çarşaflar\ 
yordlt. ıa örtlılU bir yatak .. Bır tahta masa 

F(izilc Hanım müşfik scsilc onu ustUndı.- bırkaç ldtap, bir petrol lllm 
teskine muvaffak olmuştu: bası .. Masanın yanınd:ı blr tahta 15. 

- Uyu Kezban, uyu yavrum. Ya- kemle .. Yerde bır keçe parçası .. Pcn 
rın sabah yine görüşcce~iz. odaları-ı cerede yıne muhacir bezinden perde-
mız arasındaki kapıyı aralık bıraka- ler." (Arba var) 1 

, . 
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Dantela Nasıl 1 cat ET dildi 
Felemenkın mtjhur tüccarların. , ni"8nl ı ile evlenip rahatı.na bak. 

d•n c:N~ola Foçer>; ınıasasırun mak i:M.iy-ordu. Fak.aıt, Nik.ola Fo. 
1 örı.ımde, mii'thi.f yelb'.tnlar tc,ltil çer, mıilüm bir ~ret~ için, ze
eden rakarnl&rı t..ılilr. ile me!'llul ki kap.tana bir defa chıha Hindiıo
ıdi. Titrek ve talilı bir sea: lana gtmeoin; teklif ve büyük bir 

Sent 0....1 gemisi bal.mı~. 
1 

mükafat vacldlni..ıi. 
Bu rivayet dıoğru mu Müsyü? .•• ; ;\işaniıoını ·bundan vazgec;.meai 

~ilco;a f oçer, taaccupla sor- için ccık ilrar etti. Fakat o: 
du; - Bu son seyahatım olacak. 

- Bundan ıana ne kızım">... ı Bır daha l{İlmiyeceğJn. Sana, gc. 
- Rıca ederim., i\-1üayu... lirken e~ı.ı incı!cr, kıymeth el· 
Genç Kız bu sözü öyle hazin m3s.ar ectırcceğ.m . .. 

L,r tavırla aôyiedi kı zengin tüc- Demiş ve vıtmi•ti. Bu, zavaı· 
car mütc~ır ol111e:ı.ktan kenıd ın i . ının son seyahat 1 oimuştu. 

aiamadı. * 
Lı.izcı -ıza, gemının fırtınaya Zavallı kız! ağıı')'arak evınc 

t..rtllı.iıması ve bu sebep ten gecik- ci'öndü. ivlahzun ve pedşan idi. 
me.!İ ıhtunali oıdu&unu eöyledı., ~..şanlıs.run onda tok bir yadigd· 
'\1 c bu glbi rivayetlere ınanma- rı vardı. 
mak ıazun gcldığini ili.ve etti. iki ay evvel, Hındiı:tandan ge-

Lavallı kızcağız, bu aıözleri bü- len bir yolcu, l layken tar.a.'fından 
yük bir d~kat:e dinİ•yordu. Ni .. yazl mış son mektubu get·irrnlş-

,.._ola F oçer sordu: tı. 
- F akaıt sen, nıçin bunu me.. Bu mektubun içinde, itina ile 

ra:k ed·iyorsun '? Gemıde ailenden kurutulmu1 zarif bir yorun parça-
' biri. mi var)..... sı vardl. Gemicilerin <muhabbet 

- Hayken nŞ..nlundır. timsali> olan bu yosun bir çiçek. 
- Merak e~ bzmı., gemi- ten daha güzeLdi. Etrafı ince ince 

den malumat alır almaz size b;I- oyulmu._, iğne ile çiçekler i~leıımi§ 
diririm. lsımıniz. acfretMniz)... gibi görünıüyordıu Heyeti umumi

- İomım Mart Yenge], Rozer ycSİ kıymetli bir dantelaya benzi. 
nhumırı.da, Ten.tür 90kağında ik" yordu. 
met ediyorum. Mart. bu yosunu, beyaz yastı· * iının üzerine iliştirmi:ıti. Güze] 

Mart, tüccarm yanından çık - ltrz 1 Ş;ehrin en iyi bir dlkifı;i ve iş. 
tık.tan "°nra ı:olitınun bir köteain· lemecisi idi. Bütün kibar aileler, 
de durdu. HaH.tların iiz«ine otur gelinlik ve siivarelik roplarmı ona 
du. Elini ~ğına dayadı. Derin yaptınyotl..tdı. 
derin d~11mcye ı,...ladı. !Geceleri hazan iğneoi elinden 

Sevgilisi Haıyk<ın'k adtiz ay ~iiyordu. kum~ı bir tarafa atı· 
evvel, rıhıtunını bu k~ndıe ay· yor. ya:s.tıj:tn üzerindcıki yosuna 
rı.m,.,,Iardı. Mart, on1> bu yoku- b .. karak ağlıy.ordu. Az 90ma, göz 
iuktan vazgeçirmek için pek çok yaşlarile ıslanan bu yosun parça
uğraşml!!. O.kat muva.ffeik oloıma.. oı M'tlk dağtlıyor, ııoz haline ge· 
mıştı. cSent O"'ub k.a·lk.a&<en ni. liyordu. 
şanl"'ı ınen&.I salloyarak: Mart, teeeaürle d~ndü. Bu ha 

-All.,t.a M1marladıkl Yakınıda tıray~ ili.niha}"' muhafaza için ha 
~rü..~k üzene... tırına bir çare geldi. 

Diy<> haykırm,.lı. Yıosun parç&11ll\t ipekli brr ku· * m"'I iiM:rine koyıı:lu, ~k1ini çizıdL 
Mart"la H&)lken hirbirlerini ço Sonra aynen işledi. 

cuklUS.tan beri seviyorlardı. Her Sonıra. zengin kadınlara yıoptı. 
ikioi de yetim buhındukları için ğı roplara, harç olarak kullanma. 
bir yerde biiyüm~er, küçük yaı yı d'"'u§\indü, ba~ örnekler çrkar. 
ta bitbirlerinı. t.rnım larodı. H;ry- eh. Bunlarfa oüelediği roplar o ka 
ken, ııeraıiciliğe beveoı et'ml,, ze- clar rll'iil>« gÖTÜy'Ordu ki ... 
k.W. sa*'11incle lı:ıııpıı.an. olmlJ9!u. Şimıdi görüp güzd!iğine hayran 
Se'C.İz seo.edcr1be.ı:i. ticaret ilemin okl.ui:u-muz dant-elAların. seven bir 
d • büyük bir P,reri olan F oçer kalbin elim hialerinıden v.ücude 
'~umpanyasınd-a ça-1"1)"0rdu. welıdi.iı, unutulmaz btr yadigar 

O cüne ita-dar QCİlı: uzallı: ocfcı-· Muhal>betin tan.al< ole.rak icat 
lerd'., Wunmu, "'° oalim""' dön- ve iII'llil'r e&ikl'iğ-ini ve bütün ma· 
müttü. nasile dantelayı a~kın tevlit etti· 

Kafi derecede psra kazanmet ğini ııö.ylerselc kim inanır? ... 
lı. Ati geırmc.1ilotcn vaz<g<>çmdı:, Bedi Cüncliiz 

-

İdamı İstenilerek Mahkemeye 
gönderilen katilin muhakemesi 
~uçlu iki Şişe Kırk Dokuzluk Rakıyı Çe
kınce Kabadayılaşmış Ve Şile Yolunda 

Bir Satıcıyı Balta ile Yaralamış 
Geçen k&nunu<>vvelin 22 inCl 

pazar günü Şile civarında çak a· 
cıldı bir cinayet işlenmifti. Sileye 
b•ğlı UlupelJt k.öyünd'e öteberi 
saltıkla!' 90nra Darlrk köyüne gL 
den seyyar saıtıcılardan Mehmet 
oelu Gürcü lsmail a.dında biri, 
Ulupe_lit köyijlülerinden on }"'di, 
yatlarında terzi Necat tarafından 
yolu ke•ilerek balta ile vurulup 
ağır wrette yaralanmış ve kaldı
rıldığı Haydarpaşa Nümune has
tahanesinde, kerid'isinin parasına 
tamaen Necati tarafın-dan vurulp 
duğunu oô)"ledikten 110nra öltmüş. 
tü. 

Tü.rk ceza kanununun 450 inci 
mad'cf:eısinin aekızinci fıkrasına gö 
re idam cez- talebi ile mahke
meye sevıkedilen terzi Neca·tinin 
mahkemesi birinci aiır ceza 
ınt-llkemeaiode yaptlml'ltır. llk tah 
ktkat '"'nasmda i.Jodiği cinayeti 
itiraf oden suçlu mahkemede: 

O ııün Ulueelit köyündeki bir 
düğünde iki şişe kır'k d'okuzluk 
raokı içt.ilcten aorrra yolcla gider· 
k.f"n aralarınıda eskiden beri mev 
cut bir a!aıca.k mNeleainden İs
mailin ka.vga ç•kaııd>ığıııı, beygiı-i 
ni üzcril)C doğru sıürereık bıçakla 
ve öldürmek V>akıs.dı ile kendine 
hücı.ırn ettiğini ve bu sırada ncf-

sini müdafaa içirı bakaoile ba§ın 
dan yaraladlğım, aöylem~ir. 

Mahkeme §ahitlerin dinlenilıme 
si içln "mahkemeyi ba..,ka bir güne 
bırM<.m~ır. 

--~----

Hilekar Bir Tüccarın• 
Ruhsatnamesi Elinden 

Alıhdı 
Palamut ihracatmın murakabesi 

hakkındaki nizamnameye muhalif O· 
tarak lhrac: edeceği palamuUarm a
rasına aşağı kalitede mal karıştırdı
ğı: anlaşılan Silnon Benaıya admde. 
bir Musevi tucearmtlJtııı.ihracat ruh

satnamesi almmıştIT. Simon, bun. 
dan sonra ihracat iş,leri yapamıya.-

caktır. • 

Mahlut Çay ve Kahvelere 
Etiket Konacak 

içlerinde mahlut kahve ve çay 
bulunan kaplamı. üzerine mubte
viyatlarının mahlut olduğunu bil
direnı birer etiket konulması ha.k
kmdaki kararın taı!bikine yannkı 
pazarteoi gününıd.en itibaren ba§· 
•cnac,.k.tır. Etik-eteiz mahli>t çay 

ve kahve satanlar hakkında kana 
ni ta'b'b&t yapılacak ve şiddetle 
cezala r«l'ı rı l acıılk.l ardır. 

YarınAkşam SUMER Sinemasında 
STELLA DALLAS ve ATLAS EKSPRESi 

filmlerinde alkı,Ianan 

BARBARA STANWYCK 
HENRY FONDA De ~ralı<r yarattığı 

ZUP E KIZLAR 
Fransızca sözlU bUyUk llONDEN ve Zahıta Filminin 

kahramanı olacaktır. 

A!Ui genÇ kzzl&r ve Aşıkları ... Y..srar ve ihtiras dolu bir film 

. 
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r • l Maziden Canlı Masallar ) 
\ • 

Milli Küme Maçları Istanbulda 
Fenerbahçe Beşiktaşla 1 -1 Berabere Kaldı, 

Ga~atasaray İstanhu!sporu 3 - 1 Y ençli 
• 

Kaybolan Ahı 
Hayatı Buldum 

... -... 

llk Adcım oğlu öldüğü gün- ı bir zelzele neticesinde abıhaya 
~en_bcrJ ıns~n~ırr. hayatı ebe?:i .. tını kayıbetmiştir. 
leşluecek ıbrr lk.sır aradılar Dıri· B ·1 · · · k'k -~ 

w _ • en camı crtmlZl tet l ~er .. 
ııgın menıeı olan suyun bir ehe· ke bu "bm b 'd ş cı 
dııtk il.icı olacağına da inandı- Ken t al· dayatıb· U• hum.!. :n1 • 

1 
, Lıh resı ecı er c se ı:e a ının _.,,. 

ar. ~ aıyalı aramıya iba~.-adı· g"ı- _, ·k· ·ı · ·· .. d d 
·ıar (H ) bed"'i.k nıaa ı sergı erın onun c en1-. rzır ara.nan e ıı su- · 

Y
unun ıb· -~· ı·· ld A-' h ze ·Aarı~maktadır. Abıhayat son· 

ll Su.u•OO U 0 U. 'Ol a- d S'j ' j' . 

Y aıt bir t Ya.ki . .b. \ ra an u eyımanıye .!eme ıerın· 
., ekelr~ 1• __ _.ı • ~thJıır ıgtbı den ç~kan suya karış.mış ve ~ınt 
, .... en u:ı.aı a~W.)"Or'OU. _ ayet u d· · . 
Su !

.. d ı arsası ser~ı yerı oıan zeytın.c--
yun carzı su uım.at> a ye· l 'd, · · · · 

C
:;c u_... .• cl.d' . k 1 er meeçı ının ıçandete:i çeşmt:Yt 
... • .... ırnecuc se ının ar asın- k M · · ~ ld • · nd , ak . a mıştı. esç.ı.t yandıki:an •onr6 

... a o uguna Jna ın.rn uıten- ·ı " ı- - ,.. d serserı eşen su temiz ve billlır bıı 
oı. ıım • ..,.ı~ı arzı zuııumatı ay ın- h ı· . · .... 'ı" .. .. _ _,.d. I cereyan a ınde denıze karı•mıı· 
.vı~.ı. ecuc ve mecuc SC"Cl• ı ea- K ·· ' 

l
" d · k ç· -~ı . tır. erestecıler yanmadan evve· 

ıu anı ernrr apı ve ın ıcu ert- h ·k b 
nı. . ' · d d ,L.. · d !'"- a; u sudan istifade ediyorlar 

n ar .... aıaTın a -a ou zın e l'.K d ş· . · 
1 

ve b d"·ı· ., lb l d ı. ı.ındı de yazın sıcak günıe 
5lanbu1spor karc:ı}a~ma~arından bir en"'tantane cı e 1 

lK euyu u unıama 1
' • d · ·ı ·ı · d · F a.İtat Falih l'kioci Sultan Me'h- r':11 c . ~crgıcı er tcstı erıni en_ı· 

marke ederek kımıldanmasına ender tesadüf edilir bir hareke· met a'bııhayolı ~;md'ki İstanbul ~~nh ıçıne d~ldır1arak B Fatihd'_~· 
Dünkü Fenerbahçe Beo!5İkta1 ve Galat11.$ar&y 

Milli küme maçlarına dün, 
Şeref sh.dmda yedi sekiz bini 
aşan bir seyirci kütlesi önünde 
devam edildi. Günün en mühim 
maçında Fenerbahçe • Beşik
taş berabere kaldılar. Galatasa
ray da İstanbulaporu 3 • 1 mağ. 
il)p etti. 

Maçların tafsilatına girmeden 
evvel bir nokta üstünde durmak 
isteriz. 

Dün şahit olduğumuz bu ha· 
dise, İstanbul bölgesinde otori
tesizliğin en kuvvetli bir delili 
olarak gösterilebilir. 

İstanbul bölgesi hakem ko
mitesi Fenerbahçe - Beşiktaş 
maçına Adnan Akını, Galatasa
ray • İstanbulspor karşılaşma
sına da Tank Özerengini inti
haıp etmiş ve ilan etmişti. 

Dün İstanbulspor - Galatasa
ray maçmın muayyen saati gel
di. Beş dakika bekledik, görü
nen yok. On dakika bekledik 
yok, on beş dakika bekledik 
yok. Yirmi, yirmi beş dakik~ 
bekledik yok. Sonra öğrendik 
ki, hakem gelmemiş. Komite 
başkanı bu işi Ahmet Ademe 
tekli:f etmiş, o da hastayım. de
miş, gitmia. Sağa 00.., vurmuş
lar, &Ola baş vurmuşlar hakem 
bulunamamıs. N'ııhayet bugüne 
kadar bövle mühim bir maç 
idare etmemiş birisini bulımış
lar ve ortaya çıkardılar. Kaba
hat hake~e dtjtil. Yapabildiği 
kadar yaptı. fakat futbol saha
sı zaman zaman bir harp mey
danına döndü. 

Fenerbahçe • Beşiktaş maçın
da da ayni vaziyetle karşllaıı
tık. Adnan Akın, Uç gün evvel 
maçı idare edemiyeceğini bil
dirdiği halde Futbol Ajanı, ha 
kem komitesi başkanı aldırma 
mış ve bir tedbir almak yoluna 
da gitmemiş ve tabiatile saha
da da bir hakem derdidir baş
ladı. Klüııler hüsnü niyet gös
tererek Samih üzerinde muta
bık kaldılar. 

Bu vaziyetler İstanbul spo
rundaki otoritesizliğin ve !aü
baliliğin bariz bir numunesidir. 
Evveli vazifede arkadaşlık bil.
kim olmamalıdır. Hakemlerimiz 
ajanın otoritesizliğinden ve ar
kadaşlığından cesaret alarak 
böyle hadiselerin doğmasına 
sebep oluyorlar. 
Şu veya bu düşünce ile son 

dakikada hiçbir sebep yokken, 
herhangi bir mıı,aret gösteren
lere düdük veref'ek sahaya çı
karmak teşkilatın otoritesizliği 
ni ortaya koymaktır. 
Şunu da kabul etmelidir ki, 

kruba'hat hakemlerde değfl, doğ
rudan doğruya bunların üzerin
de otorite tesis eden ajanda ve 
hakem komitesindedir. 

Dün günün en mühim maçın
da Fenerbahçe • Beşiktaş be
r~bere kaldılar. Belki bir çok 
k~s~ler Beşiktaşlıların galibi
yetim muhakkak gibi görüyor
du. Fakat biz bunun tamamen 
aksini iddia etmekte idik. Şunu 
kabul etmelidir ki, Fenerbah
çe1ilerin Beşiktaş karşısmdaki 
7 · 1 lik mağlUbiyeti tabii bir 
netice değildi. Dünkü oyun o 
maçın gayri tabii olduğunu or
taya koymuş oldu ve sırası gel
mişken şunu da ilave edelim ki, 
BeşiktM takımı günden güne 
dü~mektedir. 

Fenerba.hçeye gelince, dün ta 
kımlannda yaptıih tacliliı:t ve 
kurdulı'1an taktikle bilgili bir 
antrenörün nezareti altında ça
lı~manın ne demek olduğunu 
gösterdiler. 
Maçın başından sonuna ka· 

dar hiç bir oyuncu vazifesini 
bir an olsun unutmadı ve her 
hangi oyuncu kendisine düşen 
oyuncuyu ha~sız bir §eki!de 

bile imkan bır_akmadılar. Bo· ti ile top, Mehmnt Aliyı· a .... ı u·· :.. - . ._o lb l a·or ayatını çıyor ar. en un ~ 9" nıvcrsı~e:;:jının yer1nıae u unan b . 
zulmuş ve yenı yeni düzelmiye 

1 
ve Nı~·azi •.·et1·8 erel,· a•'lara tak· k 1 • . ,_ ~ ıb ld u su•"U "'erınde tekrar tet!k;k et· b . . . eo ·oyu orman ıgtn ıçın.ue u u. . ş· . .. . ... 1 .. 3 şlıy'.'n. bı_r takım ıçın bundan tı .. B~ suretle beraberlik temin · Bübün e>ıki ve ana •tarih kiıtapları tun. Undı buraya. 9"'1' ~oku . 

daha ıyı bır har;ket olamazdı. edıld_ı ve d"vre de 1 • 1 berabe- F ali hin .oıb!haya1ınd'an iıtifalda mekıtedır. Buna ra~en albıh• 
Takım teşkilatında evvela 1 re nıhayetlendi. bah..odi;yorlar. Fatih ve ondan yatın bulanık Halıç auyunun 

cesaret lazımdn-. Bugün Fener· İkinci devre ba§tan nihayete/ sonraki bütün pad~alılar bu; içinden bir cam .berrM<lığile •kay· 
~ahçe B takımıll~'.' çok kıymet- kadar canlı geçti ve taraftarla- dünyanıın. en iyi wyun-u içtiler. nadığı görülüyor. Şimdi ktY" 
· oyuncular gozukmektedır. rı heyecandan bunalttı. San la· Her -bah kilardbaşı ve dıı sa· metli Belediye reisimiz Dr. Lut· 

Bunlardan herhangi birisini civertliler birinci devredeki gi- ka ba.şı tamfmdaın gönderilen fi Kırdara ,ay.! b · t k'1'f pı• 
ba.5ta Beşikt1ş olmak üzere bir b; hareket ettiler ve Bc•iktaş 1 altı memur Fatihin yeni abdıa.- e ır " ' ya 

k 
~ yorum: 

ta ıma verirseniz.~erhal birinci muhacim hattını felce uğrattı- yat çermesine geJirler. Su nazı-takımda yer alabılırler. Fakat lar. Hücum hattı muavin hat-. rının. önlinde i)'trmİ!fer o'kkahk Asırların dilinde dcata.n olan 
her nedense sarı lacivertliler bu tının yardımından istifa<ie et- gümüş güğ<>mlere su doldının· a'bihayatı b~n buldum. Siz d• 
noktada cesaret gösterememiş- mesini bilmiş olsaydı. bu maç !ar ve ağızlarıru kırmızı mumla .tahlıl ettiriniz. Eğer Fa·hhlerin. 
lerdır. kolaylıkla kazanılabilirdi. Re- mühü,,.Je'terek earaya götürür- Yavuzların ve Bizans imparator· 

Dün Fenerbahçe müdafaasın- biinin çekingen hareketleri, Ni- !erdi. !arının içtikleri su bu ise biz nı 
da Zeyneli gördük. Bu hat san yazinin daha henüz antrene ol- Fatih İstanbulu aldıktan aon- çin istifade etmiyelim} 
lacivertlilerin en zayıf tarafı ve mamış bulunması gol kaydına ra, şehTin en hakim nokıtuınd.. Kant>ni zaımanında Piri rei.>ın 
kimi koysanız orada bulunan- mani oluyordu. ve orman içinde bulunan Manao- Baısra •loiirfezind-e ıbıralotığı do· 
!ar kadar oynıyabileceği mu . Be~iktaş ta bu devrede teh- tınn yerine bir saray yaptırılma- nanmayı Süveyşe getirmiye "'' 
h_~kka~ ike~ tecrübe etmek dü- likeli hücumlar yaptı. Fakat ge- anı em:retım~~ı. İnşu_t H. 858 mur olan büyü:k Türk denizci•' 
şun~~ne bıle yan~madılar ve rek muavin ve müdafaanın iyi '.ılınıda ~l~ndı ve dort senede Ga:la.talı Seydi Ali reis H. 96' 
tabıatıle bu hattı duzeltmek ve marke edişi ve gerekse Fener- ikmal edıldı.. 
buraya yeni bir oyuncu bul- bahçe takrmmın kurtarıcısı Ci· Fatih ıbir gün müteha.ssısl.a.ra yılında Portekizlilerin ve tid<d<

1 

k k ı _._ 1 d li fırtınaların sa.vleti kar•ısınd~ 
ma abil olmadı. Nihayet dün hadın müdahaleleri BeşiktaQlı- st_ arıou un .. en iyi suyunu _eor __ u. • b h tt ':! B 1 ih ib T rk donanmanın mühim bir kısınırı 1 

u a a Zeynele yer verdiler. !ara gol yapmak imkanını bı- JZans ı mute &9sıslar g 1 u kaylbebtlk'ten '10nra Hindin ~" 
Kurulan taktikle sol açığı mar rakmıyordu. Bu devrede her kimyagerleri ek sarayın yapıla-
k et 

• -- L d" k çerat sahillerine düşm'İ.İ!ll ve dö:-I 
e mesi icap eden bu genç iki taraf ta gol kaydedemediler. cagı aoın• '" i suyun en ıyı su ' 

oyuncu vazifesini hakkile yaptı. Maç ta bu suretle ı. ı beraber- olduğunu eöylodiler. Fatih bu •ene içinde Sind, Pencap, Efg> 
Beıoıkta~ın entehlikeli oyuncusu likl<' netlc!'lendi. iddiayı tevsik için bütün İs· ni•tan, Maverayünnehir, Hora••" 

Ş ''k ·· t b' b l 1 ahi l rd. Azcy.baycan ve İrand'an ı;~err ~ ruye am ır buçuk saat 1 Hakem Samih dünk.. .d • tan u su arını < i eMi ı. l 
g?z açtırmadı ve hiç ~üphe yok sile bu<ı;iin içine.,; iyi ha~.,;,,~z, Tahlil tekli çok enteresandır. stanbula gelmişti. Bu uzun ,., 
kı: bu çocuk kazanılmış oldu. olduğunu göstermiş oldu ve ma Fatih t•tanbulun bütün •uların- hazin seyahatmi de •l\1iratirl 
Eger antrenör bu gencin üze- çı bastan nihayete kadar h' • dan temiz kaplara ayni miktar- memalik> isimli ıbir kitap·la ıe• 
rinde.!şliyecek olursa_Fenerbah bir sı~ltıya meydan vermed~nı da .koyd~rdu: Bunlarm içine de >bit ederek pad~ha vermitU· it 
ç~ muda'f'.aası bu yen doldura· tam bir bitarafİıkla idare etti. beıer miakıal!k ıparnok ıslattıl'- te Se_ydi Ali reis bu kitabıı>0 ' 
bılecek bır oyuncu bulmu~ de-ı dı. Soma bu pamu'klan çlkart- Bahreı;nde c;lenizin dibinden çı' 
mektir. GALATASARAY • Is. SPOR .tırdılotan ve kurutturduktan son• kan çok tadı ve soğuk bir sud•P 

Günün en miihim ma~mdan Yarım saat süren bir teah· ra terazilerde ıtarttrrdı. Abıhayat bııh3odiyor. Bahreynliler y~ıın 
başlıv•r•k bu müsabakaların hurdan sonra her iki taknn sa- Ç"'§Inesİnin ~una .,laıtılan pa- ellerinde tulumlar olduğu ha'd< 
tafsilil.tmı vermiye başlıyalım: hada göründüler. Tam kadro- muk G-ıeıpoinoden hafiJitL ~er denizin dibine inerler ve ç(~•''. 

FENERBAHÇE. BEŞ1KTAŞ larmı muhafaza ediyorlar Ta- 8\ld I1arın iı;l~nk·ln·deki eckl~i. ~d- d~ları berrak. tatlı ve lbuz gib; 
... • .e er paımu: arın .sı m.ıerınt art- suyu içerlercfi. Reielcri Mursd 

Stadı dolduran binlerce me- ngın hastalığını ileri sürerek tımı<1tı. Bey de bu sudan içermi~. Sef 
1 

;a~lmm alkışları arasında her gelmemesi ve Ahmet Ademin Evliya Çeleıbinı" 6a h va· Ali reise de bu eudan ikra•m eJıı· 
ıkı takım sa.had g·· .. d··ı ı:z nın a d 

Hak S 
. a orun U er. sahadan çıkıp gidişi Şazi Tez- rileri.nde:n Şemun >tarafından bu· mittir. Bu ~ir de adını •İ·ki .-

em: amih Duransoy. b' .. d .. . ı du" · · ş d · • ı B h ·o' Beşiktaş taraftarlan 
7 

. 
1 

lik canın ır gun e uç maç ıdare un gu ıçın « e.mıın suyu-. a ı nız> manuına ge en • a re> 
netfoe i d... 

1 
etmekten mütevellit yorgulu- da verilen !bu me'mbaı anlatır- den alm~tır. Çünkü denizde •f 

n n ver ıgı gurura maçı • . .•. ken der ki: ni zamanda tatlı ve tuzlu su va"" 
kazanacaklarından emin bulunu gu baıhane ıle hakemligı kabul • • d -
yorlar. Fenerbahçelilerin mü- etmemesi üzerine iş Bülende cHıala ol çeımei hivan eaki ır. 
hl 

... r ~•ka '- ·· ·· Bizim Hali..- de a·bıhavat k.-
m bir kısmı da korku.içinde düQmü•, pek çetin ola.cagı· ev- ayın ~ nazır "'ap'"ı onun- ~ ., b b Ü la.c k d ~ ~ dedir. fbülfeth aarayı atikten rı~an sonra bir <BahreYn' 

a.ca a. ug_ n ne~ a .~Y~ ~ü velden tahmin edilen maçın t!LŞ!I. icra edip lbu aymhaır-tı lbi· olm~r. 
teredl dıt bır vazıyette duşunu- bitirilememek ve her hangi bir na ey.lemi§tir.> lbralıim Hakla KonY8h 
yor ar. hadise çıkması korkusu çok ,,,. F bah da Kitapların ko.t~et ifade eden 

ener çe takımın uzun haklı olarak etrafta belirmişti -"zl-ı'ne aöre lbu·, e·,_. Ha-'-ıy· e y 1 H"kA--t T b"ıbi z:ımandaılberi haata:lığı dolayı- mişti. · - - o au ııu a ova u ume a 
s1le salıada göremediğimiz Esat nk hücum Gal ta yd nezaretinin ve ~iki de Beyazıt Hakkında Tahkikat Yapılıyor 
var T k d ki · · 1 a sara a. .kulesini{I yerinde ve yahut ya-

. a nn a yennı a mış Soldan indiler ve bariz bir pe k 1 - , ·'- lb' Yalov•nın çı'"-1"- ,~;:...u··nde 0
'' 

bulunuyor. Müdafaada d_ a _genç naltı oldu. Fakat hak- bunu. ın arına• u.lcy?Jıyanı ır mem· - ".,. ~3 
!
erden Zeyn 1 ı ~~ badı. SonTa Hanbiye nezım>tinlıı ran Hüseyin tarafından yaP1 

•. 
1~ıJ~ 

e e yer ven mış ve vermedi. Kale ön.. d d 1 h -' ŞU kad 
·1 rtad d' 'ld'l un e o aııan Mercan kapıımnn yanluından bir ,ıkaıret üzerine Yalova u·,, 

Cih a.u ~,.~ sokağa çıkan~ ve umumi bir met ı.rbibi ~ak!lon.!a tahkik•! Y . ro ı e o a ızı ı_er. top nihayet Sa!•'-addine g..,..', 
at - Zeynel, Lebıb - ve sıkı ,bir şüt golle neticelendi çeııme halinde a~ıtıl.mıı:otı. pılmalcıta.c:lır. Şikayetin meVZUu r'1 : ~er • Esat,_ Fikr~ - K_üçük Bu suretle hakemin ,penaltıyı. d Şlk:" ...... H" · hasta' 

Fikr_e_t, Nacı, Naım, Nıyazi, vermemesı·ne ragın· en hak yen·- Şimdi ıbu civarda ne öyle bir ıır. aıy~.,ı useyın, ; 
R b 

e ..ıı 11_ • nan rır.rı.u~nnu muayene ettirJfle 
e ıı. nı· bulmuQ oldu. ÇC§Dle v ayıı.ırıma, ne ue •oır pı· ~- ·- " B ~ nar vardır. J}en yedi aenedenlberi üzere tabibe götürdüiiünü ve Yr' 

una mukaıbil Beşiktaş takı- Bunu Galatasarayın yaptığı: Jstan'bulun bu en güzel •u:runu tığı mükerrer müracaa:t ve ric•;, 
~ tam kadrosunu muhafaza e- ikinci gol takip etti. İstanbul- arli)'lorduım. ıBi2ans ~anı.borla- ra rağm-en sabahın saaıt doku• , 
diyor ve emektar Hü~nü de oy- sporhılar bundan sonra topar. rınm ve eıorı.ra da Osman oğullan dan öile valatine ka.dar muaY'~ .. 
nuyor. ~adro §U şekıld~: landıl~r ve güzel bir oyun oy- hanedammn fevkala.de ehemmi- hane kapısı önünde bekletild~ 

_M. Alı - Yavuz, Husnü - namaga başladılar. Oyun mü- yet verdikleri lbu eu oıe olmll§lu} ni ve ha:ııtamn muayene edilıı1~; 
Rifat, Halil, Feyzi - Sabri, tevazin bir şekil aldı. Dakikalar Acaıba bir zelzeleden sonra ye- rerek ananın ölümüne sebeb1" 
Hakkı, Şakir, Şeref, Şükrü. ilerledikçe de İstanbulsporun a- rin çatlaklarına lka~arak kayıp verildiğini iddia etmeklbedir. 

Oyun başladı. Hücumlar kar- ğır bastığı görüldü. Nitekim bu mı olmu,.1tu} --<>-şılıklı oluyor. Fakat Beşikt14ı, arada bir de gol kaydettiler ve Eski sara.y çok geni§ lbir eaha- Zehir Kaçakçıları SürüleC6~ 
hilcu~ hattı ~öz_ açamıyor. devre ~ • 1 ~alata'Sarayın lehi- yı i!lııal ediyordu. Sülcymaniye ı.r• Hapın marke edilmış. Fenerbah ne neticelendı. camii ve cl'rafındaki manz e Ankaradan alınan hususi 11aı>e' ır' 
çe mu~vin ha~ ise hücum _hat- İkinci devre daha canlı geçti. eııki Ağıııka,pısı = Mqihat d':e: göre esrar, mortın, kokain ve •• 11 

tın: mutem~d!yen _dest~klıyor. Ve. :btanbulspor daha güzel bir ai ve Aıakeri mad>aanrn 80Iunda- gibi uyu~turucu maddeleri ız;n•'~ıı 
~~g- açık KUçuk __ Fikretin _h~r oyun çıkardı. Fa~at_ gelen bir ki Siyavüı P~a "'"''l'JI' hep bu !arak yurda. •okanlarla bunları d• ınışı_, Beşiktaş mudafa'ası ıçın çok _fırsatlardan ıstıfade ede· aarayu~ yerine yııpılmı§tL Saray satanlar ve imal edenler hsJ<l<':.ı-
teh1ike oluyıor. medıler. bir •taraftan da Tahta.kalenin üs- alır para ve hapis cezalarmd&" d' 

. Dakikalar ilerledikçe sarı la- Hakemin fena idaresi, oyunu tündeki acdde kadar uzanıyordu. ka sllrglln cezası tatbiki )1akl<
1

" ,İ· 
cıvertlilerin daha şuurlu oyna- da bir aralık çığırından çıkardı Mima.r Sinan, Süleynıan\ye bazı hUkUmler lllvesi ta1<arrttr #' dıklanru ve oyun h•kim ı b' ertlik h .., 'L ml~tır. Bu hususta mec1tse bir ıı. 1, •• a <> o· ve · ır s avası esmege ma<>edinin derin temellerini • 
mak yolunu tuttuklarını görü- başladı. Saha yukarda da kay- aça.1'k= ibir çok ,... gözleri lbul- veri~ttr. IAyiltada, TUrl< c.z&1 -rı-
y-0ruz. Nitekim bu arada iki dettiğimiz gıöi bir harp meyda- lb . nununun 18 ve 403 Uncn m•dd• ' 

go1 fırsatı da kaçn-dılar. nına döndu·· Kaçan mu''teaddit mut ~e unl~rı •tcmellerın altına nln tadil! ıstenllmektedlr. y .. pt~ı bUISU9ı ırnecralarla d~rı-
40 ;1I1Cı da~ikada ~ldan açı- fırsatlardan sonra Galatasaray- ya. vermiıl:i- ~e &hıhayatın da 

lan bır Beşıkta;ş hucum~n~.a lılar bir de gol kaydettiler ve bu •ıra.da yahut daha .sonra ma
t~ ortaya geldi ve ~alenın o- maç ta 3 · 1 sarı kn-mızılılann bedin açılan ~emellerine oızmıt 
nu kanştı. Hatalı bır hareket galibiyeti ile neticelendi. olması ihti(n<ali vardır. Evliya 
penaltı cezasına seb~ . oldu. Kemal ONAN Çelebinin !bu .8uıd'an gönnüı ı;ibi 
Hakkı bunu gole çevırdi. HASILAT BiLANÇOSU baboetıtiğirıe 'lllÖTe çe~e Siiley· 

Bu gol san lacivertlilere bir Dünkü müsabakada elde edi· maniye m8''bedi yaprldıkta.n eon-
kamçı tesiri yaptı. Derhal Be- len hasılat 2052 lira idi. Gala- ra da lsıtanıbullula.ro. eoğuk ve 
şiktaş kalesine ineli. Küçük Fik tasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş berrak suyımu dağıtıyordu. 11. 
r~ti.ı; ko'.~~r çizgis_ine kada_r klüplerimiz 327 şer lira aldılar. nci ıhicret aanndan sonra bu çeı· 
surukledıgı top, Naııne geçti. İstanbulsporun hissesine de 230 meden bahaedilmcmeıkıtoclir. ls
'N'aiınin futbol sahalarımızda lira düştü. tanbul •bundan .. onra belki de 

Bunada Tek Tip EkJlıelı .ı· 
Bursa. 12 (Husu•!) - Bugl1J1• n1' 

llyet fiyat murakabe koıtıl~pııı 
muhterem valimiz Relik J{or•1 uıJ'" 
rlya.•etlnde toplanmı' ve ıınflJtl ~ıl' 
ki salt günUndcn itibaren S ,. ,., 

esın
da tek tip ekmek imal edl1111 r ' 
fiyatının 13 kuruJ olmdına 1<ot~ ı~ 
rilmiftir. Ekmek fiyatları biriJI unıı' 
ikinci 14.~ kuru' idi. Tek tlP ıct•'" 
çuvalı da 11,05 liraya ıı:atıtae• 
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VATAN 

Telgraf, Telefo·n ·ve· .Ajans Hab·erl~ri .. 
. . , ~ . . 

~ONGRE: j Bucak, Ankara Nümune hastaha-

1 t b l 
.. ~ 1 • d nesinde ölmüş, asri mezarlığa gÖ· 1 s an u oı;rctmen en yar ım .. 1 .. t" (Başı 1 incide) *=* . mu muş ur. ~ ~ 

enı yetınin yıllık kongresi nisa· A\Tupa imparatorlugu, hatt~ 

Donavan 
Diyor ki 

•11n on sckizmci günü Eminönü 23 Nisan Gürbüz Çocuk cihan imparatorluğu kurmıya 
.. alkcvınde yapılacaktır. Öğret- Müsabakası yelteniyorlar. H:t:er Belki Bu Sene 
rncıbn ve Maarif mensuplarından Şitli Çocuk Esirgeme Kuru· Onların bu kadar iştiha lçı'nd t.A ""I b' te 
ı~ı ın beş yüze yakın azası bulu. ile gitmek istedikleri yollar- .. e .. ,•vıag u . ye_ 
nan cemiyctın bu k-ongresinde ni· mundan: S 1 kt 
Zaınname maddelerinden bazıla- 23 Nisan çocuk bayramı müna· dan biz yeni kurtulduk, gel-. urui'( enece ır 
tının, mensuplarl~ yeniden inti· 1 sebetile Şişli Çocuk Esirgeme Ku. dik. O taraflardan Alman-
at, dec ·kler lehine değiştirilme. rumumuz hedıyeli çocuk eğlence. 

~ ~·, ._ ecek mevzulnrın başın· !eri ve gürbüz çocuk müsnbakası lara haber verebiliriz. Bütün 
c. ...... unacaktır. hazırlamıştır. Bu müsabakaya ço. bir imparatorluk feda et-

Londra, 13 (A.A.} - Şikagodan 

gazetelere çekilen bir telgrafa naza
ran, Avrupada uzun bir seyahatten 
a\'det etmiş olan Albay Donavan, 
dUn Şikagoda bir nutuk ısöylemlş ve 
şöyle demiştir: _:--:.El\ LER: 

cuklarını iştırak ettiıımek isteyen- mek bahasına t".Ok olgun tec 
lerin pazartesi ve perşembe gün· ~ --

• ıaanf V ekalcti tedris heyeti 
rt,.,ı Ankara<lan lstanbula gel
ın.~tir. 

lcri saat 1 1 ıclen 1 3 e kadar Os· rübelere sahip olduk. Bize cEğer ho.rp illı.nı bizim lehimize i· 
se, onu lltın etmeliyiz. BütUn dünya
ya hilkınetmek istlyen Alman efen
disinin arabası çabuk koşmaktadır. 
Fakat harp kaybedilmemiştir. Hlt· 
!er belki bn sene içerisinde mağlfl· 
blyete sürUklenecektlr. Almanyanın 
bugUnkü kuvveti ne kadar !evkalA· 
de görllltiyorsa yıkılması da o dere· 
ce tnm \'e fi.ot olacaktır. Almanya 
askeri \'C totnlltl'r !bir hükQmettlr 
ki, en zayıf noktasını kendi kuvveti 
teşkil eder. ÇUnkU Alman milletin· 
de kendi ordusundan başka ne bir 
kuvvet, ne de bir ruh mevcut değil· 
dir. 

manbey Şair Nigar sokalc Kitap· bukadar pahalıya mal olan 
çı apal'tıman birinci katta Kuru• 
mumuza müracaatları rica olunur. dersleri Almanlara bedava-

~~oou ŞERİF: 

Dı} an et işleri reisi merhum 
R.fat Börekçinin ruhuna ithaf 
cdı.ınek üzere nisanın on sekizin. 
<: ~unJ ak;iamı Ankarada Saman
Pazarında Musabey camiinde 
rne,·ludü nebevi okutturulacaktır. 

~LENENLER: 

Kars mebusu Esat Özoguz'un 
<ıg,u Divanı muhasebat müddeiu. 
tnuınj muavinlerinden Nebil Öz· 
Ooguz ile emekli General Adil 
l'ütlkdoğanın kızı Melahat Türk
doğan Ankarada evlenmişlerdir. 

~NLER: 
Urfa mebusu Ali f uat 

Üsküdar Halkevinden: 

Evimiz Dil, Edebiyat kolu 
(Türk kahramanlığı) mevzuu Ü· 
zerinde bir müsabaka açmıştır. 
Müsabakaya Şiirl~r, Hikayeler, 
Piyesler ve Türk Kahramanlığını 
belirten her nevi yazı kabul cdil
ımekıtedir. 

Birinci, ikinci, üçüncülüğü ka· 
zanan yazı sahipleri.ı. neşir ve tem· 
sil haklarını Halkevine vermele· 
rine mu'kabil kıymetli hediyeler 
kazanacaklardır. 

Yazıların en geç 1 1ıaziran 
1941 pazar ~ünü akşamına kadar 
Üsküdar Halkevi Dil, Edebiyat 
kolu 'ba~kanlığına göndermeleri 
lazımdır. 

Meşhur Mahmut 
Saim Yine Sahnede 

l' albiatin düzenci yarattığı ve 
dolandırıcı yaşattığı bu açık gözü 
~Ütün dstanbullular tanır. Yıllar

a.nberi ~starrbul piyasasında nice 
~afil ve <:a'hilleri ağına düşüren ve 
barlıklarını sömüren bu bedbaht 

irl~a.c; zaman evvel (F eneı'bah· 
~~ - Galatasaray broşürü) adında 
t ır Yazıhane açmış, yurdun her 
ha.rafına dağrttığı reklamlarla bir 
'Yli ıpara vurarak yüzlerce va· 
land~ın canını yakmıştı. Bu su· 
crundan dolayı ıson günlerde aslı· tc ikinci ceza ahkemcsinde mev-
1\ Ufcn duruşması yapılıyordu. 
b Urnaz dolandırıcı on gün cvv~l 
it u ~en de ya'Kayı ei}tırmıı. mev-

Ufiyetten kurtuhnuştu .. 
Bütün lhayatı, alışmış kudur· 

~~8tan !beterdir, sözünün doğru 
Uiunu göstermek ile geçen Mah

mut Saim ceza evinden çı'kar çık-
trı • 
trı~ı.., ~luğu Calatada almuı, lz-

ırlıogJu hanında 'tuttuğu 21 nu"' 
lltaralı odayı .mükellef sure~te dö. 
~~rn~ ıdayamı~ ıkalantor bir iş 

ı:tnunın yazıhanesi haline «oy• 
tnu}. Bazı gazetelere: 
d «Üniversite -telif müdürlüğün• 
d c ınünhal bulunan seyyar tah'Sil· 
~klar için münasip miktarda 
~· lir alınacakitır. Her ürlü ver. 

İlanını ;yıollıyarak muhteşem 
yazıhanesine kurulmuş ve kurdu
ğu yeni ağına düşecek avları bek. 
lemiye 'koyulmuş. 

Bu· ilanın cazibesine tutulan ga· 
filler vadolunan maafın tatlı hul
:yala:ını kurarak ·birer birer yazı· 
haneye lkoşmuşlar. Kendisine mü
dür eüsü veren ibu usta dolandırı. 
cıya 'baş vurmuşlar. Mahmut Sa
im, hakiki miktarının kaça baliğ 
olduğu ıhenüz anla§ıla~ıyan bu 
müracaatlerden hepsinin de di
leklerini kabul etmi~. ellerine bi· 
-rcr sahte vesika ile •birer ıde senet 
vererek mev'hum birer tahsildar
lı~a taşin eyl~ Bu ar.-_da her 
birinden otuzar lira kefalet akçe· 
ei koparmak suretile ağına düşür
düğü bu gafilleri sömürmek fır
eatını da tabii :kaçırmamı~. Fakat, 
ıbu ısinsi faaliyeti ta iptidasından· 
beri takip ile yerinde lbir müdaha. 
le fırsatı .gözleyen zabıtamız, 
Mahmut Saime para kaptıranlar
dan Beyazıtta Emin•bey sokağın
da 44 numaralı evde oturan Fet
ıhi Bozoğıu ile Feri!köyünde Erge. 
nekon caddesinde 225 numaralı 
evde oturan Nejad ,Şimşek adla
rında-ki gençlerin şikayetleri üze· 
rine, kurulan bu iğfal yuvasını 
derhal :bozmu~. dolandırıcının fo. 
yasını y:üzüne vurmuştur. 

t Ve teklifler müessesemize ait 
~ak üzere maaş kır'k liradır.> 
"Q±~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!"!!!!!!!"!!"!!!!!"!!!"!!!!!!!!!'!!ll!'!!!"!!!"!!!!!!!!!~ 

Amerika, Danimarka Aa1erikadan 30 Gemi 
Sefirinin Geri Çağı- .t-Iarp Levazımı 
tılınasın ı Tanımı yor Gelıyor 

t'k Nc\'iYork, 13 (A.A.) - Ame- Vaşington, 13 (A.A.) - U-ll a. radyo~unun Kopcnhag'dan rnumtyetle iyi :haber alan mahfil
l> •r~k neşrettiği malumata göre, le re ıgöre, Amerika Birleıik dev
e, ' 11trnarka hariciye nezareti, ' !etleri limanlarında son zamanlar. 

11 
rocnıand'ın Amerika himayesi da müsadere <ılunan 30 kadat 

ı:ı~a 'konulmasına dair Vaşing· Danimarka vapu.ıu, İngiltereyc 
lcşll 'tiaki Danimarka elçisile, Bir· ve Kızıldeni~ yolu ile Balkan 
,
1 

"' Amerika ıhük\ımetleri ara- memleketlerine harp lev!lZlml 
rt·da akıtedilmiş olan ittlafın gay. gönd'ertlmesinde kullanılacaktır. 
bu:ı.evcut add-olunduğunu dün 

ı)l'lniştir. 
avrı· animarka harieiye nezareti, 
l'ıta 1, zamanda, elci de Kauff
t~n ın geri çağrıldığını da tcbl:ğ 

1.ştir. 

d,~tnerika radyosu, Vaşington
!\, haber aldığına göre elçi de 
takUffu.nann'•., beyanatta !buluna· 
l'ıta ktcair altın-da ıbulunan Danİ· 
et~ a !hükumetinin emrine itaat 
'dd ek 'illi, voksa bunu gayri varid 
l,r etınok mi icap ettiği hakkında 
~lr~ Vermek ıhak'kını Amerika 
l:ıır,ı:: nazırı B. Cordell Hull' c 

A ıgını söylemiştir. 
'-rt\erika hariciye nezareti ma· 

Bu ,gemiler !hemen yola çı'ka· 
caklardır. Halen Afrikanın şark 
sahili ile ticaret yapmakta olan 
Amerikan gemilerinden bir ıkıs· 
rnınm yolu uzatılaca'k ve ·bu su· 
retle lbu gemiler, Port-Said'in ce. 
nubundaki Mısır limantarına gi· 
dceektir. 

hafHi, Almanların Danimarkada 
bulunmaları hususi bir vaziyet ih. 
das etmiş olduğu için Amerika 
Birlevi k'hükumetlerinin, de Ka· 
uffmann'ı Danimarka clçüıi ola· 
rak tammakta devam edecekle· 
rini söylemektedirler. 

sına bildirebiliriz. 
Başka milletleri hürriyetle

rinden mahrum ederek zl.ncire 
vurmak ve onların başına za
bıta memuru ve zindancı diye 
dikilmek, hiçbir milletin uzun 
müddet taşıyamıyacağı bir yük
tür. Böyle bir yükü sırtına a
lan ve esir millcfierin nefretine 
maruz kalan millet, bütün gü
zel meziyetlerini kaybeder, te
rakkinin bütün yollarını kendi 
clile tıkar, başkalarını esir ede
yim. elerken, kendisi büyüklü~ 
rüyalarının ve debdebenın csı
ri olur, yrpranır, çürür, gider. 

Bugün küçücük Yugoslavya, 
Alman kuvvetinin ne kadar ka
hir olduğunu ve kendi hazırlı
ğının ve vasıtalarının _n;lığ!~ı 
bilmiyor muydu? Pek ala bılı· 
yordu. Bildiği halde kendini a
teşe atar gibi silaha sarılmıştrr. 

Kiel 'e Yapılan 
Hava Akını 

{Ba.tı 1 lneldo) X 
ağır hasara uğnmıştır. Caddelerde 
bombaların patlayışından bUyUk de· 
likler açılmış ve bir yol Uzerinde bu
lunan evlerden iki tanesi mUstesna 

Acaba niçin? 
Kendinden sekiz defa ibüvi.ik olmak Uzere Ust tarafı to.mamile yan-

olan İtalyanın teeavi.izUnü defet mıştır. 
meklc meşgul olan Yunanistan, Denizaltıların lnşıı. edllmektc ol
Alman tehditlerine meydan O· duğu Deutsche Verke'de husule ge
kumaktan çekinmemiş, bile bile len muazzam hasarat şu suretle tel

his olunabilir: 
ölüme doğru koşmuştur. Bu da lnşaat kızaklarının bir ucunda bu· 
niçin? 

1 
lunan depo hasara uğramıştır. Kızak 

A manya, yeni bir propa- Uzcrlnde ınşıı. edilmekte otan gemi· 
ganda dilile bu "Niçin 11 le- lere doğru vuruşlar elde edilmiştir. 
re "lngiliz entrikası.. diye BUyUk bir levazım deposu yangın

la kısmen harap olmuş ve muhtelif 
cevap veriyor. Aldanıyor, madent mcvaddı ihtiva. eden hangar· 

kendi kendini aldatıyor Çok lar tamamen yanmıştır. Kazanların 

d 
buluııduğıı hUylik salon yıkılmış, bi· 

cefa gören, gözleri Ört a- Uşlk bulunan bUyUk havuz çok za-

çılan Balkan milletleri kim- rar görmUş ve bu depoların içterln

senin entrikastna alet ol- de hasarat vnkua getirllml,tir. Me· 
murln daireleri, yalnız damı henUz 

mazlar .._ r,!kılmam1ş olan merked kr.nm mUs· 
Almanlar, bu hld~aelerin ha- teena olarak, hemen tamamen tah· 

kiki cevabını anlamak isterlerse rip edilmiştir. Bir tamirat atölyesi 
kendi edebiyat tarihlerini biraz kısmen l<ömUrc inkılll.p etmiş, iki u· 
kanştırsmlar, Napolyonun cYe- zun levazım amban tamamen yan
ni Nizam~ adlı istibdadından mıştır. 
Alman milletini kurtarmak da- 1ç limon ve inşaat havuzunda tor· 
kikası geldiği zaman Alman pidolar deposunun damı ciddi suret
hürrlyct şairlerinin ~ürrir~t te hasara uğratılmış. ağlcbl ihtimal 
hasretile ne ahlar çektıklennı, yangınla iç tarafta da hasarlar hu
ne savhalar bastırdıklarını hele sule getirilmiştir. Makine inşaat. a
bir Ôkusunlar. Hiçbir insan, 1 tısıyclerinln bUyUk bir kısmı t'ahrip 
h.. · ·et ve istiklalin nimetleri· edilmiş ve geri kalan krıımının da da
nr:}dokuzuncu asrın başların- mı yangınla Ve gözle görUnUr bir SU• 

daki Alman şairleri kadar asil retto harap olmuştur. 
ve coskun bir lisanla terennüm 
etm~iştir. Alman hürriyet ve 
kurtuluş edebiyatı, hürriyeti se
ven bütün milletler için en gü
zel ve asil bir ilham membaı o
larak kalmıştır. 

Almanlar bu nefis sayfaları 
biraz kanştınrlarsa ne .gibi çık
mazlara saıptrklarmr, milletlere 
ne karlar elem dağıttıklarını, 
hürriyeti seven ~ir ?.1.~ııe~ i.~in 
bu elemi çckmenın olU_!llU goze 
almaktan ne kadar agır oldu
"'unu pek kolay anlarlar. 
0 

Almanlar bizim kiyasetimiz
den, basiretimizden, kendi.men
! aatlerimizdcn başka ılham 
membaı kabul etmememizden 
hoşnut imişler. Teşekkiir ede
riz. Biz de kendilerinin ayni 
basiret ve kiyaseti gösteı:ebil
melcrini, Alman olmıyan mıllet
lerin yeni nizam k~~ıcı .ka~ısın
da duydukları tabıı hısl:n a:ı
lamağa çalışmalarını ıstcrız. 
Bunu anlarlarsa onlar da haki
ki Alman menfaatlerini bir il
ham membaı haline koymak im 
kanına varırlar. 

Bertin, nefret musluklanm 
hele biraz daha tıkasın, Alman 
olmıyanlann varır~. ~.akkını ta
nısın. dünyanı!?-. -~mtu.~ manza
rası değişir, butun d~nya . bu 
manasız, barbarca kor dövil
şünden kurtulur, 

Sundey Times'ın 
Başmakalesi 

(Ba~ 1 incide)=+ 

Alman kuvvetleri, bilhassa Al· 
man piyadesi Yugoslav ordusu• 
nilll tahşidetına mani olm&ğa ça· 
lışmak ımedburiyetindedir. 

cAlmanların canını ı-ıkacak di. 
ğer bir nokta da Rusların takın
dıkları vaziyettir. Bu vaziyet en 
hafif manası ile «manidar> telak. 
ki olunabilir. Bu cümleden ola· 

Tekrar ediyoruz: Almnnlann 
gitmek istedikleri xoııardan biz 
ge1dik, oralarını bıhyoruz. Ora
ları en istidatlı, en canlı mil-

-============~J letlere mezar olan yerlerdir. Biz • safra ata ata canımızı dar kur-

rak Sovyet ordusunun neşir vası· 
tası olan cKırmızı yıldız~ gazetesi 
Sovyetlerin Simoviç hükumeti ta· 
rafından ıtakip olunan harici siya. 
seti iyi bir siyaset olarak telakki 
ettiğini ve 90n hadiselerin Alman. 
ya tarafından yapılan tecavüz sa
bahı imza edilmiş olan Sovyet -
Yugoslav dostluk paktının mana. 
sını kuvvetlendirdiğini yazmakta 
ve Rusların daima vaidlerini tut· 
muş olduklarını kaydetmektedir. 
Bu yazıdan fazla mana çıkartma
ğa çalışmadan Rusların Yugos· 
laviarı kabil olduğu kadar uzun 
müddet dayanmağa t~vik etmek. 
te oldukları sarih bir &urette anla
şılabilir. Ayni zamanda bu yazı· 
lar belki de Churdhill'in son nut· 
kundan mülhem olan Rusların 
İngiltere, Türkiye ve belki de Bir. 
lcııik Amerika ile sıkı bir anlaşma 
ihtimalini iyi surette telakki ede
cekleri ananasına da gelebilir. 
Rusyanın daima büyük bir ihti· 
yatla harekc.t etmesine rağmen 
bu noktaya varmak için :bazı te· 
şebbüsler yapılacağına muhakkak 
nazarile bakılabilir. 

,·ar: Dlr kısmı imanları hutaııklardan, 

fcttı~tıcrden kurtarıp daha fazla ya.,atmak aevdasında, bir kısmı 
da harplerde mUmkün olduğu kadar fazla felaket doğoruıı kabll 

Olduğu kadar çok insan öldürecek i<'atlar pe.,lnde ... 

l\\~ olar '!'ll iki sınıf el birliği etseler t1e: l'a sırf blrln<'i tarz icat· 
larıa me-:gııl olarak hlitlin im.anlan :rahata .eri~tfrseler, yahut ta 

iade lklncl tarz fhtlralarla bütl\n ln~nlarm kökUntt kaZ1yarak 

~ za,"allt dünyayı rahata ka\"u,tur5alar!., 
l'oJoıa bugünün, bir tarafın: «Kurtııruyımıı, <ihür turafın «Oltlüre· 
>lııı» cayreUerl De lw;aülara lıııyır ediyor, ne dünyaya. ... 

tardık. 

Almanya, insanlığın müş
terek medeni hazinelerine ============= 
düne kadar bu kadar yük- halinden anla, muhakkak u
sek kıymetler katan Alman- t;urumlarda~ .yalnız insanlığı 
y~! Kendi hürriyet şartlarını değil, kendını de kurtar! 
oku, onlardan ilham ve ibret tş i5ten geçmek üzeredir! 

al! Kar§tna dikilen milletlerin Ahmet Emin YALMAN 

Japon 
Başvekili 

rak 
Başvekili 

Amerika - Japonya İngi 'iz - l rak 
Vaziyetinin Gittikçe Muah .... des:ne Riayet 

Fena .. aşlığınıSögliyor Edi,·eceğini Söyl.yor 
Tokio, 13 (A.A.) - Domei ajnn-

1 Bağdnd, 13 (A.A.} - Yeni Baş-' 
sına göre, Japonya Başvekili Kono-! \'ekil Rafld Alı, dUn mecliste beya· 
ye, dlln akşnm gazetecilere beyanat- nattn. bulunarak, hareketinin hC'defi 
ta bulunarak demiştir ki: tamamen dahili mahiyette olduğunu 

Japonya mihvere iltihak etmiş O· ve hiçbir yabancı devletle olan mU· 
!arak kaldıkça \'c Çlnde nıuhaısema- nasebatı bozmıyacağını söylemiştir: 
ta de\'am ettikçe, Amerika birleşik Raşid Ali şunları ılı\ve etmiştir: 
devletler! belki de Japonya üzerine clrakın komşu memleketlerle olan 
ekonomik tnzyik icrasına devam ey-1 mUnasebatı dostane kalmaktadır. I· 
llyecektir. Halbuki şurası anlaşıl· rak bUtUn beynelmilel taahhlltlcrlne 
malıdır ki, Uçlil pnktın haklld he- ve bilhassa. harfiyen tatbik edecek 
de!lcrinden birisi, açıkça, Amerika olduğu İnglllz • Irak muahedesine 
Birleşik devletlerinin harbe girmesi- riayet edecektir.> 
ne mdnl olmaktır. Buna rağmen, Ja· 
ponyanm Amerika Birleşik devletle· 
rl neıdlndeki bllyUk elslsi Amiral 
Nomura, bu husus Uzerlnde gayret
lerini sarfetmektedlr. Bununla bera
ber, Japonya ile Amerika Birleşik 

devletleri arasındaki \'azlyetin git· 
tikçe !cnal!lftığını sanmıyorum. 

Diplomasi dili ile, Amerika birle
şik de\·Jetlerlnln, UçlU paktın akdin
den evYel ve sonra yaptıkları ara
sında pek az fark mevcuttur. 

Matsuoka, A vrupnya yaptığı ziya
retten dönünce, Japonynnın harici 
siyasetinde hiçbir değişiklik olmıyn
caktır. BugUn mevcut şerait içinde 
Japon diplomasisinin yeni bir veçhe 
alması dilşUnUlemez. 

Almanlar 
Belgrad'da 

(Başı 1 incide) 
ediyorlar. 

Sırbistanın cenubtında, Sırp kuv
vetleri bakiyelerinin mevzii muka
vemeti kırıldıktan sonra 11erl hare· 
keti devam etmektedir. 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Ha\•a mU 
dafaa lmmandanlığının 12 nisan ta
rihli tebliği: 

Sırp keşif tayyareleri bUtUn gUn 
tekmil cenup hududu boyunca faali· 
yctte bulunmuşlardır. Szeged mıntıı
kasında bir çok Sırp bombardıman 
tayyaresi bombalar atmıştır. Brls
tol • Blenhclm tipinde bir Sırp bom· 
bnrdıman -tnyytırcsl Tuna clvarındıı· 
ki bir nahiye (ljhlllne meeburl lnlf 
yapmıştır. Bu tayyarenin mUrctle
batı tevkif edilmiştir. 

C.."Umartcsl gUnQ cenubi Mıı.cnrlstan 

Japon Basvekilinin .. 
Beyannamesi 

Tokyo, 13 l.A.A.) -- Japon Baş· 
vekili Prens Konoye bir beyanname 
neşrebnlştir. Beyannnmcde, Japonya 
ile Sovyetlcr blrlıği arasında bir bl· 
taraflık palttının aktedlldiği bildlril
dıkten sonra şöyle denilmektedir: 
Knna~ttmlz şudur ki, bu pakt Ja

ponya ile Sovyetler blrllğı nrnsında· 
ki mUnasebetıcrde yeni bir de,·rc a
çacaktır \'e dünya su\hUnUn kurulma 
sının taclline pek ziyade yardım e· 
decektlr. Paktın iki memleket arn· 
sında mualh1kt.a bulunan muhtelif, 
meselelerin mU!ıbet \'e sert bir tarz
da halline esas teşkil edeeeğınde hiç
bir şüphemiz yoktur. 

Sovyet- Jaµon 
Paktı 

(Ba.şı 1 incide) ** 
kova büyitk elçisi B. Tatekava da 
bu husustaki müzakerelere işti
rak etmi~lerdir. 

Bitaraflık muahedesinin birin
ci maddesinde şöyle denilmekte. 
dir: 

Akid taraflardan biri di-
sulh ve dostluk münasebet
leri idame etmeği ve diğer 
tarafın arazi bütünlüğünün 
masuniyetine riayet eyleme 
ği mütekabilen taahhüt e
derler. 

dn. Szegcd ile Pces'de ve diğer bazı ikinci madde şu hükmü ihtiva 
ka. .. ahalarcla hua ff"hllkcsl lşnre-tl \ C· etmektedir: 
rıımışur. Akid taraftlardan biri di-
MACARLARIN YUGOSLAV- ğer bir devletin veya dev-
y A'Y A GIRl,ŞI ROMANY ADA • 

HAYRET UY ANOIRMAMl.Ş letlerın harp hareketlerine 
BUkreş, 13 CA.A.) Macar kıta- maruz kalacak olurlarsa, di

ıarının Yugoslıı.vy~ya girişi Bükrcş gv er taraf ihtilafın d 
mahfillerinde hlçbır hayret uyandır- evamı 
mn.mıştır. Bunun sebebi bir kaç gUn müddetince bitaraflığı mu
denberi Macarların şimdiki muhare· hafaza edecektir. 
beye lştlmk etmderlne intizar edil· Ü .. .. dd d d .. 
mekte olmasıdır. . cuncu. ma e e e .şoyle de-

Macar hareketinin Romanya ta
rafından takip olunan hattı hareket 
Uzerlndc bir tesir yapacnğ"ı tahmin 
edilmemektedir. Yugoslavya. aleyhin
de gazeteler tarafından yapılmakta o 
lan şiddetli neşrlynta rağ'lllen Ro
manya hUkflmetl çok ihUyat.kAr bir 
hareket takip etmektedir. BUtün Ro-
manyada \'e bilhassa Yugosla\'yaya. 
mücavir olan bölgelerde tam bir sU· 
k" hllkilm silnnekledlr. 

nılmektedır: 

Bu pakt iki akid tarafın 
tasdikine iktiran ettiği anda 
meriyete girecek ve beş se
ne muteber olacaktır. 

Eğer akid taraflardan biri hu 
müddetin inkiı:asındnn bir sene 
evvel ımutıhed'cyi feshettiğini bil· 
dırmezse, pakt yeni hir beş sene
lik devre için kendiliğinden uza• 

Rumen makamatı, memlekette neş tılmı!! .olacaktır. 
redUmekte olan sahte haberler hak· Dördüncü madde sudur: 
kında ahalinin nazarı dikkatini cet· l~bu pakt mümkün olduğu ka-
betmektedlrler. Bu gibi haber neş· dar çalbuk tasdik edilecektir. Mu. 
redcnler tevkif edilerek bir seneden saddak nüshalar, kezalik en ya
beş seneye kadnr hapis cezasına mah kın .bir zamanda, T ol-yodn teati 
kfım edileceklerdir. edilecektir. 

Muahede B. Molotofla B. 

Ad 
Matsuoka ve Japonyanın Mosko. 

Borku m ası va büvük elçisi B. Tetakava tan-
fından imzalanmıştır. 

(Bu..'ı J inclde} /§/ * 
bir çok diğer binalar ale\'ler içinde Moskova, 1 3 ( A.A.) - Sov· 
bırakılmıştır. Kışlalar Uzerine yapı- yetler Birliği ile Japonya arasın
lan alçaktan hllcumda, bır tayyare· da aktolunan bitaraflık muahede. 
nin bütUn bom'balannın blne.lıır Uze· ai in metni ile !beraber neşredilen 
rinde ınt'ilı\k ettiği görUlmUştUr. As- müştere'k bir Sovyet • Japon ibe
kerler, kışlnlardan koşarak çıkmış· , .• .,namesinde Sovvetlcr Birliği
lar, fakat bir sığınağa ilticaya va- n=... Manruko imparatorluğunun 
kit bulamadan, bir bombardıman arazi bütünlüğünün ıelc ımasunive. 
tayyaresi bu askerlerin Uzerine pike tini, la.,.,onyanın da Mongolistan 
yapmış ve bir kaç metreden açılan halk cümhurivetinin mülki tama. 
şiddetli ıı.teş bir çok telefatı mucip miyetinin masunlul!w••ı tanıya. 

cakları tasrih edilmektedir. 
olmuştur. 

Bunu mUteakıp, ayni bombardı • * 
man tayyar~i. nhtım civarında de- ST ALlN, MA TSUOKA YI 
mirli bir torpil hUcumbotuna hUcum IST ASYONDA TEŞYİ ETTİ 
etmiş ve hücumbotun mUrettcbntı, Mosltova, 13 (A.A.) - D. 
mitralyöz ateşine tutulmuştur. Li· N. B: Japon :hariciye nazırı B. 
mana girmekte olan motör!U vapur- Matsuo'kn'nın Moskoı:adan hare 
ıar görUlmUş ve topc;ularrmız bun- ketinde istasyonda B. Stalin, Mo: 
lnr üzerine de ateş açmıştır. MUrct- lotof, Alman büyük elçisi Yon 
tebat hUc\lmdan dönerken, Borku· SChulenburg ile diğer üçlü pakt 
mun bir knç yUz metreye kndar yUk- devletlerinın mümessilleri haı:ıı 
selen bir d\lman bulutu il<' kapalı 01· bulunmuslardır. 
du·'l·,,nu ..-BrnıllştUr. Adadaki hava B Mar.... k k ı;u ., • .... uo a ç.o samimi ola-
dafl batnryo.ları, ancak tahn:ıin olun- rak müteaddit defalar B. Sıalin 
mıyan llu sert hUcum blttıkten ve ve B. Molotof un elini sıkarnk ve. 
blltün bombalar atıldıktan sonra fa-ı dalaşmıştır. Tren saat 18 de ha· 

1 allyetc gcçmlştlr. Tl'ket etmiştir. 

General Smuts 
Diyor ki: 

"Balkanlara,Ş!mdiye 
Kadar Emsali Görül
m6m;ş Bir Ordu 
Çıkaracağız,, 

Benonl. (Transh·aıı, 13 {A.A.) -
Cenubi Afrlkn Başvekili General 
Smuts, cumartesi gUnU söylcdığl bır 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

BUyUk Brltanya yıkılmaz, teshir 
edilmez bir nıh:ı mallktlr. Bu ruh 
taliln darbeleri ne kadar ağır olur· 
sa olsun o nlsbette kuvvet ltesbeder 

Smuts, BUyük Brltanyanın ve mUt. 
tefiklerının müdafaa ettikleri dava 
nın ııeUcede muzaffer çıkacağına 

karşı olan sarsılmaz imanını söyle
dikten sonra 1941 senesinin ağır im 
tlhanlarla geçeceğini, takat Umltslz 
Jığe dl1şmek içın ortada hiçbir sebep 
mevcut olmadığını ve bu işin sonu· 
na \'arılıncaya kadar bir çok inişler ' 
ve çıkışlara intizar etmek icap etti· 
ğlnl llCı ve etmiştir. 

Sözünli Yunanlstana nakleden 
Smuts, Yunanlstanla Yugoslavyanır 
arkalarında BUyük Brltanya ve bU· 
tUn domlnyonlar me\'cut oldujju h:ıl· 
de Balkan hudutlarında şimdiye ka· 
dar emsaline tesadüf edilmemiş de· 
recede büyUk bır ordu çıkaracakla 
nnı söyledıkten sonra şunları na.ve 
etmiştir: 

Almanya bu sefer de Balkan har
bine iyi blr tarzda baŞ'lamıştır. Fa 
knt işin netlcC'slnl l>ckleylnlz. BUtUı. 
mesele ),kılmadan de\•am edebilmek 
tedir. Bu suretle insana hayretler v~ 
reeek daha bir çok şeylere şahit ola· 
cağız. 

---o---
Amerikada 400 Bin 
Madencinin Grevi 
Nevyork. 1 3 (A.A.) - Kö· 

mür sanayiindeki ihtilafın halli 
için iyi lbir neticeye doğru lcrle· 
mekte olan müzakereler dün ak
şamdanberi kesilmiştir. Sanay, 
merkezlerinin bildirdiğine göre 
400 bin madencınin grevi bir 
hafta daha devam ederse Ameri. 
ka çelik sanayii kapılarını kapa· 
mak mecburiyetin~e kalacaktır. 
Bunun ise milli siluhlannııı prog
ramının icrasını mi.rhim surette 
teahhürc uğratacağı şüphesizdir. 

Alman - ftalyan 
Kuvvetleri 

(Başı J incide) *= 
yan olunduğuna. göre, bir dll.şman 
zırhlı kolu Tobruk etrafmdo. dolaşa
rak dUn Bardlayı işgal etmiştir. Bar
dlayı daha evvelden İngiliz kıtalarr 
tahliye ctmlşlerdır. Muharebeler Mı
sır hududunda ktıin bir liman olan 
Sollum civarında devam etmektedir. 
Sollumdıın 120 kilometre garpta bu· 
lunan Tobrukda da muharebelcr ol· 
maktadır. 

Garp çölilndc kullanılmak Uzere 
her gUn daha ziyade tngiltz kıtaları 
nın serbest ke.lmaktn olduğu \'C \'a· 
zlyeUn bu bakımdan bir hafta ev· 
'eline nlsbetle !evkal:ldc i)ileşmlş 

olduğu öğrenilmiştir. 

Buradn beyan olundujjuna naz.arat. 
Tobruk clvıınndakl !ngilız kuvvetle
ri ne çevrilmiştir, ne de mUnferlt bir 
vaziyette kalmıştır \'e çö!Un orta
sında blr zırhlı kolun temas teslıı el· 
mesi imkAnsızdır. İngilizlerin Tob
rukta İtalyanlar tarafından yapılmı~ 
olan kuvvetli knleleri ve bilhassa çit
te mUdafaa hattını tutup tutmadık· 
lnrı ifşa edilmiyor. Fakat lnglllzle
rln tardetliğl Alman taarruzunun bl! 
müdafaa hatlarına tevcih edlldlfl 
tahmin olunmaktadır. Tobrukta kuv
vetli İngiliz kıtalarının bulunduğu 

Alman mUnakaltıtı için bUyUk bir 
tehlike teşkil edecek ve A1man kuv
vetlerinin bir kısmını burada hare
ketsiz bırakacaktır. 
Zanncdndiğtne gör<', Alman zımlı 

cUzUtamları benzin ihtiyaçlarını mah 
dut miktarda olmakla beraber hava 
yolu ile temin ediyorlar. 

Alman ilerlrytşlndc sUratln her 
halde Alman arabalar:ını fe\•kalldt 
yıpratmış olduğu snnılıyor. Alınan 

bütUn haberlere göre, çöl harbinde 
Almanların zayiatı oldukça ağırdır. 

Şimali Yunanlslanda, imparator· 
luk kuvvetleri, dUn müttefik cephe
nin şark mıntakasında Alman tank· 
lıırile ve plyadt>slle temasa gelmı,. 
tir. Bunun neticesinde bazı muhare
beler olmuş ve Almanlar tardedllmlş. 
tir. Bunun haricinde cephede hiçbir 
değişiklik yoktur. 

Habe'listnndn, Desslc ve Condar 
yolu boyunca yapılmnktıı olan haf· 
tıca iki lng111z ilerleyişi yapılan tah
ribat neticesinde mu\•akkaten dur
muştur. ttalyanlara gelince, Habe' 
vatanpcrverlerlnln her nn artan kuv
vetleri karşısında kendilerini mnda
faa için daima daha fazla kuvvete 
muhtaç bulunuyorlar. 



• 
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Konya Halkevi Köycülük 
Kolu 

K<ınya: (Husu•i) Koııya 
Halkevjnın köycülük kolu ile içti 

VATAN 

Romanya ile ilgisi 
Olan ların Dikkatine 

mai yardım kıomitesi ve cliğer kol Haric~e y <'ki\letinıclen t...ı.aii 
ların mUme.illeri, Huliiıei Kara~ 

Altm-:ş Senedenberi' 
Tüten İrfan Ocağı 

güllen.in baııi<anlıjı altında civar t cdilR:::.:r...ıa ai>iı:- neşıoedikn 
(Batı S üneüde) olsun dayajının ta.dınt. tattııdı. kiöyJerd:e bir gezinti ya.pmı,t.ardır 3 bir kaıarname muciıbinc;e, ccne· 

sı. eskı posta ve telgraf umum Bundan oonra avukat Mustafa Bu gezinti çok faydah olmuş, I 'i bileri.n Mi.ili lı.t-t Nezaretin.den 
müdurü ve !;>ıkago aerg~ınde Tür_ Arif kürsiye çıktı. Dedi ki: cDa· köylülerle muh,elif mevzular Ü· verilmiş bir mü.aa4e o&nadıkça 
kıye komiseri merhum f-~ahri Bey rÜŞŞefakada hırsızlık yoktu. Kitap, zerinde konuşulm'UŞtur. Köylerde Rom.anyadak.i om~iık. bukllic. ve 
.unı.ş. çamaşır dol~pları hep açı~tı. yok~ul talebelere okul 11evazrmı 1

1 
' menafiine ait taearıuf muamele--

::.aiih Z~i 1298 de çıkmış. Bu Herkes birbirini himaye eder. dağıtılm,., hastalara bakı mış, ve lerin<I<: b.ılunamıya.caklan; bö!1-

Harp Okuluna Havacı Subay Yetiştirilmek 
Üzere SiYil Liseden Plezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartlan 

ıLk. iki eınıttan bayatta kalan kim- kardeş gözlle bakardı. Bütün bu ı rilen konferans ve 'konserlerle' le bir müaaade ieti:h&al eıdilm~i-
ae yok. , yetimler çok samimi bir aııe n1an. köylülere zevk ve bilgi sunulmuş 1 zin yapılacak. tasarruf muamıdıe-

99 mezunıarından bir tek kişi' zarası ıgöeterirlerdı.:t li tur. leri üe normal idare mua.mcleleri 
naya-ttadır ki posta umum müdi.ır. B. Ooğu'nun dır Hatırası * Yapı~ması evvelce kararlaŞ- /1 1 ve bank.alanla mervıdu layınetlere 
luıtllllıd.en mutekai:t Lerrahpaşal, Yüksek ficaret mektebı mü- tırılmıs bulunan asri ceza evinln' müteallik. tawrruf muamclderinin 
b. lhsan'dır. dür muavini B. Doğu Umumi har_ İnşaatı~a batlanıLmıştır. Bunun Soldan sala: 1 Arsrulusal, 2- huku\.an batıl adclediJ.cceğ•; Ro-

l >Ü 1 mezunların.dan Er~urum bin ba~ında, dokuz yaşında ,.,en . . 46 830 1. f l k b" Merkez - İlgi, 3 - Sa.da aks! - T<>-1 manyada lloa.met etmem_ekle be-
R . . . ıçın , .ra sarı o unaca , ı_ 

vaııı.iğin.cıen mütekait Ahmet e. mektebe gırmuıtır. ;,u hahra,arı mizleme ma.nasma. bir emir, 4 -ı raber orada bu gibi emliık, bu-
§ll J-"a,a. 302 eınllından riyaziye- anlattı: c:Mekt~bin meşhur fa3u1- na JZO suçluyu barındırabilecek Umma • 1\-f.Uhim bir gıda_ maddesi - kuk ve menafie maH.k buluna~ 
~ i\.1enmet l:.mın. 1 >Uj den eski ye pilavından ,bahsederler. Fakat der~cede geniş ve 22 od'adan i-. :s _ Bir madE"n suyu - Bır oyun va- ecnebilerin İ:9c, Rıa.manwa arazı· 
liuKuı.aı:. mudürü tl. Ref~k yaşıyor. Umumi harpte fasuiyenin yüziinü baret bulunaca.k.tır. flıta.sı, 6 Bir nota - Bir hayvan, sinde tedıavülıe çı-k.artılmq bulu-

Cem•yeti tecfrisiyeı ısı8.m~ye iki ayda ıbır görürdük. Fasulye 7 VücudUmüzUn bir kısmı - De- nan bi!Umum t.aıhvillerle nama 
cwnnucıyetten sonra "fürk Oıcut- günü yaklaşınca sevinirdM.. Bir Bedava. Sinema nizci dilinde kazan ateşlerini arttır- muharrer oimryan kıymetti. aenet-
rna f..urumu adını aimı..~tır. Baş- gün 281 Bürhaneddine nasılsa ma, 8 Pratik - Bir nota, 9 - Lcri hama oM.uıdarı u..b.d.iıde bwı,.. 
vekilin c.emıyetın reis.ı olması ana. bir çelme taktım. Uüştü, d.ı.şi kı- İzmit (Vaıtan)- Halk sinema Garbl Tr&kyada bir kasaba. - Bir no- l.ar h.aJcJunda niea.n J 941 nihaye.. 
nesi deva·m ebmişt:ir. !Vlektep şim- rıldı. Canının acısını, dişini dü- sının pazar gÜnlıeri köylülere gös.. ta, 10 Bir nota - Eski tarz bir tinıc k.aıdar, RQllllllUll)"a sefareti ile 
a.ı ~'v1aarıfın mü.tredat programla. ,ünmek hatırına bile gelmedi. Şu termek.rte olduğu bedava sinema araba. - Kuzu feryadı, 11 - Bir hay- kıonaolosl\ildarına bir beyanname 
rım ayıı.en tatbk eder bir h:se ha- şekikie ~ika.yet etti: cBu oldu mu umuiduğwııcbn çok fazla rajbet van - Nefer - Bir ııayı. vermeıkle mükelılef ohdUk'ları: ay-
lindodir. ya, tam bugün fasulye günü idi. görmektedir. Pazar mün"9ebeti.le n.i mükclleF~ebin 'bu gibi etıham. 

Yukardan a'a.ğıya: 1 - İsta.nbu· v 
Vefik Palm.ir"in httabes.inden Fasulye yıyeceğim, diye sevini- şehre gelen civar köylüler sinema tahvili.t ve aeneıtleri me'Vltluat o-

f ı !un güzel bir yazlığı - Bir nota, :ı- _ 
-n.ra rn.ektebe daima bü .. ·"" bir yordwn. Kınk dişle asu yemi na. sabnunu doldurmakta ve gö.ıte- !arak kabul el:m;.. bulunan ban-
v... J.......... Adlar - Yardım, 3 - Fransada. lbtr "'7 

&ıÜa rosteren Mılii ;>ef ismet sıl yiyeceğim.> rilen filimleri büyük bir merak E k" kalwra da §Amil olduiu Anlcara-
• f f I ·· ··ı ·· h 1_.._ ..ı: tehir - Altın, 4 - s ı bir bira mar-

Jnonune, .lVieelıs Reaıne, .Ba$vekt- Bir gün "Sını ta az a guru tu ve eyecanla seyrctuneKIVCCl.İ.rl.er. 0 dak.i. Romanya aefa.reti tarafın-• K hası _ Bir çiçek, 5 - Bir not& - -
le, .l\ıaarlf Veki!ine ıe· raflar çe- olur. Nöbetçi muallim: c im yap.- Sinema şa:hkbi Na~i Oğuzun bu dan bildiri'lm;~ir. 
ı-umesınc. arar veriimı~tiT. tı} > diye .sorar Tale e: < epı- hayırlı t-eşe1Hbüsüne helediyemL 1 ta 

8 
Bilgi Keyfiyet ali.kadar Türk vata:nr 

1 
b H narına, 6 -- Genişlik - Kısa. zaman, ~ .. 

"' • il 7-Soytan-Brno. - -l -fer aenekı anane mucibince miz yaptlk> Giyince mua ·im ses zin yardrm edeceği ve yandnn ~ 1 10 daslarının ı.ttı}aına vazolunur. 
kli Nihayet, 9 - Bir çiçe.,.n tar ası, -

•-'-beden bıri lsmaıl Salanın (Da cıkaronaz. Fakat akşam yatma za. ıe "nin te•hit edilmdc üııere bu· Bursada BnD\day Stoku """ ' l Yama _ Tren - Bir nota, 11 - Söz - -
rüşşefaı<.a) adlı manzumesini oku. manından evvel hep.sini sıraya unduğu söylenilmektedir. 
rnu.,,tur. Bundan eonra son 9ınıt dizer. Gürültü yapıp yapmadık- * İstanbuldan gelen tavuk ve Baba. 
ta1:oesi.nden t:.sat Ozan, mektebin larıru sorar. B. Doğu nasılsa b~ı.a hindi toplayıcı1ari}e İzmit pazar- EV\'"'ELKİ BUL~lACA...~IS HALLİ 
hi.~a lsmail Sa.talar, ~hmet Ra- rastıgelmi.ş. gündüzkü umudmi ıtı- cıları arasında köylüden mal al- Soldan aağa: ı - Kurum - İsale, 
.unler Yetiatirmekte oiduO.unu is.. rafı hatırllyarak cevet:t emeyı k · · ~ idd l b L ' • 1 h ma ylizün.aen ş eti ir re_,... 2 _ An _ sıms!yah. 3 ~ Kusur, 4-
pat ederek yine (Üarlıl}§eta·ka) tabii görür. l•kinci ge en c: ayır> bet başlamıştır. Paz~rcılar, köy- l Alimane, 

5 
_ Koc; • Duy, 6-- Ada-

a.dıie bir rrıanzwne yazmış ve biz- der, diğerleri de: c:Hayır, yap- l d k k 1 bul kr d ere a anı çı arara sta.n . top- , İki _ Efe, 7 _ Lakap - La - At, 8-
zat pek canJJ bir şektlde okumuş- ma.dım> diye aynen te ar e ~r- layıcılarından d'aha fazlıa fıyatla sı·s _ Kok, 9 _ ~{ola - Akim, 10 -
lur. r..sat Uzanın man2umeaıni ler. Bunun üzerine hoca der kı: k h l 

b Ü!lles ayvan arını sa.tın almakta Potur. 11 _ Akhi.Sal' • Zem. 
aynen neşred.yonız. lstıda.tlı g~nç - Bugün chep. '~~ra _er yap· ve piliçleri de bilahare almak 
ıair bu eene l:.debiyat takültes.ıne tık> ·diye kabahatı uzerınıze al- üzere pek altına kıoymaktadır1ar. 
guecddtır. nuş;, arke.da§larınrzı ele verme- Bu yüzden. tavuk ve hindi fiyat-

Yukardan aşağıya: 1 Karaka-

Eski Günlerden Hatıralar ıniştiniz, iben de sizi pek beğen- lan burada hile hioııedilecek ka· """ 4 Uslu • A•e.bl, ~ Mis!sipi, 
k miştim. Şimdt bir daha tecriibe- ,....., 

lem, 2 - Un - Oda - Aşk, 3 . - Ka· 

Darünefaka marşı da o un• d . ek . od. . ... k .. dar yükoelmiştir. Fak at halkımız 6 _ Mum _ Sopa, 7 _ ilırafi! _ Kor, 
duı.tan eonra. (evamir defteri) en geç.um ıst t. ımk, gt~~~ uye bu yükselişi köylünün menfaati 

. . D .. f en az yarınızın ı~ ıra et ıgı mu- h .. ı~ k" s _ sı _ Akit, 9 - Aydede - Omuz, 
ıturocye geldı meıı:er an>Me a- h-'-k k. ld _ h ld l D • namına oş gormeıne ve şı ayet_ Ehli t 
kanın asKeri 'n=mla idare edıl- '"'fa 0b luıı:du aŞ e Yd~ ndız. ogu ten çele inmektedir. 10 - La - Ufak - Re, 11 ·-· ye · 

· d f · · rtıra ta u un u. ım 1 
ogruyu ~~;;;;~~;;;;iiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİ~;.İİİİİİİİİİİİİİİİİİiiSİİİİİİİIİİİIİİİIİİİIİİİIİİİIİİİllt aığı sırada bu evamır e termm . led ". . . D • t k. 1 

Üıh • · soy ıgJ. ıç.ın ogu ya. aca sız 
ta.ebenin clhayatı mdba m ım ylerı hepıı:ı.iz geceyi ayakta geçirecek-
vamn.1.§. eza ar uraya yazı ır. 
·ı aıebe haftada ;;,ir defa divan siniz.> 1 

olur, bütün cezalar okunurmuş. Retat Nuri Meğer Ne Yavuzmut! 
Cezalar hem zaten ağır, hem de Ü•a.t Reşat Nurinin de meğer 
fazLa olarak tethir de var. bir arabk Darüşşefakada fransızca 

Fakat eski mezunlaTdan, ve muallimliği varmış. O tatlı R~at 
J 32S aınıfından muallun Kara_ Nuri meğer muallim sıfatile ne ı 
gümrüklü Arif ıbu cezalardan hiç sert ada.m.nuş. Bir gün franısızca 
şıJ<ayetıçi dei;ildir. Ak~ne olaralr. dera vermiş. O kadar çok imiş ki 
d1ı3ıpiin namına ceza verenlere, talebe erteei güne yctiştirememiş
dayat< atanlara c:Allah razı ol. !er ve hep birden cyapamadık> / 
sun!>, c..\1ekanları cennet olsun!> derneğe karar vermişler. Büıün 
dıye .,Iualar ediyor. sınıf bunu muallime eöy\eyince 

1 !>ıra eski hatıraları anlatmıya Rep.t NuTi: cBen de size ders 
gelince mualhm Arif kürsiye çık~ veremem> diye çrkmış, arkasın-

d -". ki dan müdür Fuat Şemsi gelmi.,. U, ouı ; 
- Biz mektepte iken ped~o· Ha,ydi döI't izinsiz, yani ayda bir 

ii kelimesini duymamıştık. Bizım mektept~n çıkıldığına göre dört 
p~a.gogumuz, Zekeriyya Elendi ay çıkmak yok .. 
mcrhwnun eopası id-i. 'Gazetocle yer olsa ·bu hatıra-

ERGANi BAKiRi 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN : 
Şirketimizin hissedarlar umuml heyeti 31 mart 19.U tarihine 

mlisadif pazartesi günü saat 15 te alelA.de ic;timaa davet ed:ilmiş
ldi. Bu toplantıda ekseriyet hasıl olma.dığından hlssedarlarrmızı aşa
ğıda yazılı husuaatı müzakere için 30 Nisan 1941 tarihine mUsadi! 
çarşamba gUnU -.at 15 te tekrar içtlma.a davet ediyoruz. 

Şirket hissedarlsnnm içtimada hazır bu1unmak üzere o gün 

gösterilen saatte şirketin Ankarada Bankalar caddesinde Eti Bank 

binasında k:Atn idarehanelerine gelmeleri ve hisse senetlerini iç· 

tima gününden bir hatt& evveline kadar Eti Bank veya Türkiye İ9 

Bankası yahut şirketin veznesine tevdi etmeleri rica olunur. 

İDARE MECUSİ 

MIZASIKAT R V Z NAME S 1-: 
ı - Şirketin 1940 seneelne ait idare meclisi raporunun okun-

rnası, 

•2 - Murakıplar tarafından verilen raporun okunması, 
3 - 1940 senesi blllnço ve k~rü zarar hesabının tasdiki ile İda.· 

re Meclisinin ibrası, 

Ben de azıardan dejiildim. Ze- !arın taıtlı tarafından daha sütun
keriyya Efendi ile eık sık lkuşıla- \arca !)'azacak şey var. Çün!kü ••· 
tırıdım.. Acı haılamalarlıl beraber nıf ve yaş sıraaile hatıralarını tek
güzel nasihatler verir, vecizeler rar edenler, me:rnlcketin ba,ka ı 
öğretirdi. Ba§lıca eözü JU idi: bir devrinin hal ve şartlarını göz. 

c:Oilum, v_azife müsavi namus- önünde canlandırıyorlar. 4 _ Müddetleri biten tdaTe meclisi azalarının yerine yenilerinin 
tur.> Meıhur Fasulye ve Pilav intihabı, 

Ne dersiniz, bu 19Öz kulağıma Mek.te:bin ananevi ve meşhur 5 _ 194.1 senesi için rnurakipler tayini ile UcreUerinin tesbitl . 
öyle Ki.ipe oklu ki 3 1 eenelik mu_ fasulye: pilav ve üzüm hotafını , 

aü.ı.rruık ıhayatı.mda hiçıbiT zaman yem-ek ü~ere yeme~haneye çağır- :::::::::::::::::::::::::::: 
oir dakika geç kalma~, hiçbir dılar. Fasulye, pilav ve hoşaf cıd_ .. ı 
ceza almadım. Bugün ayni vazi- den "°hretleri_ne IS.yık... r 
fe telciA!"isıne tesadüf ed.emİyo- Yemekten sonra mektebi gez-
rum. Biz mi k·uaurluyuz, yoksa dik. Mua.llimlerden çoğu eski me.

1 

talebemiz mi alikaaızd1r, bunu zunlardan... Mektebin vasıtası, 
ke•tıremedım. kitabı bo~ talebe dört yüzden iba-

Dayak Nasıl Yenir? ret, ımuallimler ocağa bağlı ve 
E•kı Darüwefakada cezaya lii.- 90k hev~li... Bugün memlekette 

yıtlc olanak kolaydı. Disiplin demir en iyi lise tahsilinin Darüşşefaka. 
gibi atkı ;eli. Her inhirafın cezası da gÖrüldüğünü eöylemek müba.. 
vardı. Cezaya liyık olduğumuz 18.ğa olmaz. Burad~a yapılan re
zMnan Zekeriyya E.fendinin kar- ıimler derecesinde de baŞka lise
şısına çıka..dı~k tatlı ve temiz !erde r...tm yapılacağına ıhtimal 1 
kalpli adamdı . .Güler yüaole kar§!- veremiyorum. Mezunlardan bir 
!ar, c.Ah, evladım, bunu niçin kısmı herhalde resimle !hayatlarını 
yaptın h derdi. Sir ıka.ç beyit fa- luı:zanaJ:,ilecekler... i 
hın o kadar, nasihatler ederdi. Yemek.ten 80DTa da manzume.! 
İnsan clş tatlrya bağlandı, ceza.. lcrden. müzik parçalarından. ~~
dan kurtuldum> diye sevineceği nir Nureddin ve Necip Celalın 
11ra.da birdenıbi.re: c_Ahmet!> dı· lc.onserinden, zeybek oyunların: 
ye bağırırdı. Bizde derhal şafak daıı. Karam.anlı Yeli Hazretlerı 
atardı. Ahmet, falaka ve değnek- piyesinden mürekkep zengin hır 
le gelir, Zeker.iyya E.fendi yine erogram vardı. 
tatlı tatlı: ~le merasime gelmeği &il' 

-·- Y..t, evladını, derdi. garya tanıyanlar çoktur. Fakat 
Ba,kalarından dayak yerken, DartiMefakahlar arasında rnek

biraz ditimizi sıktıktan sonra: tepi erine bağlılık <> şekilded"ir ki 
c.Pad"ıah 'ba.şı içini> diye bağırır- ~larmda dört, beş mebus da bu
dik. Fakat z.,keriyya Efendiye hmmak üzere eski ımezunlardan 
padi;;ah ha.ıı lalan para etmezıdi. lotaıııbulda bulunanların hemen 
Kaç 5opaya !it.yık görülmüŞ8ek oo- hepsi dün'kü merasimde bulun
nuna kadar yerdilc. Bir gün on mu~lardır-. 
beş .sopa.dan sonTa musluğa na&1l Darüşışefaka merasiminden o 
kottujumı> ve ayaklarımı suya kanaatle aynl.dım ki memlekette 
aok~umu ıben bilirim. Kaba ha· y~ar anane diye ne kalmıısa bun. 
tim büyüklü. Yemelchanede ar- !ara döııt elle sarılmalıyrz. Düne 
kadla.şımın ~fmı yem~tim. • ait fena terleri yıkaTilcen pek çok 

Bu Zekeriıı;ya E.fendi dayağın iyi şeyleri de manasız yere bera· 
cennetten çıktığına cidden inan- berce Y>lotrk. Darfuıoıelaka bile es
mış bir ~i!:mdı. Ba,,Iıca. düşmanı ki Ziraat V ekili Sabri Toprak. 
Cemal adında bir arkadaşımızdı. Beyazıt mebusu l'l-n gibi eski 
Sek.iz ae~e içmıde Cemal, disipli- mezunlarının candan gayret ve 
ne o kadar riayet e~. o kadar alô.kalarile, eski kökü az. ç.ok ya. 
uslu davranmıştı ki bir tek defa fatmak şeklinde ba:ki kalabilmiş
bile dayak yememişti. Tanı me.k· tir. Yanlış v e ıbir taraflı ölçüler-

bi bitireceğimiz auada bir guı. en kurtulara.k her )çtinıai kıyme_ 

Devlet Dealzyouarı 
i,ıetmesl iıanıan 
14 Ni SANDA N 

21 Nisana Kadar 
Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkıı Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Karadeııla battma _ Salı 12 de (Tarı), Per~e 12 de (Ankara) 
ve pazar 16 d& (Güneysu). Galat.& rıhtı-

kaıir ıiirat lıa- -
tzm1r aralık poetaııı -

ça.nakkale !lıl.ve pos-

tası 

N O T ı 

nundan. 
Salı ıs de (Çanakkale), Cumartesi 18 de 
(An&fart.&), Sirkeci rıhtımından. 
Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarşamba, Per9em
be, Cuma 16 da (Sus), Cumartesi 14 te 
(Trak) ve Pazar 9,50 de (Swı). Galata rıh-
tımmdan. 

pazartesi, Çarşamba ve cuma 8,15 tc 
(Trak). Galata rıhtnnından. Ayrıca Çar. 
şamba 20 de (An&farta), CUmartesl 20 de 
(Çanakkale). Tophane rıhtrmından. 
Salı ve CUm& 19 da (Seyyar). Tophane rıh-
tımından. 

Pazar 9 da (Bartın). ToplULne rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 te 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 te (Kadeş). Galata tıhtımın
dan. 
17 Nisan tarihinden itibaren Perşembe gün
leri saat 9 da ToplULne rıhtımından gidiş ve 
dönüşte Tekirdağ ve Geliboluya uğramak 

ve Ça.nakkaleden dönmek Uzere na.ve bir 
poota kaldırılacaktır. 

vapur ae.terleri l:•k)rmd• b• turlU m.!}tunat a.ptıda telefon nu• 
ınaralan yı:.::ılr &eentelar!m- öğrenilebilir. 

Galata S., Aeent.ıııı - Galata nhtmu, Limanlar 
Umum MUdUrlUğU binaa 
altında. 4236:.! 

Galata Şalıe Aoenteıllt - Galata rıhtnnı, l\bııtaka LI-. 
ll"&n Re: llğl binası altmd& 40133 

Sirkeci Şube Aceıd<!lll - Sirkeci, Yolcu e:ı! )nu. 
(2908) 

İzmit Kiğıt Fabrikuı Müdürü 

lıtifa Etti 
İzmit, (Hususi) - KAğıt fabrika

sı müdürü Mehmet Ali KA.ğıtçı va
zlteslnden çekllm!Ştir. Mehmet Ali 
KAğıtçı, fabrlka.nın kurulduğu gün

denberl bu vazifede bulunmakta idi. 
Türkiyenin ilk kA.ğrt mühendisi ve 
mütehassısı idl. Uzun seneler Avru
pada tahsilde bulunmuş, İzmittekl 
birinci, ikinvi ve sellüloz fabrikala
rının kuruluşlarında. ba.şlıca A.mil 
olmu~tur. Fabrika müdürlüğüne SU· 
merbank umum müdUrlüğU idare 
meclisi azasından Adnan Derkey ta
yin ed!lmi.ştlr. 

D iyaspis M ücad eleai 
Bursa., (Huaust) - Dut a.ğaçla.rına 

musallat olarak Bursa ipekçiliğini 

tehdit eden diyasp!s k~res!le açıı- 1 

m.q: olan mücadele nihayetlendlril -
mlştir. Bu mUca.de!ede 464097 ağaç 
llA.çlanmıı;ı, 4378 ağa.ca da anti para
zitli dal asılmıştır. 

1 Bursa (Husuoi) - İp.,kbö-
1 

cekç.illai İ,9ta;sy\onu bu aendti kur

sunu İpekböcekç.iliği Enstitüsü bi
l nasında açarak 18/4/1941 den 

itibaren tedrisata ba,laya<:ald:ır. 
Dersl;r- ameli ve nazari olmak 
üzere günıele iki eaat olacaktır. 
Ku11Sa dahil olmak arzuaunda. 
bulun.an istekWer müracaata 'bat
laml,..Jardır. 

* Şehrimizin bazı y.a.ğcıları bir 
kısım l.anıbul tüccarlarLnın yıenıi 
teklif ve taleplerile lkarşılafml§' 
!ardır. lsıtanb.ılun iki serrnay.,.lar 
firması, Bursa. yağcı1arınd.an tere .. 
yağı yerine krema iStemekte ve 
yükısek fiyat'lar teknf etmektedir" 
\er. Fakıat, bu tekliflere muhatap 
olan yağ;:ılarımız, krema istihsal 
ve ita:sını kabul etmem~ ve verl

len kaparoları iade e!ımek dürü9t
lüğünü ııöetermişl'erd:ir. 

YAŞA...'\IAK İSTEYEN IUİL
LETLEK ÇOK v<ı FA.KAT SAG
LAM ÇOCUK SAHİBİ OLMAKLA 
EllELLERlNE NAİL OLUKLA& 

Çocuk Esirgeme Ku· 
rumu Genel l\lerkezl 

%PARA 
\ H A.YAT YAaıtrınt( 

T. 1, BANKASI 
Küçük T........, H-'1on 

1941 İKRAMiYE PlANi 
KEŞİDELEK: 4. Şubat, 2 Maym, 

1 ~too. a lklııcıı.,rtıı 
tar~ yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000~ L. 
• .. 1000 • = 8000.- • 
2 760 :ıı = UIOO.- ~ 

4 

• • 
SG • 
80 • 

300 • 

-250 

100 
ıso 

20 

> = 20CX).- > 
=2000.-. 
= 8500.- ~ 

=4000.-. 
• 
> 
> =8000.- ll Lekeriyya [tendi kendi.ini kara te hakkını vermek ve normal şe

dut ağ'!_<;ında yakaladı, mektep- kilde yürümek zaman ı gelmiştir 
ten aleı:ıl.ma<Uo evvel bir defacık A . E. Y . 

______________________ ,, 

1 - Use olgunluk imtihanım vermiıl bulunmak. 
2 - Aldıklan mezuniyet d.iplomalanndakl kanaat notu iyi veya çok 

iyi bulunmak. 

3 - Olgıınlllk diploma tarilrinden bir seneden fazla mücldet ıı:eçıne-
mrf bulunmak. 

' - Sağlık durumu pilotluk hizmetine milsait olmak. 
li - Y89lıın en yulı:an 21 olmak. 

Not: 

BilAhare hava muayene heyeti tarafınd&n yapılacak muayene4e 

sattık durwnJan pilotluk sI!llfın& mUsa.lt görU!mlyenler lsterlerııe harp 

olaılıınun diğer srıurıa.rma verilmek ı:ıbl hiçbir mecburiyete tlbl tutul· 
ma.zlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularına göre muameleye tabi 
tutulurlar. 

Okul teclrisatı 15/Mayıs/9il de başlıya.c&ğınd&n talip ol&nların, 

bu!wıdtıldan aııkedilı: fl!belerine mllraca.&t edeceklerdir. AJıkerllk fU1-
lerl, y&ptrracs.klazı 8'bh1 muayenede mUsbet netice alanlar evrakları U. 
harp ol<uluna ııevkedlleceklerdir. (2822) 

Tlrldye Ca•uıt1an 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 188&. - Sermayesi: 100,000,000 T1!ı'k llrası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 1it'a. ikramlyıa veriyor 

Zira.a.t Bankasında kıunbarıı.lr ve ihbarsız tasarruf hMçlaruıda 
en az 50 liraaı bulunanlara senede • defa çekil<cek kur'a ile &9$
dakl plana göre lkum.lye dağrtı:lacalttir. 

4 adet 1,000 Uralık 4,000 lira il 100 adet şo llralılı: 5,009 ıın 
4 :o 500 J> 2,000 » uo > 4.0 > ~ > 
4ı > 259 > 1,000 » 
ff ,. ıeo :o 4.000 » ıeo > 21 > 8,ıoo • 

ntKK +.T: Heaapl&rmdald paralar bir •ene içinde 50 !tradan ..,a
ti dllıJlmiyıonlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.'rile ver!lecelltır. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 haZiran. 11 e,.ıeı, 

11 BlrincikAnunda çekilecektir. 

&CÇCK iLAN 

EN SER1. ' 

EN EMiH 
EN UCUZ 

vasıtadır. Abm, ae.tım, kira ıı,

!erinde ı, w 191li için istifade -

-- Dı:. İHSAN SAMİ 
Gonokok Aşısı 

Belsoğukluğu ve lht!lf.tlarına 

""'1 pek teeirH n tue 8'1dır· 
Dlvanyolu Sultanahmed tUrbeSi 

No. 113 

D01ff88 

BOBBOBOBi 
Emınıma Nimet Abla 11.-ı 
ıınQndeld mua,-ı_...ı• 

her g1ln baırt.aluı luılJol -· 
T ol. 34131 

DOJaOB 

,.. DO&'X'OIWdllYAGEB. ~ ç ı p R u T 

l "~~r~~- ı .~== ... =-=~~7Z-~ -· J-- 'lrJI • .... ... t ·= 1 ;aDJ 
Ta.nyo1u ortamnda Tel. 23334,) 'WCJ -
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- YALMAN - Basıldr#L yttr' 
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