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Kim Daha 
Evvel "Pes!,, 

Diyecek? 
Yaıan: Ahmet Emin YA LMAN 

. 1918 senesi ilkteşrinininı birin-
1 

eı ı:\İnü General Fon Ludendorf, 
Abnan başkumandanlığı namına, 
Alman hükUınetine ~u ihtarda 
bulunrnu§tu: 

«Sulha derhal talip olmak la· 
tırndırl> 

Eritre ve Habet topraklarında süratle inkitaf eden lngiliz tarruzlarmı gosteren harita 

O dakikada ortalıkta silahl~
rın bu §c.kilde teslimini icap ettı· 
tecek bir manzara görünmüyo~
du. A~an :kuvvetleri hfıla Belçı· 
kayı ve F ronsayı işgal ediyordu. 
Kıı.palı bir vagon içinde Alman: 
Yadan geçirilen Lenin ve Troç.kı -----------------...,..-.,-,.-------------------

:~ ~~~ aul~ı::::::;:~~~ G e n er a 1 M et a k sa s O 1 Ü m Döşe ğ i n d e 
lcrdi. Bu sayede §Bık cephesi or· 
tadan kalkmıştı. Şimali ltalyay~ 
Al'rnan • A vueturya kuvvetlen 
eo'kulmuş bulunuyordu. 

Ludendorfun bütün bu par· 
lak wnanzarnya ;ağmen, sulh ist~
lncsinin aebebi §Undan ibıırettı: 
Alınan milletinin smirleri bozul· 
ll"ıu~u. Zafer ümidini, zafer az· 
mini kayıbetımiş ve harıbe deva· 
ının beyhude olduğuna, kar~ı ta• 
rafın sırtını yere getirmiyc. k.ud· 
teti olmadığına karnr vcm11ştı. 

Resmlıniz General Metai.~ası 
ölüm döşeğinde gösteriyor. ~l.u~. 
le neticelenen hastalık 1 .. ıkıncı· 
kanunda başlamıŞtır. O gun Me-

d "' ·· d .. Pek taksaııın doğ ugu gun ~· . 
kları ziyaretine gelmı§lerdır. 

bnlarla meşgul olduğu sırada : 
soğuk almış, bademcikleri ikihap 
yapmış, fakat aldımnayıp her va· 
kitki şekilde çal~ıya devam et· 
miştir. Birden'bire şiclde:tli bir ha· 
raret baş göstermiş. de~~I ıı~e
)iyat yapıhnış. fn!kat .yı ~etıc.e 
vermemiştir. lngiliz. Akdenı.z fı. 
!osu kumandanı filonun ~8§ dok· 
torunu tedaviye göndermış, onu;ı 
müdahalesi ancak muvakkat bır 

, . 

İtalyanların 

Vaziyeti 
O mitsiz 

Adisababaya 
Çekiliyorlar 

Londnı, 3 (A.A.} - Reuter ajıın
eının aukert münekkidi 01:ncral Sör 
liubcrt Dough yazıyor: 
cAgordat'ın zaptı ve Habeşlstanın 

müteaddit cephelerinde yenl llcrlc
meler, rngiliz askeri kudretlnl ve ln
eııız nskert şeflerinin azimli harcket
lerlnl isbat eder. 

cAgordnt muvnt!akıyetı ve İtalyan 
lc rın, Keren gibi uzak yerlere kadar 

_ sUrUlmelcrl, tngfllzlerln pek yakın

da Asmaraya hUcum edeceklerini 
göstermektedir. İngilizler, bir dağ 
üzerinde bulunan ve çok mUhim bir 
Us olan Asmarndan Musavva Uzcrlne l 
lncblleceklerdlr. ı 

cBarentu'da İtalyan mUdafilerlnln 
hattı rlcatl ciddi tchllkt'ye maruz
dur. ltnlynnlar, buradaki motörlU 

1 vasıtalarını terketmeden kurtulamı

yacaklnrdır. 

~.ngtl!zlerin, lklncl taarruz hnltı, 

ınUhim bir idare merkezi olan Gon· 
dnr'a doğrudur. Somnll'de cereyan ~ 
<!eı. .. • .,_ ... u nda gelen ha
berlere bakılırsa orada lnglllzlerln 
hedc!ı Mogndlçlo limanıdır. 

< Bu Uç ileri hareketle Adlsabo.bıı 

iyilik hasıl etmiş, hastalık yine 
nüksetmiJtir. General Metak&M · kay.hetmişti. 
ölmezden iki gün evvel kendini tur: 

j 
etrafındaki İtalyan mukavemeti ta
mamen kırılacak ve iaşe kaynaklıı· 
rmdan mahrum edilecektir. Htıbc' 
yerlllcrlnln yer yer isyanı, İtalyan

ları Adisababa etrafında toplanmı -
Son tözü §U olmu~· ı <Yunan milletinin zaferine gü. yı.; mecbur etmiştir. İtalyanların Ha-
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BUGONKO SAYIMIZDA: 
~_. ŞG.bjr •e om.le.Jı:et bert-rl 

> Bir Röportaj: Deniz KurUarı Arasında. 

> Uzak Şarlt Meselesi. 

Yaz.nn: llihmmettl11 t'ı el 

Yıl: 1 - Sayı: 165 

Başvekil imiz 
Donavan'ı Kabul Etti 
Ankara, 3 (A.A.) - Ba1vekil Dr. Refik Saydam bugün ıaaf 

11 de BavekAlette Amerika büyük elçisi ile birlikte albay Do· 
n vası'ı kabul etmi1lerdir • 

A nkara, 3 (A.A.) - Albay Donavan Amerika büyük elçisi 
ile b irlikte bugün Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ıile Umumi 
Katip Numan Menemencioğlu' nu ziyaret etmiıtir. 

Vali D r. Lutfi Kırdar açılıı nutl<unu okuyot 

MECLİS 

alinin Bir 
Nutkıyle Açıldı 

cHarp ne znman bitecek? Na· 
aıl bitecek?> gıbi suallere cevap 
aradığınız zaman Ludendorfu;ı 
1 ilktcşrin 19 18 .. •~.n';:ıi?.de •. at.~ıgı 
adımı daima gozunuzun o~un.e 
getiriniz. iki fert orasındakı bu 
boğazlaşmada olduğu gibi harp
te de bütün mesele hangi tarafın 
daha evvel cpcs!> diyeceğinde· 
dir. Bugün ortalıkta gördüğümü.z 
büyük düellonun bütün hedefı, 
karşı tarafa biran evvel cpeal> 

venerck ölüyorum.> beşlstandakl vaziyetleri ümitsizdir.> 
========================::::ıı:::;============================ 

Musavvaya Doğru 
Geriliyorlar 

Vilayet ve Belediye Varidat 
Yekunu 12,54 7,378 Liradır 

dedirtmektedir. 

AMERiKA 
Dahiliye Nazın 

Diyor ki: 
Düelloyu lkar§ıdan seyreden 

bitaraflar, barometrenin artfk ln· 
gı!.terenin lehine döndüğüne k a-
nidirler. -.Bunl nn .fikrince İngil- " 
tere Afrtkaya ve Akdenizo ha
kan kaldıktan, İngiliz adaların
daki mukavemet ruhu dtmdik 

Nazi Tehlikesini 
Durdurmalıyız,, 

durttbildikten, .Aımerikn dört elle Ncvyork, 3 (A.A.) - Dahiliye 
ışc sanldckıtan, bütün Britanya Nnzın Harold lckes, tngllteroye ya
imparaltorluğu ayaklandrlttan, Yu- pılan tayyare yardımı hakkında rad
nanıstan ltaıyaya muvaffakıyet.l': yoda bir nutuk soyllyerek deml~tlr 
karşı gelıdikten, ltalyada dahalı ı ki: 
~phe çöktükten, Sovyetleri Mlh. c- Amerlko.nın mukadderatı ny· 
vere sokmııık yolu bulunmadıktan rıJmıız bir ,eklldc lngilterenln mu
&onra lngiltercye pes dedirtmek kadderatına bağlıdır. Nazi tehlike· 
itnkanı kalmamıştır. Alman!ar sinin dalgaları hayatı hıı.Uıımnıza 
bir müddet daha uğra,mıy~ de· gelmeden evvel onları durdurmayı 
vtım edecekler, fakat netıcede mümkün kılabilecek son şansımız 1 
tıpkı geçen defaki groi cpesl> 1 ancak yardım kanun projesidir. Bu 
deıniye mecbur kalacaklardır. kanun projesi bize ayakta mUcadc-

Al a imdilik bu hükmü le etmekle, diz çökmUş bir halde ya-
l._ , lmany k' t§ uzaktır Elinde .... mak şarUanndan blrlnl lnUho.p 
""41>U ctlnC: en ' l .,-- ya ödünç 
büyük kuvvetler vardır. Bun an ettirecektir. Kirnl:unıı ve . 
kuıı k ıherhaldc bir tarafa 1 verme planı. dünyaya. lıflhaSsa mU-

anara E .. ·kan kartalının dc-&ald ~-· fakat ne tara ar tecavızlere, Amcrı 
ıraca11..ır. be wemlyeceği hakkın 

. . k tarafa ve kuşuna nze 
Hnrıbin ıgayeşmı -ar§l d bir ihtardır. lngiıteroye yardan 

~I> .dedirtmek diye kbul ~er· .:eselcsl bir tıcart muamele değil, 
eek, Almanyanın İngiltereyı ana mevcudiyetimizin hayatı blr kısmı-
hedef aayacag"' ına ve başka tar~f- dır.> 1 k 

- Muza·· kereler neticesinde varı nca 
lal'da tedafüi bir halde kalacagı· ed 

im bir sulh ımkllnmı münakaşa en 
na hükmetmdk icap eder. A an. şt• ki" 
Ya. nın lnoihe.-ve tayyare ve. d~· na.zır demi ır . k tehdit· "' '_,, b Böyle bir ~y, anca 
1112.ahı ile olan hücumları, ır pı· <- ctıren fakat valtıerinl 
ı.....ı '·k· t p'"U 1 ı i yerine g "~e hücumundan evve~ · ı 0 ~ er n ri dediklerini kabul· h __ ...ı· Al aıtıe n 
~ırlığına benzer bir gcıyu!r. • tutmıyan dil Binaenaleyh HiUerln 

manya Jngihereyi istila içın her le mUmkUn r. d mUzakere 
~ide büyük ölçüde hazırlanıyor. muzaffer oımnsıı cak~ a;::lh ta bizim 
B k atla · esinde varı a !'1 rivayete göre bu ma 5 nctic "e dehşetli bir şeydir. 
bütün gemiler, bir romorkör tay- için korJrunÇ gl birini dtı~nmek 
rar~ainin aricasına ba~lanarak Bunların herhan l ö1dUrn1lye ,.e 
l'lgıltcreye parn§iitçü yagdıracak bile demokras~iz i mahvetmlye kA· 
~Qlörııüz tayyareler vücude ge· iktısadl sfstenumiz 
li"rncktodir. Hazırlık tamam olun· !idlr.'> 
c.a evvela bütün tayYare kuvve• 
tile Jngihcrenin üzerine çullana• 
ca", sonra bir istila teşebbüsü. >:a: 
Parak son bir koz diye talihını 
deneyecektir. 

E~ b · e d"ıyo R. ger ana gaye u l'Se n 
p <>rnanyada tahşitler yapılıyor~ 
1 ek basit ••• Almanya hu J,;uvvet· 
~ lngiltercnin bir Ba~kan cephe· 
eı kıı~ .. .. g--mek ve So ~ .. ıasının onune -,.. • l 
tı \'}'etlerle Balkanlan tazYik .,8 

• 

llda bulundurmak istiyor. Eger 

100 
Bombardıman 

• 
Tayyaresı 

Atlantiği Aşh 
8u••lt LIJlllall 111ee111te 

) _Havacı· Londra, 3 (A. ' reisi 

l _ı_ deniz ticareti odasının -y-
ll\. d"" -L-•m IO 

albay Jouc.U un ~"' ır born· 
)ediği bir nutukta, ı~o. ag h:...l.ir 

LAV AL 
İngiltere ile 

Harbe Taraft~r 

ALMAN 
Hava Kuvvetleri 

Dağı.ıyor 
Kahire, 3 (A.A.) - B. B. C.: Bri

tanya kılalannın Agordat•a girmele
rinden evvel, §Chlr kapılarında çok 

vtcldetH bit muharebe olmuştur. 
l n&'fll2:for blr çok esir ııınu~lardrr. 

Bu sene, İstanbul vl!Ayctlnln va
ridatı 5,677,00S, belediyeninki ise 
6,869,•l70 liradır. Bunu, vnll doktor 
LQtfl ı<:ırdann dUn belediye umumi 
mccllslnln şubat toplantısını açarken 
söylodtğl nulUktnn anlıyonız. 

Yekunu Belki de 
40,000, Fakat ... 

ltalynnlarrn, kaçmıya muvaffak o- Vail snnt tam 14,30 d:ı kUrsDye 
Janlarr, Musavvaya giden yol tızertn- gelm iş \'e nutkunda domlştlr ki: 
dl'! ve Agordat'ın 80 kllometrc tar· 

Londra, 3 (A.A.) _ Dayly kında bulunan Kcrren istlkametın-
Telegrnph gazetesi, Alman hava de çckllmektedirlcr. 
kuvvetlerinin Libya muflarebe Agord t. Erltrenin merkeü An
meydanlarında görünmesinden mnrnyı, Kmlden!Zdekl Musnvvaya 
bahsederken diyor ki : bnğlıyan mühim demir yolunun son 
j cAlmnn havn kuvvetleri, bü- ı l tasyonudur. Bu \!Chrln zaptı, strate-
tün Rumen hudutları boyunda Jlk bakımdan çok ehcmmlyetıldlr. 
b irçok hava fi loları bulundurmak DUn, asker bir s!!zcU, ltalyanların 
mccburiyetindc<:lir. Bu yüzden 1 Barcntu'daki vaziyetlerinin Bon dcre-
zaten :ı:aafa uğrıı.mı;Jtır. Geçenler· ce mllşkülleşti(lini soylemi~tlr. Bura
de Avusturyaya tayyare filoları dakl garnizon snhl1 yolundan knça

l gönderilmeai de bu zaafı duha mnz:. Rlcat için kendisine açık olan 
arttırmıştır. Şu halde, Büyük Br:- t k yol, dntlarn giden şark yoludur. 

- Arknd~lar : UçüncU intihap dev 
resinin Uı;UncU yıl ~bat toplııntısını 

açıyorum . Bu toplantı de\TCSlndo çn
lışmalnnmızın mUlılm hır kısmını 

941 butç<'sl teşkil edecektir. 
Daimi encümende hazırlanan vllA· 

yet ve bclcdlyo bUtçcsi Uzcrlndo mUş

ltreken ynpt.ığımız tctklkatta ' 'llll· 
yetin varidat ''e masrafı ve belediye
nin do ynlnız vnrldnt yekQnlarını 

tt!!lbit cttilt. 

Belediye masraf kısnnlnrı d3 lk· 
mrıl edilmek Uzer dlr. 

OiO bütçesi varldo.tmıı nisbetlc 
Lo (1 3 (A A ) _ Müıta· tanyayı istila için A~.nanyanın 

kil F;anr:ı~ ajans; bildiriyor: Al- elulindekancak 6,000 tayyare bu-

l 1. d e naca tır. man arın eme ı, onanmanın v 1 . 
Şimali Afrikanın te11limi bile da- «A lman hava kuvvetlc;n hem 
hil olmak üzere, her eahada, Balkanlarda, hem Akdcnızde ve 

" Kadınlaşan 

\'ilAyet kısmında 123 bin lira ,.c lıe
Jcdiye kısmında dn 336,0SO lıralık 
bir noksanlık vnrdır. 

Bu 'aridatı 939 S<'nc ini esas tu ta-
rıık aynl zamanda 910 scnesı altı ay
lık tnhsU bnın '\ Crdığl kanaııtl<"r öz 
önünde tutularak tahmin cdllmlştlr. 
Vllı'lyct ve b ledlye mnsrııt bUlte 

ı;ln S"<'lin • ihtiyaç eşyasının flyat 
lrrındn artış olduA'tı için bütçe ma" 
rnflarını da arttırmak mecburi) eti 
dt. kaldık. Diğer kısımlaı da mUm ,Ur 
olduğlı kndar tnsnrrufo. rıa~ et ctt k 
Yeni yıl bUtçemlzl vukuflu tetklklr l-
zc arzcdcrkcn devnmlı nnıvafCakı
yetıer clllerlm.> 

Vnllnln bu sözlerinden sonra 911 

blltçcsl tetkik edilmek üzere bllt c;r 
encümenine hııvnle cdıldl. Rııznamc
dc 6 maddelik bir teklif vnrdı, ıut ol
duğu encUmcnlcre ' 'erildi. 

Gelecek toplıınlı cumıı ı;-UnU öğ· 
leden sonradır. 

eniyet ,, 
FraMa ile lngiltere aleyhine İş bem d e lngiltere adalanna karp e· A .k 1 M ı 
birliği yapmaktır. l§te tam bu barli~k~t ~~~~acak derecede k uv- ır merı a 1 uharririn ddiası: "Asıl Harp Mes'ulleri Hitler, 
anda Lava!, Ahnanların bu sa- vet egı ır ... !t Mussorn· D "' ·1d· Y · N ·1d k• K d R h 
yesine aıet oımak üzere bir 10 bir- e·ır D f da En ç k 2500 .. 1 1 egı ır • enı esı e ı a ınca a at 
Jiği parti5i kuruyor. - - .i Ve Luks ptilasının, Mertlik Hislerin·ın Yerı·ne 

F k. -t T K il Geçmesidir.,, Bu parti, ransanın, es ı mu • ayyare U .lnmtŞ 
teHki aleyhine nar'be girmeaine Amerikanın tanınmış muhıu- Mertlik ve kadınlık idealleri ara- esaslı surette münııkıı~ ediJmiyc 
taraftardır. Vichy hü9ciimeti orta· Londra, 3 (A.A . ) - Sunday rirlerinden Roy Hilbon ortaya bir ısında b ir muvazene 'bulunamazsa değer, 
dan kalktığı :zaman Pnristc kurul. Times gazetesinin havacılık mu· rın:r.nriye tmıf(ır. Diyor ki: cHar. medeniyet yaşıyamaz.> Amerikalı muh rririn dikkate 

dü,ünülen tıük\ımet. · te hnbiri diyıor ki: cAhnan hava bin asıl meşulleri, Hitler, Musso· Bu fikir Amerikadn b üyük aln. layık yazısını üçüncü aayfnmızda 
;;ı;;;e bir partiye dayan caktır. 1 kuvvetleri hakkı~a bitaraf kay· lini değildir. Son harptcnberi kalar uyandırımı!J, canlı münake- okuyacaksınız. Bunun leh ve 

Maret&Jin, Lavali kab ineye na~lardan ncşrcdıle~ ~~kkamların artan rahat, uvk ve lüks iptila- ıalarn yol çmışhr. Mcımlcketi- a leyhindeki mütalealnra aütunla-
sokmaktan imtina etmesi ve do- ı çıogu hayal mahııulud.ur. . ısıdır, Medeniyet kadınlaıımıstır. rnizdc. de dikkati celbetmiye ve rımızdıı ecvc seve .yer vereceğiz. 
nanmanın ve Franaaz m üstemle- Almımyanın 40 bın tayyaresı ======;====================~==~;;;;;ıı,;======~===~= 
kelerinin tamanıiyeti hakkında bulunması muhtemeldir. Ancak HİS MASTER' S vo ı" CE 
Amerikaya teminat vermiş bu· bunlann 18 binden azı muhare· 
1anınuı, Alman tazyilderine kar· be tayyare11idir. Yalnız 6 bini, 
p "en açık bir cevaptır. (Oe\'llmı: Sa. IS, Slı. 4 te) -

1940 Harici Ticaretimizin 
Yekônu 180,369,000 Liradır 
Ticaret Müvazenesi ihracatımızın 

Lehine Olarak 
42,523,000 Lira ile Kapanmıştır ~~ taraflarını bulup §~ .,,eya .. 1ı; tü: ~~ nıemlckctini içerıd~~ çok: 

t\t ebılırse buna da diyecegı "!° l 
ttı r, Ağır bir zahmet bedelı 0 

" 

Aladan Boğazdan geçen her §ey 
llıanya için. kardır, 

le Aklın gösterdiği manzara böy· 
y 0lırna'kla beraber hiç uyuklamı
k a, Yalancı emniyet duygularına 
r:tl'1ınıya gelmez. Harbin bu ta· 
l'tı.ckr:1 . Yayılmasının önüne . geç: 
•a'b ıçuı Yegane çare, kendı he 
d 1~1~11. hic;tbir zaman cpesl> 
a:ı~~cceğimizi, mukavemete h~· 
tlıa dklcdğimizi karşı tarafa daı· 

d tav.varet1ının, ~ 
bar ıman u Atl ti"' . aı· 
arızaya uğra~a~an an gı 
t wını bildırmıştır. B 
ıgVasinngton, 3 (A.A.~. - e~ 

R os~veltin layihaııı .. bugun, d"· 

Jstaıistik umum müdürlüğü ge- ne.sindeki ithalat ve ihracatımızın 
n yıl için<lcki harici ticaretimi· yekunu 245.638.000 idi. Bu va-

ç~ tcsbit eden istatistiklerini ha- ziyotc göre. 'harici ticaretimiz 
2\ıamıftır. 

1

1939 senesine nis~etle bir gcri
zı Avrupa~ın harp ~a}in?e bu.lu~- leme gös~eıımekt.e nı: de bu ge-

ına ragmen hancı tıearetımız rilcme, bırçıo1c: ıthalat mad<lcle-

llYurnıaktır. 

0 
meclisinde muzakera e .~ 

busekan. Müzakerenin üç gün uu• 
)ec tır. _J. d " w. nnedilma.te ır. 
reccgı za . ··~ek memurin· 

Hariciyenın yu . r. 
b " . kongrenın kanun a 

rından ırı,l k hafta sonundan 
ih 1 ge ece • · 

y asın . edeceği kanaatını 
evvel tasvıp 
~östermişt~r, 

b~a.s in\işaf kaydetmektedir. rinin harp dolayısile azalmasın· 
ır • ·tıı ı·t k d" Geçen yıl umumı ı a a ııı:ı•z dan ileri gelme te ır. 

68. 92 3.000 lira, ihracatımı% ıse 1940 aenceinde harici ticaret 

1 l l .446.000 lir~dı~.I I . . muvazenomizde 42.523.000 lira 
Geçen aene narJÇ c a ı~verışı-

iz bu .aurctle 180.369.000 lira· miktarında memleket lehine bir 
ük bir yekun tuhnu,tur. 1939 ac· faıık vardır, s.bibinio SOIİ! ( Reklim d elildir). 



z VATAN 
, ~ 

-----~-------------------------~ 4 - 2 • 941 

1G!ÜNIDl!E~ 
, m''ı ~f 

,... 

·~ ·Şehirve_Henıleket Haberleri 
---YAJAH: M.SAMi TEZi$ __ _...._ ~~ 

Susma, Konuş! Ta ki, Senin Bir 
Kızıl Gül Goncası Dudaklarından 

Sözler Dökülsün f 
-48-

Üçüncü Ahmet oturduğu diva- ı - Ti:l muradın izhar eyle lb-
nın usıunc scruen ipCA ortuler Ü· rahim 1 l:sız fuemı eurur ve zev~i 
Zt:r.nae Kaynrak .:>armaza yuıa'.i!- pur nur ıc;rc puyanız. Oı.mıya ii:i, 
lı ve Kıymettar yuzuıderle doıu c<ncmmvetsız bır nesne içın brzi 
bı.r ~nam eııne benzıyen elıenni bu hnıetten bi.dar eyleyesın. 
ona uzattı. 1 üedı. 

Lıcnç kız, bir ceylan ürkekhği- 1 Hüku:mdarın yanına kadar iler· 
le, auucı .. unrı ıhtuasıa tıtre.> en l.yen brahım l"aşanın rengi uç· 
~---·u.ııa ba11.ıyor, sert ve haşın muş, her zaman neşe ve ,etaret 
~..ı ....... ıınaı:rnln ıçtm;:ıp eaerek ktvılcımları parhyan gözlerinin a
ııı .. 1.ıUJll bır tcve'tc;>Üıle güliımse- detn feri ka9111ıştı. 
ıı'lı,Ye çaıışıyordu. Uc;üncü· Ahmede yalnız kal-

'-'lruncu Aı met, onun bu mu- mak zaruretin·i anlaUı ve onun 
nr.ı ı;&,.ışıarını derin bır mesti i- SafJnazın b.u.ş.:k odalardan birin
le seyrederek: de istirahat eylemesi için vaki 

- !>atmaz görürsün ki, bir Gü müsaadesini müteakıp: 
ıısıtana benzıyen 1bir alem ıçere- _ Şe\/!kctlu hünıkarım. Cenahı 
) ız. !>erçclerın cıvıltısına ve ku§· ;ı_b ı· 1. · • b. · ••t · b ra:o ı tan u ve ı nınıetı unımıet 
ıarın o uşune enzıyen sazı sus· . . . ~ . 
uırauk ve kelebeklerin uçuşuna efendımızı tahtı alı bahtı Osma-
şeoıh raksları durdurduk. !:Sunu nilerinde .<laim ve berkarar bu
> ap.ıüa ancak bır bü1bü1un nağ- yuI'6Un. 
... esını bittiın ıbu §Cyiere teı;.cuı 
c.:tiŞUllıZden ileri gelır. 

\_..ınar çeşm ıle ourbülün nağ- (1) 'OçUncU Ahmedle damadı ara-
.1.e> e ıpnoa.rına ınıızar eyıerız. smdakl hususlyeU ve hükümdarın 

~usma, konu:; 1 1 iı. ki, senın bir 1 vezirine derccel merbutlyetlnl şu ve
r..ızıı gul goncasının esrarıı kıv- . s., ıı. pek iyl tebarüz ettirmektedir: 
r.mıarını andıran dudaklarının 1 cBenlm canımdan caz vezirim mu-
.aı>ıı~.:ıan do.11:utece'k sözlerle hlbbl sadıkım lalam, 

gnşyolalım. Mesruriyet ve mah-ı cHıı.k cellc vOU. senden gayri bana 
z.uzı.yetımız. artsın.. . vezir nasip etmesun. Bugün mahut

ou k.ıdar bır ıutfu da bızden lnra tehevvUrtlm olduğundan rutbu-

ı;aydı suamn, konuş! '\1.lcudunu tekdir eyledim. Allah bı· 
dıriğ cy~emez.sın 1sunırım. ~ yfıbis ke!Cımlar ile vücudü 1Azımill-

Hukirmoann kendısıne konuş· lilr ki, b3na bilmem ne oldu. Böyle 
mak müsaadesini bahş ve hatta olacak iş yoğrydı. Ciğerim pUryare 
ounu bır ıütuf olarak arzu etme· oldu. BugUne vll.ki olan keyfiyet eğer 

!::>ahnaza sevgıltsınin halasını hatırınıza ıllet olursa beni fiı•aşlara 
ı .yaza tırşat baıışeyıemıştı. dUşUrüı Uz. Zira ihtiyarı olmnyup 

Gcnr •kız uzun uzadıya tered- bilmem sevdayı emrıızım hareket mi 
<.I ~de lüzum ogönneksızın: etti? Bu hususu bilkUlliye feramuş 

- Derunumuzu bir keder sar- edersiniz beni yeniden ihya etmiş o
mış, kalbımızi bır endışe burü- ıursunuz. Ve illa ahvalım gün begün 
muşken iltıtatınızı meserret ve perişan olup hayatımdan ümidi kat
mcmm-!_nıyeUe karşılıyaınryorum, eyleyesiz. 
1'e\Kctıu ısuıtanım. Hazreti Allah vo resulullah aşkı-

\,-urıı&u bu .ı-;eaerin tesiri altın- na viikl olan keyfiyeti hatırdan fe-
da. ezılip durmaktayım. ramuş buyurasız. Bir elmas Mtem 

Ucur.cü Anmet onun ıstırap ve gönderdim. Tnkmrp bnna merhamet 
enıd~,e ıçin<le oldu~unu işrtınce eyllycslz.> (Hazincl evrak tetkikatı. 
.., vuK bır mera'k ve taaccupıe: Ahmet Refik) 

- Sen pad~ahı cihan :Sultan 
•• ımcaı :,dıı,,ın ma.nul.r..>el ....... u. 

61n ve ~tc görürsün .ki, esiri hus
uıın ve müştakı l\ıtfün buıunu· 
;orum. 

l ız emreyle! Arzunun ferma· 
nım mısıllu dünyanın her buca
Kında 1azimüıicra ve vacıbülinki
; at olouğunu o zman tehmeder-
11ın. 

- Ben sultanı aliyyetüşşan ke. 
runeı ıttet vesımeruz !- aı.rna sul
t .. ıı eicnaımıı.aen bır kışının af 
"e merhametın nıyaza gelmış· 

.un. 
t1u niyaz sır.ısında 

mchabctlu gehinşah 
kudrctlü. 
hazretleri 

•t.ırııt buyurup carı:yclerını gor· 
C..'1ıer ve ıttıfatı şehnyarılerin 

ana ıbuı.l buyurdular. Zatı hü· 
, ; un.arının lUlUt Ye atıteUeri· 

ne sığınarak ol kişinin afhnı niyaz 
e,, ıcrllll. 1 

- 1 iz söyle be Safinaz. Se
mn brr arzunu yerine getirmiş 
v.fficl.K. bcn.:ın ıçın bııısi surur ve 
" ...... eı gurur oıacakur. 

.ı. .nci2. uçuncu Ahmede Hı
.ı;ır hakkında izahat verdi ve onun 
ın .... eaı.gı o.r aeoepten otiıni ya
•• illanıp Ağakapısma hapsedıımış 
1.11ıt1ugunu anlattı. 

uçuçncü Aıimıedinı hafızasın
da bu ısım bazı muphem hatıra
.ar canıandırıyıordu. Bır lahza 
'4Uşunau. Hu mmın hangi vesıle· 
ıcr ııe kendısıne tekrarlanmış ol
uugunu hatırıamak istıyordu. 

r 
Soruyorlar? 

Bir talebe \.elisl soruyor ,.e dl· 
yor·ı.ı: 

ltlaarif Vekiletı, ree;ıni mek
tepıetde 1ki ı;ene ayni ımııft». ka
lan talebeye belgeu tall'lte adım 

vererek artıK ret>ınl mckuıplerde 
okuınıuarına ııııısaalle eıuııyor. 

Hu !."OK (loğru bir tec.ıbirdır . .uu 
6CJJC teıııueuik edereK aynl sınıf
ta kalan bır talcbeııııı ayni ııınıf
tıı. '\e &;)ni meu.tcııte tutulması 

ınekteoııı dı lplmını bozablllr. ı-·a
kat \cim et, bu gı.bııeriıı busu ı 

lıı;elerde okwımlaruıa musaade 
edıyor. del ıseııe doııen bır t».!e
benın resrııı ıııcxwplc.rln di::.ıpıı

nınl b<ızru:ağı ıııunııUi ne katar 
1110' ı•ut ı e nyııl ihtınıal bu5u!lt ıı-
6tller ıçın do.hl varit ı.lt:ıl(ıl mı· 

dır 't uusu ı .lı!>ttlerde lıUJuıuın ta· 
ıeh<:nin ıııulıtclıt olduğu da. du
şunulurı.e ha,) laı.lııu.aıı, tembelim 
tt:ıı baş kıı. dırıı.ıııQ·an bu gibl 

tıılebcrun hususi ıneı.teı>lorln ~ 
vıt!ilnı daha tıızla bo:r.ıtlıılecckle

rl pek tabiidir. Bir kıı. talebe ve
lbıl ıfatılc bu "mütalbyı serdet
nıekte haklı olduğumu 7.&nnedl
yoruın. i\ltıarlf 'ekllletl bu mev
zuu !Uzumu kadar el!ernmlyetle 
tetkik ederek bw;w;I llııeJert de 
tembel \'e Jıaylaz talebe yatağı 
olmaktan kurtarmasına lmklıı 

yok mudurf 
\.., ____ ,_ __ -' 

Ad/; yede: 

Kasımpaşa Cina
yetinin Tahkikatı 

Talebeye Yardım 
• • 
işi ilerliyor 

!Piyasa Haberleri: 

ihracat Lisansına 
Ait Muameleler 

ihracat tüccarlarına lisansların 
Ticaret Vekaleti tarafından ve· 6titftn Mcv!ı. ı adınlar 

lrh ır ilk Hamlede Yemek, Sonra Yurt rilmeleri lisans işlerini güçle~tiri-
yor. Ticar~t V eıkaleti bunu tak-

Altı sene evvel Kns~.npaşada dir ederek bnzı tedbirler alınm:ı· 
işlenen feci cinayetın f'Sas hc!'a::>t I lvıeselesine Çare Bulunacak sına karar vermiştir. 
katıl Zekinin öıumü ıle yaka ıan· Vekalet lisans bürolarında ça-
mıştı. Cınayelte üdncı derecede Yüksek tnhsil ıtalebesi için dtaç binayı -birleştirmek suretile lışan memur .kadrolarını genişlet· 
rolleri ola katıl Le.K.ııin kardeşi açılması düşunulen yurt meseıesi bütün be.kar talebe için umumi n miş ve bu işte çalışan dairelere 
.lı anla, eniştesi l ayyar, dört uzerınueıcı tet.;.[Kler devam et- , bir yurt kul'1JJ'lak. 1 ek 1 • 
gun ı ı.ik soı.,,.udan sonra dün Mud- ı•ektedır. 1kı"ncı·s1·, bugün irin, ld k a tamim er gönderer İş erıni ça-

c •. ,. 
0 u ç buk yapmalarını bildirmiştir. 

aeıumumı.ıge tesıırn edıımı.şter-
1 

t:hrçoıı: bınalar gezılmiş, fakat muntazam addedııeoılecok yurt- 1 lstanbul rhracat birli:klerine 
dır. Zeıdnın bahçesinden çıkarı- bunıarın hıç bırısının arzuya uy- lar h~ricınde kalan bUO - ~O~ :~- gönderdiği bir tamimde Klering 
ian kemikler de telıı:rk ıçin Adli gun oımaoıgı goruımiı§tur. Ge.ıi- l~beyı barındıraca~ .. d~_ha kuçuk ile ticaret yaptığımız meımleket
Tıp müessesesine gönderılrniştir. 1 ıen bınaıar arasında I· aıtınteıki bır yurt aç.mak. Çunku maıum ler için tacirlerin alacaklı oldu-

Bun arla ·berb•ber yakalanan medrescıer, lbrahım Pa"'a mecıre- ıd ~ ·· ere bugu· n altı ila sckız .. .. 0 ugu U.t: ğumuz memieketlere lisans isteme 
Zekinin kız kardeşleri Nurıye, seaı, Asxeri ma'tbaa yanınoaki yüz taıebe yurt a.d.dıne layık melerini veya az lisans istemele
Nenat ile Tayyarın kızları Nczı- dıger bır medrese buıunmaktn· g?rüle~ı~ece.k olan yerlerde ve rini bildirmiştir. 
he ve necile dü; serbest bıra1<ıl- dır. hıç de ıyı bulunmıyan §ar:ıar al- ı Telgrafla li6ans istiyen tüecar
mışlardır. Son verılen ıbir karara göre, tında barınmaktadır. Bu ışın ge· )arın telgrafları kısa yazılıyor. 

Yükscık tn:hsıl taıeıbesi ıçın ouU lec~ yı~. baş~nd~ toptan haııedıl- Maksat nnıaşılamıyarak ve tdtrar 
kişuı.K bir yemeıı.nanc açııacaıt'tır. mesı mu:nık.un<lur ... Hu olamazsa sormak lazımgeliyor. Bu nrada 
bu yemeıımaneye en muvatık bi- bu aıtı ııa sekız yuz talebeye d.e da zaman kayıbo luyor. Bundan 
na 01araK !:>uıeymanıyeOekL eski mutıa ·a iyic~ şartl~r altında b\r 80"nra lisans isüyecek tüccarlar 

~ark D~miryolları 

1\1emurlarının Davası 
İkinci Ticaret mahke:mesi dün Vn,;:ıtlar muzesının lbuıunaugu barınma yen tedari"k o lunacak- talimatnamede yazılı şekilde ta-

Şark D~miryoıları e~i memurla- ı medr:se tesbıt. ~ılmiştır. . .. tır.> lcp!e bulunacaklardır. Tnmımde 
rından Mehmet Mevıut ve Meh· Vııayet t'artı ıdare heyetı rcısı Ha:ber aldığrmıza göre yurt bu da yazıııdır. 
met üçmcn tardmdan ~rk De- Reşat l\ıım~.roğıu, .y~rt m:selcsi meselesi İstanbul Parti teşkııutı bl·,. ••·•lıde 60J,OOO 
miryollnrı şirketi aleyhıne açılan hakıcmda dun kendtsıle goruşen tarafından esaslı bir surette ele "" .. 
davanın tet'kikine devam etti. bır munarrırımıze ~unları söyle- alınmıştı_r. l\laarif Vekaleti, Vila-

1 
Lir .J.k Ulr _cat 

Bunlar şi11ketten ıtaı-.minat isti- miştir: yet ve Univenıite ile it beraberli-
yorlardı. :;iirlketin eski memurla- - .~u~ işin~~ .~ki s~fnası va~· ği şeklinde yakında faaliyete ge· Dün yabancı memleketlere 
rından yüzlercesi verilecek ara dır. Bırıncısı, buyük hır veya bır çecektir. j 600 bin liralık ihracat yapılmış-
kararını beklemek için mahkeme- ! · • tır. Hele H.omanyaya gönderilen 
ye gelmişlerdi. Bunlar; ar.kadaş- F tt 1 t•f d • E • ı ? 300 bin liraıık paı.1rnk, Romanya 
lan davayı ka1:anır kazanmaz 

1 

lfSa an S .. a e ffi} tffilŞ ef • ile ticaretimizin son Türk • Ro-

hepııi birden dava açmıya ve §ır• 
men anlaşması dairesinde yürü· 
düğünü gösterdiğınden mühim 

ketten yarım ımilyon !ıra kadar y 1 M 'f · · ı • K"' 8 
bir para ısıemıye ihawıanmış a nız anı aturaya Yuzde Eılı ar ıra- sayıımaktadır. Dığer ihraoat maddeleri ara-
bulunuyorlarıdı .. Mahkeme _dün.kil Kılm ş iken Mag"' aza cahipl ::ı.ri sında, balık, çiğ deri ve tütün 
kararında vaktıle asııye dordun- "-" ""' vardır. 
CÜ ceza mahke~eısine v.enlen ve Bu Kararı Her Eşyaya Teşmil Etmişler 
lastnen yanan bır tazmı.nat dos· 
yaaile şinketin tasfiye memurla· 
rının dınıenmeaine ve tir.ketın da. 
hili nizamnamcsının b3 ünciı 
maddesinin tetkik edilmesine ka
rar verdi ve davayı 7 mart saat 
1 3 buçuğa talik etti. 

Ezilen, Yanan ik! Çocuk Öldü 
Bir tramvay arabrunnın altın

da kalarak yaralandığı için Cer
rahpaşa hastahanesine kaldırılan 
he§ yaıınoaki Necmi işnündeki 
9oc.uk dün öhnü~ür. Tabıbi Adıi 
Nuri cesedi muayene etmiş ve 
Morga kaldırılmasına lüzum göıs· 
termiştir. 

Fiyat murıılcabc komisyonu mas- ra yüzde elli zam kabul ettik. Nlte
rafları yüksek olan mağazaları kcn- itim bu gibi mağazalardan yüzde yir 
di mUracııatları ile lUks addederek mi beş eksiğine diğer mağazalardan 
yalnız yUnlü ve ipeldi ve pamuklu ku almak kabildir. 
maş fiyatlarına yüzde elli kCır had- Bu kararın yanlış tefsir edlldlğl, 

d: kabul etmişti. Bazıları bu kararı ve fhtlkCıra sebep olduğu yapılan 

yanlış tefsir etmişler, ve yahut ta kontrollerden aıılaşxlryor. Bu gibi 
fırsattan istifade ile bütün c;ıyalar mağazalar yUnlU, ipekli ve pamuk
hakkında bir ihtiltCır veailcsi yap- ıu kumaşlar haricindeki eşyııya dn 
mışlardır. yUzde elli kfU' koyuyorlar . 
Beyoğlunöa bir çok dUkkllnlar bu Hatt! Beyker mnğnza.smın kundu 

te:fslre iştirak etmekte6irlcr. Nite- ra flyaUannın fazlalrtı dolnyıislle 

kim fiyat murakabe komisyonunun haltkmda takibat yapxldı. Bu mUes
verdlğf ka.r~r çerçevc3i haricinde ka- sese lUks mağaza olduğunu ve ) üzde 
lan kundura fiyatlarına bnzr mnğa- cm kt'ır koyduğunu söyledi. 
zaların yüzde elli zam yaptıkları gö Tekrar edeyim ki, manifatura eş-

Yine bir kaza neticesinde ya- rülmUştUr. l<'iyat kontroıu neticesin- yasından başka ihtiyaç eşyasına yUz
nan beş yaşındaki Aydın da öl- ct._ vaziyet tN·blt edllereJ{ bu gibiler de elli kCır koyamnzlar. Konursa lh-
müştür. Tabibi Adli Enver Ka- 1 hakkında taldbııt ta başlamıştır. tıka.r olur. 
ran göımülmesine izin vermiştir. B 1 d' ıı. M .. d .. ·· 

0 
e e ıye Ktısat u uru 

Tramvay Bandajı Getirtilecek 
Sanayi Bir:igi Bugün 

Topl nacak 
Bugün saat 15,30 <la Sanayi 

birliğinin yıllrk toplantr.ıı Ticaret 
Odası salonunda yapılacaktır. 

Bu toplantıda senelik çalışma-

lan neticesi ve hesaplar umumi 
heyete bildirilecek ve yeni idare 
heyeti seçilecektir. 

Toplantıda İstanbul Parti ida
re heyeti reisi Reşat Mimaroğlu
nun da hazır bulunacağı söylen
mektedir. 

Peynir Fiyatlarına Zam 
T rakyada da peynir fiynlları 

bir kiloda bet lkuruş artmıştır. 
Bunun için bure.daki peynir fi. 
yatlarına da beş kuruş ilavesi ka- I 
rarla§tırılmıııtır. 

Yapılan bir ihbara !bakılırsa 
beyaz peynirden sonra ka§er 
peynirleri de yavaı yavaş piyasa
dan kaldırılmıs, evvelce 60 - 70 
kuruşa satılırken fiyat timdi 105 
kuruşa kadar fırlamış. Bu ihbar 
tetkikten geçiriliyor. 

Ne Diyor? 
Belediye iktısat müdUrU Saffet, 

tu mesele hakkında dUn bir muhnr
rlrimlze şunları söylemiştir: 

- Fiyat murakabe komisyonun
da masrafları yüksek lUks mağaza 
addedilebilecek dllltkünlaı· için yal
nız yünlU, ipekli, pamuklu kumaşla· 

Tramvay idaresinin Romanya
dan sipariş ettiği 800 bandajın 
biran evvel getirtilmesi için uğ
raşılıyor. Münakalat Vekaletinin 
kendisine ait siparişler için Ro· 
manyada bulunan heyeti bunu iş 
edinmiştir. 

Onivenite Rektörü Cemil Bilsel'in mutat çay ziyafetlerinden biri, 
dün Hukuk Fakültesi aon sınıf talebesine Üniversite salonunda 
verilmiıtir. Resim bu ziyafetteki aamimi toplanhyı ıöstennektedir. 

Çıy Geldi 
Mersin yolu ile lstanhul güm· 

rugune <>UO kilo çay geimıştir. 
Bu çaylar en iyi kalitedendir. 

Nafıa Müstetan Gitti 

Nafıa müsteşarı Hüsnü Kartel 
birkaç gündür İstan'bulda bulu
nuyor, tramvay idaresine ait ba
zı işler üzerinde totkı1der yapı
yoı:ıclu. işini bıtiıımiş. dün ak~am 
Ankarnya dönnıüştür. 

Prens Halim Vilayete Cins 
Aygır Hediye Ediyor 

Prens Hali:rn, Alemdağında 
Baltncı çiftliğinde yetiştirdiği 
cins aygırlardan baz1larını Ayıgır 
deposuna vereceğini lstanbul vi· 
!ayetine bildirmiş.tir. 

B. Mavrudi Annesini 
Kaybetti 

Taymis gazete.sının İstanbul 
muhabiri B. Konstantin Mavru· 1 
di"nin annesi Bayan Julia Mavru· 
di uzun bir hastalıktan sonra ve
fat etım~ir. 

Cenaze merasimi, bugün saat 
15 de, Şi~lideki Rum ortodoks 
mezarlığı kili.sesinde yapılacaktır. 

Değerli arkadaşımıza uğradı· 
ğı hu acıdan dolayı taziyelerimizi 
bildiririz. 

.ı ŞUBAT 19U 
SAL 1 

YIL: 1941 - AY: 2 - Gün: S3 
RtJm: 1856 - 2 nelkiııun 22 
ııtcıtt: 1359 - Muharrem: 7 

\'AKİT ZEVALi E~·ı 

G'ONEŞ: 8,08 1,39 

ÖGLE: 13,28 7,59 
lKlNDl: 16,12 o.•2 
AKŞAM: 18,80 12,00 
YATSI: 19,59 1,33 
!MSAK: 6,27 11,58 J- akat buna muvaffak olama· 

makla beraber Hızırdan kendi
sıııe v~zır ve .damadı tbranım 
ı aşanın bahseylenı: olduğunu 
.ahattur cdebumişti. Hükümdar, 
ı oranıme danı!iffiadan bir iş yap· 
ı:.amağı ve hatt.iı onun rey ve 
muvatakatini inzımam etmiyen 
L.r ımaslahatı kendi arzuları da 
hı olsa mcvkü fıile koymamağı 
ıtiyat edinmişti. ( 1 ) 

tura ınf'ktup yazmamı ııöyllye<'ektL Sonra da. 
unutnr~ktı. Her l}f'Y bitecekti, bir birimize 
yabancı olacaktık. Iııhrap dolu ruhumdan 
gelen şu ııözlcrl ona söylemek istiyordum: ÜZÜNTÜ 

merdivenleri lkl,er ikJ!]er koı,arak çıktm1. 

Oclasrnm numamııını bUlyordum. (H8) idi. 
Kapıya gelelim. Biran tereddüt ettim. Ya 
daha uykuda ı~e. ya onu yatakta bullll'8amM 
Fakat her ~ye rağmen cesaretlml ele ala· 
rak kapıyı vurdum. 

Bu sırada salonun kapısı ya
vaı yavaş açıklı ye eşiğinde sad· 
r....zam lbrahim Paşa göründü. 

Hükümdarın huzuruna bilu ıs· 
tizan girilmesi ve bilhassa hal~ 
vet eıraısında bu halin vukuu gÖ· 
rühnüş ve işitilmiş şeylerden de
ğıldi. Üçüçncü A'hmet kaşlarını 
çattı. Bu sırada lbrahim Paşa, 
yerlere kapanmış ve: 

- Size derhal ar:zı icap eden 
bır ~kııi rnühimme vandır. W'u
zurunuza kabul olunmak için ruh 
sat ve cürctimin affını niyaz ey• 
leri:n. • 

Sözleri duda'klarından dökül-
müştü. 

.. :r.amın pek mücbir sebep. 
lcr dolayısile 'bu hali ihtiyar ey· 
lemiş olduğunu düşünen Üçün
cü Ahmet: 

- Slz:I !:Ok r;evlyorwn, gittiğim için Ç<ık 

bedhahtnn. Hayatımda klmse)1 ııevmemı,.. 

tim '\ c bir daha da ııeveınem. 
Onun da bana nezaketle: 
- Arkad~lığnuza !:Ok tıeıJekkür ederim. 

Ne kadar hoş aatlcr geçirdik. 
Diyecek olan esini duyıı.r gibi oluyordum. 
Sonra ?o.·evyorktakl hayatımı taaa\."'\o"llr ., 

dlrorum: Ml ı \'an Ilopper'ln kliçUk bir 
kopya!!ı olan kızı ve ~ımarık ~uğu ..• Ka
dımlan başl<a bir dP. onlar blU)ımda olacak· 
tı. Sonra yine birçok yaban<'• ln1'anJar tanı
yar.aktım. Blltlin bu dllşUnrelere dalmı-,ken 

birdenbire Misis Van llopperln sesini duy
dum. 

- Haydi haydi, çabuk olunuz, çok ı,ı. 

ınlz: var daha. Diyordu. 
lla8talığtndan beri o akşam ilk defa ola

rak yemek ıtalonona iniyordu. Garsonun ya
nıma yaklaşıp da: cBu akşam lUJster dö 
''lnter ne beraber yemek yenılyecek mi· 
sinlr. h diye sornta5mdan korkuyordum. 

Ç.ok şUkUr böyle bir t«'Y yapmadı. Esasen 
l'llak im de yemeğe gelmedi. O gUn Kan'a 

........................................_.. 
Yazan: Dafne du Maurier -14- Çeviren: ReZZ&D A. E. Yalman 

gitmişti ,.e henüz dömnemı,tı. 
Biitlln geco lı("I acı ağladım. Eminim ki o 

döktUfunı göz ya,lıırını bu;ün artık döke
mem. lruıan yirmi bir ya,ını geçtikten son· 
ra artık yru.tığma sarılıp da ağhyamryor. 

8abahleyln göı:lerlm şlşmı-:. humum kı· 

zarmı'I olarak uyandım. Her ne kadar ııoğuk 
su ile yıkandım, kolon;\·a 11ürdUm, pudra aür
dllmııe de göz y&'jlarrmın lz:lnl ıllemedlm. 

Denıek ki bUtün ömrümü geçirmek istedi
ğim bu güzel lfMlrden uzakla,acaktım. Bu
ıUn (!diyorduk. Bir daha bu aynanın timin
de 1atlarımı taramıyacağıın. Bir daha bu 
pençereden bakmıyaıcaA-ım. 

01)1ndlm. Sabah kah,·aıtısı için 1'\llsls Van 
Hopper'ln ndasına girince bana tlerlwl: 

- Ne ,ur, nezle mi oldunuz? dedi. 
- Galiba Ö;)IC olacak. Dün tİlÜMllıjUm di-

ye titrek bir se5le ce' ap verdim. 

- Bu sabah erken kalktnn. Eşyalarla 

toplandıktan sonra otelde kalma~ hl\'! .ev
mem. Karar \"erdiğimiz trenden bir tren e\'• 
\d gitsek fena olmıyacak ne dcrslnl7.? Kııı 
nıa da telgraf çekeriz. BlzJ Partste karşılar. 
Onunı~ ela biran ene! göriitmll..' oluruz: .. 
llaydl kapırıya glıUp bir tren ene! l<:ln )·er 
ayırtnıaııını sö;)·Jeylnlz. 

- Peki, dedim. 
Ama beynim dündü. Ona karşı olan kayıt

sn;ca hislerim yine çevriliyordu. Demek ki 

son ııabahımı da mahvediyordu. Yarım :ı;aat 

için olsun ~lakııim Ue görü,enılyecektlm. Bu 
snbııh dalın erkf'n kalktıtı için ve keyfi öy
le lstecllğl için beni aadetlmdcn mahrum 
c<lccckti. 

Artık utanma), \"e sıkılmayı bir tarafa 
brrıtkaeııktnn ••• 
Doğru ona ko,tum. Asanııöre blnmedlm 

Pençerenln önündeki aynada tra~ oluyor· 
do. Beni görünce şaşırdı: 

- Ne \ar? Ne istiyorsunuz! Dedi. 
- Size ,·edaa geldim. Bu aabah gidiyoruz. 
YUzUme baka kalmıştı. Elindeki t~ ma· 

klneslnl masanın üzerine bırakarak: 
- Kapıyı kapayınız. Sonnı ela bana an· 

Jatmız: Ne demek bıı? 
- Doğru söylüyorum. Şimdi gldlyoruL. Öğ 

leye do,:Cru gidecektik. Misis \'an Hoı>per 

birden hlre karar verdi. Derhal hareket ede· 
ceğlz. Belki hemen aşağıya lnmeulnlz diye 
dü,llndUm ,.e buraya kadar geldim. Gitme
den eV\·l'I size mutlaka '\·eııa etmem IAumdı. 

Bu söt.leri kekellyerek \'e berbat hlr tavır
la sö~·ıemiştım. Kendimi gWilnç hlsıtedlyor
dunı. 

- Peki neden bana bundan daha C\'Yel 

bahııctınedlnlz T Diye çıkıştı. 
- Bilmiyordum k.iM. Gitnıeğc dlln karar 

urdl. 
(Arkası var) 

G~u~ 

Fransadaki 
Yeni Parti 

Yazan: OÇ YILD~ 
(f=>J ariste yeni bir siy~::: 

ti doğduğunu öı;r 

ruz. ,r 
Partilerden ağzı yanan \'t f' 

'tık Mareşalınkinden ~ek•. ,J 
ti kabul ctmemiyc yedı ~~ 
evvel yemin etmiş bu ı&'. 
Fransızların hu il'k yeni p• ~ 
ridir. Fakat öyle görülıiY0~ 
ıbu, doğrudan doğruya ser f'J' 
kendi ışgnli altında bulu.ns~ 
riste ne idiği belirsiz bır jıdıt 
anasırdan moyıdana g~t~ 
ıbir nevi Almnn muhiplen ~ 
yetidir. O kadar ki La\'S~ 
~imdilik biraz alarga a 
ihtiyatını gösteriyor. ,, 

Fikir biraz 8afiyane ol . j 
beraber fena değil. La~~ 
nü) rızasile Vidhy kabı p 
ısoktınak mümkün olın•di;ı 
kadar istiskalden sonra A, dl 
8Üngiisüne bir baston g~• f 
~naraık ve sevimli ağz~C~ 
lümseyereık oraya gi.rmc!~·rii"'. 
tuhaf ve bahusus şeni ff"(I_ 
ccık. Şu halde siyasi bı~ , 
t~ekıkül eder, Vichy ka~~ ~ 
deki F1anden vesaire gibı.lb 
rakıtersiz bir intizar ve te~ 
politikası tuıtan zayıf u 1 
anillet nazarında itföard~n ,1 
şürülür; Laval de 0 vakıt. r 
partisine değil, halis belı• Jf 
Franısız par.tisine, Fnıns~. ey 
rı umumiyesinin bir büyu~ 
mına dayanan m~ru bir (# 
met kurar. Bir parti hü~~ 
kurulduğu gfui de esasen rJli 
le yoktur. Vaziyete söre. ~ 
şalin de, Fransız milletinitl 
bine haidkedilmiş görüne!'I 
vimli ihtiyar c;dıresile ~ 
melik şef meV1kiinde ıc- ı 
da düşünülebilir. Artık :,. 
t;mm donanma, üsler °' 
davaları !kolayca s~üliit 
Fransa ebedi sulha kavu~ııt· 

* Bütün bunlar hal&ınd• ~ 
sızlar acaba ne .düşünüYo~ 
Bugünkü düşünce yarın ıtl 
ve hareketin esası demek ~ 
ğımı göre, bunu bihnek 
miyetlidir. 

Önümdeki Candide gaı~ 
nin ıstırap ile dolu bir ııı:;. 
sinden h•tıkaç satır oıkuyo 

cAıylardanberi her i~iıl' 
Mare~le ıbelbağlamak ;el 
aldık ve şüphesiz çok i)'i 
Mareşal ıbize ıbirçıok de 
haber verdi ki ıstıraplıır ıl. 
ermemiştir. Hatta bir güıı 
mi bir toplantıda alenen f

11 

razıyeyi yaptı ki eğer A'i 
ile iş birliği politrkası tu: 
lbeıklemiye ve ıstırap Ç ~ 
hazır olmak lazımdır. BtJ . 
ıınane bir sözdur. JçindeS~ 
tün manayı anladık ml aC 

Biraz daha aşağıda ştJ 

lar: 
cF ransızlar beklemezlerd, 

ıbir kıibinc değişmesi g bı 
iade bir hadıse hu kadıır 
lüklere zemin açsın. Onlıır• 
1 ·· ·· ·· d k. h t de .t e gorunuyıor ~ ı e ~-. 
reİ!li kendi arkadaşıarıııı 
,şuna göre seçmek ha.KJ(ıl1~ 
hiptir. Bu, basit fakat zıbl. 
ıgayct derin bir surette rraf';.I, 
mit ve gayet eski tardı 11

0J 
ierine dayanmış bir ""

1 ,pi 
Bu akide fıiıen reddedıı 
fakat onu zihindeki kö""/ 
eöküp atmak :kolay olillr>' 
tır. > 

11 
Bu zaruri ibir ib'haill bf 

ile kaplı satırlar arasında~ 
aız ruh ve düşüncesi zaıt 
iki kafi vuzuh ile görüliiYor' / 

Şefin haber verdıği feıtll 
ler gelip çatmıştır. H&d1"11' 
gidişine göre Fransanın 1~ 
gali yaklaşmaktadır. 'j 
Mareşalin imasına göre do i-' 
de yine dönmemek ve ;;1 
lbütün yeni ıstıraplara 
ıma:k lazımdır. 

Dü~an çizmesi atuıı0j/ 
nalmııı Fransa, derece ~ 
biraz daha iyi hava alaf r' jl 
ziyette bulunan VichY ,F 
eilc Afrika F ransası ve dı 1 
iki tamamile hur Frarı!• rı 
ve zamanın icaplarına g~J 
rı ayrı dillerden korıu~ll ıı 
Faka.t Fransız ruh ve dU~f 
her tarafta birdir ve bıJ bil 
zahürleri rtıbarile de ı.ıır· 
kendıni böyle gösterece ~ 

Liman Reiıi AnkaradaJI ~ 
lstanbul Mıntaka Liill50

11 
Refik Ayantur • Ankaradıı j,f 
rimize dönmüştür. Bu :ı~Y~ ~·; 
den .maksat, vapur naV 

0 c r 
dair hazırlanan kararnatı' 
kında görüşmektir. 
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SDVASo 
öCMAL 

Deniz Kurtları Arasında 

Meşhur !Vf ercan 
Avcısı ihtiyar 

Bana Barometre Gibi 

... 
ŞUNDAN 

BUNDAN 'Medeniyet Kadınlaşıyo 

Berlin - Vichy 
Münasebatı 

Yazan: Vahdet GOLTEK(N 
U=>) ariste bir c~i~li h~lk te: 

merküz partısn> nın ku 
rulması üzerine Viohy hükümeti 
ile Almanya arasındaki münas.e· 
betlerin aldığı ~kle dair henüz 
kati bir şey bilmiyoruz. F~ka!· 
Armanyn, Pariste böyle bır ~ı
Yasi teşekkül ,kurulmasını teşvik 
ederek Vidhy'yi tehdit ve taz· 
Yik etmek istemişse de planın~.8 
muvaffak olamamı tır, diyeibı~!
riz. Zira son gelen haberlere go· 
re, Amiral Darlan: cFransı:z. 
donanmasının bugÜn olduğu gi· 
bi Ynrın da Fransız. imparator: 
luğunu beklediğini ve he.rhan~ı 
bir taraftan gelirse gelsın, bır 
tehlikeye karşı bu topraklan ko: 
ruyacağını~ kati bir lisanla ilerı 
sürmüştür. 

Bu sözlere bakılırsa Alman· 
Yanın Fransız. donanmasile be· 
ra'ber T unusta askeri bir t~.kı?' 
üsler istediği, fa:kat v~ ?u;u
metinin bu talepleri katı bır ı n
de ile reddettiği anlaşılmakta· 
dır. al'' 

Diğer taraf.tan, M. Lav .. m 
Viohy kabineeinden çıkıtığı gun· 
denberi Mareşal Petain'le Ber· 
lin arasındaki ıtem~lara ~e-

ed'l Aımı'ral J.)arlan ın mur ı en • l 
Parise hareket ettiği ve ışgal d · 
tınıdaki Fransız to.p~ların a 
Alman elçisi ıbulunan . ~~n 
A!bet:z. ile görüşeceği ibıldırıl· 
ınck.todir. Bu görü~e esnasın: 
da, Alman tale,plerinin rcddı 
.. . Hıt' ler'in Mar~l Pe· 
uzerıne b'l..ı· .1 
t . ' ~cgı·· ceva!bın ı uırı. 
aın c ver....... ,,_ 

. uht~ ... euir Bu cevap ın• 
ınesı m ...... ıu • lind 
t . l k' b ültimatom şek e 
una ı ır . v· il 
değildir. Fnkat belılu i.ohy e 
Berıin arasınıl.a, ıbir andldaşmt ıya 

.. eten· 
vanbnak üzere uzun mu l 
beri yapıl.makta olan temas a~a 
nihayet vermi~ olacaktır. Parb~: 

· · ta ıı te teşekkül eden partının 
lideri vaziyetinde ıbulunan M. 
Lııvnl'in de Berlinc gitmış ".~>:.n 
sitı.nck üzere olduğunu da duşu-
nürscık, Almanya tarafında~ 
V chy'yc verilece .-böyle hır 
cevap uzerine arttk Paristck~c: 
rin apaçık faaliyete ge9fficlerını 
bekliyebiliriz. . . 

Parisle Berlin arastndakı ~ş 
b. 1 .• · · ·ık tezahürlerinden bı· 

ır ıgının ı . ıı.... 
. larak da, yakında Pariste oır 

rı 0 
· · • laca Alman sanayi sergısının açı • 

ğını haber alıyoruz. Bu .su~et~~ 
Ahnanyanın, işgal altın a ı 
Fransız topraklarında prop.a· 

l d" ek ıtı· gandasını ıkuvvet en ırm • 

d .•. bahscdilıp' durulan c:ı§ 
te ıgı ve sk • ibir 
birlıği> ne siyasi veya a en 

1 
h k . ı her zaman o • 

are etten e)" e ' . k ']de 
d • fui tumturaklı ibır §C'. ı 

ugu g ' •... _..ı···ü de anla· 
başıamayı duşunuug 

şılıy.or. 

Kız Liseler Voleybol 
M:ç:arı 

l .• ı.. ı maçlarına 
Kız. liseler VO e~ruo . .. .. Hal

__ı,. ...1 den sonra Emınonu 
QUn og e il . kala· 
kevinde devanı ~d •.. mış. vebulun· 
balık bir seyircı kutlesı 
muştur. B •azi 

G .. .• 'lk kar!';ılaşması og • unun ı ~ d ol· 
,.. 'l ş· l' Terakki arasın a 
,.ı ı e ı ı .. ab ı.ayı 
tnuş. Boğaziçililer bu mus at'>. 
15 • 8 15 - 7 kazanmışlardı~. 

ık• '• " _ILa,'-a cümhurlı)'et 
ıncı musıw .. ıı. da 

Kız lisesi ile Kandilli adratıın .. 
B t a uç 

oynanmıttır. u ma~ aeümhuri· 
aettc 16 • 14, 1 1 - 1 
Yet galip gelmiştir. 

Günde S Milyar 
Her 53balı, nııt D dR, 50 yn,ıarın· 

da, fakat, henUz genç ' dinç gö
rilnen bir adanı, sert adımlıırın «Be· 
yaz Saray» ın knpı ından içeri ;&1-
rcr. 

b 
'T d. nu, mrlcşik Anıcrlkanrn IOllJe 

Fırtın ay l Ha er y er l 1'·ıızın ıı. l\lorgenthnu•dur Derhal B. 
Roose,·eıtlıı ndnsına tot11rilllır ,-e 

~rl' ı etimhurrel 1 gl.)1nlrkeıı kendi ile n· 

1 

yazan : rarak F E a .. zun zun lrnnU!]ur. Acaba Jtomr;tuk-
ı ___ ~~~~,;:..:::_.:;..==-=.,:--=---:~-----:-- . ları necllrT •• 

.. if · karanlıktı. ' Adanın bir zaman en güzel. n. Morgenthau'nuıı hundan bö.}-
Ortaltk henuz z ırı kıyıcığın· en ymoşıklı ve en kuvvetli deli- le her ı;tin bulmak nıectıurlyctlnde 

ener k ık !''beden iki adam kanlısı ımış. oldu u a milyar rnc elesl. F burnunun yan . . 1 

dakıi. yrkı ~~8 ıkayığa doğru -.- B~r~e~lı ola, dedim. Na- Amerika tıll!ihlanıyor, İngiltere 
c~~e:m~:r ~ eıl ışler ıyı mı? . döğit,Uyor. Harp, tnglltereye gUnde 
yurud.~~a;~ seslendim. ı - E.h bı~a:z. ~ar, dedı. 

50 60 3 milyara m:ıl oluyor. Amerika ds, 
~~ Osman reis. Sepete bır goz. attım._ ' ·UAhlanmak itin buna )ııkın bir pa· 
Kurekler, vanna.ını§tı ki Bur• kadar vardı. Kendı aepctunc bak- rn tmrfedlyor. 
Saat. 6 ya d ıbizd tım. 6 tane.. 1 adasının kıyıların a en G "ld .. A . ita ayni zo· n. RoosC\·eıt, tngillcrcye. bt<ıdlğl 

~=~ evvel gelip avlanmıya ~a§· u ~~l:U~ ~i ' rde balık sllfıhlnn ,ermek istiyor. nu llahla-
ı. balil---ı.arın yanına yakla- ika, aynı by l ' { k ye il k avcı rı tedarlk için aııılllerlno bedelini ııe· 
rıyan · avlıyan en e, ~ı~ yı ı A 

k ..... )[ımıaştı'k: _ ..ı k' f k lft"""a 1., ol· şln \"ermek llızım. Bu Jl!lnlY• me-
şara 0~ • l arasııocıa ı ar ı an ...., .. m " UkA t1 

_ Bereketl'ı o a... ~ • . . dtcndi halime ül- rlka 'erecek, '\"O her iki h uıne n 

B
. .. evvelden hazırladıgı· dugum ıçın, - g 1 ılnnmıun ~ UkUnb üzerine alil· 
ır gun ı. • ~ .. . 1 · parlatumış ımı· uum. cak ... 

mrz kandes erı.. zo'kala- Saat sekize yaklaşıyordu. 
sinalara bağlı crvalarunışd K rt balıkçı okaıarını toplıya- Birleşik Amerika inliye N zırı 

öyle bir ku~rukların an ge· l k u H . Morgenthav gcı;enl~rtle şöyle de-
ra, § d tk arak tak- ra : 
çirip ıkafaların an ç ar. d • • _ Öğle oldu evlat, dedi. Jg ml,ti: 

k Marmaranın engın erın ı ___ __ı «Bundan böyle, harp devam ettiği tr ve .kalmauı. 
!ilderine: di.v'tp salıver• Yanımadaki :başka bir sandal· nıUdde~o lJU gibi meseleleri, İngiliz 

l - Ya ·mnetl.. v 1 d m.,Ih·esl mllme ıılll S<lrJ'rcdrle Phl· an: 
dik. d . . dibin i ku· Balrk değil, derya kuzusu Jlpps ile doğrudan doğruya görUşe-

Oltalanmız ~mızın •
1 

dan rnü.lbarc!k .derya kuzusu, dıye ceğlm-» 

laçlo en ı )iki n sepetlerine bağrı tılar... . M 1 K' d' ? ~ ik' bal ~çı ag arın ' 1 

toplad.ıklan b~ ek .. re hazır· Ve ceıınile ohnak üzere birim- OfQ~. U im .f 
istif edercık. gıtm uze lcrine yan,nsı açıımadık bırçok 
lı'klara başladılar... k u' fu"'rler savurduıar... Amerikanın cm bUytlk mallycclle-

1 d JL r lnden olnn 1\1, il. lUorl:'l'Dtha'll aslen 

i Uğur a rıı..... _ A~ .. ama artı bir papa?; 
_ Bereketlı ola... ' -T Almandır. BUyUk bab sı Berlln•le 
h _• ift an.dal Mannaranın uçururuz.. bUyük bir ı;lgum fabrika ı sahibi 
l'K\~ı C: ~ yara'rnk F~nerbah- l"te o aırada gözleri fal taşı idi. tn. ı w Amerlkaya hicret etti. 

mavı d ~rını )"Ol almıya başla· gibi açılını§ acomı balıkçılarda.~ Dokuz ~oeuğundan biri, 11. Morr,cnt-
çeıye ognı · bıri küpeşteye kadar getırdıgı ha\ 'm babnsı servet ahlbl oldu \e 
rnı§tı... ı. kürek koca. bu mercanı oenı:z.e kaçır<lı.

1 
az bir ~amanda ""'e\"'orl<un bii«ilk Gözlerimi ·a.pıyaral'O, L '" " " 

dalı§ ve çıkışlarının . kulaklarımı - Geçmiş ola. lerl sırosına geçti. 
oıkşıyan seı:ı ahengını ıchnicmrye - Öyle ıbüy.üktü ki... Ohayı Oğlu Henrl Morgentha,"ın tııhhntl 
daldım. kuııtardıgıma bın OÜ-kÜ~·"' .. .. a çok nazikti. Hafif Hporlnrla meşgul 

Elimdeki o lta tırmt... tırrrt - Haydi canım, kor olur b : oluyordu. C..ornell Unhersltcslnd ınl· 
dem gözıü oıur. Kaçak balık ırı nınrlık talı n etti. Fakat, nnzarlya· 

etmişti... b'" "k b' Yakaladığım avı, uyu ır olur. tın ameliyata pek uJmadığıııı gii-
itina ile küpeşteye doğTu çekmi- _ Zokayı yutturmasını bil- rUncc bir tersanede amele başı oldu. 
ye 'başladım: rnezein. L.aten sen bu raya baıık· Sonra mnklnlstllk stajı ~nptı. 

Mercan... Munis, can gı'bi bir ları besıcmok için geıınnn. Bu ırada tifoya tutuldu. Atıcsı 
balık. - Bari bırak da ekmeğimize neknhat de\'reslnl ı;~tnnek ~in Tek 

1 Suda boğulan insanlar gibi, mani olma. '\ ı:underdiler.Bumda (',(in" • Boys 

havada çırpınarak boğulan balı- _ Allahın denizini babanın hnyntma nlıştı. Çlftçlllk her şeyden 
ğın çırpınışını scyrdttim. malı mı zannettin? ı~ı olduğunn lmn:uıt ı;etırdl. 

1 Ne kadar ıgüzel ve c';J° alıcı _ Hadi oradan, dangalak... Arnzl üzerine yııı•tığı lkl mu\'arfa. 
gözleri, ne çalak bir vücu Ü var· _ Seruıin. klyetll pcldllA yon yc:sinde 655 

dı... . . ohnıvı V e bu aure t le ba~lıyan k avga lıektnrlık bir ctrtlll< sııtııı almııyn 
Bismillah diyip . ikıncı ..,,, ln d ... rno,·ııtfıık oldu. Amerikanın en 1;1 I 

c- f d b rr' tekrar bir aürtı yıı~ası açı 1a ı ... 
d~ •"lıvcrd:..... .ı:.ıtrıı ıınız a cl ı d ,, k)--' t 1 d .... •· ~ .... .... . · H • küfürle neticelendi. ns n en ıne uu op n ı ve ,., c, :1or, ... 
çıok kayıklar ~elirm~tL e~ın- ) halkınn Jınlls süt temin etnıeklo bli· 
den a .. JJanan çıf.ter çıfter oltalar- - Evlat, oltaların ı top a, fır· .... ih . bal k yUk bir ı:ıöhret lmzandı. 

l la denizlerin dibin~~ .. ı~!~ştırdı· tına çıkacak, diyen oyar ı • 
L • k id suru unu yem çı, küreklere asılıp Buııgazın yo· 

ğımı:z. -uır ar es . h~. . 
d' kullanarak, blZ am ınsan· lunu tuuuğu zaman hava poyraz· 

1 ıyebaiıkların ihürr~yetine pu&u lamıya başlamıştı ... 
ar 1 Ded'" i bi yaptım. 

1 kurmu§tuk ıg 8 ·· nıd ·· • ·· Dakiknl~rca attık ve çck:tik. A ~ltalba~ ~~ayı . ~o ugu": 

M 
n Hani. Kaya ve hatta zaman denız ıyiden_ ryeye kab~r 

eren • ·· A çam agaçlarının m-
Köpek balığı bile... mış, ruzg-.tr d 1 k 1 

-'·l . . . iYa edcmemİ§- ce yapra lan aruın a ıs r ça • 
Küra. crı ıyı e b l ı§tı 

tik. Bi,:den .sandalımızın .. ba§ ~~: mıçar: :C:t e~el süt Hman de
rafı diger bır sandalın kupeşt . ••u n~-birini ıkovahyan d al

nız oo,,.. · D'll' 

Ma iy N Ziri 
B. Rooso\'elt, J);e,-york \ '1111 1 ol

duğu znmnn 11. lorgcntha'"' zlnınt 
mllşa,1rl tn)ID etti. Ollınhurrel ı o

lunca dn, en clA federal Farm Bo
ard'a mlidilr ta)1n ett i. Bn firmaya 
4 milyar sermaye yatınlınıştı. n. 
ıorgenUı:ıv ' azlfeslnl mmııffaklyet. 

ıo b•ınrdı. Ve mull~ e nazın \\'oodln· 
in lstlfıısı llzerlne B. Rooscvelt tııra
fındnn m:ı11ye neuıretlne getirildi. ne çarpt'ı'~'- )At <liye şeşlcn· galar kayalara çarparak parça· 

- DI&Aat eva.. 1nd1 T . d . N :resid ır 
diler. k 1 a o~i:;~~ çatlayıp. ısaçılışlrını. r ~ OSJOUr am -

:Balıkçı1ıır kayıklarına an arı •.-rrcclerkcn, bizi tehl&.·cd. en kur· Tnın!ljourdnnt, )nnl laHroyı J~r-
"L' d'kkat ve ihtimam ederler. .,...., h b 

gıvı ı . l d • ·ı taran d eni.zler kurdu ı tıyar a- dilıı, kUçUk bir Araıı hUkQnıetltllr. 
Onlara ya;banct bır e egı ' lıkçıya, 0 canlı ve hassas baro- Arazlı.! ıo bin kllonıetrıı murabbaı· 

akraba bile dokunamaz. 0 d " metreye d ualar ettim... dır. NUfu u 800 bin lmdardır. Bunun 
_ Affedersin baba, e mı. zoo blnl ' ili IUmon Anıp, 80 bini hı-
0 adan ahbap olıdtik... Sarayburnımda Poligon r1 UJ1ftn ııraphr. JO bin kad rı dn 

r eSki çıok eski balık· 
Burgnzın • l d Sara·A.urnu gazinosunun ya- Kalka yndan selen nıuhndrlcrdlr. 

Saçını sa ·a ını c- ,-ıu 
rılarındannıış. SO da nında b ulunan camlı yer, poligon Jtllistlno komşu olan l\la,·ernyı Er-
". rd ,ng·artmış. yaşın B d '• "t d l 1 il J urd ' nızl'C e .. _ı__h .. doğmadan olarıık kullanılmak üzere e en dUn uu en z e o nn nm r-
. iş her sıru<> gun d Terbiyesi Genel Direktörlüğüne !undadır. Stratejik ehemmiyeti pek 
ıan ' d 1 a fırtına, kış, kar ~- bll" UktUr. Hicaz demlryolu şlnınlılen 
çıkar, a g ' bu kıyıddarın· devredikıc.c!ktir. " 

eden Burgazın o -- Cl{',ııuba do~ru \ C memleketin ort -
da dolaşır, mercand~~)ormı~. Birlikler Umumi Katibi Gddi emdan gf.)!;er. Bu yol, Şamı l\ledlneyc 

Arkada~ları ken ısıne: 1 1 tan'bul birlikleri umumi ka· bağlıyım tek yoldur. 
Mercan avCJt1ı ... dryor ar.. tibi Salih An:karndan achrimize Maverayı ErdUn ı0rdu u 47 znblt, 

-H . bu avcıhk lakabı ona be • V k 4 ,,.e 1577 nelcr'1cn mürckkeıı Hı mo· oı:; k-~ do'"nnıü""Ür, Orada Ticaret o a• " el :.vade ao;ıın av• ıı- dem ellihlarla müseJIAhtır. ki mercan an. z~ letile temaslarda b ulunm\l§tur. 
ladığı için verilm~· 

nilyordu. :uz naznrlnrla stızdU sonra onun boş-

KAYE 
Ayak ucunda derin hınlWarla ya· 

nan yc;ıll çini sobadan sıçrayan kı
vılcunlar h:uıtanm yllzilnde d algala· 
nıyordu. Naci yine sarsak birkaç 
adım attı yatağa kadar gidemeden 
aedlrln üzerine çöktU. Dudaklarmı 

bOru gttıl uzatıp ıruvvcUl bir nefes 
aldı ııonra bUtUn tııkatlnl sesine vere

rek: 

lukta mütemadiyen aranan ellerini 
tutarak: 

- Babn dedl. Sana son gUnlcrlnde 
serseri oğlunu hıı.tırlntan kimdir? 
İhUyar adam ağzının içinde mırıl

dandı. 

MES'UL KİM? 
girdi Naci gCi%lerinl sofa-

Nacı keskin bir rtızgArlo. yağan 
karın altmdıı. bir sao.ttır şaşkın şaş· 
kın dolaşıyordu :snzan durarak bOŞ 
""' . zaman za· 
t.uZlerıe etrafa bakıyor, larak 
tnan bir elektrik dire~ine sarı i 
cı k r sonra Y • a ikaıarca orada kıı.lıyo • . . 

ılJlllŞ gıbı 
ne rüzgArın aluntısma. knP urlu 
lltı t&ra!ıı. yalpa vura "'Ura çam 

d bir o
~ollara dalıyordu. Arkasın a 

t aya· 
mu~ yırtılmış soluk bir ceke ' 
~ında paçalan dar ve akçıl blr pıın· 
tal 1 n bir ştı-0n vşrdr. Saçlan per şa dö-
ltlicte kasketinin altından alnına. 
kUtrrınş ıılyah yollu yakasız mintanı· 
rıın . l""ıtı. sar 

CoğsU yarıya kadar açı '" 8•-•- •• dahil "" adımlarla birkaç soka" 
gCÇtı ve kocaman bir tahta kapmm 
onUnde durarak çıngırağı çekti. içer· 
den önce hafit bir terlik tııurtısı son 
tıı, 

Cılız bir ses geldi. 
- Riın o? 
- Aç! Titrek bir el kapının de· 

tntrınc dokundu ve bir gölge yıkıla-

rak içeri . idare ııı.mbn· 
do. yannn 

nın öbUr b:ı.şm ak için birlmÇ 
sının zJyasma a11Jtlml da h!H!. onn Ur 
kere krrptr sonra knp1 hizmetçi ka.
kek nazarlarla bakan 

dına dönerek: ed dedi. ya,şlı 
- MıılrtnUt Bey ner ed lAınbaYJ 

kadın hiç sesini çıkarına ı d arka 
eline alarak ilerledi. İkisi e 

rdivcn çıktılar, 
ark~a dik bir me lbayet 

bir koridordan geçtiler, n 
loş avaşça 

_ ki odııJıı.rdan blrlne Y 
sabwa f ı en· 

Ge ı. odanın flç tam ın 
girdiler. n"I' . U edlrlcr çe· 
11 ve uzerıert keçe örtül s U:;tUn· 

1 ti l{t.nardakl konsolun 
vırın ~ . be ! uslu ayaadı iki 

d ran pen an 
do ~dan yalnız biri yanıyor, tçerl· 
JAın 1 aydmlığn boğuyordu. J{a· 
yi kirli b r kK•esinde birkaç şll· 

tıım karşt vy 
pınm konularak hemen hemen 
tc üst uste kadıır yUkscltllmlş olan 
bir knryola • içinde yalnız beyıız· 
)'attık duru)or, . sarı bir yUZ ı;örU· 

_..,.,,. bir baş -.;e lauu..., 

_ İftC geldim dedi. Deminden be-

ri hiç btr har eket alAmetl gösterme
den dim dik yattın adam beyaz saç· 
larla örtUlU b&f1IU kaldırdı. Elini 
11erıye doğru uzat.arak bir fey arı· 
yormuş gibi bofJUkta salladı. Yerin· 
den ağır ağır doğrulmağn çalıştı fa· 
kat kapakları derin çizgilerle örtUlU 
gözlerini açmadı. 

Naci şakaklannı nvuçlartıc sıkma· 

ya devam ederek, tekrar: 
_ ltte geldim baba dedi. Beni ne-

den çağn'ttın? !hUyar ada'?l ökl!U· 
rüklll scs!le: 

- Naci. Naci diye inledi. Seni ne· 
den mi çağırttım. ÇUnkU seni son 
bir defa görmek ll!tiyordum. Fakat 
anlıyorsun ki buna imk!n yok. Hiç 
oımazsa yanıma biraz yakl141ta se
sini daha tyi alayrm... Genç çoctik 
sallanarak yerinden kalktı yatağın 
kenarmıı yavaşça diz çöktU, babaaı· 
nm solgun vo kopalı gözlerini manA· 

- Allah! 
- Allah ha, Allah böyle mi tanı· 

lır be. Bak beni görmUyonıun değil· 
ml? Bari bunun da Allahtan oldu· 
ğunu biliyor musun? Yaşlı adam ba
şını iki tarata bUktU. 

- Naci, oğlum dedi. Sen sarhoş· 
sun evet evet bunu ~imdi dahn iyi 
hlsscdlyonım. 

Naci uzun vo acı blr kahkaha at
tı. 

- Snrh~ım ha, elbet sarhoşum 
be. Hem mastorum da. Her zaman 
böyleyim ben ne kahpe felektir o, na· 
sıl bu monı~ bana tnUhtaç ettiyse 
ceblmcdc iki kırk dokuzluğu her ge
ce indiriyor .. Durdu, sert bir ökaU· 
rtıkle annıılan göğstlnc ellle baııtı, bir 
zaman iki bUklOm knldı. sonra doğ· 
nılaıra.k kendl kendine: 

- Ulan· dedi. Geberip gideceğim 
be. Bu herif de amma nazlı. Ne soy· 
ııyecekı!en s6)1C ben d~ha fazla du
ramam. Bu gece bizim yoldaşlnnn 

ııJıcngt var. 
- Naci neler ı!lylUyoraun sen, ya-

Hitlerler, MussolinilerGelirGeçer, Fakat Bugünkü 

Kadınlaşma Cereyanı Medeniyeti Mutlaka 
Çöktürecektir. Harbin Ası l Sebebi Lüks i ptil asıd ır 

Yazan: ROY HILTON 
Tanınmış Amerikalı muharrir 

Harp bugUnlcU medcnlyeU tehdit 
ediyor. Buna şüphe yok. Fnkat asıl 
tehlike, Bitler, Mussollnl gibi adam
ların kurduğu idareler değildir. Bll
tUn faniler ;gibi bunlar da günlln bl
rlncle ölecektir. Kurdukları 1darelcr 
yıkılacaktır. 

Tehlike: Kısacası insanların raha
ta ve zevke pek fazla derecede alış· 
masında vo kısacası tamnmlle kadın
Jaş:masındadır. •Kadınlaşan medeni· 
yctlerin hepsi rökmUştUr. Bunun is
tisnası yoktur. 

Yirmi bC!I senedenberl kadınların 
umuml hayattaki nUfuzu artmış, ni
hayet istibdat şekline gelmiştir. 

Mertllk alAmetl saydığımız her kıy
met, her itiyat, her alA.met ;&14;ide 
gevşemiş, incelik ve nezaket adı al
tında ortalık kadınlaşmıştır. 

BugtınUn her erkeği berbat bir kı· 
lıbıktır. Sabahleyin lşlnln başınn git
tiği zaman başlıca dUşUncesi, kadm
Jarı nasıl memnun edeceği ve bit
mez tükenmez ihtlyaçlanru nasıl ye
rine getireceğidir. Yürürken, gezer
ken hep hunu dUşUnUr. RUyasmda 
ayni şeyi görUr. Ertesi tıabah işine 

nynl dUşUnce ile başlnr. BUtlln kUl
turUmUZ, kndınlann lhUyaç tanıdığı 
şeylerin tesiri altındadır. 

Bu hoşa gitmlyen bir şey mi? Hiç 
te değil ... Hoş, rahat ve zevkli tarııf
ları çoktur Fakat bunun için mede. 
nlyetln ödediği ağır bir yük vardır 
ki, o da vurduğunu koparan, zorlu
ğu nrnyan, azimli Upte, erkeklerin 
gitgide aznlmll81, yerine yumuşak 

ruhluların geçmesidir. 
DUnkü Anglo Sakson erkeği, gözU 

pek bir adamdı. Uzaklaı·da kısmeti· 
nl arar, zorlukla mücadeleyi zevk 
bilirdi. BugünkU erkek büyük şehir
lerde pinekllycn bir zavııllıdır. Çün
ltU kadın, aile..'1in dağılmasına ve şe
hir hayatında bulunan rahatlıklar

dan uzaltlo.şmo.sına taraftar değil

dir. DUnkU erkek hayat içinde ye· 
tış!rdi. BugUnkU erkek mektepte o
kuyor \'e şahst kıymetlle değil, dip
lomasil ve dayanacak bir ııdam ara
makla tutunmıya çalışıyor. Bütün 
dcmokro.sller bu kııdmlnşm cereya
nı yüztlnden zanfıı uğramı~r. 

En çirkin bir şekilde yere serildi
ğini gtlrdUğtlmUz Fransa, doğrudan 
doğruya kadınlaşmasının kurbanı

dır. 

1918 senesi ile 1940 senesi arasın
da İngiltere de kadınlaşmıştır. Mese
le çıkarmamak gtbl kadınca bir en
dişe ile Almanların ba91 Usttıne çık· 
malarıno. meydan bırakmıştır. Yeni 
harp bu kılıbık ruh yüzünden kop
muştur. 

Ya Amerika.? Bizim halimiz bil· 
tün bUtUne .berbattır. Sakalımız \'e 

kesemiz kndınlarm elindedir. BUtun 
hayatrmız, IUks aramak esnsı UzcrJ
ne kurulmuştur. Gıızetelerln bütün 
i!An sUtunlarmda kadına ve onun 
lUks çılgınlığına hıtap edilir. 

Kadınlar, iyi, hoş mahlOklnrdrr. 
Kendilerine göre cesaretleri de az 
değildir. SırUarıns nğır yükler de 
alırlar. Fakat yapılışları iUbarlle bU· 
tUn emel ve idealleri, ailelerine rn
hat ettirmek, çocuklarına sıkıntı yU. 
zU gö:ıtermcmek yolundadır. Mace· 
ra ve sergüzeşt arzusu, azim, kuv
vet, mUcndele gibi mertçe kıyıneUe
rln haklan verildiği mUddetçc ka
dın emel ve ldeallenne hiç diyecek 
)'Oktur. Zaten medeniyet, bu iki nevi 
ideal arasındaki muvazene snycslndo 
yaşar. Erkeklerin temsil ettiği tara· 
fın l8Ubdadı ne kadar fena ise ka-

rnbbi seni kimler bu hale getirdi. Ah 
şimdi yaptığım hatanın bUyUklU~nU 

do.ha lyl anlıyorum. Fakat elimden 
ne gelir. Söyle bana, içimde beni her 
zrunan kemiren aznbı biraz olsun hn· 
flfiet. Sana bakmak istemedim mi? 
Leyll mekteplere bllo vermeğe kalk
tım. Ama ne yapayım adam olmak 
arzusunda değıldln. Anncnlen njTıl
dık, çok geçhnıılz bir kndmdı o. Bi
liyorum o zaman ben de suçlu idim .. 
Genç çocuk elini babıunnın ağzına 

doğru uzattı. 

- Yok dcdJ. Nede olsa babamsın 
sana kar~ı gelmek istemem ama 
anam için de kötu söylctmt>.m. Son· 
ra kanlanan gözlerini asabiyetle kıll
dırdı. Ellerile yaşlı adamın omuzla
rmı aanıt:ı. 

- Söyle dedl. Söyle o kadm snnıı 
no yapmıştı? Onu bir aokak karısı 
gibi fırlattın. Nerde o tıllık dMtun 
ncrdc? Ondan hayır geleceğini umu. 
yor muydun. Adam t krar inledi. 

- Yeter Naci, yeter oğlum 61U
yorum artık. 

- ÖIUyor mul!un, hayır merak et
me ölmlyeceksin, sUrUneceklJfn ba
lın sUrllneceksln ! 
-Nacı sus artık Allah aşkına sus. 

Görüyorsun ki o gUnlerln azabını 

pek fazla çekiyorum. Sen de perişan 
olmu un bak. Ne yapaynn adam 

Haı-p ba§ladıktan aylarca sonra Pariste, Londrada, Ncvyorkta 
böyle mnnzaralar görmek mümkündü 

dm istibdadı yUztınden muvıızcnenin 
yıkılması da o kadar fenadır. Erkek
ler ortallğa hAkfm olurlarsa lnsanllk 
harpten ve şiddetten baş kaldıramaz. 
Kadınlar htLklın olursa 1Uks ihtiyacı 
ve tereddl başlar. BUtUn iş, arada· 
ki muvazeneyi fyi kurmaktır. 

Dünyada pek çok şeyler değlşebl
lir. Fakat medeniyetin kadın ve er
kek ideallerl arasındnkl tam muva
zeneye ve knrfılıklı aaygyya dayan
dığı esas hiçbir zaman değişmlyo
cektir. 

Alrnanynnm harbe hazırlandığını 
bllmiyen var mıydı? 1034 senesinden 
beri Almanya silAhlanrno. maksadilc 
yirmi milyar dolar sarfcbnlşUr. Böy
le bir para yalnız bir blöf yapmak 
için sokağa atılmaz. Böyle olduğu 
halde Avrupa ve Amerikayn zevkle· 
rine, eğlencelerine ve rahcı.Uarına 

fasılcı. vermemek için bu gid1'o tA 
son dakikaya kadar göz yumdular. 
Ve niho.yct hurbln patlamasına mey
dan ''erdiler. 

Bu hallerden alacağımız ders şu
dur: Harbin önUne geçmek ve ken
dimizi tecavüzden korumak için do
mınmıı. vo hava kuvveti sahibi olmak 
ktıfl değildir. Bunlar ancak derimizin 
vtıcudUmUzde O)'lladlğı roıu oynarlar. 
A111l iş, mert erkeklere mahsus ııert 

ve haşin mezlyeUcre sahip kalarak 
içimizi kuvvetli tubnaktadır. lç mu
kavemeti olmadıkça donanma da, 
havn kuvvcU de bir para etmez. 

Amcrlkada kadınlaşmanın en bU· 
yUk blr alA.metl de borca girmemiz· 
dlr. Erkek borç sevmez. yorganına 

bir dUztlye zevk ve heyecan temin 
etmcğl vazife diye kabul cdlyonız. 

Erkek çocuğumuzun bir i;ıçl diye ye· 
tl~esine, kızımızın ı:;tzeı ellerini 
mutbak lşlerile bozmasına razı d • 
ğlllz. Spor adı altında Romanın en 
mUtereddt gilnlcrindo yapm:ıdıklannı 
yapıyeruz. Çocuklarımız mtlcadclc 
ihUyaçlo.nnı spor meydanlarında he· 
yccanla b:ığınp çağırmak surcWc 
zahmetsizce tatınln edlyorlnr, biç bl· 
rındc ~e yarar bir mücadele kudreU 
kalmıyor. Hnyattn muvnffak olmnk 
için (Plııton, arka. .. ) diye zlllete dU· 
şUyorlıır. 

Böyle ;giderse bir gQn demokrasi 
me:z.aro. gömWccek ve tızerlne şu ya
zı yaztlncnktırr 

<Pek asli emelleri vardı.. Faknt 
zevk ve saraya daldığı, pek kadınlaş
tığı için emellerini gerçekleşUrcme· 
dl!> 

Kurtuluş yolu bUtün JuymcUeri;nl
zl ve ölçWerhnlzl değiştirmek ve zah 
met ve zorluk seven ve bunlar için 
çarpışmcı.kta zevk bulan mert blr ne· 
sil yetiştirmektir. Bu hakikati kav
rayamazsak kn\Tayanların esiri ola
cağız ve gtlnlln birinde kcndlmlzl, 
çocuklarunızı zahmetlerin ve lşltcn· 

celerln en ağırına maruz bırakac:ı 

ğız. 

Zaten Fransadan başlnm'.lk üzere 
bir thkrm milletler, kadınlru;manm 

ve zahmetten kaçmnnın bedelini pek 
ağır bir surette ödcmlye başlamı • 
lardrr. 

tş lşt<'n geçmeden her mlllet kcn 
dini toplamıya bakmalıdır! 

göre aynğmı uzatmıığı, kata&nı dinç -------------
tut'mnt'ı ve mahdut bir gcllrln sıkın-
tılannn tahammW ebneği tercih e· 
der. Halbuki kadın bugllnU kurtar· 
mak için yUkU yarına atmağı tercih 
eder. İşte bu meylin neticesi olarıık 
bugtln her Amerikalı aile borç içln
dedır. Amcrllm hilkilmett boğazına 

kndar borcıı. girmiştir. Bu borçlar 
yUztınden vakit vaklt buhranlar kop· 
tuğu gibi, herkC's: cÇôkUntU ne za
man olacak?> diye dalmt bir UzUntU 
ve emniyetsizlik içindedir. 

DUnktl Amerikalı, tnblatle mUca· 
deleden korkmıynn bir adamdı. Bu· 
gUnkU Amerikalı bu mUcadclonln zaıı 
metini göze almıı.mak için şehre ka
çan ve orada sUrUnmeyi tercih e
den bir harp kaçağıdır. 
Çocuklarrmıza mAnnsız yere ytız 

veriyoruz. Onlan kendi kuvveUcrlne 
dayanır, cllretll, kudretli bir fnsan 
yetiştirecek yerd pamuklara sara
rak naz içinde bUyUtüyonız. BUtUn 
emelimiz babamızdnn gördliğUmilzU 
çocuğumuza. göstermektir. Çocuğa 

olman imktı.ruıı:zlaşmıştı. Evet çok 
aradım fııknt scnt ancak Balıkpazn· 
n meyhanelerinde bulabileceğimi ne
reden hesaplnynn _ Naci yine ke
sik kesik güldU. 

- Ben Benin eserin değıl miyim. 
Dedi. lnsan elinin emeğinin nerede 
olablleceğlnl bilmez mi? 

- Sus çocuk sus. Gel artık ben 
de ölUme yaklaştım. Senide bir işe 
yerleştiririz, adam olursun. Seninki 
b:ıyat değil. B n her şeyi öğrendim. 
Nacı başını yine iki tarafa salladı 

kendi kendine: 
- Moruğun nasılsa ııklına gele· 

bildik dedi. Ne kancık herif be bu. 
Hem kendi öz ev!Adını fırlatıp at, 
bir daha ne nra ne sor, kahpeler e

lindekini avucundakini eritsln, sonrn 
gel senıerl oğluna. yUz dök. Bende 
ıız enayi değilim ha, sanki yUz do
kccek de ne olacak, herifin boyundu· 
ruğuna girecek yUz varını bende" 

Ammac!a gevez be, Çekiç Osman 
yine bana kantnrlıyı snvunıcak .. Ya· 
vnşçn yerinden kalktı kollannı arka· 
ya doğru uzatnrak uzun uzun ge
rindi. 

- E dedi. Traşın bitti ise haber 
ver de blz de gidelim artık. Adam 
yatağın içinde blraz daha doğruldu. 

- Ne dedi! Gidiyor musun, hasta 

Bugünkü Program 
S Program, 803 Ajans haberleri, 

8.18 Hafif progrnm (Pi.), 8, 5 
D Ev kadını • Yemek listesi 
12.SO Program 12.33 TUrkçe plfıklar 
12,50 Ajans haberleri, 13,05 Türkç 
plAklıır programının de\•amı 13 20 
14 Karışık program (Pl.) 

18 Program 18.03 Dans muzlği 

(Pi.) 18.SO Konuşma 18.45 MUzik 
çiftçinin saati - K!ly sazı 19 Müzik 
Bestekar Simaları serisinden 19 8 
Ajans haberleri. 10.46 Radyo fnsıl 

heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.4 
Radyo kUme heyeti 21.SO Konuşmıı 
21.45 Radyo ııalon orkestrası 22.30 
Ajans haberleri 22.45 Radyo 1 n 
orlcestrasmm devamı 23 Cnzbnno 
(Pl.) 23.25 23.30 Kapanış. 

babanı bu hnlde gördükten sonra gl· 
diyor musun T 

- Ne yapalım yoldaşları dnrılt 

mo.ğa f;'elmez. Vlrndi cünbUşo gitm 
mekte hani biraz mızıkçılık olur. 

- Naci artık bu hayattan sıyrıl 
manı istiyorum, gel beni iyice dlnlr 
kararını ver.. Genç çocuk birkaç 
adım nttı. 

- Eh dedi. Ne avanak şeysin b<. 
tıaha manzarayı çakmndm mı? Ol 
maz dedik yn, biz er adamlarız. Kel· 
Jcmlzl veririz sözUmUzU almayn:. 
Sonra birden bire aklına gelmiş glbı 
yatağa doğru C'ğlldl. 

- Ned olan babamsın dedi. V r 
do elini öpeyim. İhtiyar adam elin! 
boşluğa doğı"u uzııttı. 

- Ne yapayım sen lstcmlyoıırun 
artık vledanundan mcsul dt'ğillm ra
hat mcceğim, neni de Allah i !Uh et 
sin.. Odayı yavaş ya\'81} bir mum 
sessizliği sarmıştı. Mahmut Bey dı· 
şanda nbenk iz adımlarla uuıklaş n 
otıunun ayak sr.slcrlni bir zaman d • 
ha dinledi, eonra kendi kendine: 

- Hlçı bir zaman mesuı değilim 

diye söylendi. Günah benden gitU, 
lccndlsl istemiyor, Allah isU\h etsin .. 
Sokaktnn hAll nynl sarsak adımln
rm ııksi gcllyor, köşe başında bir 
köpek uzun uzun havlıyordu... • 

NccJA IARAŞ 
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OK UYUCU-------
r~--MEKTUPLARI 

" Diplomaya Hücum ,, Hakkında 
Vatan'da dlploma.}a hllcwıı a n· gidecek, bunun l~ln ger .men lah· 

tetli ;razıoızı okutlum. Sizinle biraz sili yapac-aktını. ~edense bunun, 
dertleşeyim dedim. • ı~t«llğim gtbl manMına ,-akıf ota-

Galatasaraydan me7.un olduğum ma.dığnndan harekete geç~medlm. 
zaman Y. Ticarete girmiştim. Bu Bu ııeıme.}i elde etmrk lçln ne-
6Jrada bankanın diihuJ lmtlhanla- rede ne,·ı '\'C ne kadar okumak 
rına girmekle baremi gözden ge- ıazı~ı. y~~sa bu da heniiz nıemle-

( 
xr=-=~ -""=---...,._<. - VATAN 

SANAT • 
Şehrimizdeki Kültür ve 
R esim Hareketleri 

çlrdim. U e ,.e yiiksek mektep ketimlzde bıılunnuynn bir mek- Ayın 25 inden itibaren GUzel Sa- köylü tipleri çok kuvvetli eserlerdir serdlr. 
mezunları için ta.}1n edilen dere- tcbln diploma ı mıdır? Bunu da natlcr akademisinde D grupu res- •undan başka Mimar Binana ait Charlemagne'in pq,irilmtış topraklı 
celer arasında durdum. Uzun, u- bUmlyorwn. sanıları tarafından halka açılan ser- olarak yaptığı iki desseni kuvvetli natürmortunda realiteden ziyade el· 

zun düşündüm. l..Af IAfı açarmış. Slre bdki de 1 gf büyük bir allika ile gezilmekte· hatlarla ifade edilmektedir. Nihat tetik bir araştırma göze çarpıyor. 
Fakirdim, tah ll masraflannu bllmediğlnlr. bir şey yaza"ağını: dir. Ayni gün Fransız ressamlarının Yenerin kolleksiyonundan alınan ve Fontanoroso'nun Dieppe şehrini tem 

karşılamak için hiçbir gelirim Doktor, ter:ıl, ve mUma ili mef;- .şehrimize gönderdikleri tablolu da sergide teşhir edilen toprağı sUrmek· sil eden tablosu teknik itibarile kuv-
yoktu, bu iki diploma arasında da lek erbabının muayenehane rn a- Bcyoğlunda Anadolu hanının s3lonun te olan bir öküzii tahayyül eden tab· veUi ve olgun bir eserdir. 
pek e.hcmmJyetll bir barem far- tölyelertndc ı.iislil ı;:erçc,·eler l~·ln- da teşhir edllmeğe başlanmıştır. Açı- losunda seyrettiğimiz şeylere bUtUn Le Chevalier'nin natUrmort'u bizi 
in yoktu. Olı;aydı bu süslü dfplo- de baş kötjeyn a.§ılmış diplomalar lan bu iki resim sergisine Beyoğlu bir tabiat Alemi ile hayat vardcr. Andre Gide'in dünya nimetlerine gö-
mayı her ne pahasına olursa ol!!UD gömıüşıinlizılür. Fakat harem di- Halkevlndeki karikattlr sergis ini de Gök, bulut, toprak ve ökUz birbiri türUyor. Renklerin canlılığından sı-

eltmc g~lrml~c uğra.,a<-akhm. \'Brında 8~ften daha yukarı (<zef ilflve edersek bu mevsim şehrimizde içinde kaynamış olarak kuvvetli bfr zan hayat ve meyvelerin koyu ve 
Tahsilime kısa bir fasıla vermı, dahli) fu~lrlerln çerçe,·elenml!f dip açılan bu muhtelif sergilerin ktlltUr atmosfer içinde canlanmakta, hare· canlı renkleri göztl.müzt.in önUnde 

olmakhğım bana hayati bllıiler ıomalarını dairelerine a tıklarım ve resim faaliyeti üzerinde geniş ne- ket halinde bulunan tabiatın kıvran- bize bedii bir iştlh& ile onlan yemek 
hakkında bir fikir VC"sdl. Kazau- gördünliz mii T ticeler verebileceg1ni iinılt edebiliriz. tısını bUtUn incelik ve (nuancellarilc arzu.su veriyor. 
cımdan bir sarfcdlp iki arttırmrya Bugtinkü klasik terbiye devam Resmin !fUurlu adımlarla llerliye- göstermektedir. Sulu boya ile de OUdot'nun Provence pa.ysajı daha 
.,_,ladnn. Maklladmı ııllslü bir dip- eoderse, belki bu diplomaların kii- rek ytlrüdüğtlnti ve istikbal için çok yaptığı tablo ve portreeinde de renk· realist bir çalı~a tarzuu gösteriyor. 
!omadan 7.lyade kafamı aldığı ka- çilltiilmiiş şeklini yakalarımızda ~yler vadettiğini söyliyebllitiz. TUr- ler müphem bir hava içinde canlan- Bundan başka uyuyan su perisi poe-
dar matOmatla doldurmak ımı.a- rozet gibi, hel kl de agraıtdlııman- kıyede resim tarıhinln ç.ok kısa olan dırılmakta ve psikolojik manl kuv· tik olmakla beraber mAna itibarile 
nııu bolmakb. tannı sırtımızda tal}lyacağız. Bu- mazisine rağmen onun diğer sanat vetle ifade edilmektedir. kuvvetli bir eser olarak göze çarpı-

Bu mUl186CbcUc haremde ihısas na no dert!'inlz '! f\lbelerlndcn daha çok önde ve ller- Bedri Rahminin çok kuvvetli bir yor. 
tAblri üzerinde durdum. Bu yolda Okuyucunuz: F. N. !emiş olduğunu görüyoruz. Edebiyat, paysaj ile kar~lıı.şıyoruz. Bundan Poncelet'nin yorgunluğu alan bir 

..; şiir, musiki resim ve heykel gibi bU- başka hWyaya dalmış gibi başını ma- cambazı temsil eden tablosundaki 
,____________________________ tun güzel sanatlerln t oplu olarak saya da.yayıp uyuyan bir model ka- karakter psikolojik oldukça kuvvetli 

Alnına Hırsız Dam· 
gasını Vuran Adam 
Alinin iddiasına Göre Çalmamak Elinde 

Değ ilmiş. Vatandaşlara Tehlikeyi 
ilan İçin Kendi Almna Damga Vurmuş ! 

kül halinde bulunmaları, cemiyet ha- dın nUsil renk mana. ve his itibarile olarak ifade edile bilmiş ve bu eser 
yatında yaşıya.bllmeleri için muvazi kuvvetli ve karakteristik bir eserdir. teknik itibarile de kuvvetli olduğunu 
bir yürüyüşle inkişaf etmeleri ve Bedri Rahminin gravür ve dessenle- ispat etmektedir. 
birbirini tamamhyarak yekdiğeri ti- r· de kuvvetli çizgilerle ifade edilen Cavoilles'in Torea.dor 'u temsil eden 
zerinde mUesslr olabilmeleri şarttır. kıymetli eserlerdir. Ressam Zeki Fa- ufak bir tablosu teferruata ehemmi· 
Garp tekniğini haya.t ve realitemizi !k'ın yaptığı dört paysajmda renk yet verilmeden ifade edilebllm~ renk 
ifade edebilmek için bir vasıta ola- ıer. çizgiler karıljık bir müphemiyet l<'rin armonisi kuvvetle canlanmak· 
rak kullana bildiğimiz giln meaele içinde oanlanmakta fakat mana iti· ta eser de tam bir atmosfer sez!l · 
biraz olsun kolaylaşmış demektir. barlle çok kuvvetle ifade edilmekte- mektedir. Çizgiden ziyade kuvvetli 
Birbirlerile at başı gitmesi icap eden dir. Daha klAslk bir çalışma taTZmı fırçanın rol oynadr#J görlllUyor. 
bütün bu sanatler içinde en fazla mu hatırlatan bir paysajmda da göze Fransız r essamlarmm gönderdik· 
vaffak olan sanatin reaim olduğu an- çarpan şey, mahallt karakterin renk leri ve fehrimizde teşhir edilen bu e· 
!aşılmaktadır. Bundan evvel Cemal ıerln umum! ahenk ve havasına çok serlerden mAda Beyoğlu Halkevinde 

Dün bir polis. Müddeiumumi ~"brcti o günku.· dünyayı tu- Bı"ngo· ·ıun ycU•t"ırdia.ı Yoz.,..,.t Orta f l 1 l l "" lan kar"·atür sergı·sınden de kı· ~ v c.• .. ~ uygun çizgi ve ırçn ar a vapı mış o - ....,ı "' muavininin önüne elleri kelepçe· tan lbnisina da lbnisirinin elini D 
Mektep talebelerinin yapmış oldukla- duğu anlaşılmaktadır. Z~kl Falk'ın saca bahsetmek istiyoruz. grupu 

lı. bı·r genr~ getiTdı" ve ellerini çöz- ÖpmÜs ve aynldıktan sonra da rı ''e Emln"'nü Halkevfnde evvelce 1 en kuvvetli bir elema-
.., • v dessen olarak yııptıtp iki ufak por- ressam annm du··. Adamın ı"ptidni sol"l[Yusu ya- arkada"larına hocanın kendi hak-

1 
bid Dl b ~.. da 

· o Y teşhir edilen eserler de bunu ispat tresi de kuvvetli eserlerdir. nı o an A in nonun uraua 
Plla .... •.tı. Daktilo, maikinesini kındaki iıttıbalarım sormuş. Fakat t"""' ti Bi llma 

...... 110 etmiş bulunmaktadır. Sanat sahasın- Sergide teşhir edilen yağlı boya karlka uuer'ine ras ıyoruz. r -
ayar ediyor, muavin de hüviyc· bir cevap alamayınca ısrar etmi;,: da maalesef en geri kalan kültilrllmU tablo ve desenlerden madn heykeltr~ nı temsil eden eserile Peyami Safa 
tini eormıya hazırlanıyOTdu. - Allah a~kına, söyleyiniz. ziln musiki kültürü olduğunu itiraf Zühtü MUridoğlunun yaptığı dört u- 1 ya ait olan karika t ürler ressamda 

Suçlu ba~ından kaSkctini çikar- Aleyhimde de konuşsa darılmı- etmeğe mecburuz. Musiki kUltUrO fak heykeli de teşhir edilmektedir. Humour denilen hassanın ne kadar 
dı ve alnını göstererek: yacağım.. ses halinde dalgalanarak insanın be- Bilhassa ekspreslon ltibarlle kuvvet- kuvvetli olduğunu anlatmaktadır. 

- Bay muavin 1 dedi. İtıte ben Bu ısrar kar.şısında kendisine dil heyecan ve hazlarmı kamçıltyan ıı olan bu eserlerde bir kadn heyke- Sedat Nurinln eseri, Fikret Mual -
hıreızım.. alnıma da yazdım. demişler ki: ve dimağ üzerinde çok seri hamle- linde gördUğtlmUz şey hayal ve his- ll!nın camekln önUnde bulunan fakir 
Adım da Ali.. Üç apartımanı da H · · · h _.ı ler yaparak bUtUn sanatler üzerindP. sin kuvvetli ifade edile bilmesidir çocukları temsil eden eserleri hakl-
b d - oca, senın ıçm ırsı.c;uır. 

en &OY um.. d " müsbet tesirler yapan bir sanat şu · P o,.t lk ola n kadın heykeli mlnıt kalen günün en muvaffak olmuş 
Alinin alnında kocaman bir ı ıyor. besi olduğundan bunu ihmal etme- itibarile de fena değildir. eeerlerl meyanmdadrrlar. 

c;hırsın damgası vardı. Muavin tbnisina ayağa kalkmış ve de- mek lllzımdır. Kendi reıılitemizt bul- o gnıpunun açtıkları bu sergi Ue Şehrimtzde açılan bu sergiler in git 
Sordu .. 1 miş ki: maX-a çal•Aırken ao•slı bir t--iyeye F 1 t ki s _. tlk"C b!l•-''k bir alAka ile halk tara-b "'Y ....,.. ....,L ransız ressam armm aç ı arı e-r6 , ,. ~ ... 

- O nedir alnındaki? Niçin - Pek ımcmnun oldum. Ben tAbl tutulması zarurt olan tufeyli ve y t mukaye.cıe etmeyi dlişilnmeden diye fmdan takip edlldiğinl görmekle 
yazdın?. 1 cidden hınnzım. Şimdi gidip teş· maziden kalan yabancı unsurları es- blllrlz ki: Teknik itibarile ,upheslz memnun oluyoruz. Ve bu gibi sergi-

Ali istifini ve itidalini biç boz- 1 hisindeki ~abetinden dolayı elle- tetik zevklerimizden dışarıya kovma- kuvvetll olan bu eserlerin bizlmklle· terin sık sık tekrar açılmasmı lstl-
madan cevabını sıraladı: 1 ıini öpeceğim. Ben ruhan hı1'1· Jıyız. Bu meseleyi başka blr zıı.mann re nazaran daha çok sUbjektıt kal- yoruz. 

- Ben hırsızım da ondan .. zım. Daima içimden çalmak ge· bırakarak sadece açılan sergilerde.'l makta olduğunu gördük. MUtene-vvi Resim, r essama karşı yapılacak 
elande değil, nthumdn hırsızlık lir. Bir yere git.eem, oradaki §CY- bahsetmek istiyorum. olmaktan ziyade gUzelllğl daha mah- olan en btiyilk yardım memleketimiz
var.. içimdeki duygumu alnıma leri aşırmak için fıreat kıollarım. D grupu ressamlan içinde bilhassa dut bir çerçeve içinde ifade ettikleri de resim kWtilr ve sa.natinin halka 
çıkardım ki henkes beni tanısın, 1 Fakat aldığım ter.biye sayesinde Abidin Dino ile Bedri Rahminin e· anlaşılıyor. Bununla beraber eserle- hitap ederek yayılmaaını temin et -
çekinııin ve bana karşı tedbiT al- ruhumdaki temayüllere ıgem 1 

serleri !:Ok olgun ve kıymetli' Mer- rin olgun ressamlar tarafından ya- mek !Qzmıdır. 
sın diye.. . Evet, apartımanları vurur, fena hareketlerden kendi- !erdir. Abidin Dino sanatinde halka pıldığt belli olmaktadır. Fransızlar ZCnginlerimlze de dü.,en en bQ-
ben soydum. mi ikorurum.:. inmesini bilerek mevzuunu köylUnUn bu eserlerile bize sanatleri haktunda yük vazife salonlarını Adi kartpoetal 

Ali samımı eayılacak bir ŞC· N d . . .JL h Al" günlük ve 806yal meselelerinden al· bir fikir vermek istemişlerdir. Bu zevkinden kurtanp, çarl}l içi tablo-
k "ılde konuRuyo-Ju. Sö"zlerı·nde e erşmız, aeu:oa ırsız. ı~ t · _, k f d l ı 1 dan -· g"'rerek hakikt san'at .. = rb d makta ve bunları kuvveti çizgılerle sanat mübadel.,.,.nin ço ay a ı o a- arm ...... ""S 

" he edilecek h~ir falso yıok· nin maksadı, ıto iye gcmın en çizerek canlı ve reel karckterleri ya- cağl muhakkaktır. Fransızların sı>.r- kıymeti ifade eden bu gibi eset"lere 
şupt-.1 . Trblbı A.ıl·ı mu··-se- mahrum bir İbnisina olduğunu B rl V ğbet goe-termeleridir tu Ua'Vln :cı .... ..atarak yaratan bı"r ressamdır glsı" nde bil'----- r-"am raye n e- ra • . • et . ek "'? ... • ,....,..,.. .._, 
se inde muayene ettirihnesine zann tırm · mı Onda renk oyunlarından ziyade ron meydanı renk ve kompozisyon Sanat ve kültür davamız halktan 
hizum görmedi. Suçun işlendiği 1 

1 1 
Style vardrr. Elinde orak bulunan itibarile kuvvetli bir eserdir. hwrnmetten ve zenginlerimizden &· 

semtin sulh ceza mahkemesine ve susuzluğunu. yorgunluğunu testi- Galllard'm canbaz kadın tablosu lika ve yardım beklemektedir. 
gönderdi. Hakim de şarih itira- JI O. 1 yi ağuna dikerek gideren çalışkan psikolojik mAnfı itibarile iyi bir e- Suavi KOÇER 

fı ve toplanan suç ddaleri karş~ ~~~--~-~-~-~~~~--~------~--~~-~~~~~-------~ 
sında kendisini tevkif etti. s SUBAT 1941 H ı• u f y ~ B } 

Bir işini takip için Adliyeye gc- I ape=" a JS r a agı ll UDaffiJYOf 
len ibir tarih !hocası, Alinin bu ga. IULMACA 
rip itirafı üzerine lbir ,muharri:ri
mizc ıu tarihi menkıbeyi anlat· 
mıştır: 

Sterlin 5..U 
Dolar l 82,20 
İsviçre Frac 29,6875 

- Büyük ib ir şöhret sahibi 
olan lbnisirin ayni zamanda ~~a 
ilminin 4:>ir mütehassısı ırnı~. 
insanların alnından ve yü~ çizgi
lerinden içlerini anlannış. Büyük 
Tür.k alimi lhnisina arkadaşların· 
dan rica etmiş: 

Drahmi e,9975 
Leva 1,6225 
Peçeta 12,9375 
Dinar 3,175 
Yen 31,1375 
tsveç Kronu :n,oos 

J'.-.."'8~t 

- Beni de bu :zata götürünüz, 
ellerini öpeyim. Benim ele içimi 
söyleşin .. 

Erpnl :?0,-
19S8 yü7.de 6 ikramiyeli 18,86 
Sıvas - Erzunun 2 19,58 , DUdlat ı... lalaaımz ı ... 

Dehşet.. Korku ve heyecan saçan ... 

GOBCNllEYIN CAKA YAR 
Dehşet... Korku.- Heyecan ... Saçan ... 

TAKSİM Sinemasında 
Gösterllmlye balanncak 

GÖRÜNMEYEN 
Adamın Avdeti 

!.!Uthi;ı ve Urpertlcl sahnelerle dolu filminde olaca.kür. 

TEDBİRLİ OLUNUZ! 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
En zevkli sahnelerle dolu 

hissi heyecanlı ve meraklı 

bir film Sinemasında 

BENi HATIRLA 
Baş rollerde: 3 Bllyük yıldız 

R OBERT TAYLOR 
LBV &'1818 • 88118 G&BSO• 

• Ayrıca: En son gelen FOX dilnya havadisleri 

Yerlerin bugünden aldınlma:ıı rica olunur. Tel. 4.0868 •••'il' 

Garibi Şu: Perakende Fiyat Toptan 
Fiyattan Aşağı .•. ' ) 

İstanbul Bahkpa.zarmdaki pera
kendeci dükkA.nlarma gidip Urfa ya
ğının kilosunu sorunuz. cYUz otuz 
kuruştur ve halistir> diyorlar. 

fırarak Urfa yağma bir narh koy- • ---+-muşsa da fiyatların birtevlye yük- 5 
eeltılmesine mani olamadı. 

' 
' Toptancılara. gidiyorsunuz, fiyat 

ve mal soruyorsunuz. Şu izahatı ve
riyorlar: 

Bir tüccar bu mesele hakkında şu 
1 

fikri ileri sürüyor: ,----

- İstediğiniz kadar mal vardır, 

yUz altmış kuruştan veririz. 

- Piyasada. Urfa yağı diye satı
lan yağların çoğu nebati ve hayvani J 

yağlarla karışıktır. 

Urfa yağı toptancılara hakikaten " -------Şöyle bir hesap gösteriyorlar: 
- Urfa yağının mahalllnde fiyatı 

yüz kırk kuruştur. On sekiz kunış 
ta. nakliye masrafı biniyor, kilosu, 
bize yüz elli sekiz kuruşa mal olu-
yor. 

Urfa yağı diye satılmak istenen 
yağın perakendecide fiyatı 130 ku

l ruş, toptancıda 160. Garip değil mi? 
1 Urfa yağı bir sene evvel 90 kuru
şa satılıyordu. Fiyatlar son bir kaQ 
ay içinde birdenbire fırladı ve arka
sından da kalite fenalığı hakkında 
şikA.yetler yükseldi. 

Murakabe komisyonu yağcıları ça-

yUz elli sekiz kuruşa mı mal oluyor? 
Mahallinden aluıdığı söylenen fa

turalar hakikati Uade ediyor mu? 
Ve nakliye masrafı kiloda on sekiz 
kuru' olab.ir mi'! Bunlar da, yağın 
mahlQt olup olmadığı da tetkike 
muhtaçtır. 

Sonra, eğer mahlQt ise halis Ur
fa. yağı diye satılan yağların mah
ıot olduğunu etiketlerle göstermek 
mecburiyeti hem toptancılara ve 
hem de perakendecilero yüklenmek 
JAzımdir. Halle, hiı; olmaz8a bile bile 
mahlQt yağ alsın, Esasen belediye 
talimatnamesi de bunu emreder. 

Havagazı Zehirlenmelerinin Tahkikatı 
Beşiktaş Vak'asının Raporu Hala 

Belediyeye Gelmedi 
son zamanlarda biriblrlnl takip e- 1 yoktur. Beşiktq vakasınm UstUnden 

den hava gazından zehirlenme vaka- Uç gün geçtiği halde, hava gazı fir· 
ları hava gazı aboneleri arasında ketinin hAdJse sebeplerini gösteren 
pek' haklı bir teıa..ş ve heyecan U• raporu bile belediyeye verilınemi~ir. 
yandırmU}tır. Belediye, fen müdürlüğü, açılan 

İ lk çıkan vakaya. açılan yolların yollardaki çökUntWerden bu gibi hA
iyi kapanmaması ve toprak çökün- diselerin doğduğunu kabul etmemek
tülerinin boruları patlatarak gazın te, boruların eskidiğini ve bu boru

evlere yayılmasına ve halkı zehirle- larm delinmek ııuretile gazın evlere 
mesine meydan bırakması, sebep dl- girdiğini ileri sürmektedir. 
ye gösterilmişti. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Ltlt-
DUn İstanbul belediyesi alAkalı 

makamlan nezdinde tahkikat yap- fi Kırdar bu işin esaslr surette tetıd-
•k Halkın hayaUle alAkası olan bu ki ve tedbirler alınması ic;ln a!Aka

iş hakknlda henüz esaelı bir hareket lılara kat'I emirler venniştlr. 

Soldaa Sata: 1 - Muvazıenestz • 
Ağırlama 2 - Nota - Kadm l.smi • 
Nota 3 - Sevgili - Uzuvlar 4 - İrat 
• Bir cinıı hububat 5 - Beygirin pa
bucu - MağlQbiyetinl itiraf - Noksan 
6 - Hint hükUmdan - Vapur şirke
ti 7 - Bir ağaç - Kabahat • Alman 
ca bir kelime 8 - Atelp yakılan yor 
• Bıçak 9 - İki kere okuyunca pe
der - Mqguliyet - Nota • Başına 
(M) gelince eski altabede bir h arf 
10 - Yaya değil 11 - İzdivaç mu
kavelesi - Fare 

Y akandan A.şalva: 1 - Ağaçlık 

yer - Koyunlan gUden 2 - Keaik 
3 - IA.çka 4 - Talik eder - 1car 
5 - Domn~ ya.imar - Demir Jekeei 
- Acem hWcümdan & - N ota • .A.kıl 

7. - İflU'et - BqtaJd kıllar • Afrika· 
d&kı bir memleket 8 - Dahi - HA
klm 9 - Sırtta • Tok değil 10 -
Ahzet - Erkek ismi, 11 - Mevki 
Kuru ot 
DtJNKtJ BUL'WAOANIN HALLİ 

Soldan !Safa: 1 - Kara bina 2 -
Kara - İnilti, 3-A.sabl, 4 - Rat -
Beraber 5 - At • Karabq 6 - Mu
rat - Sus 7 - Arife • Araba 8 -
Naci - Et - Muş 9 - Alay • Ban • 
10 - Al - Er - Sokak 11 - Yaz • 
Adım 

Yukarıdan ~tıYB: 1 - Karaman 
• Ay 2 - Kasatura - La 3 - Araf • 
Rica 4 - Rab - Katile 5 - İbate • 
Ara 6 - Bi - E r - Ey 7 - t n -
Rasat • Sı 8 - Nişabur • Som Si -

Al - Basamak 10 Eış • Burak 11 -
Şlra • K&Jlk 

Ermenileri Kimler-~ 
NiÇiN 

.._-ve Nasıl Aldattılar? 

T ıroşak T eşkilitı 
Bazılarına Göre Mısırda Dogmuş, Beyrutta 

Kundaklanmış, Sof yada . 
Büyütülmüş , lstanbula Gönderi/mıŞt· 

Anlatan: Paatlkyaa - Yazan: M. Sılll' 
[Tseiime Ye iktibu balda mahfuzdur] 

MeselA, o zamanın değerli avukat- dllerlne çevirip, velevkl muva!<P' 
larmd!UJ ve Türk dostluğu taraftar- bir zaman l~n olsun, tasasız ~ 
l&rmdan Sebuh, Galatada Hayvar ma nice nlco dertler getirenlerden 
hanı kapısında, saraya gizli mensu- ri, hattA birincisi idi. 
blyetl olanlardan ve Hmçaklar aley· Bu adam, uzun müddet . hislerıı;: 
hine can v.e ba.şla ç.al~anlardan meş· gıcıklıyarak şuurumu korıettlkt 
hur (Apik Uncuya.n) Karaköyde. İs· ve irademi emrU arzusuna bendettil'' 
tanbul Ermenileri arasında bitarnf ten sonra, bir gQn fedailik gönıle';; 
!Iğı ile maruf bulunan ve o güne ka- mi başıma g~lrdlği, icabında ıııil:_, 
dar hiçbir cereyana ke.pılmıyan avu- yoluna can vermek lçln bir rUvel 
kat (Haçik) Topke.pıda, yine Türk ile kama üzerine el bastırıp and ıçlt" 
dost ve taraftarlarından (Dlkran Ka 1 dığı esnada, komitanın ve koıniUCI 
ragözyan) Köprll UstUnde öldUrUlU· larm geçml!J zamanlarına alt bir ııaf 
yor , muhaliflere bu cinayetlerle göz 11 ma!Qmat vermlş ve burada. Tıto" 
dağı verilmek, goz pekliği göstermek şak teşkllAtından bahsederken. ııatr 
istidadında bulunanlar slndirUmek nmda kaldığına göre hemen ayntP 
isterıtllyordu. şu sözleri söylemişti. 

Komita, dahilde yaptığı bu tethiş -cTıroşak komitesi ne fU, n• ıJI 
siyaseti ile iktifa etmiyor, bir tara!- bunun esertdır. Bu l:omitanın meY"~ 
tan da, ayrı ayrı gruplar, ve ellerle na gelmesine. Hmçakların blUP ı~,, 
Rusya. Fransa ve İngiltere hUkQ· kenmlyen thtlr aslarmm, gittikçe !<.,.. 
metleri nezdinde yine ayrı ayrı te leşen hodkıtmlıklannm Ermenııer • 
şebblialerde bulunuyor . türlü türlU rasında tevlit ettiği h09nut.suzıul< ': 
tezvirler icat ile. saray ve hUkOme>· bep oımuştur. Fakat. her fırka ve 
ti mUşkW vaziyetler e düşUrmıye uğ- şekkUlde olduğu gibi, bUyilk bir tol" 
rqıyorlardL Juluıtun eseri olan bu komita da. tıl' 

Şayi olan bu slyast faaliyetler . da- raz sonra Uç beş gözU açık türedfn1' 
ha doğrusu blrlbirl ardına sıralanan malı ve menfaat Aleti hUkmUne J" 
siyasi cinayetler muhaliflerin göz'c· 

çlrilmlştir ... > 
rlnl açmıştı. Yersiz lhtllı\flar, bo Demiş ve daha fazla izahat .,et" 
müzaker eler le vakit kaybetmenin . 1Jll 

mekten her nedense çekinmişti· 
tevlit edec~ eltm lkıbetleri her bl· komitanın ilk kurucuları ol 
rerlerine hatırlatmıştı. Daha doğrusu fesatçılar hakkmda doğru ma10111 
bu hrı.dlseler. bu gafiet yolcularım ikler-' 

edlnemedlğlm ve sonradan lşitt 
bayağl kamçılamış, gayelerini bir min de doğru olduklarına pek ka1'' 
noktaya toplamıştı. t ~ 

at getlremedlğ'lm için bu husus ~~dt 
Bu toplulukta ön ayak olanlann kQtu tercih ile hıtdlselerin hikAy.....

~lyetleri hakkında birçok ve hep-
si de birbirlerine zıt r ivayetler var
dır. O zamanın komite işleri ile alft· 
kalan olan E rmenilerden bazıları 

Tıroşak komltasmm Sofyada tMiıı ve 
bilA.hare tstanbula nakledlldlğini st'Sy
ler ve mUe8111slerinden ekserisinin 
Bulgaristan Ermenllerinden bulun
duklannı iddia ed.iyorl&rdı. Bu ara
da komltanm tesis karannm (Tifils) 
de verildiğini ve teşktlAt faallyetine, 
evvelA (H alep) de geçildiğini ve bi
ll hare komite merkezinin Adanaya 
getirillp gizlendiğini ve tstanbulda 
ik inci der ecede olara.Jc bir şube açıl-

ne geçeceğim. 
Tıroşak kom!tasmm maksadı, ~ 

nim dahil olduğum sıralarda. :Erfl'I 
nllerl bir mefkQre altına cenctınt 
kanlı bir lhtlUUe sllrüklemektl· 
zamanın tesat başılan, çıkarmak 
ted!klerl ihtllAle Rusyanm mua"en 
tini temin etmiş olduklarını a6 ' 
yorlardı. Hmc;aldstıer ise.; o ~ 
Osmanlı hüktlmeUnden daha z1 
Rwıyadan korkuyorlardı. Bu kor1"" 
larmı, IUmatsızlıklarmı açıkça s6 
!emekten çekinmiyor, Avrupa devit 
leri arasında kendilerine bir dest 
arıyorlardı. 

dığını beyan ve Adanada bulunan HAdiseler, pek az bir zamu 
teşkllltm umum! bir merkez mahl- ra, bizi Tıroşakçıların da gı. 
yet inde olduğunu, l s tanbul 11Ubesinln !eri dağlar korumuştu. Çünkü Balı' 
de bu teşkHA.tm bir siperi vaziyetin- alinin Rusya ile anlaştığını ve 11' 
de bulunduğunu iliı.ve edenler de pek ya kaldıklarını anlamışlardı. onl 

çoktu. da. tıpkı Hınçaklstler gibi, şldde 
Diğer bir kmm da, Tıroşak teşkl

lAtı fik irlerinin Mısırda doğduğunu, hareket kararını vermişlerdi. yer ~ 
UıUlAflar çıkarılacak ve bu sure 

Beyrutta kundaklandığını, So!yada Avrupanm müdahalesi temin 0ıuıı 
bUyntQfUp tstanbula yollandığını söy caktı. Bunun için her ttırıu fedak 
!erlerdi. Bu iş hakkında birbirinin re 
zıddı daha birçok rivayetler, hikaye- lığa katlanılacak. Her tUrlU ça l1fl': 

a. ba.ş YUrulacaktı. O sırada gizlice ..ıı1 
ler ortaya atanlar, istil hurafe ad· tırılan ve taraf taraf dağıttırılan .,,. 
dedUec.ek menkabeler anlatanlar da 

beyannamede: 
yok defll?1· «-. Teşebbtlste muvaftak 0111',ır. 
Trroşak m bllA.hare (T841'1aksos- tmllst&kil Ermenlstan gayesine -' 

yon) a inkıllp ettiği sıralarda, b~, Wfmak için pek çok şeye lhUytlt 
!erkanın bu yeni leşekkWUne haluk! vardrr. 
Taşnaklardan (Keork Abrahamyan) 1""""' 
m teşvik ve delAleti ile girmiştim. 

O zamanlarmıda ,imdi ne diye ya
lan söyliyeyim gençliğimin mi, yoksa 
cahilliğimln mi t esirlledlr nedir b il
mem, başımda bir kavak yeli esiyor, 
beni bayağl sersemleştiriyordu. İfte, 

bu sersemliğin neticesidir k1, ~dl 
birer fesatçı olduklarını söylediğim 

soysuzları, o vakit birer yüksek met
kiİrecl, yaman ve yılmaz bir mnıı
yet'.çi sandığım her birlerine birer 
UA.h gibi tapmdığmı bu adamlarm o 
günkü talep ve iddialan bana pek 
tatlı gelmiş, o gtlne kadar yüreğim
de yer tutan Türk dosUuğunu gev
şetmişti. 

(Keork Abr aham.yan, işte o zaman 
körpe zihnimi çelenlerden, beni ken-

VEFAT 
Bay ve Bayan Halm 1SRA.F!LOF"' 

8 yafındakl kızı 

ViDA [SRAFl:.OF 
Kısa bir bast:alıktan sonra verat "" 
niş olduğundan cenaze merası~ 
4 11Ubat 1941 bugUnkU salı gtınU,; 
s t 12,30 da Büyük Hendek Keli cJ' 
tzraeı Sinagogunda icra oluna 
teessürle llAn olunur. 

l stanbul, S 9ubat 941 
~bu lli&n busost da'·etıye yeriJI' 

ka1rndlr "" 
eenaze levazımatı F. Mosl<Oy 
Kalyoncu kulluk, 75 - Tel. ;;,; 

SOJ\UNUZ---~ 
....---..,OYLİYELIM 

B. Hitlerin iddiası Doğru mu? 
1'felmıet UM Blıel lmzMUe -

B. Bitler aoo oaılamda eliyor lcl: 
cBlz Almaayada elin ll:avplarOe 

DMllJPlken lacWzJer dlbayayı "°'" 
ile çıkUlar. ŞlmcU biz paymuu is-
tiyoruz.» Ba iddia dotı'a mu f 

Cevap - Bir deta iddianın esası 
ha.Jcııızdır. Dahil! kavgalarla vakit 
kaybeden her millet bunun cezası· 
nı çekmeğe ma.hldUııdur. 

Hiç bir millet diğerine: cBen di
ni kavgalarla bot dururken ııen de 
menfaatini arama, bekle.> diyemez 
Sonra 1ngilterenin servet ve kuv· 
vet toplamasının baflıca sebebi, 
dftnya yüzündeki ticar1 ve sınai 

lhtilAUerde ön ayak olmasıdır. İn· 

gilterentn muvatfaklyetınin flflf" 
hariçte toprak feth etmesin~ 
ziyade buhar kuvvetini diğer nı":. 
Jeketlerden evvel sanayie tatbik • 
mesidir. 

TERKOS SUYU t ÇILtR Mİ~ 
Feriha ÖZg1U lnızasUe - ~ 

ruf dolayısUe terk08 suyu ıçıo_.. 
ze e,·de çocuklar itiraz ec11yo,....' 
lyt su lstlyorJar. Terkos ıçtbd" 
mi':' 

Cevap - :lstanbulda bol ~ 
olanlar için de tı;llmesi tavstye e41-
lecek en Bttıhl su bugünkü halil' 
Terkos suyudur. Bu cevabımtZJ ~ 
cuklannıza gösteriniz. Sebebini 
aynca blr makale ile anlatac&P 



VA T A N 
--- 4 - 2 - 941 

('_T_~_lL_G_R_c:::J._A_IF'_,_iF_IE_L_E_IF_O_N_H_~-~-~-~-lL-~-~-ü ...... J 
İta .. yanlar 

Mihver devletlerinin Avrupanm 
i nrbJndc ve şarkında takip ettikleri 
&lyası emellerinde muvnffak olmak 
için bn.,ka bir ırkın yardımına itti· 
kar etmek mecburiyetinde kaldıkları 

Almanlar T ks·ıerl u i 
Dernenin Garbında 
Mukavemet Ediyor 

Akdenizde Harekete 
Geçeceklermiş 

Arabalar iş iyecek 
la.bildir. Londra, 3 (A.A.) - Heuter njan· Cenevre, 3 ( A. A.) _ cJ our· 
Jıı.ponyanın AS}·a kıt.asını tstllA et· ınm Dcrncdekl muhabiri bildiriyor: nnl de Ccneve>, Hıtlerin nutku 

inek hususundaki gayret ve faallyc- Dcrnedcn çıkarılan ltalyanlar, şeh hakkında §U satırlnrı yazıyor: 
U llllhverın dikkat gözUnden uzak rln bir kaç kilometre garblndekl doğ· «Buyuk Britnnya, Al~11anyanın kalmamış ve Mihver bundan istifa· lc.rdn lngıllzlere karşı sert bir mu- yeg:ıne taarruz hedefi sayılamaz. 
deyı kaçırmamıı.k için çalışmaktan kavcmet göstermektedirler. Bütün emareler, Almnnyanın Ak-
USaıunamıştır. lnglliz tayyareleri, hava kuvvetle· denizde 'c ispanya sa'hillerini çe· 
Bugtın dUnyanın geçirmekte oldu- rllc bırllkle hareket etmektedir. viren Atlas bölgesinde de harc-

tu JnUhirn vakalnr karşısında dikkat d" ,,,. kette bu:ur.mnk ietedığini cöster-
11atar1ar1 Avrupa ve Orta şark ile M3t3mma Tahliye E lf ul mC'ktedir. 
zaman zaman Amerika tızerlne çev- t B c J «H itlcr, 19 41 de zaferi kaza· !'- Kahire, 3 A.A l - B. . . : • r unektedir. Faknt uzun zamandan· "' b' ~ 1 ı.rt· A 'k 
b {i. tıılyanların, Hnbcşlstandakl Mctem· nacagını ••cı.rm~.ır. merı an 
ert Uzak Şarkta bUtUn cihanı al • d yardımı , I C'rıı:r.i ~efesini eğmeden kad"• edecek mUhlm ... " dı'selcrln vu- mn'yı tahliye etlikleri ve Gon ora 

-

11

"' ı u d ı ttlkl · öğ' n harekete g e9mek isıedıği a§ikit.r-ku bulduıı.. •nu da unutmamak Jlızım· l yo u zcrın c r cat c en ren • _ .ı. 1· 1 h Ik" 6
" ı ti B ı ı ı t f d dır. A"-'ler i J> an arı azırdır. · ı tlrr. Bu bakımdan Japonyanın Avru· k. m ş r. u yo , ng Jlzler ara ın nn 

1 • harbiye reisi G ener nl Sugiyama \solda), J.'lan ınde bir d!lzUyc bombardıman edilmek· devlet, kat i muharebeyi vermek 
Pa devleUerl ve hususile Sovyet Rus· Japon er cnmç· h .. k\ımet re isi W ang Tebİng (sağda) görüşürken tedlr üzeredirler. D ünya, bu muh are-
Yo., İngiltere ve Almanya ile mUna· ikamet eden ın u · beyi büyük bir endişe ile bekle-
Sebetıcrı Uzcrlnde durmak ve bunu Japonyanın, istcmiycrcl< tuzla bir İngiliz T eblig"' i mektcdir.> 

Yalnız Benzin Mil< darları 
Uğrayacak Tahdic e 

Ankaıa, 3 CIIususI : ı ··. bırımlz
dcn telefonla) H , t. benzin 
tasarrufu hnkkındn y • ı • ı nı ıar \ 'C 

rr.cektır. Taksi \'e h, ı• t otomobille
re \'c motörJU Ynsıtnlarn ıwnan tak
yltler beklenen nt>tlcC'leri verınemJc;. 
tir. Bu yUzclen bnzı mıntnkalnrda 
raklıye \'nsıtnları sıkıntıııı artmı , 
ve hnzı Y"J lerde de normal zaman
lardaki benzin ıınrfiyatının aşıldığJ 
&örUlınUştUr. Bu t ecı Ubcler kar~ı· 

Alm n 

sında daha t' aslı tedbırlcr alınması 

uüşllnUlmekt dır. Öğrendiğime göre, 
butU 1 husu 1 \ e re mı nııkll \'USıtıı· 

!arının ı lemderıne müsaade edile· 
ccktır A ıcak bu vasıtnlarn ihtiya
ca göre muayyen bir miktar benzin 
tahsis olunacak ve tasarruf büylecc 
t~m in edılecektlr. Dıı miktarın tC!· 
bili l c;ın de a!Akalı daırclerln ve mW· 
ld idare flmiı lcl'iııln ınUtaltıası alına· 
c aktır. 

tetkik etmek muvafık olur. hataya da dUştUğU nşlMrdır. Krl- ---o---
Uzak Şarkta da, Avrupnda olduğu znntem diyarının kUçtlk adamları, Kahire. 3 (A.A.) - Umumi karıır· J K -o-- -

g{bf, ayni nazariye hAkimdlr. Yani Alrruınlar ve İtalyanlar da dahil ol· gAhın tebliği: apon urmay T h 1 'd• K 
bir devlet1n diğer bir devlete tahak• du"'u halde, bUtun beyaz ırk için bil· Ltbyıı.da, Demede ileri hareketimiz Toplantısı e :ıı 1 . a ·şıslnda 

Japon yanın 
-o-

GözU Hollanda 
kllrnn ve kuvvetin hak olarak tanın· ytlk bir nefret beslemekte ve Japon· için hazırlıklar devam etmektedir. Amerika 
rnası icap edeceği nnzartycsl caridir. ya ııncak bu işini çevirmek için bu- E.'rltrede hareketlerimiz netıC'eslnde Toltyo, 3 (A.A.) - Bugiln He.r- Tokyo, 3 (A.A.) _ Dome.l ajanın· 

ı bunu 
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...nn mihver dcvlctleıine dost gtlrUn- bl .,_. G 
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Jnponyndnn akseden sada nr M • t>"' dllşman llıırentln şehrini boşaltmış, ye .nazın enera o anın rlyasc- Londra, 3 (A.A.) _ Obscr- nın öğrendiğine göre, Japon Harici· 

MUstemlekelerinda 

t(Ylt etmektedir. Japonye.nın dalma ese esı mektedir. bu şehir dün işgal edilmiştir. Şimal tınde bir kurmay toplantısı başlamıa ver gazetesinde vn•dıgvı Lı'r n1a· ye Nazır muavini Cha,l, Holanda 
1'" dfl yanın Emin olmak Jflzımdır ki Japonya t T 1 t iki ~ ..... 'IJ • 8v.>1ediği avlayıcı sözl<'r, n taraflarında motörlü kıtalarımız Ke· ır. op ıın 1 gtln SUN!cektlr. kalede B. Carvin, tehdide ta· Hlndistanınm, Asyadıı. herhangi bir h ynl uslklnln .:1 nlnız kcndl arzulannı temin edecek T 
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er iki tarafında da a m reme doğ'ru çekllcn ltalyan kıtnla· op an ua, or unun a a müessir hammülü olmıyan Birl,...ik Ame· mn gtrmlyeceğl hakkında, Tokyo ibarettir Yazqn . vol Uzerinde yUrtıyccektlr. ÇUnkU 1 ti -y 

aYnf sedıılıınnı tekrardan • "" • " rını geri itiyorlar. cc c r. rıka dcvlctlerinı· (-hdı't eden B. çısl vasıtııslle yaptıln protesto ma-" l ma· Almanya da. Japonlar nazarında be· " b' 

"a!Ueri t utmamak ve bun arı 1 Hnbeşlstann:ı Fondarn doğru c;ekl· General Toba, celse açılırken de· l litler'in hareketini d<endini dev ı hlyctıl teşcbbUslerl reddetmiştir. 
zur göstermek, muahedeleri tanımı· e D yaz ırktır. len düşman kuvvetlerini takibe de· mlştlr ki: ~DUnyımın. gr.çlnnekte Ol· ı ""'11Mında oören bir adamın ga- 1 ('.Jınıııı, Japonya ile Holanda mUs _,. sllAh· nusya ile Japonya arasındaki lh· "<.'" e. .....,. 

Yarak parça parça etm= ve Eski Bahriye :Müsteşarı tnı\t biliyoruz ki Japonyayı bUyUk vam ediyoruz. Bunun neticesinde !- <'luğu vaziyet dolayısılc ordunun hıırıı latı ruyeti:. tarzında tnvsıf et· temlckelcrf nrııemdnkl lktısadl görllf 
h kuvvetleri sakin memleketler Uzc- devletler aı·asma eokan (lD04) \ C talynnlnr genı. miktarda malzeme knblllyellnln arttırılması lfızımdır. mcktedir. melerln devam edcceğınl ııeflre bJ•-
rınc saldırtrnnkt'Ir. ..ftklkl ga"e kendilerinin b d ve ihtiyat maddclcrlnl tahrll:İe mec· B C dlrınlştır 

Japonlar da tıpkı Almanlar gibi tdlse de ,... J idi (190~) senelerindeki muhare c en . nrvin Alman khdidinin . 
bl mnzmın ve gizli ·nıcııerıne a•t . ı b ı bur oımu ıardır. cenubi Afrikn kol· Arnavut okta b ' ı k ----o---kendilerını idare edenlere llAhl r u ~ CV\'e aş ar. n" ıcıı unsur arını tct ik ederek 
d' Almanya "'ft•bc başladığı ilk gün· s bn...m, Man,..url meseleleri ile Jarı Dııl nno cephesinde on beş ki· b I , b h kudret atfeder ve ]{endi ırklarını ı- ..... ~· J~ " un ann yenı ır şey j- tıva ct-

~ ... lerlne 1lst Un .. örUr. l de Rusyn ile birbirlerine karşı Japonyanın imnl nde balık avlama lcımetre Habeş nrnzuılnc glrerelt iki Mevzı•Aı hareketler mcdığini mu•nhede etmektedir. 
6""4 ., er ) ktını imza et· ı aut knrnl<olunu l11gal etmişlerdir. B 1 1 d Fırsat arıytın ve bekllyen J apon· (snvaş yapmamak pa m c? h \kında ol:ın an aşama- v u unsur arın ne er en ıbaret 
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lnnn bUtl\n Uza!< Şarkta g&ıterdf· idi mazlık bu iki dC\'lct arasmdakl mll· Italyan Somalisinde keşif kollan· duğunu ıh "vekil ile 4lrkadaoları 
~i ve yaptığı t icari nüfuz, balıkçı rn~u b~kımdan (Antıkomtntern) pak nnEebetlerl dııımn gcrglnlcşUrmckte- il n faaliyete de\•am ediyor. Bunun Yunan Tebliği ötedcnberi pek itin bilmcktedir-
fflolcrnun bu diyardaki faallycUerl, tı manASIZ kalıyor ve bu hareket Ja· dır. nefll ı'slnde llnlva hududu içinde llcr· Atına, 3 (A.A.) - Yunan orduları lcr. Bunların birincisi korsan ge· 
gizli ve nı;ık propagandaları J apon- ponyaya karşı çirkin bir darbe olıı· Eu hal, Japonları, çok bUyUk kU\'· melerlmlz genişliyor ve derinleş!· Bn'1tumandanlığmm, dün akşam mılcrınin de yardrını ile hare.ket 
1 ....... b-lnci kol i"ln A\T\lpalılard:ı.n yordu. \etlcrınl Çınde '"c diğer mevkUerde yur. t ıw eden Alman denizaltılıırı ı'le da-·- •u ..,.. "' ıt h ut.stızıuıı..• neşre U&• resmi tebliğ: dan vareste Bundan mUtevell oşn 6

u kullanmaktan menctmektcdlr. h · h J _ ı.. 1 k 
ders ~ğl'enınıık ihtiyacın . ti t f <Mesut neticeler veren mevzii ha· a gcnı.., areKet aanasına ma i · "•t ektedır ı--'e mak--AUe Japonyaya ç ara • J J bU•.nk '°M"" .. mın y } D "' 1 d b b rd olduğunu pclt açık g.,., erm • ,..... ,..... pon arın en ;ru " .... i• • S ag ar a rckeUer cereyan etmiştir. Bir knç C· om a ıman tayyarelerinin da· 

ki h"kimlcrl ordu lı bir (pakt) imzası teklıfi yapıl· tak-'nrı •V!ndivostok) dan uçacak O UZ .. 1 h b .. k " tl 1 h l' d h" Japonların hak• " "' ' Bir nldık.> a uyuk u e er a ın e ucu· 
ve donanmadır. Japonyanm bUtUn dr. olan Rus tayyarelerinin tehdidi nl· İleri Hareketi Atına, 3 (A.A.) - Emniyet Neza- ma geçmelerinden ibarettir. 
Asya kıtasını tahııltkUm altına al- Almanyanın Rusya ile anlaşmasın- tındadır. Rusların Çınlllere yardımı rctınln dUn akşamki tebliği: J .incisi, harp aanayi merkez· 
mak için yUrUnmesi icap eden yolda dan duyduğu tC61rl belll etmlyen Ja· dn n.yn mUlılm bir mcııelcdlr. Bunun Devam Ediyor 
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iki kuvvettir. Bu iki kuvvet Avrupa· ti. nnlnşması lçın ciddi surette çalışmak aıro.oı, . . na e k .. _ı •• I . h h. 

B. Papadakis 
Diyor ki: 

"Şef Artık Hayatta 
Değildir. Fakat Hayali 

Yanımızdadır., 
Atına, 3 (A.A.) - Hariciye erltfl· 

mndan \"e gençlik teşkllAtı reislerin· 
den Papadnkls, radyoda. mlllt gençlik 
leşkUAtı azasına hıtnbcn demiştir 

Japon halkını se\'k ve ıdıı.re eden bu ponya bu paktı da kabul ve imza et· için Almanya, Japonların Ruslar tıe cJ.lemleket dahilinde sUkônet hU· ı ~rınuz c ımnn_ nrımıza .. a a e· 

1 
N · _ ıı._ • 3 (A A ) _ L ı b . kUm 61lrmektedlr.> sıf ve §kldeılı h ava hucurnları 

Ud hale ı . _ _ı L· b" Af "k ~- t --o---- yllpma ve gunouz erı ava tı.· nın Uzak Şark işlerine m n • Bu anlaşma mucibince her iki ta- tan gerı kalmamal<tndır. Bunu temin ıııstıınoaKı cenu ı rı a ,Kuvve • k. . I l l ak 
sinden mUtcesslrdlr. Ve Avrupalıla· raf da tecavllze uğradığı takdirde ettiği takdirde Japonya Amerika \'e }eri nezdinde bulunan Reutcr Bir Yunan Neferi, Yaralı İtalyan ı~ıyctını e e a mıya ça ışın • c4 Ağ'ustostn meydana gelen mn 

rın Cenubu Şarki Asynda ve Çlndc ı birbirlerine yardım edccelderdl. Jn-1tnglltereyc karşı mllşkill4l çıkar- muhabiri bildiriyor: 1 Zo.bitini Sırtında Taııdı Üçünciliıü de, bu ıhareketler 11 de\•letin tahakkuk cttırmlş oldu· 

ki: 

aldıkları imtiyazları ve elde ettikle· Avnıpada Alma.n'l1a ve 1tal· maktrı. dııha erbcst bulunmayı kn.- Kcey 'mn bütun mmtnka· Atlna. 3 (A,A.j - Atınrı. ~ansı müeait neticeler v. erdiği tnkdud~ r.u işlerin en iyisi, mllll gcnçllk te,. 
· · · ·· · ~onya, • h .L 1 1 U rı l rı 1 yanın yeni nlz:am ımrmnk hususun· f:llnmış olacaktı. !arından ftoiyanların tardcdilm c· bfldlriyor : veya ut uu nctıce er n e o ursa kiJAtı olduğu kıınaa ndeytm. 

bir vaziyet t elAkkl etmektedir. l dnkl llderlltfni kabul edecek ve mlh· Rıısyrunn Uzak Şarktaki menfaati sind en sonra cenubi Afrika kuv- l:J:ıJrler Uzerfndo bulunan ~mrJ ye\'• o hsuD Jngilte reyi istilaya tcııchbüs cŞc!, artı!\ hayatta degildlr. Fa-
Jıı.ponlann hedefi, Avrupalıların ver devletleri de Uzak ş rkta: .non· biç bir zaman (Japon cmr.llerln ) vetleri ilk defo olarak d ii m an mllerle de ~bat edildiği veçhlle Si· etmektir. kat hayali, yanımızdadır. Şimdi, on 

sırtına bawllannı vererek bu mem· yanın liderliğini tanryacaklardı. 1 uygün değlldır. Bunun içindir kt toprağına girmi~lerdir. Şiddetli cnna ndındal<I Italynn fırkası ku· Amerikan mlllcU, medeniyetin milyon insanın ruhunda Mctıılcsasm 
lcketlerden uzakla.,tırmak ve yerle· DUnvanm nUfuz mıntakalnnna tak Rusya, İngiliz • Alrnnn harbinde da· ve boğucu bir tııcnğn alı~rk o lan mandanı kendi askerleri tarafından balndığı gUıulenberi mukadderatm sanemi taht kurmuştur ve bu sanem 
rlne kendilerini kovmaktır. ..,., .. A f eden bu Uç tarr:t:ı ima hlt.nrat knlacağını her ve lle ile !bu a ·erle r altı aydanberi gaye· muharebenin bıı.şlnngıcmdo. muvak- hlQıblr anında, eUrııtle hareket etme- Yunan mili tinin asırlardanberl 
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Japonlar senelerden be vru a.kt ktığıt üzerinde çok gilzel, fakcıt e rar r e e · !erini tefkil eden hedefe vcırmııı kalen ışs-al edilmiş bulunan ı.·ıııata nln şimdiki kadar zaruri olmndığını 
1 

'slleslndr nı.:sllden n"sUe ·nUko.1 • 
da bir harbin zuhurunu dört gözle 1 iatbl~att.a işlemez bir c er idi Cün· Rusya ile Japonya uz1aıt Şarkta !bulunmaktad ırlar. Rodolphe gö· şehri halkına. karşı yapılan mt'.2allml anlamış bulunmııktııdır. Bu itibarla, dcccktlr. 
beklemektedir. ÇUnkü böyle blr harp U bu devletler, diğer tir; bUyUk dev- blrblrl r!ne zıd olan emel erini ynlnız !un.ün şarkındaki çöld e m itral- medcnt seviyenin çok a,nltt olması· Amcrlkalılnr muazzam ve dinamik ___ ..., ___ _ 
b .... zayı! dUşUrecek ve mecal· k 1 ilt Amer!kn \'e Rusyn kendi ı;örtlşlcrinde ve yollannde. ara- yözlerl r. müsellah zırhlı oto mobil. nn at!ctmeJüo \'c falllrrlni şuursuz bir hamle yapmıya hazırlanmaktadır eyaz trnı Jetin ng ere, akta b ı hl bl "<'Y dU11Unmc 
siz bırakacaktır. bl 'u muazzam kuvvetin mevcudl· m n ıış tıı. ç r T Y • ler ileri yürüyüşlerine d evam et- sıfatı ile tnvslf etmektedir. !ar. 

İşte U%Un zamandır Japonyıının gi tini çkıymetslz kabul ederek ihmal 1 mcktedlr. 1 mcktcdirler. Habe!Iİstanın bu Buna ınuluıbıl Yunan medeniyeti- Esaslı prcnstplcrint• dokunmıyacak 
beklediği bu harp Avrupada bir se· !~nşlerdlr. ~ Amcrlkanı~h ku\~e~: v:ly~ut;se mıntakneı yıoldan mn:hruı.~ b~- nın ııevlyeslnl c&ıteren aş:ığıdakl va- olan bazı değişikliklerle lngiltereye 
neden beri devam edip gitmektedir. Pakt vAkı~ t>.sasta bu li~ de,•1 t a· Japonyayı m ver C! ne nre e en lunmaktadır. Zırhlı otomobıllcrın kayı mllt.lllfıa lltıve etmeden knyde· yaninn proj 1, ltongıc tarafından, 

Holanda ve Fransa Almanyanın iş ·hine terUp ve tevl'ıh edllrT'iştt Ta d:ılma menebncktc.-dır. Hltler. Uzak mitralyözleri İtalyanların idaresi diyQruz: pek muhtemel olarak en iyi dostıa-
gaU d dlr lngiıtere ise Garpta Al· ·~~ İngiltere bu endişe llc Uzak Şarkta plAnl:ını:ıa Alet olarak kul· ve kontrolü altında hareket eden ıkkö.nunun Uc;UncU gUnU dUşman rımızm da t hmln ettiklerinden da· 
ın n e il~ mUcadclede \'e gözlerini b kl bUy{lk Jmvvetlcr tutmak m~l' !anmak lstedlğı Japonynnın askeı1 yerli kıtalnra ıkarııı h er nn ate rlcatı esnnsında., göğsünden ağır ya- ha c;abuk knbul edilecektir. 
tJ;::o.Ş ka çevirecek bir halde sa· Ş:ır. ~I de kalacak \"C bu kuvvetle· yardrmını temınde de görtı!Uyor ki püs:kürrniye amad e bir halde bu· ralanmış olan ihtiyat mUlıtilmi 1'"0-
n 1 a~t.adır bu~yek: s::ıhnelerc sevkedcrclt onlar- muvaffak olamamıştır. ÇUnkU bu· lundurulmaktadır. E.yibo muha- neral Vlrglnlo'yu muharebe mey- H!Ucr, sanki Atlantlği şimdiden 

ı ;;nmhııla !ere ~ğmen Japonya bu fır- rdl a~tlfade etmek menCaatlr.dcn gün Japonya, Rusyadnın ve Adlmerll kin· rebcsine iştirak etmiş olan piyade donma bırakmıştır. Yunan askerlerin fethetını, gibi 1nglltereye malzeme 
• u 1 1 gayet an nın tazyıkı karşısın a ve en şc ç n· k I b l h skcr getirecek olan gemileri batıracağını 
anttan men!nattar olmak ç n mencdllmlş olacnktı. d d r İngiltere Dz rlne tazvlk yap· ·ıtıı nrı u ,:nza ı ea rlllyı k den Pollklratls Anastas yaralı mU- söylerken kendi ırkı ile kendi mıl-
Yavaş yavaş ,.c teenni ile hıırek~t et- Çin rnuhnrebcsl ve ln.,.ııtcrenl~ aı:t~ı:ı çok uzaktadır. Buda göstc- nakline . ~ıwısus üç . t}';.d·k Ç'!mk !:izimi 3 - 4 blrlnclkft.nun gecesi sa- !etinden başka hiçbir ırka ve mllle-
mektedlr Bunun sebebi Japon~anın garpta Almanyayn Jtarşı muka\cme mr ki mlhv nn Uz ık ş rktnkl faali· yonlnr ıçınde ge9ffilf e ır. 0 baha kadar ırırtındn taşımış ve onu 

Çinde gU~IUklere uğraması. ~~:~: tt dev~m ettikçe J. ~~;;-:~~~e~l~:~; ;eti tıpkı Avnıpad ki Ca llyetl gibi n.~te1.li ol~n asi~:!k~e!İ~r~;. şa~k~ pek tehlikeli dağ yolları arasından ::b:ıu:;;~şt~~~lyc alışık olmadığıııı 
ile Rusyadan daima endişe yay:ı. fılen nasıl yar unm<'ğe mahkflm olmu tıır. ooy ry.cre g. en yakın Gcyyar hastahaneye kadnr 
olması ve barblıı henUz hangt tara· ı mUşkUl bir meseledir. neşcnın a rtrk şımııl hududun~ g~· getlrmlşllr. Bu yardımdan pek mU· 
r k '" hakkında kat'I l<tı· I çerck HEl!beş t opraklarına g ırmış t•heyyi,.. olan 1•fttyan uıbltl Yunan ın nzanacah. ı M • f b "k 1 d ·ı . ld 'Y' .. ' " .... n:ıato sahip bulunmamasıdır. Ayrı Fı"nla" nda Takası erınos a rı a- olm a arın an 1 erı ge ıgıne şup• askerine hediye ettiği fotoğrafı llze-
~ınand:ı. memleket: dahilinde huzur· YıldÖnÜmÜ he yok.tur. rlne fili yazıyı yazmıştır: 
8Uzluğun mevcudiyeti ve gittikçe art Tatbikat Sahasında sının cBann yaptığı yardımdan dolayı 
lnas.ıdır. d F nland:ı. Bursa, 3 (A.A.) - Merinos ohan esburg'da Bir mlnnett.nrlığrmın nişanesi olarak Po-

Jopan halkı Çin harbi yUzUn ~n Ankara. 3 (Telefonla) -et anlaşma· fabrikasının nçılııının üçüncü d ö- Ç llklrııtls AnBstns'a-. 

nıhoraı bakımındand zıı.yıH!:~~· 8~~:t~I ile arnmızdı .ırı'kln;::~1!1C::ırclcre bildi· nüm yılı bugün on binlerce Bur· arpışma 1n11.n: Ponernı \ 'lrglnlo 
oşnutsuzıuğu var ır. b sının esasa salının iştirakile kutlıını.n ııtır. Tö- Yohanesburg, 3 {A.A.) - MUCrlt ---<>-

ten ŞlkAyetçldlr. ÇUnkU Japonya u ilmiştir. rende \ ali, Parti müfettişi, Halk mllllyctçllerln nzlık grupu azası ile 
harbin d!SrdUncU senesini yaşamak· 

1 
göre F nlancl::ıdan partı'si, Halkevi men uplnrıle hü- tzlnll askerler arasında kavga çık· 

ta d m ede· Bu nnlaşmıya ' gft"ete ve "-'a .. 
dır. Ve ne kadar daha eva U ı.ze matbaa, - " kumet erkanı, fabnkatörler ve rııştır. Evvelki gece b:!.flryan bu kav 

c ~ini kestirememektedir. memleke m ktrlk ıevazımı. spor le- her anayi erbabı hazır lbulunu- &a, dUn s baha kadar s!.lmıUştllr 
Japon ordu ve donnnmasr efsanc~1 zr kAg-Idt, ele M ktığtdı. karton, tah· yordu. .~O kı ı yaralanmış \•e hastahanelcrı• 

h:ıyaı1cr1n arkasındadır. Ordu çın vıı.zımı, ambııl ıvısı. ~ırat ma· b yatırılmıştır. 
ana arazisinde askeri haı·ckO.t yap'.l· ta eşya, klınduracr ç 1 1 e ya gele· Bu münasebetle Bursa me u - ---o---
ltıasını arzu \'e mUdafan etmektedır. kineler. porselen ve ç n su Sadi Konuk irad ettiği bir nu· 

nonıınma buna muarızdır. Donanma cektlr. göre TUrkiye tuktn Ehecli. lve Milli 11 Ş:fın:itn 
(1931 l de Mançurl seferinin ckono· Tediye anlıışnınsı~ı\ nda, menşeli uğurlu ellerıyle tbeme 1[! n .ı. an 
l?ı\k neticelerini, bugtln Çlndekl ser· menşeli mallarla F n a ki mcnılc· ı ve açılısı y~pı an u. ı;ıı ı mu es· 
glJz,..,Un "Ok p"hıılrya mnl olduğunu 11 her muamele tçın 1 sesenin vcnmli rnesaısınden bah -

...., ., " ma ıır. ıanndan ay- 'il Ş f' f d il ti salD.hlyetll ınnk:ım k setmis ve Mı i e ın etra ın n 
eri &Urmektcdlr. ke n uı hususi ta as ' ·11· b ' r·· · · b (Başı 1 incide) 
Donanına (PaslClkl denizinin Cenubu rıca izin atmak şnr ektir perçinleşen mı ı ır ı.gımızın a-

Alman Hava 
Kuvvet~eri 

!Sarkt l!tıkametıne doğrıı yayılmnğa mevzuu teşkil cdcbUece • şancı kudretinin yurdun her ta- istenildiği anda harp hareketle-
h ~ h ük l 1 rınde kullanılabilir. 

<: ernınıyeUe taraftardır. - rafında da a m emme eser er Almanyanın başka mecburi· 
CBerlln • Roma) Mihveri kuruld:· lolada Kayak Bursları yaratacağını eöylemiştir. yelleri olmasa idi, hazır bulunıın 

mı znınan J aponyadakl ruhi hale\ u ) Beden Ter- o-- tayyarelerinin hepsini kullanmak 
1!!ekıJde idi. Bu dU~nco altında 0 

an Bolu. 3 (A.A. :-··"'ünün Ge. { 1 f "tekler' şartile lngiltereyc 9 bin tayyare 
Jaı>onY&nın kendini bu mihvere kap· biyesi Genci d_irektorlug evk·ı·ınde 1 asap artn <> 1 d -"-·1· d' B 9 b 
t d Bu Es t ım ile hücum e cuı ır ı. u inin 

Roman yada 
Asiler Takip ve Tevkif 

OlunuyJr 
BUkrcş, 3 (A.A.) Nefrolunan rcs

mt bir tebllğrte, memlekette ııUkCınet 
hUkUm sUrdUğU bildirilmektedir . 
!Cnrışıklık mesullert takip ve tevkif 
clunmaktndır. A'llllcrfn çaldıklan 

mühim miktarda malzeme \ ' C Cl}YU 

meydana ç ıkarılmıştır. 

Almanyanın Yeni 
Bükreş Sefiri 

BUkreş, 3 (A.A.) - Almanyanın 

yeni BUkreş sefiri ltlmatnameslnl 
kral 'Mich cl'o takdim etmiştir. ıracaı'tını tablt ,.örmek tıizım ır. rede kazası . en epe ,y r k b k . S 00 .. b L d 

.. ., ttalyn 1 . d dıtte fı'vat mürıı ·n e .omısy.on. u ise ancak 4. u omo r ıman y • Bük p ı · Müdürü .. Uretıe Japanya Almanya \ 'C • • d·~· dağev erın e .. " d 1 F !. em reş o ıs ~ k ~arkta inşa ettır ıgı 42 rcunun d" kasaplnrı tekrar ın emıotır. tayyaresidir. a"nt A lmanya, 
lt gt\cendlrınlyerck Uza ..,. bölgelerden gelen :po dün uKasaplar. 1 • 2 emsalinin 2 • 3 böyle bir maksat İçin Polonya, 
b 'lldı rnenfaatıcrlnl temin edt'Cek ı:~ i!ltirakile açtığı knyak ·ursba in· emsaline çıkanlması ve

1
. bhonıan1 ın ltalya ve Roman yad n bulunan 

u rnıntakalardan Carp devletler den itibaren çalışmalarına ~e· da haftnlık fiyat cetve ı azır a- tııyyarelerini çekmek teh likesini 
~~7alta taalluk eden pıAnları ııerl mış.tır. K urs kırk gün devam e masını istiyorlar. göze almıya cesaret ed emez. 

lirebllecek idi. cekt.ır. j t kar"ı hu"'cum b n 
A. Ş rk .. k 'b komisyonu, ngı tereye .. a !!" 

t lrrıanya ve !t.nlyanın uzak a • ---o- Fiynt murtı 11 e 
1 

lamak için. Almany 6 bin ı ay-
ba ltılisternlekelerl yoktur. Bundan pı~ı. Etike tleri Beğenilmedi perokendecilt"rİn ":e. tob~tancı ıı- ynre toplıyabnir.ıe talihi var de-
aşıta tnihver dcvletıerl Avrupada ..,. bütün dılcklerını ır rapor k · 

JaPo uznl< Kolumbiya rın me t ır. 
~ nya için ve Japonyada KonserVatuvarın • kl .. eklinde !bildirmelerine lüzum Almanyanın şimdiye kadar, 
.. arkta Mihver dcvlctıcrl l~ln müfit v pin. ara ,. m. 
.. ardını f brikasına yaptıracagı ·nr~· "'ştercli ve et fiyatlarının t e ı· ı bir giindc yaptığı h areketler için 
~ ar yapacaktı. 8 tırılmıık üzere' tah~tı . ıgı ı ~o . gelecek toplantıya bırakmı~- 2,500 tayyare~cn fazla kulland ı-

(!\'\> u tnakaada matuf olmak tızcre yapış etiketler beğenilmem • , ım- tını ğı görülmemişt ır.> 
<A.n~:k bu Uç devlet arasında d bir bazı , 'lıni tir. tır. 
ll ornıntern) paktı imzalan '· karar ~ erı • 

il Pa'ktın gl>rUnUşto hedefi Rusya hasınıı 

BUlaq, 3 (A.A.) - General Ro
d11rlk Mobrcanu yeniden BUkrcş po
lls reisliğine t ayin cdllmlşllr. 

General, Kı·n ı Karot r<'jlml csnn
smlln Bükreş poHs mUdUrU idi. 

Darlan Paris 'te 
Vichy, 3 (A.A.) - Dahiliye 

nazırı Amiral Darlan'ın Pariıe 
hareket ettiği bugün resmen bil
d irilınif tir. 

Fakat Almanya, Amf'rlknn zihni
yeti ile Amerikan mcmbnlarınde.n 
bllyUk bir ders alncnktır. Biz mUş
kUll'ltı ölçllyonız. Bu zorluklnn ccsu-
rane bir nazarin ve ııırsılmnz bir i

rade ile knrşılıyncağız. Bu husustaki 
pnrolamız Roosevelt'ln söylediği gibi 
zaferden b:ışka bir gaye takip elmc
mektlr. 

Bir Ahran Nazırı 
Diyor ki : 

crlngı1izler Zorlu Adamlardır. 
FHla Nikbin Olmıyalımı> 

Londra, 3 (A.A.) - SalO.hlyeUI 
ıııahflllcı-de söylcmllğlne göre, HiUe· 
rln yakın çalışma arkadaşları, son 
nutkundaki şiddeti hııflfletmlye gay. 
ret. etmektedirler. 

Alman hava kuvvetleri umurnt mll 
!ettlşı Genoral Mılch. radyoda bir 
nutuk &öyllyerek Almanları fazla 
nikbinliğe kapılmamıya davet ctml1 
ve lngtltcreyo karşı mücadelenin 
ltolny .1lmıyacağını llerl ııUrmUştUr. 

Cenera\, İngiliz tayyarelerinin Al· 
manyaya hasarlar yapmasını bekle
mek !Azım geldığlne işaret ederek 
mUd:ıfan tertlbutındnn mucizeler bek 

lememek icap ettiğini de söylemiştir. 

Or.nernl .Mllch' in nutku, Hltıeı in 
sözlcrtle tezat teşkil etmektedir. 

Genııro.ı. 1ngtllz tayyarecllrrlnden 
bnhsedeı·ken şu sözleri soyleml!!tır : 

dngllızlcr muharip bir kn\'lmdlr. 
mz lngllız muka\'emetlni kırmanın 
Polonyanm, Bclçlkanın ve Fransa· 
nın muknvcmctlnl kırmaktan fnrklı 

ve gUç oldu~nıı blllyoruz ~ 

.. 

fngiltereye 
Hava Taarruzu 
Devam Ediyor 

Bir Düşman Tayyaresi 
DUşürUldU 

Londra, 3 (A.A.) - 1ngill~ \ "O 

ve Dahili Emniyet nezaretlerlnın teb· 
llğl: 

Bugün öğleden evvel ve sonra şnrk 
ve cenubu şarki sahlllerı Uzcıinde 

mUnfeı it uçnn dUşm uı tnyyareıe

ri tarafından T..ondrnya ve civnr mın
lnkalnra bombnlnr atılmıştır. Bazı 

hnsnr vardır. Ölenlerin sayısı )1lk· 
sek değildir. 

Bir dUşman bombardıman tayya 
ı cıi dilşUrUlmUştUr. 

Avustralya 
Başvekili Filistinde 

Kudüs, 3 (A.A.) -Avustral
ya başvekili B. Mcnzicı dün tay
yare ile Taberiye"ye gdmi!I ve 
yiı"ksek komiser, Avu tralya im 
paratorluk kuvvetleri kumandanı 
ve polis umumi müf ettiııi tarafın· 
dan karşılanmıştır. B. Menzies, 
yük ek komiserin misafıri o la· 
c kt ır. 

İngiliz Tayyareleri 
Faaliyette 

Knhire, 3 (A.A. ) - l ngiliı 
av ve bomb rdıman tayyarcl~ri· 
nin, Trnblu garp ve bilhassa Der
ne ile Bingnzi nraeındakı f aaliye
ti dün de devam etmi tir. Agor
dat" da bir tayyare dı.i§Ürulmüı1· 
tür. 

Lord Lloyd Hasta 
Londrıı, 3 (A.A.) - Sıhhi 

vaziyeti endioeler uyandıran müs. 
temle.keler n zırı Lord Lloyd, 

oldukça iyi bir •ece geçirmiotir. 
Lord Llo)d 61 ya~ındadır. Üç 
hafta evvel soğuk alarak hasta· 
lanmı!ltır. 
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Maarifte: 

Konferans Verecek 
Profesörler Bugün 

Toplanacaklar 
CUmhuriyet Halk Partısl namına 

memlcl>etimlzin muhtclıf yerinde yir 
mi be halkevlnde konferans verecek 
ellı profesör ve doçent bugün saat 
Qçte Üniversitede Rektörün riyase
tinde bir toplantı yapacaklardır. 
Toplantıda her profesör ve doçen

tin nerede konferans vereceği tesbit 1 
edıldlkten sonra, konferanslardan 
halkın daha fazla istifade etmesi ı

çın mevzu seçllırkcn mahallin iktısa
df, içtimai hususiyetleri gözönünde 
tutulacaktır. 

Dekanlar Meclisinde 
Vali de Bulundu 

Dün Üniversite Dekanlar Meclisi, 
Vııll Lflt!i Krrd:ırın da i~tirakile bir 
toplantı yapmışlir. 'roplantıda Üni
versite ve talebeyi alCLkacı:ı.r eden me 
sc1cler görUşülmüştür. 

Allflr Nnal T6reDl 
Edebiyat Fakültesi Profesörler 

Meclisi toplanaralc büyük Türk ~ai
rl Ali Şlr Neval hakkında 9 şubat

ta yapılacak törende söz söyliyecek 
profesörleri tesbit edecektir. Tören
de Rektör, Profesôr Şerıı!ettin, Dok
tor Ali Nihal Tarlan, Zeki Vclldi, 
oÖZ söylıyecektır. 

Açık Baya Derslluelerl 1 
Köylerde açılacnk eğitmenli mek

teplerle, sılıhat bakımından zayıf ta
lebeler için açılacak açık hava ders
haneleri meselelerini tetkik etmek 

Uzere seçilen komisyonlar, dün ilk 
toplantılarını yapmışlardır. Şiledeki 

on ilç eğitmen kursunun adedi yirmi 

beşe çıkarılcı.cak, Çatalcada yeni o
larak 15 eğıtmen mektebi açıla.cak

trr. Bu mektepk:re talebe olarak ıı

lmacak çavuşlara on lira ücret ve
rilecek, mektepten mezun olduktan j 
sonra bu ücret on beş liraya çıkarı
lacaktır. Açık hava dershanesi, ba-

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

lkrami11e Planı 

1S41 lKf~LERt 

1 adet !?908 Liralık= ZOM.- Lira 
3 > 1000 > =aoe<>.- > 
2 > 750 > = l~.- > 
( > 500 > =2060.- > 
8 > 250 > = 2QOO.- > .... 

35 > 100 > = 3500.- > 
so > 

300 > 
l.iO > = 4000.- > 
20 > = 6000.- > 

KeşideJer : ( Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus

tos, 3 .lkincıteşrin tarihlerinde ya

pılır. 

zı gazetelerin yazdığı gibi sağır ve ----------------------".:--------

dılsizlerc değil. sıhhatçe zayıf tale- Gayrı.menkul Satış ilanı 
belere mahsus olacaktır. 

Oaıweraltetl• lıllaa 
lllll"llan 

üniversitede, sınıflarına nazaran 
yabancı dilden aşağı kurslarda bulu 
nan talebelerin lisan imtihanı 5 
martta yapılacaktır. Muhtelif faldil
telerde son sınıflarda kalmış olanlar 
için yapılacak imtihan pr"gramlan 
henüz tcSbit edilmemiştir. 

Sporda İltilaar LeYlaasl 
Maarif VekAlctl mekteplerdeki 

spor faaliyetini daha yakından takip 

etmiye karar vermiştir. Okul spor

Jıın hakkında \'ekfiletc muntazaman 

malflmat verilecek, ayni zamanda ta 

lebelerin iştirak ettikleri mi!U ve 

temslll mUsabakalarda aldıkları de

receler de bildirilecektir. ::iöylendi

ğine göre, iftihar levhası usulünü 
ı:por saha.s,ma da tatbik edecektir. 

Zabıta Haberleri: 

Hatay Oteli 
Kapatıldı 

Zabıta evvelki gece Beyoğlunda bir 

f'uhuş yuvasını kapatmıştır. Kapatı

lan .Beyoğlunda Tepebaşında Kall&

vi sokağmdakl Hatay otelidir. 

Taşralı şivesılc konuşan iki me

mur evvelki akşam biı"er bavul ala-

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğ9nden 
Hasfbe Güvelin 25415 hesap No, sile Sandığımızdan aldıfı (1000) 

liraya karşı bilinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin
den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun ff cı maddesi
nın matufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden .Beyottunda Şehit 
Muhtar rnaballestnln Altınbakkal sokağında 393 ada 8 ptlnıel eski 36 ye
ni 42 kapı No. lı k{ıgir evin tamamı bir buçuk ay müddette açık ut
tırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art
tırmaya girmek istlycn (437) lira pey akçesi verecektir. Milli bankala
rımızdan birinin tem1nat mektubu da kabw olunur. BirHmtlf bUtUn 
vcrglleıie belediye resimleri ve ırakrf jcaresi ve taviz bedeli ve tellAliye 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 28.1.941 tarihinden itiba
ren tetkik etmek istiyenlt!re Sandık hukuk işleri servisinde açık bulun· 
durulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu mal<ımat ta şartnamede 
ve takıp dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında her 1Jeyl öğrenmiş ad 
ve tell'lkki olunur. Birinci arttrrma 27.3.41 tarihine müsadi! perşembe 
gUnil Cağaloğlunda klıin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek be<lelin terci
han alınması icap eden gayri menkul mUkellefiyetile Sandık alacağını 
tamamen geçmiş olması ,arttır. Aksi takdirde .son arttıranın · taahhüdü 
baki kmmak artlle ll.4.9!ll tarihine milsadlf cuma gUnU ayni mahalde 
ve ayni saatte son artıırması ya.pılacaktrr. Bu arttırmada. gayri men
kul en çok arttıranın l.istUnde bırakılacaktır. Haklan tapu slclllerlle sa
bit olmıyan all.kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz, masarife dair lddialannı iltın tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı mUsbiteleri ile beraber dairemize bildirmeleri llzundır. 
Bu suretle haklarını blkllrmemiş olanlarla hakları tapu sicillerüe sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fa.zla 
malQmat almak lstiyenlerin 39/1288 dosya No. sile Sandıtnnız hukuk 
işleri servisine müracaat etmeleri lilzumu iltn olunur. 

* .. 
Dikkat 

Emniyet Sandığr, Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek 
istıyenlel'e muhammlnlerlmizin koymuş olduğu kıymetin ytizde 46 nı te
cavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek SU• 

rak otomobil Ue Hatay oteline gide- --:-===========================;-
rek iki yataklı bir oda istemişlerdir. • L $ K . ll.A.-I 1 

retlle kolaylık göstermektedir. (79() 

Kemtılenne gosterilcn odaya bavul- Demz avazım atmalma <Jmısyonu .... arı 
!arını bıraxtıı<tan sonra sokağa çık- 1 - Mevcut evsaf, numune ve markaarı mucibince tahmin edilen 

nuşlar bır mUd<ict sokakta dolaştık- beckll d5310.ISO> lira olan 14 kalem boya malzemesinin 7..2,9fl cuma 
tan sonra otele duncrek odalarına çe- günü sa.at 115 te Kasımpa.şada bulunan deniz levazım satın alma ko-
kılmı.şıer<1ır. misyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Gece yarısından sonra memurlar, 2 - İlk teminatı <3398.29> lira olup şartnamesi her giUı iş saati 
sessızce llJlagı ınerek dışarda bekle· dahilinde mezıct'lr komisyondan c227> kuruş mukabilinde almaMllr. 
mekte olan arxadaı,ılarına otel kapı- 3 - İsteklilerin 2400 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte 
sını açmışıar ve otelde araJitirma adı geçen komisyona müracaatları illin olunur, c73b 

yapmıya başlamışlardır. Yapılan a
ra1Jurma netıcesınde otelde 16 ka
dın ile 16 erkek yakalanarak adliye
ye verllmiştır. Otel, kapatılmıştır. 

Yugua 
Beyoğlunda AJyon sokağında A

nadolu hanında kunduracı Panayot 
oğlu Yorglnın 6 numaralı dalresimlen 
yangın çıkmı~ söndürillmUştUr. 

Ketmlll'dıa Zıa&raeaıalır 
Usküdarda Merkez otelinde otu

ran Emın ~ ürkoğlu ile Şerife Ulus, 
odalarınclı~ yakılan mangaldaki kö
mürden zchirlenmı.,1er baygın bir 
halde hastahaneye kaldırılmışlardır. 

* Ni.,antaşında Zıya Kılıç apart
manı ka.pıcıııı Nazir te odasında ölü 

olarak bulunm~tur. Nazifin de kö

mürden zehirlenerek öldUğU tahmin 

edilmektedir. 

· ŞlmlR Tll'ATROSU 

b DRAM KISMI 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 
EMİLİAGALOl'Tl 

Ha· gıln gişede çocuk temsilleri 
lçiıı bilet verilir. 

1 Rami Tümen Satına~'llaKomisyonundan 
1 - Muhtelif garnizonlar için 100, 100, 100, 50, IS-O tonluk ~ 

halinde arpa ayrı ayrı olarak ımza,rhkJa satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 7 - 2 - 941 cun.a gi.ınü saat 15 de Ramide Tümen Sa· 

Lnalma k(lrıı1sy-0nunda yapılacaktır. 
3 - T~Mına.t pazarlık neticesi :.::knrr!lr edecek fi,at Uzer11Mle.n alJ. 

nacaktır. c72& 

* ı - Muhtelü garnizonlar için 100, 100, 100, 50, 50 tGlıluk partiler 
halinde ot ve saman ayn ayrı pazarl.tkla satm aımaca1rtır. 

2 - Pazarlık 7 • 2 • 941 cuma günü saat H <h .R8llli4le TUmıen ııa
tınalma komisyonunda yapılacaktı:-. 

3 - ·ı·emlnat tekarrtlr edecek t.yat llzermden almacakt.Jr. l 721) 

All•e flcretl V&TM ........ 
Türkiye dahlllnde: nAN nv••oı Kmuf 

Senelik • •Jhk 1 aylak Aylık Ba4hk malda ..... 711 
l lad Sarfa 9 " 1 ... 

uoo 750 ~eo 150 Kr. 2 » » • Sil 
Hariç menılekeYer: s • > > ... 

4 > » » 111 

Senelik 6 aylık Saylık Aylık 6 > » » 76 
6 » » » Si 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

',. . ' . . .. . ,... . .. . ,· ·' .. ·._... . . ' 

Baş, Di,, Kezle, Grip, Bomatimb.a 
Nevralji, Kınk1.ık ve Bütün Agrılarınızı Derhal Keser 

icabında rooo. 3 h•• ıtıaabtllı. T AG.LITLtRINO.EN SAltl~INlZ. 
HF.R YEfroı:: FL'l.LU KUTPLARI ISRARLA tSTF.Yl~l7. 

l lst.nbul Komutanl:ğı Satmalma Komisyonundan 1 

Askeri ihtiyaç için ~ıda cins ve mlktarlan yazılı "letme mal
::emesi 8 - 2 - 941 gUnil hizalarında göeterilen aatlcrde pazarlıkla a&• 

trn alınacaktır. Şartnameleri her g1in komisyonda görülebilir. latekll· 
!erin bc111 gün ve saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alına komia-
~nuna gelmeleri. (681) 
cınsi Miktarı Muhammen bd. Kat'ı T. Pazarlık 

Jiralik L. k. L. K. 11aat D. 

Benıin 

Mazot 
Benzin 

30000 
•660 

45000 

30000 00 
.f660 00 

45000 00 .. . 

~.00 

897.50 
6750.00 

11 de 
11 c 
11 30 da 

Ciheti askeriyece aşağıda yazılı iki bina puarhkla tamir ettiril&
cektir. Pazarhklan 10.2.0U günü hizalarında gösterilen saatlerde ya.
pılacakttr. Şartname ve keşif evrakları her gün komisyonda görWebl· 
lir. İsteklllerin belll gün ve saatlerde Fındıklıda komutanlık .satın alına 
komisyonuna gehnelerl. (785) • 
Yaptırılacak bina Keıtlf B. Katt T. Pazarbk Saatt 

Lira Kr. Lira Kr. 

Erzak ambarı 3501.11 525.15 u 
Üsküdar As. Şubesi bina-
sı tamiri 632.~8 9-t,87 11,30 

* Askeri ihtiyaç için 11 .2.941 günU .saat 11 de f'&zarlıkla M çift atlı 
nakliye koşum taJmnı satın almacaktır. Beherine tahmin edilen fiyat 
62 fü& olup muhammen ~cll 3348 lira ve katı teminatı IS-05 lira 20 
kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda. görttlebilir. İstek.illerin belll 
gün ve sattc Fındıklıda komutanlık satm aima komiByonuna gelme
leri. (784) 

Kartal Belediye Riyasetinden : 
Kartal kasabasının Saraybabçe mevklinde ve demiryoluna vasatı 

3 ~trc yakınlrkta İmam Osman veresesi Hürrem Şeren. Emin, Yusur. 
Tan Kaatik oğullan, eskı polla Hıfzı, Çöpçü :M:usta.fa ve Şerif veresele
rine ait 9 parça arsa ile bir bap evin Kartal ilk okul bakçeslne ilAve e
dilmek üzere istlmJA.kine ıumar WS'ilmi~ ve heyeti muh&ınınlnece ar
aalarm bchu metre murabbe.ma iki ltra ve mi}ıptemill.tile birlikte bina
ya da maktuan 1000 Hra kıymet takdir ve belediye encümenince itidali 
tasdik kılınmı\ltır. 

İtirazı olanların 8 giin zarfında belediye riya.setine mOracaat etme
leri keyfiyeti tebliğ makamına kaim olmak tizere ön olunur. (758) 

Tlrldye CamharlyeU 

Ziraat Bankası 
K~ tarihi: 1888. - Sermaye.si: 100,000,000 Türk lira& 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai TO tica.rt her nevi b&ıık& muamelelert. 

Paı-a biriktirenlere 28,800 llra ikramiye "eriyor. 

uu.-~ ~::..naa KWDO&rall Ye UlD&nlla -...arrm: _.,,....-
en az 50 lirası bulunanlara senede -i defa çekilecek kur'a il• .... 
dald pllna c-öre ikramiye dafttılacaktır: 

4 adet 1,000 llnJ..ık 4,000 Ura ,, HO adet H Uralık 5,00I 1111 
4 » 600 » %,IOG » 120 > 48 > 4,IOI t 

4 • %50 » 1,000 » lı 160 » %0 > S,%OI t 
tO » 100 » 4,000 » 

DIKL~T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde :50 ll.radaJI 
fi dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde "- 20 fazıaan. v 

:&m'alar aenede 4 defa. 1 eyW. 1 blrladkbaa, 1 mart 99 
1 hu.lrall tarlbJerı.cle ~. 

Askeri F'-brikalar Sa!ma~ma Komisyonu llAnlal'I 

Muhtelif Eb'atta 10 Kalem ve Ceman 2'/J 
Metre Mikabı Kereste Alınacak 

Köknarın metre mlkAbı 50, çamın metre miktlbt da 53 llradaJI -:: 
yeti umumiyesine tahmin edilen bedel <126.HO> lira olan muht.ellf 

batta 10 kalem ve ceman 2380 metre mikl.bı kereste BBkerl tabri1' 
lar umum mUdürlQğU merkez satm alma komisyonunca 10.2,Ml :; 
zartesi gUnü saat 15 te pazarlıkla ihale ediıecektir. Şartname c8t .,, 
c31> ku""tur. Mu~"'&kkat tembıat c946()) lira c50> kuruştur. ~ 1' 
resteleri tamamen çıralı çam vennek mtbnktin otmadıiı takdirde~ 
rısı 'çıralı çam ve ya.nın beyaz köknar olabilir. Bu kerestelerin ~ 
ummnJyesbıi vemriye talip bultunnachtt takdirde 29fl ~tre miklbOI 
qetı olmamak fllrlile ayn ayrı da aıntrr. <751'> 

Sahibi ve Neşrtyat M6dthil: AHMET EML~ YALMAN 
Buıldıtı Yer: VATAN MATBAASI 

. .......... .. 
~ .•.... , ...... , 

7 ,., ... 1141 

4 
4 
& 

30 
60 
90 

300 
308 

3008 
&O:UOO 

431 
64224 

11.00I 40.0ll 
5.111 20.081 
2.081 12.081 
1..BOO 30.0H 

500 30.0ll 
200 18.991 
100 30.001 
50 15.000 
10 3U.OH 
2 120.0H 

=f&U 12.132 
357.132 

Yum ltllet 

1 Lira 


