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llontrö zaleri 
Yurdun her köŞesinde 
sevinçle kutlulandı 

Boğazlar üzerinde ezeii ve ebedi, kayıtsız ve 
Şartsız Türk hakimiyetini haklı, meşru hatta 

zaruri kılan sebepler bir değil, bindir. 

V• ordusu 
-

Her fMafta 
mücadeleye 

devam ediyor 

V reltll!i Ceııu9i 
Afrikaya kaclar 

yayıldı 
Londra, 21 (A.A.) - BUlUn Av

rupada «V1' müctı.Eieleslne tam bir mu 
vaffakıyetıe devam edilmektedir. 

Albay Britton gece yarısı Avrupa 
memleketlerine hitaben radyoda ver
diği bir nutukta demiştir kl: 

Nazi Almanyaya karşı seferberlik 
tamamile muvaffak olmuştur. Elde e
dilen neticeler Umltlerin fevkinde ol
muştur. Şımd. muazzam bir ordu Av 
rupaııın bir ucundan öbUr ucuna ka
dar yayılmış bulunmaktadır. Alman
lar ne tarafa d<inmek !Azım geldiğini 
kestiremediklerinden şaşırmışlar ve 
UrkmUşlerdiı·. 

* Capetovn, :n (.A.A.l - lnglllz cV> 
• zafer hareketi diln cenubi Afrıkada 

ıı.ni tezahUratıı. vesllc olmuş ve bu za 
(lk\'amı: Sa. 5, Sü. 5 te) -X 

Büyiik itler bqaran büyiiklerimiz bir arada 

Bundan beş sene evveJ, Türkiye 1 Bu mesut gUnUn yıldönUmU etra
cfunhuriyeU, daha evvel Lozanda el- fmda yapılan meraıı.mde Halkevi baş 
ele itttal ar.re llAve cıllırU 'llô61M ~ Abiiliia nutuk ı-

D. N. 8. ye göre 

Almanya 
Bütün düşmanlarım 

nastl yendiyse 
Rusyayı da 

y enece ktir 

Blrl.:cı &J nlllıJa· 
tını~ Aliiiaa craua 

601 kilometre 
Uerıemııur 

Berltn, 21 (A.A.) - D. N. B. A· 

BetlrtatW., kendile
rini naWdae eclyorlar 

Yd: 1 - •Seyr. ne 

HARP VAZiYETİ 

Sovyetler, Kie/ bölgesini uzun 
zaman müdafaa edebilecelıler mi? 

\ ·azan: illıu ~l~A~ 

Stalin hattma taarruz eden Al- Kief - 120 kilometre. 
man ordularm1n üç büyiik hedefi Bu mllluatla devam e4en Al· 
Leningrad, Moskova ve Kiel'dir. mu taarrmlan bilha ... bu üç ia
Bu istikametlerde taamla eden tila9net ibsinde baluun P•ov 
Alman kuvvetlerinin bu bedelle· Sinolemk ve Jitomir bölplw iade 
re olan meufeleri fÖyleclİr: çok lnıYYetlidir. Fakat bu iiç ta-

1..ninarad - 160 kiloa•e wıwww llldel _... Smahulr 
Mı .. a•• - ..r'lıah u <•• · ... a; ._ ı •> 

Smolensk 
Muh·arebestnde 
her iki taraf ağır 

zayiat veriyor 

Ru.lar çekildikleri 
yerleri hak ile yeksan 

ediyoriar 
Londra, 21 (A.A.) - Her w 

tarafın tahmin fevkinde aiır u· 
y.iata uiramıı oldukları SmoleMk 
muharebesine müteallik olarak 
bazı uked mü,.Aitlerin aerdet
me&Ke oldvkiarı raütala.alar, ihti
mal ilk zn .. lı cüzütamların 12 
temmuza doğru şehrin yakinleri· 
ne kadar müdafaa hattmı yarmıı 
oldukları merkez.indedir. 

Aynj mahafil, bu cüzütamların 
imha edilmiş okluğu mütalaası
nı da aerdetmektedirler. Taarru
zun müteakip devresinde Alınan· 
lar..ı. gediği genişletmek ve kafi de. 
recede kuvvetlerle şehri garp ta
rafından himaye eden Dnieyer 
nehrine vasıl olmak teıebbualeria
de bulunmu§lardır. Birçok sualler, 
cevapsız kalmaktadır. Acaba Ai
manlar, ~diye kadar nehri geç
meğe muvaffak olmutlar mıdıril 
Eğer geçmı§ler ise bunun .için ne 
kadar zaman sarfı lazım aelmıı· 
tid 

Rus toplarının ateıi altınd• 
nehrin geçilmesi ne luldar insan 
ve malzeme z.iyaına aebehlyet 
vermi§tir ;> Bu sualler soruldıWu 
zaman hatta Alman muhibbi olan 
eksperler de tereddüt etmekte
dirler ve Moakovanın it1Jali İm· 
kanından §Üphcye düımeie baı· 
lamıtlardır. 

* Zurich, 21 (A.A.) - Tribuıuı 
gazetesinin şark cephesinde bulu. 
nan muhab.iri, yazd.ıiı bir makale. 
de dütmanın her geçeceği yerde 
her ıeyj tahrip etmek h~DCI• 
tak.ip edilen Sovyet siyaeeUnin ae 
kadar tam olarak tatbik eelildii: 

....... : 811; ...... •> -+• Vehim ve 
hakikat 

zaferinl de memlekete kazandırdı. yerele, Montrö za!erınl canlandırdı. 

Montrö za!erile Tllrkiye, Bopzla- Bu nutku aynen a,,afıya veriyoruz: 
jansı, asker1 vaziyet bakkında bugün ====-=-====-==-=ı==-ıısıı:r:::ıı====-=--:a:::.:::mı====!l=!==;:=;:============:::;ı==!a= 

lrı 
ltr&:llıl ve Anıerikan dost-
~t'r\ıla bir tavsiyemiz: 1-
irıi\ &derse kendi gözlerine 
di\ ·"'ll'ıasınlar, fakat bize 
~~~a inansınlar. Böyle ya
'y~ aldanmazlar· 

'tarı. 
~ • Ahmet Emff'ı YALMAN 

1 -iitk siyaseti hakkında Ti

~ftıı llles gazetesinde çıkan an
~ Ve ciddi makale memle
'ıttie memnuniyet uyandı
)or (i ır. Times, pek iyi kavrı-
~il' tek 'l'Urkiye ana hedefinden 
1'1irı11 adım §a§mamıştır. lstik
llle~ e~ bir zerre bile feda et
~ ~ 'ftir ve hiçbir tazyik altın
~i etrniyecektir. İngiliz ga
~ cta' bu kanaati okuyuculan
l'i:'ior te~kin için deliller göste-
~i~ llıtitalaalar yürütüyor. S :. hayret ve teessür uyan

~lterır nokta varclır ki, o da 
~IQ. gi ~~e ve Amerikada, bi
~efı ha~•mizdeki mana ve he
"lt hid· kavramıyan, şu veya 
d~teıı .1se karşısında şüpheye 
lıı~ g~11Banlar bulunması ve Ti
~iıtrn let~sinin de bu şüpheleri 
)~lıtı ~k ıçin dil dökmek ihti-
~ll Uymasıdır. 

ihebiıianıa~ noksanında iki 
J~lll' k'tes~_ri olabilir. Birincisi 
~~ la 1

• butün dünyanın gün
de Jcib ıeteciliğinde havadi6 di
~~k uı edilen şey, heyecanlı, 

t-ı..._ -:~ tuzlu, biberli ol&n be.
~ .... "tlır. 

~- lt' g 
4

1t1tt d:~te, «Türkiye her va-
1\ deYi tüst siyasetine sadık

'~ Clıi~ dursa bir kısım oku
d e1t4ıa alaka uyandıramaz. 
~l'ıQU~t ~unu daha evvel de 
'tı. ltıe" u • deyip geçerler. Fa
t~~be u cut kanaat hakkında 
~ıın u{andıracak ve yeni bir 

bab tirnaııere delalet edecek 
• aıak~ veya bir tefsirin, taze 

li ı tar-ı:o.~ .heyecan uyandıra
bj ~k se ılir, böyle haberlere 
~.~ek b~levhalarla neşroluna
li)Je bakır Yazı malzemesi gö
e ~eti~lır. Bu itibarla İngiliz 
~n ti an gazetelerinden he-
1"1, "'·· <!a.tetile ntı>cıgul olan kı q ~Utk -';l • 

rı Jtıa - Alman dostluğu
~ :vanı°asın! okuyucularına 
<~ hır §ekilde akset-

. .sa. 6. Sö. ,~X* 

ra yeniden sahip ve hAkim oldu. Bu Aziz yurttaşlarım, 
boğazları dilediği glbl tahkim etmek Montrö mukavelesinin lmzasından-
hakkrnı kazandı. ber) geçf!n beş yıl gösterdi \'e ISbat 

Bize bın bir nimet veren cümhuri- etti ki, bu anlaşma hem yllks~K bir 
yet rejimine ve o rejimin büyUk şef- kiyaset ve basiret eseri, hem de mü
lerıne bUtün Türklycnin minnetini kemmel bir sultı ve emniyet unquru
sunmak hepımiz için bir vazifedir. dur. Cihanı sarsan bUyUk yangı.mı 

Dtin bu mutlu gün, yurdun her kö- mtithif, tahrlpkAr bir sırayet kabili· 
şesinde bUytik bir sevinçle kutlandı yetini Ttlrk çemberlerınde kıran se
ve bu arada Eminönü ha~kevlnde de bep, Montröde parlak zaferine t;ıahit 

biiyUk merasim yapıldı. (Devamı: Sa. 5, Sli. ı de) * 

Japonya 
Kabinesi 
toplandı 

Yüksek kumanda 
ve hükftmet iş 
birliği yapıyor 

ingiltere 
Kabiıe~inde 
değişiklik,er 

istihbarat nazırı 
D. Kuper uzak 
şarka tayin edildi 

Tokio, 21 (A.A.) - D. N. B: Londra, 21 (A.A.) - Kabinede ve 
Yeni Konoye kabinesi bugün ilk diğer bazı makamlarda şu değışik
defa olarak yüksek askeri ve bah· likler yapıldığı resmen blldinlmekte
ri kumandanlarla müşterek bir dlr: 
toplantı yapmıştır. Bu hususta Butler maarif, Brendan Bracken ıs. 
neşredilen tebliğ, yüksek kuman. tihbarat nazırlığına tayin cdllmişler
da heyeti ile hükumet arasında dlr. Lancaster dUkalığı şansötyeliği
sıkı bir işbirliği zar;.retinden bah. ne tayin edilen Duff Cooper, harp ka-

(Dev .... : Sa. 6, Sö. 1 ele) + (De\'81111! Sa. 5, su. 3 te) --

Ormancllık sahasında 
Mühim kararlar 
Ziraat Vekitiai• riyasetinde 
toplanan heyet şehrimize döndü 

Tra'Oel's, sellii1-, odım kömürü ve sair 
orman m.ahsull•i hale/antla mühim kararlar 

Ziraat Vekaldinin daveti üze· ı Birinci toplantı Ziraat Vekil.i
rine AnkMaya -gitmiş olan Yüksek m.iz Muhlis Erkmen'in başkanlı
Orman fakültesi dekanı Mazhar ğında yapılmış ve bu toplantıda 
Diker"in riyaeetindeki profesörler Yüksek Orman fakültesi deka
heyetj §ehrimize dönmüştür. nınden başka Jeodezi profesörü 

Öğrendiğim.ize aöre yapılım üç Webcr, orman işletme ıktısadi 
toplantıda ormancılık .meseleleri profeaörü Dr. Şensin, silvikültür 
üzerinde Ankarada mühim ka- profesörü Esat Muhlis Oksal, 
rarlar ittihaz ~ıMtn»tur. (Devamı: Sa. 5, Sü. 2 de) ** 

şu izahatı vermektedir. 
Sovyetıer birllğtne karşı açılan har 

bin ilk ayı bugtin bltmektedtr. 
Alman ordusu, şiddetli muharebe

lerden bugUn eski Sovyet - Alman 
nüfuz hududundan 600 kilometreden 
daha fazla bır mesafede bulunmakta
dır. Yenıden bır imha ınuhnrebesı ce
ı eyan etmektedir. 1''akat bu sefer bu 
imha muharebesi Stalin hattının şar
kında olmaktadır. O hat kı, Rus ku
mandanlığı tarafından zaptedllcmez 
telfikki ediliyordu. 

Bir aylık bir muharebeden sonra 
bugUnkU vaziyeti, 1940 senesinin 7 
haziranında, Veygand hattının yanl
mwundan sonraki vazıyetıe mukaye
se edecek olursak, görUrUz ki, 7 ha· 
ziranda Alman cephesi Manche sahili 
ıle Meuse nehri arasında şiddetli bir 
meydan muharebesine tutuşmuş bu
lunuyordu ve şimdi de Stalln hattı

nın ötesinde ona benzer bir meydan 
muharebesi cereyan etmektedir. 

1940 da olduğu glbı bugUn de kati 
unsur. düşmanın sUratle muhtaç ol
duğu istirahate meydan veı·memek. 
ve onu en son ihtiyatlarını da bu mey 
dan muharebesi için toplamağa mec
bur etmektir. 

(De,•aını: ~·· 5, su. 4 te) '**"' 

SURİYl:DE 

Örfi idare 
ilan edildi 

Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B.: 
Londra radyosu, General Vilson'un 

Surlyede örfi idare illn elliğini bil-

Almanlara göre 1 

Harekat 

Bulgar Başvekili So ti ör 1 
Roınaya vİlrdı ve YJ& ~ g 8 

Musolini tarafından Muharebeler 
devam ediyor karşılandı de d 

Roma, 21 (AA.) - Bulgar V8m C iyor 
baıvek.ili F.ilof ve l.aric.iye nazırı M k 21 ( 

Bcrlin. 21 (AA.) - Alman M p f b b h R • os ova, A.A.} - So~ ı.. 
l b · opo u sa a oma ya var tlhbarat büroau ta.rafından dün ak-orduları başkumandan ığının te - 1 d J nd M M 

m. ıı. ar ır_ .. atasyo a • ~aso· ,,.,..., n ... "redilen teblı.11... • 
!iği: . li h K C r-·· ..,., e 

k nı, arıc.ıye nazırı ont ıano 20 tem uzd P k . P lotsk 
Şark cephesinin cenup .tsrrın· d 'V b" k İ 1 ah · m a, s O\l, o -

da Alman, Rumen ve Macar kı· )ve. Bıg~: ır ç~ ı:.:. tla ~a~ ?Lbsıyet- Nevcl, Smolensk ve Novograd istika
er.J u'lli. ar mı.aanr en ıstı .. al et· meUennde •lddetll rnuhare"--ler de-taları mağlup edilen düşmanı ta- :..ı _...ı v ""' 

m .... eruır. . . vam etmektedir. 
kip etmektedirler. Cephenin dığer istasyonda bulunan ihtıram 
kısımlarında harekat muvafiakı· müfrezesini tefti§ ettikten eonra 
yetle devam etmektedir. Muha- Bulgar nazırları istasyondan ay· 
sara altında bulunan dütman rılmıılardır. Miaamkr Roma hal. 
gruplarının imhasına devam celi· kının sam.imi tezahüratına maz· 
Üyor. har olmuılardır. 

Berlin, 21 (AA) - Alman Saat 10.15 de iki Bulgar nazırı 
radyosu 1800 kilometre uzunlu- İtalya kralı tarafından kabul edi
ğunda Rus cepheai üzerinde mü· !erek kendisiyle samimi surette 
cadclenin gittikçe artan bir ener· görÜşmüflerdir. 
jj ile devam ettiğini bildirmekte· B. F.ilQf ve B. Popof mütcak.i-
dir. ben V ened.ik sarayına giderek M. 

Alman zırhlı tümenlerinin iler. Mu11oliniye mülaki olmuşlardır. 
ley.işi ile bir çok Sovyet birlikleri Roma, 21 (A.A.) - Romada 
çevrilmiş bulunmakta ve kurtul- bulunan •Bulgar nazırları bugijn 
mak için çok gayret sarfetmekte· saat 1 3 de S&laya giderek kral 
dir. Düşman çok kanlı zayiat ver. tarafınden ıereflcrine ver.ilen zi-
mektedir. yafette hazır bulunmu~lardır. 

Dniester cephesi de çetin bir Roma, 21 (A . .\.} - Oti: 
mücadeleye sahne olmaktadır. Bulgar ~·ekili ile Hariciye Na-

Şimalde Alman kıtaları Peipuı zırı buraya muvasalatl&rını rnüteakıp 
gölünün ~rkında yeni mevziler Kont Ciano Ue göıiifmliflerdir. Bul
zaptetmişlerdir. ıar nuırien mUteakıben Kirinal aa-

Berlin, 21 (A.A.) - Bir iltisak nok rayına~ ve orada kral - lm
tasmdakl bir hUcuınluRlda Alman parator tanfMdan kabul edilerek 
tayyareleri 120 otomobil, 10 tank, m8'&riniJeytı Ye elolıtarıe bir mtittkat 
tahrip etmişlerdir. yapmıftardır. 

Çeteleriml%, Alman kıtalarının ıe
rllcrinde muvaffakıyetli hareketler 
yapmakta ve dll~ana ağır zayiat 
verdirmektedirler. 

Hava kuvvetlerimiz, gayri müsait 
hava şartlarına rağmen, harekitına 
devam etmiş ve bazı dllşma.n motör
IU cüzUtamlarlle ha\'a kuvvet.Nısini im 
ha etmiştir. 25 dUtman tayyareai tah 
rlp edilmlftir. 

Hava kuv\•eUerimiz Baltık denbin· 
de bir dtl'"1an torpltosu batırm!flar 
dır. 

* Moekova, 21 (A.A.) - Stnoyet 19· 
tihbe.rat daireeinln t~: 

20 teınm~ gecesi, Polotak - Ne
vcl, Smo&enak, Novograd - Voiin9k 
latlkametıeriıade muharebeler anllda
ne bir sureUe devam etmlfttr. Cephe
nin dig'er illlUkametlflinde ve lllft'kez
lerinde büyijk ntikyut& harekt.t vu
ku bulml.lfUır. 

20 temm~ bava kuvvetJerfmıı: 

31 dütınan tayyareıııini d~Ufler
dir. Altı tayyaremlı: zayi olmufl1U', 

dirmektedir. =====================::ıı:::s:::========================================::::ı::;:;: 

Vilayetlere yeniden 
lastik teffiatı 

başlıyor 
Ankara, 21 (Telefonla) ..- Bir çok 

vilAyeUerimızin ihtiyaçlarını karşıla
mak Uzere Ticaret Vek!letınce ithal 
edilmiş olan otomobıl, kamyon vesa
ir lastiklerinden mühım blr miktarı
nın pek yakında tevziinc başlanılacak 
tır. 

Bu hususta vih\yetıerimlzin de lh
tiyaçlan nazarı itibara alınacaktır. 

Lastiklerden bilhassa kamyon ve o
tomobil ile mUnakallHını yapabılen 

vllAyetlerlmize mühim bir miktarda 
sevkedilecektır. 

Bu hususta yapılan tetkikler netı
cclcnmlştlr. lAstlkler bu ayın sonuna 
kadar vlllyetlerlmlzin eline geç:nış 
bulunacaktır, 

MıskıvRaki Macır, lımeı 
ve Slıvak Elçileri E~inede 
Siyasi 

bir 
m.ümessillerle beraber 322 kişilik 
Alman kafilesi de Edirneye geldi 

büaler ve hususi otomobiller ile 
Kapıkale hududumuza doiru yol. 

!arına devam etmitlerdir. ~. 
kendilerine kartı irÖ•terilen lrii•i 

Edirne, 21 (AA.) - Bu aa· lanmış ve izaz olunmuş ve göster. 
bah saat 1 O da memleketlerine dikleri arzu üzerine Sultan Selim 
dönmekte olan Rumanya, Maca· camunı geuni§lerd.ir. Bunlarla 
riatan ve Slovakyanın Moıkova- birlikte 322 kifilik bir Alman ka
daki elçileri ile refikaları Edirne· filesi de buraya gelmiştir. Gerek 
ye gelmişlerdir. Misafirler şehir elçiler ve cerek diğer miM.fiıler muameleden dolayı bilh._.. be· 
methalinde vilayet namına k&l'fı ki!& .bir te!akk.fltın ıonra oto· l'&Jal ..memnuniYet . .ul-;,ıwclir. 

\ . 
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Eyüplü Halidin ,, 
Maceralan Devlet 8dun derdi Et narhı 

Operası l Kalkacak mı? AnlakK\: Eyijplıi Halid -·-
Adeta Afallamıştı 
Ne söylesem inanıyor, ikide 
birde boynuma sarılıyordu 

O akşam, Cemile Hanımefen- ~r_alar.nı ban«adan aldu-dtm, bir 
dmin Viyana apartmanındaki da. çok eııyalarını attırdım. KıymetU 
iresinde, şıkır ~ıbr ı~klı küçük bir mü<:cvherledni bavuluma attım, 
sa onun balkonu önünde, dceğizi kendis.inı de koluma taktım ve 
1,e kurup susledi.ğ.i bir masada Mesa}er: Maritim kumpan1 .. tnın 
karşılıkl ı iç.iyor, dertl.e§iyorduk. bir vapuruna atlulım. 
Caripliein teaırj nılyd.i. yokea bir Bu sefer yolculuk ne tarafa mı 
fettanlık eseri miydi nccilr bilmem dedinid Onu kati olarak ben de 
kızcai•~ hakiki .i&mini hiç çekin· pek bilmiyordum. Bu yolculuiun 
meden söylemiş, mcneu.p olduğu nihayet noktasıhı ben dei.il, h&d.i. 
ailenin butun azasını sayıp dök- selerin cereyanı, tesadüfün yardr 
mckte, hatta bir~ birer resimleri. mı tayin edecekti. Bununla bera· 
ni göstermekte, meVlki ve ııcrvet· ber, ben kızcağıza Beyrut yoliyle 
\eri hakkında malUınat vermekte Şama g.idcc~i. orada meşru 
terçddüt bile etmemİJtİ. bir tarzda birl~ip hakiki bir ıaa-

Ufak bir buzlu kova içinde bu dete erişcc~ğimizl söyleınif, bunu 
ğulanan dı.iz rakıyı çeke çeke kız- yapmağa niyeti~ olmamakla be
cağızın sözler.ini sünli)"O:r, ıçtm· ra~r muvakkat bir zaman iç;n 
den de: olsun, onu sevindirmiştim. 

- Uzun etme Halit. Yine ge· ı Cemile o sevinçle, ben de yenı 
çirdin ele bir yağlı kuyruk! k&vupcağım anaforun hulyasile 

Bu sene I zrmr 
, Enternasgonal 

fuarında temsiller 
verecek 

lzmlr Fuar hazırlıkla.rı ilerlemek
tedir. Öfrendiğımlze gore, hilkfunet 
w yıı, tzmır fuarına Azamı yardım
da bulunacaktır. 1''uarın dahili turizm 
bakımından ehemmiyetini arttırması 
lemin olunacaktır. 

Ankarada ReisicUmhun.ımuz lnönU
nUn huıurunda muvaffakıyetli tem
siller vermış olan Devlet Operaııı fuar 
günleri esnasında lzmlı"e gönderlle
celttır. 

Devlet opcra.sı orada Toska ve Ma. 
dam Butter!lay operalarını ve ha· 
sırlanan diğer bazı operaları oyna-
yacaktır. 

Adliye Vekili, dün vali ile 
· görüştü 

lmralı ceza evinde yaptığı telkl
kattan pazar gUhU dönen Adllye Ve
klll Haıan Menemenci, dün bğleden 
sonra adliyeye gelmiş ve müddeiu
mumi Hikmet Onatla bir ınUddet gö
rlıtznüştUr. Bu tsnada lstanbul vali 

Mürakabe bürosu fiaf yüksekliğini 
normal buluyor. Fakat ö~e değil. .. 

lstanbul piyasası bir kaç 
oduncunun inhisarı attındadır 

Resim bir ormanda odun ke6inıini ıöateriyor 

Diye sev.inç iç.inde yuz.uyor· seyahat günlerini cidden tadı ge
dum. Ben de öyle dillenmit, öyle.. çir_çlik. Nihayet, bir gün Beyruta 
sıne tathla,mıış, o derece ta,km- indik ve şehrin en yükeek ve ki
latmııtım ki, kızcaiız neye uira· bar bir müessese9i olen Plyol ote· 
dığını a..Mya.mam'!ı hayret Öc lınc yerieytik. Sözde, bir hafta ka. 
sevinç aruında adeta afallamt~. dar IBeyr..tta ~ ııibi ıe
hatti aptallapatliı. Ne .öylesem zip to;ıduktan, dil~diğjntlz hop· 
inanıyor, Jkidc birck boynuma aa pahkian yaptıktan sonra, geç.&rdi. 
nlıyor, gittikçe Htan ş.iddetli ve ğlmiz serl::>est hayata bir müddet 
şehvetli btr Jurela beni stkl}"Or; için veda edecek, u&iu, aiır batlı 
sanıyor ve ha)"kW'.ıyocckı. bir çift nişanlı dözeNk Şama ğİ-

Ye belediye reisi doktor Lut.fi Kırdar Fiyat murakabe komisyonu, odun saya ne suretle tesir edeblllyorlar? 
da adllyeye gelerek Huan Menemen- flya.tıarını 160 kuruş arttırdıktan son 1 ı,te komisyon nakliye Ucretınl a· 
el ile gö~Uştilr. Bilahare Adliye ra, vAki mUracaatları nazarı itibara rayacağına, bu merkezler! idare eden 
Vekili, Vail le birlikte adliyeden çık- alarak, dlln fiyatları tekrar tetkik !erin bu ite ne surette Amil oldukta· 
mıti&rdır. etti ve karar verdi: Fiyatların artışı rmı arasa daha iyi eder zannındayız. 

Adhye V•illmk, çarşamba. akşa- normaldır. Nakliye Ucretlcrl bugUn artmı,tır. 
mı AnkU'•Jll& hareket edecektir. Kom!8yonun lddiasınca fiyatların Ortada bir amele azlığı vardır. Fakat 

- Seni AJ.l.ah gönderdi bana. decek vıe çok müteaeeıp Q.lan aile· 
-o- artması için mUcbir sebepler vardır şurası muhakkaktır ki, İstanbul için 

Belediyece musadere otu- ve bu mUcblr sebepler, belediye mU- kesııen odun kıştan kesilmiştir. Şeh· 
Söyle yoksa sen tfıur ml9KI ~ min içine ıgirecektik. 

Kıu.ağız bana abayı yakmlf*ı. Fakat, naeıl oklu bilıınem, bt-
nan gıda mad~eri tehassısı tarafından yerinde tetkikat rln ihtiyacını ka11ılıyacak stok daha 

yapılarak, te.sblt cdtlnılştir. Geçen nisan ayında temin eqllm~tlr. 
0 gece beni eYinden bır&krnamt§ ~im C.m4k, Beyruta vardığımı- 194-0 senesinin b&fından sonuna ka 
bütün mahrem~in.i bağı~anw~ı. zın ~ .ik.inc,i günü ~e ver dar, beMd!yece 1181,74-0 kilo ekmek, 
Az daıhe aö,r~c unutacakttm. di8ilni.z bu kerarı bo:ımak, bir 15,3H kilo francaıa, 24 kilo pi~ mu 
Bu kıza ben de kendimi §(>yieoe gün ev.~ Şam yoluna ç.km.k ar_ alldere efimı., ve kenarı çatlak 433 

tanıtmışttm. zusunu gösterdi. &na !la bir çok ~ fte 20 kılo un imha. oluam~ur. 
_ Jsrnim Abdürr.ahman Yah· sebepler i6eri Mdi. H.tlıi, jfi ıs- Bllftd&n kfk& bir aene zartında. 

ya. Şamlıy,ım. Şam CfT-8f ve aya· rua kadw ptiirdi. Tabti, bizim 660 Kbıt tlttulRMlfJ ve muhtelif &"l<i& 
nından Yahya P-aşan&n bir- tane· plan da boaKınek, bütün düzen· rMddelerinden de 12:i nUmwıe alına-
c.ık oğluyum. lcrim a.ltü.t -~mak tehlikeei »e nık taatilMneye Sönderilmiftlr. 

Demi§, çiftlikktimizi, de-Ye v~ karfllattı. Bu vaziyet kaı,...nda 
koY."" aıü~rirqizi. cila kıerak v~ Cemileyı ile.na• uira,mK fayda- Tram~ idaresinin 4,5 llftil--
~ ,._ ~ _ 1 swd&. Hemen bir çocuk uyealbiiie ı· J • tm 

atlapnıızı • • nanıar ve hamamları· bütün arzölarını kabul etrnif gibi }'On trcUtntn yo mıaa a 
mızı. Beyrut bankasmdak.i altın· göriindim. Bir iki gün içinde yo- ıanedileceği yalan 
larımızı luzc~ızın aizının suları· la .,.ıkacagv ımızı -vacie .. :~. yem.in-

'--• k b' -L ·ld 1-!-L' • ,.. - ..,...! Bundan evvel bazı gazetelerde 
nı atu<.tNıaca ır ~ı c 09TUU:. ler .... andlarL kabaran --..ıi.-i. 

d JL_:-.:..ı:.. H' ::....ı..~ L ~ .. --r-' tıamv&y l4&relllnin bittkm~ bulunan 
ar ana GKn~. iÇ fut'&"' yo.. ni tcek.in ettim. " 
ki. ktZlll ruhunu s.ihirimk adam ..ı • .ı 4,ııı milyon liraewn ,ehr1n imar ı,ıe-

y ol hazu-laiMıa da ba,.-..ım. rinde kull&rulacafı yazılm1'tı. 
~~ı~reb:i~~ r.:!!!~1~: Hiç şüphe.iz tahmin etmifalrUzdir DUn, ~adar makamlar b\l ha-

ki. Ş.ma 'lidecek deiil~. O beri ya.lanlUNf&ardlr. 
np ~rme~: . . halde nereye}, Onu da bilmiyor- Bu paranın iki yUz bin lirası ame-

Bilme.m tabmın eckbikhnı.z dum. Bir kararuhk içinde kıvra- lenin yardun sandıtına 800 bm li-

sene 90 - ıoo kuruşa olan nakliye Komisyon bu&UnkU vaziyet üzerin• 
Ucretlerl, bu sene 180 kuruştur. Ay- de hesabı yUruturıe her halde tah
rıca amele Ucretlerı de pahalılaşmış- minin Ustllndo aldanmıt olur. 
tır. Geçen sene toptan fiyatla pera- Diğer taraftan resmi daireler narh 
kende fiyat arasındaki fark 105 ku- Uzerlnden değil, pazarlıkla odun w 
ruşken bu sene bu fark 18-0 kuruşa ,,kömUr almaktadırlar. 
çıkmıştır ki, bu 25 kuruşluk fazlıılık Biz komisyonun tesblt eltili narh 
ta hiç bir zaman anormal bir yUk- Uzerlnden satıf yapmağa mecbur <>i· 
sek! k değiklir. tluğıınıuz ve resmi dairelerin ihtiya

İşte, komisyonun tekrar tekrar tet
kik ederek, odun meselesinde vardığı 
ııet.lıc 

Odun fiyatları artmıştır. Fakat bu 
artış hiç te komisyonun tesb!t ettiği 
esaslar Uzerine istinat etmemektedir. 

cım karşılayacak mıktarda stok bu
lundurmadığımız için, m~buren ma
lımızı fazla ııyall& kapatan bu ıpe-
ktllAtötlerin eUne iş "bırakmaktayız. 
Bunlar böyle yapmakta devam eder 
ve hiç bir ıtıraza muuz kalmaksızın 

Uzun senelerdenberi lstanbul plya- kendll1<rıne bu lmkAn, babalarmm 
sasına odun scvkeden tUccarlar ko· malı imiş gibi bahşedlllrıe, katlyat 

misyonun nerelerde aldandığına dair 
tayanı dikkat ma!Qmat \'crmektedlr
ler. Bunlar diyorlar kl: 

merkezlerinde kesilip şehrin ihtiya-
cı için hazırlanan odun piyasaya gel· 
miyecek ve bunların kurduğu odun 
krallığı .vehrlmlzi bu kış mahrukat
sız bırakacaktır. 

Kasapların müraca
atlarına ratmen 

komisyon bunu kabul 
etmek fikrinde degil 
Kasaplar, tekrar Fiyat murakabe 

komisyonuna müracaat ederek nar
hın kaldırılmasını istemişlerdir. Ka
sapların bu mUracaatıarı mUteaddlt 
defalar komisyonca reddedildiği hal· 
de kuaplar her gün yeni bir U!ul keş 
!ederek komisyonu karanndan vazge 
çlrmlye çatı,maktadırlar. 
Öğrendiğimize göre, komisyon va

ziyeti yeniden tetkik etmektedir. Bun 
dan iki Uç gUn kadar evvel yazdığı
mız bir yazıda kasapların komisyo
nu bu kararından vazgeçirmek tc;ln 
ne çarelere başvurduklarını tebarUz 
ettirmiş ve komisyonun bugün, göze 
hoş görUnen bUtUn bu iddialara ka· 
pılmıyacatını anlatmıttık. 

Komisyonun önUmU.Zdekl içtima 
devresinde bu hususta bir karar ala
catı muhakkaktır. Alınacak bu ka· 
rarın halkın menfaatine olmasını e· 
hemmlyetıe iııtıyoruz. 

-----~o--------
Bisiklet muhtekiri Aleko ad

liyeye verildi 
Şehrlmlldekl maruf bisiklet tUccar 

larından Taksimde Ferldlye ıokafın· 
d& 17 numarada Aleko Lazarovlç, 
yanlı' fatura tanzim etmek suçlle 
diln murakalte memurları tarafından 
yakalanarak ınUddel\lillumıHte veril
miştir. 

Muhtekir Aleko Lazarovlç, 75 lira
ya sattığı 11 blalklet için 50 liradan 
fatura tanzim etmlt ve bu suretle 
çok fazla k&r temin etmlye ça11,mı9· 
tır. 

Bundan başka yine Fiyat muraka
be memurları tarafından Bankalar 
c&ddeılnde, Oalatad& Voyvoda Nur e
lektrik mağazası sahibi merdivenler
de kullanılmak Uzere satılan otomati
ği 6 liraya satması llzım gelirken 
25 liraya ıatarken yakalanmış ve 
derk&l adliyeye verllmiftır. 

carın yanında arayacağına köy!Unlln 
yanında, ormanda, kesim mahallerin
de arasa piyasayı kontrol altına daha 

fazla alabilir, zannındayız. 
Şehrimizin maruf odun tUccarları

dı ııralıyoruz: 

Rumelide, SU!eyman Fikri, İbrahim 

Pehlivan, Çerkeekl:ly!Wer, B. Haydar. 

Mimlemek 
l'I:!!. eçenlerde bir gün A~ 
\\;ili gazeteı(nin «Ne demeli 

ıütununda Anadolu Ajans~ 
«B. Rooıevelt cenubi ~ 

kada faaliyette bulunan ~~ 
Alman ve İtalyan müeatel"Jt 
mimliyerek bunlann faaliJ' 
rine ket vurmuıtur.» 

Telgrafı ele ahnmıı 'H 

tenkit edilrni,ti: ti 
«Daha ziyade serbea bir ' 

harririn kalemine yakı~cd 
aovari sözler! _:,J 

«Yarı resmi bir kalem ~ 
lemek ve ket vurmak diye ~ 
mamalı • esasen mim bizde _JJ 

kalmadı. Roosevelt nasıl "'' 
leıin? -» -

(Ne demeli?) nin 
dütünceıinde çok haklıd.-. fi 
nim temas edeceğim ca..t 
değil, «mimlemek» tabiridir• 

(Esasen mim bizde bile 
madı) demesinden anlty~ ~ 
muharrir «mimlemek» kes-"'..ı 

ıinin «mim» harfinden ıe 
zannediyor. 

Ben dilimizdeki tibirferİllf 
bihlerin, cinaaların, 
ve batta kelimelerin m--··-··· 
pek meraklıyımdır. Bunuo 
de fırsat buldukça bu hua 
arar, araıhrır, aorar, ,--·-···· 
rum. 

Benim bildifime aöre 
dan «mimlemek» ıekline 
tibirin aalı «murnlamakı. pr. 

Vaktile medreselerde ~ 
lar yanlarında biraz bal~ 
ıarlar ve bu mumu, o 
kitaplarda kaldıkları yeri 
,Un kolayca bulmak içia 
Ya veya aebr batına )". 
larmıı. 

Sonradan «mimlemek• 
ne siren bu «mumlamak• 
etmek, bellemek, nitan k 
kendi.ine kızılan birisini otJl. 
mek manalarına ıeldiiine 
yukarıdaki izahın yerinde 
iunu zannediyorum. 

fakat olabilir ki yanalı 
«Mimlemek» tabirinin~ 
dutunu ve nereden geldijİll' 
lenler varsa bu iddiayı c 
cek bilgilerini bu aütuna 
nuniyetle dercederim. 

KÖR 

Yolda bulunan bir para 
taksimi yüzünden bir <s 

birisini bıçakladı 

turan Yasef oğlu Yako, Ha 

Fıstıklıçeşme sokağında otur&JI 

yaşında Malik oğlu Zeki ile SU ntl?. ~liii. yine ~ü!eten ~ea nıyor, ~ sarp bir şekil .lmuın- raaı ihtiyat akçe, 2 mll~on lirası da 
Eyuplu Halıt, crteaı gundcn .ıtı dan korkuyordum. O ırün aktun l}ebekenln 940 hasdatın<lan ibarettir. 
~·r~n kaciıncaiı&ın muhte§em da_ vakti Cemile ile deniz kenarında Binaenaleyh bu paranın imar ltle
ıreeme yamenmtf, anaFordan ye· bir araba gez.iftu.& yapıyorduk. rtn4e kttllanılacatı tamamue uıhıız
yip .içmeğc. gez.ie eğlenmeye da- İkimiz de dalgındık. Onu bilmem, dır. 

- İstanbul piyasası, bir kaç odun
cunun inhisarı altındadır. Bunlar pi
yasayı istedikleri gibi idare ederler. 
Şehre odun sevkeden merkez t.nma
mile bunların emri altındadır. 

Biz bugUn yUz kuruş klra değil, 

çekldc 20 kuruş kAra bile razıyız. Fa
kat ne yazık ki, odun bulamıyoruıı. 

Bu spekilltıtörler kendi emirleri al
tında olan katiyat merkezlerlle ikti
fa etmeyip, bizim talip olduğumuz 

mala 450 - 500 kurut veriyor ve 
malı kapatarak piyasayı inhisar al
tına alıyorlar. 

lğneadada, Evkaf ormanları sahip
leri, Anıı.doluda yine lbrahlm Pehli· de beraberce gezerlerken yol o 

danmı§tım. Be.layı diyerniycce· ben ertesi sünü Beyruta ujrıya- -o--

ib~ırn •ı:;:~cien~-ha~~tına kp~k caiırıı haber aklıiım bir Neme• AyaUabı km per~embe gü-
en:aet'"'*"m soytcmcıden çe ın· vapuruna atlamak ça-relerini dü- "" '! 

ntlycccğim bu tadı Y&§aYlf tam tünüyor, ~den çıkarken Cemi- nu k.rer verNcek 
on bet ,Wn sii.rdii. O sn.ad. !,Wlt'· ıeye uydwaıcaiım yalanları hazır- J'iy&t murakabe komı.yonu ayak· 
tan de beni dürttü. lıyordum. O ~Mıada Cemile, bir kwdarı d& eınıtıandıraralc her ıınıf 

- Ne duruyorsun yaL. l§te denbire kolumu stktı. GözlerW 'Oln blr klr )'WICWei tetblt edecektir. 
kızın baR'kadak.i altı hin Mı~ li- gözlerime d*ti ve Myecanlı Dir Bu hu.uetak1 tetkikler llerlemı, 
rası emrme amade. Bir o kadar eda ile: lııulunmakt.adır. Dtin Ayakkabıcılar 
kıymetie mücevherat da çantada - Abdürrahman. Çabuk .öy· Cemiyeti, komls,YOn& bir Uste vermiş-
1k~kUk gibi elinde. Ha,.di planını le. Diye mırıldandı. Şu anda ne Ur. Şimdi &ümerb&nk ve kooperatı
çarç.abuk kur, şunları tez elden c:Ntinüyomın ~ .. tin tekllt edeceği Uateler beklenmek
ve top ydn\n hele bir vur ... dccU. Sıçradım, fakat, kenclimi he· tedir. Bu lı.teler önUmu.dekl içtima 
Yuları yine b<>&"-numa takh, kam· men topladım~ neşeli bir kahka- devreaine )'etifeCetlnden perfeınbe 
çıyı yine ele akit. ha llttMnan 80M-a c;_eovabı yu\Oarla• &"ünü ayakkabılar için kati yüade 

Beai, düştüğü ıgirdeıpQn çekip dım: kAr haddi te&bit edilecek Ur. 

çıkaracak bir ku-rtarJCı sanan, .is- - Ne dü~ndüjüınü len bil -o--
tikbaliai diiunc varlığımda ve le- baık.aıhm Cemile. Amonyak titelerinin fiyatla. 
k.eli bec\Uiimde Mıyan bu aaE kı- - Hayır ıten eöyliyecek. Ab. rı yükseliyor 
za aczyordum. Onu ha.yal sukutu. ctürrahman. 
na ujtıeaaUtan kaç1nıyor ve b.- - Ne dütünebilir.iın cxun, 
nun JÇIİn kettdUni çok da zorluyor. Şemda ıgeçlreceğimiz metut ıg{ln
dum amma, ne yezık ki. ~r ve )eri. babamın ve ailemin bize kar· 
irademı becWiiim değil, §Cytan fl göıtereoekler.i... 
tdare ecdti .iıçMı. duyplerınun ve YumUJ&k eliyle ağzımı bpata. 
arzulatunm kapMwına bir tünü rak sözümü keıti. Bat1n1 denize 
11yamıyor.dum. dofru ç~rdi ve: 

Bir kaç Pıt jç.tncie zev..Uı bza (Anca. nr) 

SORUNUZ--------~ 
r~-----~SO YLiY ELiM 

Hacıkadın tavuau 
2 - Karabigeda çiftçi Meiııımet 

AH ,_,.._ IN>l'IQ'on 

~m.4& bir taY'llk merak· 
lısmdaa ,..... b&cilaıdm CiMi iki 
~-:akla bir horoz; ald9n. Bwüarı 
üre&mek 18U,·onun. Bu cins hak

luoda ltku maHmıat 'erir illi· 
ııhdz!ıt 

CEVAP - Hecıkadın cinsi yer
li değlidir. Fra.n.anın LMlef cııwln· 
dendır. lstanbukla ve Trakyada ol
dukça çoğalmıştır. Yumurtacılığı 

orta, eti beyaz ve lettctlldlı'. TUyle
rlnde ııyah Yetili andıran kuııgunı 
bir pa.rııtı vardır. Horollarının ea
kallatı uzun kUpelerl beyaııdır. Ô• 

.. 

ne doğru uzanmıf boynuz ,.Jlllnde 
iki iblti vM'dır. Tavukların da. ay• 
nen böyle, takat btru daha kısa
dır. TaVukları 1)1 bakılırsa sene
de 180 - 200 yurnurta verir. Yu• 
mlil"taları iri ve lU&•t.11, renıi de 
beyazdır. Bu cinlin etlenmeğe iıtl
dadı faalMSır. Fasla yem Ue yatta• 
nır ve yumurtayI ke!lerıer. Mem
leketımııın iklim şartlarına. uygun
dur. Cıvc!vlcı'l tU,y dOknıe ıaınarun• 
da soğuk ve rutubetten mUteeııslr 
old)ttu ve ekffriyetle romat.lama
ya lutuldufu için kümesleri hava
dar ve kurak yerlerde bulunmalı· 
dır. İyl beelenmlt horoaları be, ki• 
loya kadar atırlafır. 

Buz dolaplarında kullanılmakta o
lan amonyak f~len, piyanda tO -
~o kuruıpken buaUn l500 ıcuru9& ka
m çıknut bulunmaktadır. Bu flte
ler evvelce amonyakla dOlu olarak 
A. vrupadan gelmekte idi. Boa ıunıer
.. bunl&tın miktarı pıy .. ada uaJdı
tuıdan bu fiyat ar'tıtı bası tUocar
IU'lmıaı bunlai'dM tide etmtye it\'• 
ketmiştir. 

Buı tUcc&rlar piyuad&ki kok kö· 
mUrU mU.takkatından bu hu.susta is
tifade edilebileceft iclcUaaında buhın
mUflaıdtr. 

A&l&kadat rn&ka.ınlaı- vatlyetl na
z&rt itibara alarak derhal tetki.Jcata 
b&flarnışlardır. 

Jı(uvatfak olunduf\I takdirde f!
yaUarıtı 40 kurut değil, 10 kuruşa 
kadar dU.,eottı söyltnmektedır. 

---<>---

Emniyet Umum Müdürü, 
dün v•liyi ziyaret etti 

Emniyet Umum mUdUrU Osman 
Sabri Adal, dUn ötleden evvel vall 
ve belMlye reisl doktor LQtci Kırdar
la vilA.yette görüşmüşler ve vali mu
avini J\&flt 11• birllkte ogıeye kadar 
but lfler1• metıuı otrnu,ıatdır. 

Umurn mudur ısııeaın sonra poll• 
mU4urtyetb\e rtder•k mU4Ur vıKlll 

l!laı&haddln il• Ubıtaya ait hıeHle• 
ter etralll\4& 11SrUtmUf vı ıaanaı al· 
bufta'ı 

H ·t B R lf B da bir miktar para bulmuıı1ardSI'· van, B. Niyazi, B. Uf9l , • a , . 
İhtikA.rı lstanbu1 pıyasasında, sahil 

boyundaki depolarda, mahalle kö
müroUlerlnde değil, doğrudan doğ
ruya bu tröstçilerin idaresi altında 

olan katly&t merkezlerinde aramalı-
dır. 

BugUn Şile, Alemdağı, Istranca, 
Belgrad, lğneada, en mühim katlyat 
merke&lertmlzln köylUnUn elinde ol
madıtı pek aş!kA.r ııurette meydan
dadır. 

Bunları kimler i'letlyor? Ve p!ya-

Ortada halledilmesi llzım gelen di
ğer mllh!m mesele de yukarda lfaret 
edıldiği gibi resmi dairelerin odun 
mubayaa usullerinde bir tadllAt ya
parak. pazarlıkla değil, narh Uzerin
dcn mal almalannı temin etmektir. 

Komisyon narhı lstıı.nbuldakl tüc-

Hacıoğlu Hüseyin. 
· Komisyon, kesim mmtakasına gön
derdlll mUtehuaıetan rapor almak
la berlber, bir de yukarda ııraladığı
mız bu maru! odunculardan vaziyeti 
incelese her halde fiyatların neden 
arttığına ve arttırıldığına dair daha 
esaslı malfunat elde eder \'e belki de 
kararını ona göre tanzim etmek yo
luna giderek halkın mübrem bir ih
tiyacı olan ktfltk odun ve kömUr me-
seleatni halkın lehine halletmlf olur. 

ADLİYE ve POLİS HABERLERi 

Sarıyerde çok feci bir 
otomobil kazası oldu 

Bu k a za d a ya r a it 1 a r da n feci 

kadın 

bir 
hastanede öldü 

• Paıar al<~mı saat 18 de Barıyerde ,ının yaralanmaslle önlenmiştir. 
Piyasa caddeılndo feci bir otomobll Saat onda Fatihten hareket eden 
kazası olmuş ve bir kişi ôlmUş, lkl Harbiye - Fatih tramvay arabaeını 
kişi de aıır ıurette yaralanmıştır. arkadan takip eden buz yUklU 4271 
Kazaya bundan bir mUddet evvel Me- numaralı kamyonun şofl:lrU Hasan ot 
cldlye köyünde bir adama çarparak lu ömeı-. tramvay arabasının solun
ka!atasını parça!lyıın otomobllln \'I- <lan geçmek istemi• ve &"eÇmlttlr. F .... 
rajı dönerken devrJlme!l sebep olmuş kat şoför, karşıdan gelmekte olan 
tur. Otomobil, 4 defa yuvarlandık· tramvayı görünce iki tramvayın Ö• 

tan ıotıra devrllml9tır. Kaza netice· nUnden ve artılarından geçmelt ıeın 
ııınae yaralanan iki 1<1,ının yuaları makineyi hızlnndırmıı:ı l11e de, ıUratl 
ağır ve lklılnln de haflCt!r. Yaralılar ktıli gclmemittlr. Bunun U.Zerlne kam 
fıflfll Etfal hastahanesine kaldırılmış. yon karşıdan gelen tramvayın sol baş 
!arsa da ağır yaralılardan kadın olan tnrafına b!ndlrmı,ur. Çarpma netkıe· 
orada ötmu,tur. ıılnde tramvay arabası yoldan çık· 

Kasadan ufak bir bere almadan mı, ve arkadan gelen tramvay da 
kurtulabilen ,onır yakalanmıt, adli· kamyona çnrpmı9tır. Yoldan çıkan 
yeco tahkikata başlanmıştır. tramvayın lçel'lslndo bulunan, Ah· 

T ld k medi:,•e caddesinde 10 numarada O• 
ramvayın yo an ÇI mtıSI j turan Musa kıa:ı GUlşcnlQenln bir dlfl 

feci bir kaıeyı önledi 
1 

kırılmı' ve I<'atıhte Dera Naaırı IO• 

DUn sabah Fatihte çok feci blı· ka· kağında oturan Osman kızı Kamerin 
aa, t.etadUt eseri Olarak bir tramva· kucağındaki Uç aylık çocutu yere 
yın yoldan çıkması ile ve bir kaç ki· ı dliferek yaralann119tır. Yaraldar Ha-

seki hutahaneelne kaldırılmı.ş, ıuç

lu fOfOI' yakalanmı,tır. Hldlae hak
kında tahkikata ba.fianMıftır. 

T evfik'i vur•n ilhamı ile Cev
detin mYh•kemesi 

•••lktatU. oturan otomöbil det
nekçlsi TeV!ifl bir içki Alemi esna· 
sın4a bıoakıa tnuhlellf ytrlerinGtıı r~ 
ralıyarak öldUren İlhami ile Cevdetln 
muhAıtemeıerıne dUn ikinci atır ceza 
mahkemulnde devam olunmuf\ut. 

DUnkU celsede Tevfitin ev sahibi 
olan Adalet adındaki Jcadırı ,..Ut O• 
!arak gelmlf ve kendisinin o gece 
metresi bulundutu Otl&ll evclen ıav
dıktan sonra Tevfilln od .. ından ki· 
aa boylu bir idamın gıktııını ıö,yle• 
ml9tır. 

Mahkeme, ıelmemlf olan polll mu. 
dllrlyeU oin~et m&IUı mUdUrU A-

11.fah ve memutl&ı'dan Zeki Ue Celt.ıln 
birer Ura para oeaaııına çarptırılarak 
celplerine katU' Vll'lnifUr, 

Zeki kavga etmişler ve YakO, 
kat paranın taksimi işinde y8'1 
dlnden küçUk olan Zekiyi dö' 

tUr. Zeki bu dayağa katlanmış\' 
nini içinde saklayarak HnsköY' 
ru yUrllyen Yakoyu takibe bati 
tır. Zeki Hasköye gelince önUll' 
kan arkadaşı Cevada: 

- Senin yanında çakı vardJI'· 
na biraz 14zım, demiştir ve C• 

aldığı çakıyı açarak Yakonun 
rlne saldırmış \'C kendisine da~ 
tanı muhtellf yerlerinden yarıl 
tır. Yaralı, Balat haııtahaneslne 
dırılmış, suçlu çocuk yakatanrıt 

Soruyorlar 
__/ 

Son gÜnlerde bakkall / 
ıaz soranlar fU cevaplatl 
yorlM: ~ 

- Dün bitti daha alaııı~.=..ı 
- Yann ıabah bir ~ 

•irin. - I 
- Bir iki ıün almataJlıf 

mu mı?.. J 
- 'Bugün ıelirae ıize d• 

nrun.. / 
- Evinizde elektrik 

mu?. , ~ 
- Ne çabuk bitirdioJ$ 

kilo gam? •• 
- Gaz ocağını artık 

edin. ,ti 
- Lambaları kaldırıp 

trik alaanız oltna• mı ? ,, ; 

Bir dostum, bu nasib•1~ 
tavaiyeler yerine ıaz alnı-" 
IUnUn, herhanıi bir 
klloluk bir ıİJe He bir 
yirmi betlik uzatılnı• 
ibaret olduğunu ,gyJedi. 
dım, tecrübe ettim, dedilİ 
ru çıkta. Merakla bunun -
bini ıordum. Kulağıma tdl' 
aıldadıı I 

- Bakkallar ıaa fiJ,tJ 
ranları Iİllli memur san 
mıı ta ondan, ı 

Bir de tizden aoru10'1.,. 
- Acaba bu dGiru dili 
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V işaretli 

propagandalar 

-\. 
AZAN· 

BORAN K 
~-----------------~· lıroıkova Yoluna tevcih edilmit· Ylldönümünde hatıralar k11:._ Sov~ct ihtiyatları da bu iati

ı ·••et ij • ıtıbarı zerınde toplanmıştır. Bu 
ıe ta.rk hundan sonra Smolenak 
llıııba •nda çok büyük meydan 

ş· re?eleri cereyan edecektir. 
l'ı&tllln_diki halde Kicf'in ve dola· 

e ı~· Uk der•tı b ?1 raynanm .mukad-
da 

1 
ahıs ınevzuudur. Yukan 

lırbJ1°Y~e~ıgimız veçhüe Alman 
lOo • ~ırlikleri bu ıehre timalden 
ıtıllft 20 kilometre kadar aokul
bir ıır •. ~ mesafe zamanınuz;da 
r llıotorlü birlik için bir yÜriİ• 
b lif tncaafesj bil d - ·ıd · B itı. • • atla l(" • e egı ır. u 
tıı~r tef'Ut müdafaası güçleı-
~~~kıbeti bir meydan mu· 

A. de belli olacaktır. 
ı-., taba Sovyetler Kieri miida
~ edebilecekler mi? V.aayeti 

A. edelinı: 
~n kuvvetleri Kief' e 100 
>'eUer ~r~ aolculduktan sonra Sov. 
~ ıçın o}'nak mödaf- ile da· 

~ "lti ~il çekilmelerine ne umumi 
'11 Y .~ "e ne de Kief'in müdafa
b• llıUıait d -·ıd· K"ef '-"'1 • .:"<ell egı ır. ı 00tgen 
~trd en aon olarak 100 kilometre 
ltıtJt ~ ınüdafaa edilebilir. De
~ 1 SovyeUer artık buradan 
tf'i fj~cme:ı.Ic:r. Sovyetler K~
tf'İrı -... ~ek ıstemezlerae, Kı
~ g rbınden geçen Stalin mev. 
~ llııl ınuharebe hatttnda mu· 
dedir~k dayanmek mecburiyetin
bj,. llı.:k k_ief'in müdafaası büyük 
bü:r. E abiı taarruzLa da yapıla
~ 1h~t Sovyetler Jİmdİye ka
~ııu:uk t arruzlarda buluna

ı/ bo)le . lndan Kief bölgesinde 
"İ ~e~tr Sovyet bweketi varicl 

ı:' "-~--~ -..L.-A-J.; "l)")'tt UQ1e1Kel' ~-
~~lrı ordusunun Oıinreper nehri 
~~ ~~leceği amana bckr 
~~ "" · · Sov~ elinde 
"'t &ı da ~ İclıbldıt' 
td '1' Alın. lar KiePi çabak ~ 

I ~~e. daha cenuptaki Scwyet 
'-llh •. fllnalden bir Almen lw-

Q;;crıa, maruz kalabiw. 
R~ ~ Eİkrimize ,We Kief böl-
bıı· de va-: imd. __ _!1_6!.. 

ı ~t --Yet f ı - .... 
t '~er ho.YUndaki Sovyet ordu. 

. ~ d~ büyijk klSllDlan .Jİmdİdetı 
~ ~k hnmalı ~ Kief 18"· 
l{~V\r~ ~tıar ı..ı.n-

l'v.~~"· -
ıJ. r~ı. ""llİtı ettiğimize söre. Alman 

trijt ' Belbk mem&ekel
'tııı Cellllpta UJa.aynenm i.tifa-
Lıı ı..~ heaaba kahntftı; pMıam 
l:.ta~~ı ~mak m.-edir. 
litı, ?'. "e Kief bölgeeinin ifga· 
~ ltt1İ/' hitmif olacaktır. Bunla. 
ır, &aı...~e elbette mahzur 'Ml'

"t d -:'ltt rnem1eketlıeri donanma 
~-~ hakimi.yeti bakımından, 
~~ d. 2İrai '\le sınai »ti.al 
~etli ... ,an Sovyetle&- için ehem· 
fibkutr~ ıiyachr. 

ttıitı;ıa: Bugünlerde Kief böl
İtıtL~arbin yeni bir inkitafı
' ._. etmelidir SoY ederin 

~'; da ... lann. biı- t~ iki 
~~U.rına mani olmalan 
~~ -~-\' •ni cenuptaki ordl&fU 
~~l "flCıya kadar Kief'de c:la-

'v •dırlar 
il"' . 
(i'fetı'er=e===l=O=bin=. =ç=u=v=al=k=ah-= 

A.ıı~e tevzi ediUyor 
t'ttıi ra, 2 1 (T ek:fonla) 

11 ı>'ct ~karnlanmız tarafından 
1 

o a~ ~tarda tesellüm edil· 
11 le~ ~velerin ikin<:i partisi. 
Ö ~ıne başlanmak üzere-

h~rcrıdı.ği"";._ .. b"" .. . trc ··--...;: gore, utün vı· 

ıttar1 1~erıl~ek olan kahvenin 
" ı "cak bın küsur çuvaldır. 
~IQ tkct olan bu kahvelı=r 

ın Jki aylık ihtiyac)(fır. 

9,12 
4,45 
8,13 

12,00 
l,54. 
7,03 
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Yunanistana 

Bir okuyucumuz diyor ki: " Yaptığınız 
teklif Amerikanvari bir hayal değil, 

anlaşma ile '' Montröde elde edilen 
Boğazlarda menfaatleri 

tamamile Türkvari bir imkandır!,, 
ması maksadı tem İn edebilir. Türk 1 
milletinin, her derd kar§ısında ha· 
rekete gelen Kızılay vasıtasile 
dost Yunan milletinin felaketleri_ 
ne alaka göstermesi, bir çok can
lar kurtarabilir, bir çok gönülleı 
alır ve bütün fosanlığın vicdanın
da Türk.iyeye çok İyi bir numara 
kazandırır. 

olan bütün devletler tatmin edilmiştir ,, 
Yunanistana yardım hakkında 

yazdığınız makaleyi büyük bir 
memnuniyetle okudum. Ortaya 
koyduğunuz fikirlere candan işti· 
ri.k ediyorum. ıBiz kara gÜn dos
tuyuz. Bütün Balkanların emniye
ti nanuna kocaman bir İtalyan or· 
dusile çarpışan, ağır zayiat veren 
dost Yunan millet;ne felaket za
manında arka çevirmek elimizden 
gelmez. Bu milletin büyük derdi-

ne deva bulmak elimlzde olma- Macaristand.an k"ll' ti' 
maUı beraber mahdut bjr alaka "' U ıye 1 

ile b.ik hiç olmazsa gönül yapmış ' miktarda pamuklu mensucat 
ve jyi niyetimiz.i ve dostluğumuzu Jd• 
göstermif oluruz. ge 1 

Ar.ka<i&§ımz Necmeddin Sadak. Ankara, 21 (Telefonla) 
Kızılay tarafından Yunanista .a 
bir kaç bin ton çorbalık bu •~ur 
ve bir miktar yağ gönder.tlmeııni 
ve bir kaç yerde kadın ve çocuk
lara sıcak çorba tevzi edecek bir 
kaç a~anc açılmasını Amerikan
vari b.ir hayal 9iye gösteriyor. Ben 
ise bunu tamamile Türkvarj bir 
imkan diye karıılıyorum. Kızılay 
her dar zaman<ia teşkilat kudre· 
tini ortaya koymuş- ve bu gibi İş· 
leri başuacak unsurlara ve vası
talara .ahip olduğunu ispat etmiş· 
tir. Neden Yunanistanda küçük 

Macaristandan külliyetli miktar
da pamuklu mensucat getirt,.ını;:. 
tir. Piyasalarımızda eksik oian 

pamuklu mensucatın halk tarafın

dan kolayca ve ucuz bir fiyatla 
temin ediimeai için alakadar ma

kamlar müh.im bir karar almı~

lardır. 

Bu hususta vilayetler, pamuklu 

men~ucat ihtiyaçlarını tesbit ede· I 
cekler ve bu mensucatın elden ele 

ö~üde bile ol&a Kızılay vasttaııile geçerek mutavassıtlarm para ka-
h h f. t zam ya· Kalk kahraman Tu··rk aakerı·nı· a·çten nelen b:r sevinçle kar•ılıyor yardım imkanları aÇ&rak dünya- zanması a asına ıya a .. ,. 

~a örnek olmıya~ım ve dünyada- pılmamaııını temin iç.in vilayetler İııtiklA.I savaşından henUz çıkmış l 
kl. t1yu•mu• 1·nsanlı'- hı.alerı·01·n yu- tarafından tayin edilecek bir tüc- . 

... ,. a. .. l TUrk milletine, iiç kıtada menfaati o· 
m•~ ............... 1 M-in ilk gu- zel adımı at- car, vilayetin ihtiyacı o an pa

-,,-··- "" kl :L b ka lan devletler, bu üç kıtanın dUğUm 1 mıy_abm ~ Bütün .in.anlık alemi, mu u mLA.tarının parasını an - ı 
t k tJ·ı lları ala- noktası olan Bo,..azlan teslım etmek 

v~şett.cn 0 kadar y•lmış v-e in- ya ya ırma sure _ e ma " 
b·ı ki d" istemediler. Lozanda yapılmış olan 

Yaz~n: 
Aslan ·~ llf A --.1 

aanhk ruhuna o kadar susamıştır ı ece er ır. 
ki h'zim dar zamanda Yunanlıla· Fiyat mürakabc konÜsyonları, sulh muaht!dcsl Boğazların her iki ta- Aradan seneler geçti .. Boğazın em 
ıa el U2latmanwzı derin b.ir haz ve her vilayetin ~artlarına göre bu rafında. tgayrl a.skeı1) birer mınta- niyetini garanti altına alan de'il<'l
kırahıl.a karf!lıy.acak ve kuclretimi. menaucata bir fiyat takdir edecek. ka ayırdı \'e buranın idaresini bey- lerdeıı Japonya, Uzak şarkta, Çırıle 
zin haricin~ ~kmadan yapacağı- ler ve mensucat derhal peraken- nelmilel bır «Boğazlar komlsyonu>na nıııhrırebeye ginşli. ltalyıı Habeşis· 

d · · d'l kt tevdi etti. ' tan seferine ,.ıktı. Zecri tedb:rlcrin 
mı.z yar.damlar, b.i.u bütün dün- =e=c=ı =pı=y=a=s=a=y=a=a=r=z=e=ı=e=c=e=ı=r·======================="=======:== 
.)ll&Jlm m.iNletinj kazandıracak, 

bdki ek dünyada yeni 9ğırlar 
aç.lma&Hıa aebep olacaktır. 

Hürrem Sultan Fransız değildir 

1 

tathi!;lne gP.çildi. 
Ahval ve şerait değişmiş. Akde 

nlzde emniyet sarsılnu~b Tıpkı bu-
gi.lr.kli gibi topraklarının emniyetin· 
den D8:)lka bir s yası kaygusu olmı· 
:, ı.:n 'i'fı!'klyc, alA.kndar butUn dcvlet-
kn Bo~azlar için yeni btr statU kl:r
ma~a \'<' eskisi glbı (lnU Türk ordıı
r.ıınıın emniyeti altına koymak iı,;ın 

lazım gelen anlaşmayı ıınzt1ya da
\•et <'I tı. Montrö şehrı heyecanlı si
y.ısı tuplantılara sahne oldu. Eb dl 
Şef AtatllrkUn şahsıyeti, bugün b::ı

ı,ıımızda buhınım Mılll Şcfın, Loz n· 
da 'f'cıilbC' cdlınış ağlıım Sl3iasi ah· 
!fıkı, Ruştü Arns'ın scmpatı. ı 'e 1 

ilr ınıbdııün b~11clınilcl haklar \ u 1 
-..azı.fekı kaı şısında sadakat ve \'e· 
!nklttıık haslcl cı ı bize hC'Ş sene C\'• 

veı tekrar Boğazları kazandırdı. Bo· 
ğazlr rı tekrar elde etmek hakkını 

Or~ attıiınız mürum dava
da bir makale ile iktifa etmeyiniz. 
~i,.ata d~am edmiz. Dar lfÖ-
1Üf)ü be.zı arkada,la.rmız varsın, 
cb.a.şka kap~yal> der gibi h&fin 
ve manasız ta.Yular takın.ınlar, 
orta.ya koy~uğunuz teklifle asil 
T~rk mllletin.in hA9lerini ifade et· 

Aktör Bürhane<idin Tepııi.nin l rafından Gaskonya körfezinde! nın kanunusa~i 937 nüsha ında zaten daıma muhafaza etmiş olan 
mektubu: es.ir edilmiş ve Cezairdeki ashabı 1 bunu ispat edıyor. 'l"Urk ordusu, tıpkı C h:ı.n harbindeki 

tiığiRff emjn olabiürainiz. 
Dr. Cafer Aker 

Bir tek aile bile kurtarılsa 
bir faydad&r 

Yunanistana yardım hakkında 
ortaya attı~ımz fikir, aail bir te
şcbbüeün hareket noktası olmalı
dır. A.kşam gazetesi, sekiz m i4'on 
inaana yardı~ ~men.in, Türkiye
nin kudreti har~nde olduğunu 
.öylüyor. Çok haklıdır. Fakat bu 
ölçüde bir yardun yapamamak 
yardımdan geri durmağı kap et
tirmez. Bir tek aileyi bile açlıktan 
ve ölümden kurtarabilmek bir 
kardır. Hele yardım, Türkiye gibi 
bizzat zengin olmıyan ve bolluk 
içinde yaşamıyan bir memleket
ten gelirse kıy~ti daha yüksek 
olur. 

-Bu gibi yardım teşebbüslerinin 
mutlaka hükumetten gelmesi la
zım gelmez. Kızılayın bizzat veya 
hususi bir komite teşkili suretile 
harekete geçmesi ve yardım et
mek istiyenlerin ihtiyari surette 
vereceği ianeleri bir araya topla-

Selami izzet Sedes 19 • 7 Cu- nüfuzdan Baba Mahmut ne.zdine Orta oyunu l g-ıbl neye mal oluısa olsun elinde bu-
marteei tarihli Ak~m· da yine or- götürülmüş ve 72 yaşında olan 1. b id Ak d H h lundunnasını bilir bir kudrette ıdl. 

d bah ·ı s··ı b 'h , d .. ) l stan U a saray i.i OT Ol L' J t b ! h ti ! ta oyunların an sı e u eyman u ı tıyar a genç ve guze o an d 
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I h d R "f " "a uı u şın e emmiye \"e gaye::; 
H S 1 d A . • . . B" . . Abd""lh "d a nuınara ı ane e ı at :::ıe- " ,. ı bl"tl' 11 tı o u1 KanUfti v~ urrem u tan an ve ımee yı ırmcı u amı e . k b '-""t •• zarı, ı ın mı c erın g n rı-

bu m ünasebetle Fransız kültürü· hediye olarak göndermi ve sa· zen~. me tu ~: S l zalaı·lle tekrar işgal etmek ve her-
B rhaneddın Tepsi ile e aını 

nün Türkiyeye ne suretle girdi- rayda :":akşidil Sultan namı altın- . u I d h k l<ese bu hakkı hukukan tasdık et-
. . . izzet ara arın a orta oyunu a • 

ğinden bahsedıyor ve Hurrem da bazı Fransız muharrırlerme k d - k t b d fı"'· tırmekti. 
1 k ·· · ·· . · . ' '1 h ın a açtıgınız an e e en e ... 

Sultanı Franaız o ara goı:;terıyor. gore ıkıncı Sultan •~ a mudun an rimi veriyorum. 
Hurrem Sultan Fransız değil, nes1 olmuştur. Bunu kendi akra Ak b 1 d b" k·lar se 

V k • F b · ·· 1 1 b h ra a arım an ır ço ı . 
Gürcüdür. a ıa dranıııRz uylluıt balarından o upMe yc:md e~I.ahyalt nelerce Avrupada bulundular, ti· 
edibi Racine bu ka mı oxe an olan Madame arLin e eı • t l l · · t tkik ettiler 
iımile bir Fransız olarak Beyazıt 19 32 de neşretti~i (Silhoueltes 1 yAa r? meııe de erı.nı ek k ak. 

· d" ,A d ynı zaman a yıne pe ya ın 
(Bejazet) trajedisinde tasvır e ı. et documenis de ına a.ıne Mar- b I d "k' . d sarayd En 

• d F ) · d ·ı·h .1) · · ı· k" h ra a arım an ı ısı e a • yor Bu da bir hata ır. ransız ar- tın e eı ısım ı ıtapta vazı d - 1 d "d"le Bunlar · . .. . erun aga arın an ı ı r. 
ca nihayet bu son gunlerde mcı- bır surette _}'.azıyor. 1 bizdeki orta oyununun karagöz-
1\ım olduğu üzere saraya yalnız Kendisinin nezdimde bir de den intikal etmiş olduğuna dair 
bir Fransız kızı girmiştir. Bu_ da Miniature·ü vardır. uzun münakaşnlar ederlerdı. Ben 
(Ai~~ du Buc de ~very) dır. Saraya giren diğer ecnebi ka- de Bürhancddın Tepsi"~·e işt_~~k 

Aimce amcazadesı olan Jose- d l h" b" . Fa . d -·ıd· ederek ve yukarıda zıkrettıgım 
h. d l B . (k' b'I' h 

1 

ın arın ıç ın r nsız egı ır. .. _ 
P ıne e a agerıe ı ı a are h"h " . . . akrabalarımdan tevatüren ogrcn 
N 1 . I ) ·1 Bu hususun tas ı ını rıca ederım. . ld • h.-1 apo yonun zevceaı o muştur ı e mış o uguın veç ı e orta oyunu· 
Ma.rtinikte ailelerile jkamet ettik- Zaten tarihçi Ahmet Refik Bey nun tamamen karagözden alın
leri sırada ( 1 785) Noute şehrine de bunu sarahaten söylüyor. (Ay· mış olduğuna kanüm. 
gelerek orada Notre dame de la ı rıca bir çok Fransız muharrirleri- * 
vi!litation' da tahsillerini ikmal ile nin fikri ve düsünceleri böyledir) Aldığım ıki mektubu olduğu gi-
( 1788~ ~emleke_tine avdet eder.ı Ezcüml.e Fransı~ muharrir Vfl ko~. bi yukarıya geçirdim. 
ken Aımee Cezaır korsanları ta- feransçısi H. Bıdou, Conferancıa S. G. S. 

* 20 temmuzu 21 temmuza bağlıyan 
gL'Ce, Karadenlzden gelen sular, Ak· 
d• rıl7 kıyılarına şu parolayı taşıyor-

dı•: 
- Boğazlar Tilrktür ... 
21 temmuz saat 12 de Türk ordusu 

nıın, karadan, havadan ve denizden 
Çanakkaleye girişini yakınd n takıp 
ediyorduk. 

Her karış toprağı Türk kanile yu 
ğurulmuş olan Çanakkalcnin uzun 
bir hasretten sonra sahibine kavuş 
ma.smı heyecanla. seyrettik. 

Cüınhurıyct meydanına toplanmış 

olan Tilrk ordusunun kara ve deniz 
ve hava kuvvetlerinin karşısında bu 
gün de aynen muhafaza etmekte bu 
ıunduğumuz heyecanı hitabet kUrsU 
sUnden .şu kelimelerle ifade etmiştik 

(Devamı 6 ncıda) 

:V azan: M. H. ZAL 
fE5) Çörçil'in ne§rettiği bir 
19) D mesaja nöre lngillere, 

Alman İfgali altındaki memle. 
ketlerde yeni §ekilde bir propa
gandaya bıqlamıştır. lngilizce 
ve Fransız zafer kelimesinin ılk 
harfi olan V harfi bu propagan
danın sabit bi.r alameti diye ka
bul olunmuştur. 

işgal altındaki milletler, her 
vesile ile V harfini dii§ünmegc. 
bunu her yere yazıp çizrneie da_ 
vct olunmuşlardır. Bundan mak 
sat m Jkavemet duyıwunu ve 
neticedeki zafer ve kurtuluşa 
ait ümitleri daima taze bir hal
de tutmakJ Almanlara bu mu
kavemet havasının taz>'ikini his· 
sellİrmektir. 

\1 11 , ci Rumen rakkamların· 
da b\!ıı•n mukabili olduğu için 
adeta eski Alman beşinci kok 
§eklinde bir demokrasi beıinc 
kolu kuruluyor demektir • 

İşgal altındaki memleketler· 
den sızan haberler şunu gösteri 
yor ki istildalJcrinden mabrurr 
edilen; baılarına ecnebi biı 
memle etin kullarından mürek
kep hükUınetler geçirilen millet 
ler, :ıalen ellerinden geldiği ka· 
dar Almanlara kafa tutuyorlar, 
Alman memur ve &Ubaylarile iç. 
timai temaslardan uzak duru
yorlar, Almanlar tarafından alı
nan tedbirleri boşa çıkarmak için 
elden geleni yapıyorlar. Gizli bir 
harp halini el altından devam 
ettiriyorlar ve Almanları epeyce 
sıkıyorJar. Almanlar batlanna 
dcrd almamak için bir çok nü· 
mayişleri görmemezliie gelmeyi 
tercih ediyorlar. Nitekim V har_ 
fini çizenleri takibe ve mesele 
çaKarmağa mecbur kalmamak 
için iptidadan açıkrözlük etmİ§. 
ler ve bu harfi kendi nihai :z.a. 
ferlerinin alameti diye karııla 
mağa karar venniılerdir. 

Fakat acaba İngiJtereden el 
altından yapılacak müdahaleleı, 
beşinci kol faaliyetleri ve radyo 
neşriyalile, iıgal akındaki m 
kavemct ruhu ne hadde kadar 
kuvvctlendirilebilia ? Bu mesele, 
Çörçil'in bir mesajına mevz., 
teşkil edecek bir ehemmiyet ala. 
b .. ır mı'? :Şura<fa veya burada ış. 
gal altındaki halkın isyanı Jekıı 
ne vardırılaf?ilir mi? 

Bu suaUere cevap ararken aç. 
lık me::;elesini daima ıôzönündc 

tutmak lizımdır. Acaba garbi, 
§İmali ve merkezi Avrupaciakı 

açlık davası, halka: «Artık kay
bedecek bir şey kaimadı» dı;. c 
biı· İsyan hissi mi verecekt ••. 
Yoksa açltk, } cıs ve hareket~İr 
liği mi yaratacaktır '1 

Öyle tahmın eculebilir ki İn· 
gili:ı.lerin maksadı, Rus macera 
sından herhalde yocgun d'ifece6 
olan Almanyanın başına Avru· 
panın her köşesinde ıaileler çı
karmak ve Almanyamn etrafın 
da hoşnutsuzlardan mürekkep 
bir kordon çevirmektir. 

Ticaret Vakii Ankarava 
döndü 

Bır mUddettenber! şchrimızde bu· 
luruın Ticaret Vekili MUmtaz Ökmen 
Ankaraya dönmUştUr. 

--o---

T opkapı - Silivri yolu inşaatı 
Topkapı • Silivri ıw-asındaki yolun 

o e olarak inşastna dUnd~n iUbaren 
başlanmıştır. 

- Çinlilerle görU.Şillür mu? 
- Hayır ... Kimse onlarla gorUşmez. Yal-

nız konsolosun allesıle görUşülür. Başka bir 
masadan bir Japon karı koc.a kalktı. Japon 
kadının üsttınde memleketinin moda.ı;ına uy
gıın bir mor ipekli elbise vardı . Doktorla ka· 
rısı Japon usuıu eğilerek selam verdıler: 

EDEBi ROMAN: TEFRiKA No..22 Herbcrt heyecanla sordu. 
- Biz hangi krama d:ı.hll olac ğız? 
- Bızim gıbi lkisl orta.sı ... 
- (Beyaz klüb) e gırecck miyiz? 
- Hem evet, hem de hnyır •.. Gıreceksınız. 

l<"'nkat ornda biraz ayrı muan1cle göreceksi
niz. ÇUnkU oraya dahil ola.n zabitleı· hep siz
den daha yüksek rUtbelidır. Ben kendi he· 
sabımn beyaz klUptcn Zilade yat klübünU 
tercih ederim. 

1 RADYO
ı[,PROGRAMı_I 

Odrey &ordu: 
- Ya Japonlarla gôrüşilrler mi? 
- Hayır ... Fakat Japonlar da blzımki\er· 

le gorllşmek ıatemez. Kocamın dedıği gibi 
onlar pek tekııı değildir. 

Doktor Jerriıı anlattı: 
- Rahayangda çok Japon vardır. siln geç. 

tikçe de çoğalıyorlar. Buradaki Çinlilerden, 
Malakalılardan, Hintlilerden kotkulmaz. Fa· 
kat Japonlar tekin değildir. Adetleri pek çok 
değıl, sekiz bın kadardır. Fakat aleyhimizde 
hıç durmadan çalışıyorlar. Böyle olunca. se
kiz bin kişi mUhim bir yekQn teşkıl ediyor. 

- Ya Malakalılar sosyete hayatına girer-
ler mi? 

Odrey bu .sözleri söylerken genç Sultanı 

dUşünmüştU. Fakat gızli tutmak lstedıtt bu 
his!ll belit etmekten korkuyordu. Misis Jerris 
anlattı: 

- Hayır ... Sadece vali Sultan ile resmt z!· 
yaretler yapar. Senede iki defa Sultan onları 
kabul eder, Udalgor'a çağırır. Bu günlerde 
bu daveUerden biri yapıla.caktı. Fakat gerı 
kaldı. Ölüm dolayıslle ... 

Odrey merakla sordu: 
- Kim öldU? 
- Sultanın bal} karısı bu gece ölmliş. 
Sultan bunu vapul'dan çıkınca haber almış, 

Y aıan: Francis de Croisset 
hemen tayyareye binip gitmiş. 

- Kadın kaç yaşında idi? 
- Yirmi altı ... İki senedenberi hasta idi. 
- İyi geçinirler miydi? 
Doktor ve Misıs Jerris kahkahalarla gül· 

meğe başladılar. Herbert hemen atıldı: 
- Amma da sual sordunuz! Sultanın on· 

dan başka. iki karısı daha var. Böyle karılık 
kocalıkta iyi geçinmenin lakırdısı olur mu? 

Odrey şaşırmış ve sıkılmıştı: 

- Hakkınız var diyerek sustu. 
Kahveyi otelin salonunda. içtiler. Ghzel bir 

orkestra. çalıyordu. Birçok garsonlar müşte
rilere hizmet ediyor, oradan oraya koşuşu· 
yordu Etrafında muhtelif devletlere ve mem
leketlere mensup birçok insanlar vardı. Od· 
rey bir şey sôylemiş olmak !çın lA.fe. baş· 

ladı: 

- Rahaynng bilyUk blr şehir ... Her halde 
sosyete hayatı oldukça geniş olacak burada 
değil mi ? 

- En kUçilk şehırdcn daha beterdir. 
Misıs Jel'ris kocasının söyledığı sozleri tas

dik ile: 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
- Hem de ne kadar dcdıkoducu yerdir, bıl

scniz ... 
- Aldırma Edit, artık gidiyoruz, hem Mi· 

sis Carteri de korkutma ... Sadece vaziyeti ol 
dut\'u gibi anlat. 

- Peki, hakkın var. O halde size şunu 

söyllyeyiın kAfi: Rahajang"de. yetmiş bin Mala 
kalı, dört yüz bin Çinli, elli hin Hintli, sekiz 
bin Japon bir o kadar da melez, on bin ka
dar da muhtelif cinsten başka lnsıınlar bulu· 
nur. I<,akat sosyete hayatı bakımından bu 
kalabalık kUtlc yok demektir. Yedi bin Av
rupalı vardır. Bunlardan beş bıni İngilizdir 
Bu beş binin de ancak iki bini sosyetece ta
nınır ve içtimai mevki sahibi sayılır. Bunlar 
da ikiye bölUnmUştilr. 

Hcrbert merakla dinliyordu. Sordu: 
- Aman anlatınız. nasıl? 
- Birinci kısım. Resmi memurlar, banka-

cılar, ticaret ve sanavl lşforlnln haşmda bu
lunanlar, hlı.k mler gazctl!Cller \'esaire.. Dl· 
ğer kısımda ise bütUn otekl hııl<Cımet rne· 
murları ... MesclA bu Sllnra kiler (Beyaz klU· 
be) kabul cdılmezler. 

Orada daha"" az zUppe vardır. 
Misis J errls söze karıştı: 
- Burada doğuşa çok ehemmiyet verırler. 

Sonra rlltbenin, mevki ytiksekliğlnln de çok 

mUhlm rotu vardır. 
- Karıcığım... Göze girmenin oynadığı 

rolU de unutma ... 
- öyle .. Hakkın var. McselA. vali ile va

llmn kansının qözUnde mlsıniz, her kapı si· 
ze açıktır. De*ılsenlz vay halinize ... 

Herbert Odrey'e dönerek: 
- Nasıl? Gördün mu? Hakkım yok muv

muş? 

Diye söylenmeğe başın . 
........... 

-6-

İlk haftaları Odrey ancall. Y1lPITıağa \n~
bur olduğu ziyaretler .çln evındcn dışarıya 
çıktı. Herbert her nedense otomobili satın 
almaktan vazgeçti. Odrcy'de bir el arabası 
kiralamnğe. mecbur oldu. Hcrhert otomobili 
satın almayışını şu suretle tevil etmişti: 

(Arkası var) 

BueialEii proenma 

7.30 Program v.e saat ayarı, 7.33 

Hafıf program (Pi.), 7.45 AJans ha
berleri, 8 ScRfonlk program (Pi.), 
8.30/ .45 Evtn saati. 

12.30 Program, saat ayan, 12.33 

TUrkı:e pl~klar, 12,45 Ajans haber· 
Jcri, 13 TUrkçe pi kiar programı 
nu1 devamı, 13.15/H Kar~ık prog 
ram (Pl.) 

ıs Program \'C saıtt: ayarı, ıs.o:. 

Radyo salon orkestrası, 18.30 Mem
leket postası, l .40 Radyo salon or
kestrası, 19 (Ym·a saati), 19.15 Rad 
yo salon or.kcstrası, 19.30 Saat aya
rı, Ajans haberleri, 19.45 Fasıl he· 
yctl, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 

Alfrc<i Cortot (Pi.), 21 Ziraat tak
vimi ve toprak me.hsUllerı borsası, 
21.10 Hcıfif :fasıl şarkıları, 21.30 

Konuşma, 21.45 Kiline konseri klA.
sık Tilrk musıklsl programı, 22.30 

Saat ayarı. Ajans haberleri, 22,45 
Dans müziği (Pi.), 22.55/ 23 Kapa· 
mş. 
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Casuslar 

Ahmet Haıı ve bir fil yüzÜındefl 
meydan muharebesi 

zan: lllıaa aıau 
-29-

- Ey Sultanım. dedi. Bıztm dev
letımızın sukutuna sebep .sen değil· 

sın. 1ı;te bu hamlerdır. 
Ya~uz hazır bulun niara l\itabcn 

dedı kJ: 

kına varan ve Atı~t Hamn Kürt 
aşireUeri arasındeki rnCYki ve rifu· 
zunu k.tiçUD1'1emi~ Şah Abbas, :ıttım 
şıresımn kızını vermek surctHc .A:h· 
met Han He akraö&l-ık tem n el'R'l<'k 

Vıcclanı btı kadar temtz ve bu istedi. Bu izdıvaçta Şah .Abba&in e· 
kadar mert bu- adamı bldürmek mert 
lığe yakı9ffi8Z; yalnız memlekette 
asayış düzelene kadar, birkaç giln 
AJazağanın ç dırrnda kal:ıcak ve 
kendi.sine 1 yık olduğ.u ihtiramat ta
nl&mıic a edilecektir. 

mal, maksadı, Ahmet Hallı Osmanlı 
dcvleU aleyhinde kullanabilmek vc
KUrdüstanı ele g~rınektl. Fakat 
1 ran tahtına y-Oritte geçen Şah Safi 
bu f.liy-aseti kuUanamadi. Büyük ba
bası Şah Abbas tarafından tayin o

Ankaradlki çirkin hUiıe münasaietiyle 

Beşiktaşlılar kendilerini 
mü<lafa~ ediyorlar 

Hadisede Haliljn suç~ olduğunu Beşiktaş 
idare heyeti de kabul etmektedir 

Ya~uz bu :kanaatınde samımı kli.. hınan beylen birer bir.er mell\'etmeğe 
l<'akat Hayrı Bey ve Gazalı ihanetle- uğr&flı; muvaffak da oldu. Yalıuz Türkıyc futbol birinciliği !inal ~ sol acıtı.mızı fahadan çıkarmıştır. 
rinde dc\am ettlltr. Yav~ızun ve sa- Ahmet Hanı Şah Safmin hilelerine maçında nihayet ik~ oyuncu arasın- Biraz .sonra Gepçler Birliği mUdafa-
ır Tilrk bUyüklcrmin huzurunda ha· aldanmadı. Ahmet Han Şahın btl da vukubulan bir kovalama vaka ılo asının favUllü bir hareketi dolayıs\le 
karet görmüşlerd .Brr giln Ya~ıu.ş ŞC· zulmü karşısında Türklerin himaye- sahaya girerek hakcmın çıkardığı O· lehimize veı·iJcn bır penaltıdan sonra 
hiıde ı;curken btr aıabın yol U8tilndc sine sığındı v~ bundan sonra İranlı· yuncumuza lecavUz eden hariçten b r '\'C nıladında maç nıhayete ermiştır. 
<Allah Sültan TORla.Il Beyi muzaffer lara k"r«• b"...._,,..,,n ,......,an oldu. şahsın mUdah lesinden ibaret bulu- 4 - .,.. -~" .. -T-.. - Eğer oyuncuıa.r arasında hlr 
kılsın f'-'klınde dUa cHığıni g&'dll. Aradan çok geçmeden bir vaka nan bir hfıdiscı in hudııdumı çol< &e· a rbede ve doğüş olsa hakem m11.çın 
Bu l:Iayr; Bey Kc ~zahnm dQştin· oldu. Ze~:nel Han Hindistandan han ntştetcn bazı ncşrı)'at ııe nıahı;,cti • :levamına müsaade etmez ve 11akeme 
dUğll. bir plandı. Y:a\IUımn fi1ir. de şanına bir tii gettt iyordtı. Bu fıl, htı- itıbarılc tcdb r1 de ol.sa klübilmilzün ltnrşı uygunsuz bir hatt"ket ''akı ol· 
şüphe uyandırmak ist~)Ş)cııd!. Bti fit mı\ne\i şah ıyetinc l ır eden &den ~· • 

• 
mrahdan habe 

Buraya mahkumlar adası değil 
pişmanlar adası 

demek daha doğru olur 

Yazan : Mltat Pllhf 

nelerındc ımwaffak oldular. Y:avuz dut bo~ akınlar ~n Kürt 'e T bi U Mildü sa hakem derhal müaebb!blnl sa.ha· 
Tt\rk akıncN&rımn eline geçti. O Si· er :Jesı munı rlllğtincc \erl· da.n çıkııru·dı. Maçm malüm ve mu Mahkumla.r adatı imrahdan bir görüniit 

vehme kapılarak Toman '8* l3 N\- ada Jıltn·~ ı:ı......, ı::ıa d -...~··• len kararlar muvacclıe nde aşağıda k d 
San 1517 .. _ ı-- ctt ...... l. r .,,.... •.....,... "r'm an .-.. .,...a ' ayyen a ro Uc sonuna kadar dC\'am 5 .. 0 vapurunu ar"amızda bırakıp temızlık mefhumu i"ın "'1Aıl 

""' ...... " n.u ._ yazılı hususatm cfkArı umumiycnln ._ " ,. ,.. 
H \ede C Seyfi Behisnc ge~ ..... aıta kar.şı yaptlacak hare· tetkik \e t&kdır nazarına arzına a - clme3ı ve ma!;ı mliteakıp Gençlt"r da, bırblrımızden ayrıiırken, motor· . gosterebilecrğım, ak pak bir . ..ı 

hli~l~ne~ ~U:mza MaMc hti· katı~~· ym gazetenizin tav ~utunu bilhassa Birliği c'ldbi davet edilert'k merasim· larrn çıkardlfı beyaz köpüklerin ha· doğru yaklaşırken adanın on il" 
kl'.lmetı~. Gazak ,şanı vattıijtine, ~ Bu fitin aitnlR6Smı bahane eden nca ederiz. le şut veıılmeııi böyle bır hldlsenın vada uçuf&n zerrelerine bakarak, her daldan mUteşekkll balıkçı f,Jol"' 
rı &y ~atrtr.c '\-alitfğinc ta?Ftn oMrı- Şaa. lıoAınet Paıf.ıaya kal'fl beş Acem ı - lki oyuncu aı'S"mda cereyan vuku bulmadığını ispat eder. an biraz daha yaKıa.ttıQ"ımu: mail· cak merasimlerde g!lrebllcceJI 
dulıu-. Fakat Jıkwt ~ Y.'1lW doğ· Hani INIPQAdıasıRıta kuvveöcr gön- eden btr kovalama h di s r.den baş- 5 

- Memlekette bu maçı idare e· kCmlar adasında ne bulacatımı dU· ı intizamla l<Ureklerlni Jıavay» 
ru söytemtştf. Kefıdi ın&IMek~~ ~ ~ venti. Paket .hhmet k:ı iki taraf oyunçuları a~a ında va- decek bilfarz İzmir bölgesine men- ~UnUyordum. VAkıl benden evvel O• mışlar bizi tıel~mlıyorlardı. 1 
vatantna ihanet eden aclalnlatıdan Han, ıran 1MtweUerı deilla yola çık· k: ne bir döğü.şme ne ete bır arbede sup Beynelmilel hakemimiz Bay :-.1us raya gltmif olan ıazetecı arkadafl&· da herhan&"i blr muhafız y4ııt> 
b...,... .. ~. ~ tı.. ea9't6 ve maıdan Şaiun bu karar:mı ve y.apfl9n "'"""'"'lur. H tahooe"•' k Jdırıl 11 11_a.&. :.ı h · · l tafa gibi zevat varken şahıslarına rmı, bana anlatmıtlardı ki, orada. bu- Aklına bir hıkra geldı. J:f 

....,,. - .. ............... hJnet t .. .._,. ~ ~-ı auare eyetınan de ıuç u karşı hUrm tkA l akl be a.be 
alÇ4tk Rl'll&H Aırap Çcd<ıtıe boE ... __ hıılıbet' ııidr. A Hamn - ıomse yoktw·, bunun mı 1 neşrly t 1 k k bu E! r 0 m a r r luna.n malıkQmlaı, 1.:emiyıt ıçenıindı rl dtlkkA.na glrmiı:ı de: 

'\le'- • ıran içıcrsıiıRdc çııdlşatl ad&1t1*trı ~ Jciandır. 0 ara a 1 ettiği Halil hakemhk tecrübeleri ''e vukufları Ü· yqıyan birçok lnaanlardan daha bilr - Şeker var mı? DenV" 
t~Rö'~ .=n~~~ le 'bit- Mııbet:i asta ktÇramaztatodı. 2 ·- Oyun başla<lıktan be)( allı da· illin Atuncl Uzerıne hücum ctrrıesine zerinde efklrı umumiyeniıı t&m bir ve daha dUrUşt imifler. - Var. 
euldeJU ~ 46 ~ bir ~ BuıMtn iırııerinc An.ıet Han en e- lak somıı. tamamr.1 .>fsayd vaziy~· sebebiyet vermiş Ahmet l<açmış o kanaati olmıyan Ankar~ bölıealne ı Uboratuvarlarında ınaan vUcudU· - trmlk var mı? 
ı;üoce iöi. ~ Maıtr ~ illin w l!f1 wbk adııııANardan birini ttuoc bt1lu111N1 biı· Gen~crbııtlği oyun <'a kovalamıştır. Hal-lin hareket. çir- mensup iki Uç hakem arasında mec· adası• denlldıği vakit bu münevver - Var. 
~ ~ ~ a ~ K\içlM!: .A1hmet ~ IJÖllderdi v~ cUSURdan pas ata. arkadaşı takımı kindir. Scbebı ne .:>lursıı. olsun bir o- bun surette maçların idaresi bu maç. kıfl. derhııl filnılerde gordUi'UmUz - Yat? 
ıe ~ q,. -.a-a sa da•n- blı adıttwle. ı.-- bir mdctup yol· !ei!iı1e kaW!cimizin hatası da mun- yı.ıncunun spor s.ıhasmGa dığ•.ır bir O· !arda. Uç sıra Ne vazife almı9 final etrafı kale Jibi duvarlarla örülmlif - O da vır. 
dl.n epfllll!e ~-etti. • O ı w pe, o aftual ve '9C- ~~ oktf'.ak btr go k8:Ydctmiştlr. On ym:cuyu kova'ıım"s. n.Usamaha Ue maçı hakemi Bay Yusuf Ayseiln de ve bU&ilrıkti mUst..alıkem mevkilerden - Pekl ne dıye heh•a 

W w~. JulRrameınkk, ~ 
raıt ~ .MtfAeıt. ~ verdat! <iaımla sonra frıkıktcn verilen bir ce- görü~mez. B:ı.ıdo.ı d .ı:ıyı k!UbilmUz pek yorgun bir halde mUnbakayı i· daha imhacı alJAhlarla tahkim edil· yemiyorsun? 

za. v<1.lr1:1Şt1 Genç!.. B!t:Uğinc bir sa- Halli! teczi)e etnuştlr. Fakat Halıliıı dare etme•lne sebebıyet vermlA} ve mi.f bir hapishaneyi ve koltukları al· On iki sandala binmiş olan" 
mattlar dıi _.., .... :taildire degıer. ?&mat dcrieıc biP.filık bir himneıtti. 

~ - \le' Qaıı1ıııiı .fiıbi ~tımt~ K~ A-hlnet Paşa Türk dosttt Aiı
yanmdıa JiiıM1tt. Beti, "-tan Bey \le met }ijjıjun bı:ı ~ mölrafetsız 

~'91M "lllta::U lllıAm•..,.aet lxNıKmııııck. Hitdieaaı' ta6s iMix: İ&tan
d'tfiJn faı11i J14W lilll ı man kıw:lier. 1MR ~ ve AıltMet HaAttl te+Wi-

yı daha kazandrrruıştır. Bu cezanın bu hareketin! tahrl~ edtn Ahınedln maç yanlış kararlarla pek fena id&· tında. her an bir kaynana çenesi gl· gun maVl sular Uı.erinde 
vcrittşinde ve goki" hakemin ve ka· de Halil k:td'.ir ve !belki ondan fazla re edllmlftlr. Bu cUmloderı olarak hl dırlamafa mUheyya makinehler ta mahk~mlara aorasım geldı: 
1eoimizin hatası vardır. Yedı sekiz kabahati vardır. Durup dururken o Halili tahrik eden Gençler rnUda.tii 'ıyan ıardiyanları hatırlar. - Sandal var, nöbetçi yo~ 
dakika sonra yan hakemin J61arıa I· zamana kadar aralarında bir haduıe Ahnıcdln t&kımda yer almasına mü· LtburatuvarJIU'lnda ınsan vUcudli· açık, hava gUzel, kollarını-" 
ı;ar.et ettiği bariz bir ofsayd vazlye- geçmlyen fki kfli arasında böyle bir aaade etmesi hakemin hiç de affedil. nün kurtarılma.sı lçm binlerce ilimin vet de \'ar. Ne diye kaç mı)'(' 

<tir Ye ~ iıiı•aı'Z'Mk'. lıltiJıhemlllda bwhtı:ıd\ı. """ -.. '""".,. ~ :1•· • 11• CIMlellk ~« ltwı ~ a- DÖldinCtt >kwat kAmet iHQAıln \'Criimiştir, hakem, yan hakemıni ça- una imkan yokt.uc. 6 - HAdlse bundan ıb3rcttlr. Ha· memleketu hapiahaneler böyle olur· olmaktan utanıyordum. ÇUll 
t '.,...e B""i'·+-., nle...,lne bir gol dahalkovalama Mdl~inln sebepsiz \'UkU·ı miyecek bir hatasıdır. çaJışb&ı Amerika libl milnevver bir Aklımdan· böyle blr suah ·-' 

ğırarak onun ofsayt vaziyetini tcs- Bu t.aklp pist üzerindeki kum ha· kem raporunun mahlyetJni bilnıiyo- sa, biraz çok mUballıa ile ıarba tarın tunçlaşmış yüzlerinde ~ 
raaadlılW ad .....ı.e a;w Betded ve: MuneıtUıi taıkdit" etıti. M&Wat ~ak bit eden beya atını dln~ten aon· vuzuna kadar devam etmlt ve zabı- ruz. Yazdıklannnan hilUında olaca· hayran olan klmeeler ve lmralıyı aör vetll bir ifadenin me\cut blll 
a.şiret6eA< daima Rliihim r-01 p~ Ahmet Hana ~yı :rtltb~i ra gol kararında ısrar ctmıştir. Ma· t mtmurfarrıhınlannoıı ıtrTtrfle"lllO ~mı danlç talımln etm1yoruz. Çiın ü mek fırsatını b amı}an vatandaşla- nun farkında olmamıttım. ~ 
la.rdlr. Y91Puıı iıltMıaıR Selim ç.ktaıan vetıdi, "<l iki Klt, iki tuğ \'C gil7.el çın bu idare şekli takımımızın mane-ı cadele etmclcrino imk n bırakmadan yazdıklarımm daima ispata amade· rm hır kısmı da lmralr harlkuına onların !9ledlklerl suçtan ator' 
sef.erınde ~ tide ı*wıek lıçirı ~ Dit· lfftiÇ 1'edİ!'e olar-ak 8'Ör\· viyatmı bozmuştur. Çok Mklm oy- urnlanna gıreıek bunları sahadan yız. Hal böyle iken 20 Temmuz tar!· lna.ııamaaJar. ltte ben de ıaman za· duklal"ı nedameti pek rtJa.l 
Mawerxüı BiüiBH lıôtıi&i giiodcNııiı\ı. derdi. myan takımımız boşa giden ı;UUcr çıkaımakta iken hartçten sahaya Cırla hinde inti~r eden ı;uetelerde Umuın man pek !ı\uballleşen k~J>(~ ıerrele· mı,tı. .. .. 
ve biHtierıR aıciııııöerirtl 'l'C ruht aft\'6· Ahı»et Hııitl aırtdt 'rıiirk lulmandan· çekt ğ'i gibi leh-ine , erilen penaltıyı yan yabancı bir adnın Hal ilin Uzeı i· MüdUı !llgUn bir tebliA'ıni okuduk. rlnden k\lrtulmak için, uzun ve temiz Bu adaya mahltOmlar aor-
hnı ~ ~ ~ 'Wtis Şeyhler w dah~ gokı tahlil edememiştir. Maçın ne hUcum ederek ve saçlarından tu- Fuar maçlarından klUbUmllaü ihraç motorun bumuna dofru ııttıgım ;ı:ıı- mek bilmem ne kadar doğr\I 
Beyleri *-1 ~ :hıeııı ~ km SH;a&HWL ,..,...... ve DöldiiRcü Mu- bklnci ha!taynu Gençlerin sıfır Uç tarak tekmelemeye başlamıı;ıtır. Bu gibı bırliğtmizin manevi şahalyetlnı man, birkaç dakika sonra hayret e· kat daha gUıcl bir tşlm bul 
tam bir llltMi ı •ı tr •Fı- Mtt •a1c radlll lilW ~ t.ueoeiiiNRe ltlMitaı' gallbiydllc ve arızasız olarak bit- vaziyeti gören birkaç oyuncumuz ha- de hitap eden muvakkat mahiyette decefım bir tıbıdeye yakla!fhtunın Meaell : «Pitn1anlar adası.> 
~. olıMuştM. miŞtır. lklnci haftaymın yirmıncl da- dısenin tevcssUUne meydan vermemek dahi olsa \'trilnılt olan bu karar biı· farkında değildim. AJlanın temi& iıkelealne 

I>&odtıuü ..... ~ bw st- Bıtnden sonra Hd dost \ıC aynl za· kikasında sa-katlığı dolayısilç sağ iç cmelilc hAdıse mnha!Hne gitmişler. lerl müteessir ve mUtehayyır bıraktı. Yalnız ben mı hayret içwaindı kal uman yUalerce mahkQmurı 
yasetıe c:1ewıı1n eiUi!lfatıdu. ieRl ~ mauda Hu kahr.aman okm Ahmet mevkllndc oynamakta bulunan santr Halıli mUtcaı·rızın clınden kuı'lnrmış. Ceza ıle auc; arasında nlsbet. ve müna. mıştım? Haytr. Hattl memleketlmı- bir nvlye tqkll ettifı yOl• 
bu1wwl Jıüiciiıık Abnle(. Pafa, Sali· P• ne Mnnd Han blr1cşt.ii€r. O'- hafımız Hahle Gençler Bırlıği sol lçı lar ve sahaya girmeye hakkı olmıyaıı sebetl nazara almadan ve ferdin mil· ze Kriminoloji profesörü olarak ıar- ileılerken, Adanın muha! 
kaddifN ~ aı11Cacıilrııd9ın ve •· zerlerine ~en İran kumandanı Mustafa bit· yumruk vo tekme vur- bu adamın derhal çıkarılmasını ve dıı.taasını dinlemeden ttşkilitıııuıın bın ilmini ötretmeğe gelen. Ankara mur dört Jandaı manm sırtl 
diıiin ~ ~ ~ Ailınet .Ha.n RüMem Hanı kar.şlama:k Clzere l-11· muştur. Bunun Uzerıne hakem ewe- hakkında tnklbat yapılmasını i te. ceza vermek mevkUnde kalacağını polis enstltlli!U profetıöri Or. M. Pa· yUk bir emnlyeUe mahkCml 
ile doetw uA aaııe~ 'ıle llMliaebe· r~ geçtüer. :Meri gonderdikte.rl Ji Mustafayı sonra da Halil! oyundan mişkrdır. Şunu burada kaydetmeyi tasavvur edemıyoruz. BugünKu var- yot'da kendinı atamamı\'. mahk6m· dUrUp, tehlike gelmeat mulı 
rede b'ldMAU&Tosdu· easuııtar. Rtistem Hanın Mihriban çıkarmıştır. Her iki oyuncu snhadan mzıımlu görüyoruz ki bu anda maça lığını 30 senelik şerctıi maziiının ve !arın içlerinde bulun&Nard&n bir ço- tuklara dotnJ keskin bakıfl 

Mtl9et. Harı, ınwı hwdudu ~· aa>ırasmde. muttarcbeye hazır oldu- çıkarken Gençler Bırliğl mlidnfaasın- henllz başlnnmaınıştı. mütemadi bir sayın kıyme-Ui h"lıra· ğuna ceıa verdirmiş olan ınüddeiu· vırmı. olduklarını ıördQk, 
de ÜlllllllıMi deWet.tnln emniy.ct teş- gunu ve kuvvetlerinin Q<>k oiduğwıu da oynatılan ve Mılli kilmeııln De- 3 - Bu tasrladaıı sonra oyuna tek larlle çerçe\•eleyen klUbUmüıe karşı mumt muavlnleri evvele• kartıianna - Naaıı.ınıs T" 
ktı.tma ~ ~ bir ınemunı 1'&ber- verdiler. Ahmet Paşa ile Ah· mirspor Gençler temasında yaptığı rar başlanmış bu arada sol açık o- rUnlük tesirlerden dotrna yazılar \'I suçlu dtye çrtı:arllan llatillerin ıc.r.r- - Sal ol. 
gıbiydi. o ~ kwt afk·ct.teı:I a· met Henın kuvvetleri azdı; fakat ar- çlrkhı bir hacekct dolayısile tecziye yunı:umuz ŞükrttnU• seri bir akınını kararlar zaman ve hakika.t mefhu· sında durM&mw,. Adliye VekiliMill bıl· Jaııdannaların bu 
rasmda kan deottetinın gidi Pl'<>P&" tık geri dönetı1ez\erdi. Böyle korkak- edllip TUrkıye Birhıcilık mUsabaka- kesmek lstiyen Gençler Birliği oyun- mu önünde silinrneye dalma mahkum le iki sene evvel lıdayı ~Md6ti helde, 80ftra onlaı-ı bir daha ne 
gandasHıa ait ıte olttrStı. olsun. Kit· hk ve kahpe+ik b\I H<I ~an 1'-ek- kın mtinascbctile cezası tenzil edılen cusunun kendi atılganlığı yilzUnden kalacaklardır. iki senenk teklrnllden dGlayı ınem· ... ıerini duyduk. 
çiik AlıMet ~ w.eıt68iic Oeıınanlı leRCmefldı. A'hmet Halılc yaktaşarak çok çirkin yere dUşrnesini Şilkrün.Un !avilllU bir Beı,lktaf kJtıibii rP.ttıi nunıyethti ~i.fti. Etrafıma 
dev~ 1t8bel' ~. 8'AMltl f1H' (Arkaeı v .... ) kli!lirler S!M'ttrmuşfur. Bu t:&ftriy Ha- hareketlnın neticesi zanneden hakem Abditkadtl' Ka......,. Bi~ Mtedt3'9 ~-..ı ... ıeıarma 

Yujar, torba ve ahır 
Bir ... ile - ~ de

cleei; ·••ı ti bir ..... ile·
bir -'-e ı t .W-. Softa, seya-

Mıt et• m ılr ~ ..... laeadiai 
ilim ,tiıht • " ,., ...... 

~ -- .... bek:~ ... 
ı-., ...... OIMml caWftiiini yol-
c:.&.a ıiıta ıje ............,.,. 
Bir ............ •el. ONÇ" .......... lı•··--= 

- D..aı-, cW. S... IMr 
......... ı 1 • RMMzaada 

bir ... ---~ -- olıM.cLit ı.we Ol'UC9INI ltoadwaı. 
Kw içia llirell cliiiM Pin bir 
wwwlNıe ~ D~ 
wıey ı 1, 2 )iı6if ........... 

ct.e-Hn \w orucu yiM a.k
lachm. Diier' bir sin ikina ka
:za oNc•a..i,.,tleediln. AkftlR1 
v.kti naedle.eye ,eldiııa. Tale-

lte A,!'k ..... ı -- - leneer' 
...._ ......_. b-ımcla .-.-n. 
Ni)oetli oW i' P111 YM1Hwn. Hel
v.,a ~ ko,nql._. 
S. vaaİy.U. bana yaptlec:ak teri 
icap ....... 8Ö,lıe b h ı.m? .. 

B ekta,i giller -.e: 
-Bana lcahrea ltocam. °"9ç 

tu1ı1 .... -. itin boiaw bir )'11" 

........ bir ~ tlıklP "'" ....... ., ........... . 
a.. ._ ı '1•111•-ım ilıE'• rıhr 

1 

Yol.umuz Kütahyadan ~~ti. Kafi· 
lemiz şose lızerimle kUçijk bir han 
odıuıında konukladı. ArabanNlldakı 

1 arıza bizi bıı han odaswıda bir gece 

1
1kamete meobur bıraktıtı için heyıf. 
lannuftlk. Fakıı.t; KUtahyada d!Ucre 
destan olan cKızılclrnu efeaneeini 
bu veeile ile pğrendlğ!m zaman ben 
kendl heııabıma eu arızadan memnu-

1 myet duyı:hım. Anadolunun saz şall'-
lcrl tıek telli bağlaırnUarmda bır öm-

I rU V<ı bir gönlü terennüm etmekte 
bir ork.e.stradan daha mahir .. Yarım 
bit• ay ışığının tabiat gUzelllğl ile im· 
tizacıooan hasıl olan şaiıane dekoru 
içersuıdc biz saaUcrce bu tek telli 
sazı \'e ona bu şhrl ilham eden cfsa
~ dinic"ik. 
«-~ attım kızıl f.'lıllll 

Gl~r dela, dalı& 
AwM.-ığını Mı.I atflıa 

YIM;iıyahnı kana, kana. •. » 
Bu şiirin mwıalma ben efsane de

dim. Hayır, bu bir e.ftlane değıl efsa
neleri yaratanlHın bir hakikat tablo
sudur. Bu masalı ne bir kelmıe faz. 
klsHe ne de bir kelime RoksanHe an
latacağım. Old\ığu gibi, duydupm 
gibi, YaflY&Mllrın tahit oldukları fibi 
ead«ıe naddedeceğlm. 

cK~yUmüziin en güzel kızı Havva 
He Efe Arifin oğlu Ahmedin dtiğtin· 
leri oltiY<)rdtı. Havva kız meıekierden 
temiz, hurilerden güzeldi. Topukları· 
na kadar inen altın .renkli kırk ör
ımu saçı vardı. YU. mehto.plr bir 
sök gibiydi. Gözlerini yıldız sanırdık. 
Kaç yeğit köy delıkanlııı uğrunda 

can vermezdi ki.. Onu görmek için 
kasabadan gelenler vardı. Al'ifın oğ
kı Allmet de ona denk bir dehkonlı 
ldı. DUfman elinde eBir olmakla berR· 
ber bütün köylü );ne sevinç ve he· 
yecan ,İffflitnde ı;aikanıyordu Havva. 
,.. telti k~ ıtelin cJbi5elerl dı· 

HiKAYE 
~ ~a lııUtaöllr& ~ Mkin ve 1 
~ duntyor:muş bir s.Mt ay 

~ .,.uına ~ iki yawru· ı 
_. Wrdelı lravradqlı ptıı lllll1d9lın 

iki ~ cieııiae ~ Sıan
dak:l f9flmtlf- fflnrya dd1 g'1ııl cıhmı4 

kıldi. Kwnand:uıdan ızln alınarak se
kiz köyün uşaklan yağlı gtlreş için 
köye buyur edildı. Her köylıi Havva 
için en güzel hediyeler hazırladı. Ar
tık son dügiin gUnU geli.,p çatmıştı. 

Efe Arifle arası scnelcrdcnbcri açık 
olan Hoca HüseyJn kimseye görUn
mcden bir gece e\"\'cl kumandanın e· 
\ine gideren bir gün sonr.a dllğtlnlc· 

ri yapılacak olan Havvanın y~r yU· 
zHnde eşııız bir kadın güzeli olduğu· 
rnı fısıldadı. 

Ertesi glinU sat1ahtan başlıyan dU· 
ğ{ln eğlenceleri geç vakitlere kadar 
devanı etti. Ve gece dUı;man kuvvet
lerinin kumandanı du. kalabalık mni
yetlle dliğUn C\'iııc; geldi. Türk: DUş
lllfinı için de misafll'pcrverdir. Kıı· 

mandana her tUrhi izzet ,.e ikram go., 
terildi. Meşalclerlc ı;evrelcnen Arif 
Efenin evi mesut bir sabahı idrak 
etmeden bUyUk bir felaketle bir anda 
matcrnhaneyc döndü. Havva kızı ge
linlik clbiseıcrilc kaçırmr.,iardı. Kimse 
bu işin nasıl yapıldığına akıl erdire· 
memiştl .. 

Gelın cvı birbirine ghdl. Saııkl gö· 
rilnmcyen bir el onu çekip aramızdan 
almıştı. Aı lf Efe deli Gibi oldu. Ah· 
met L<-y!Asını kaybetmış mecnunlara 
döndti. Knrı kızan. çoluk, çocuk genç 
ihtiyar Hawa için en tcmız göz yaş
larını döktUlcr fakat giden gelmı!dl. 

Kaybolan bulunmadı Bır gün hlç ı

nanılmndık bir şey oldu. Sekiz sene 
sonra Havva koyc döndü. Yine o gü 
zel Havva idi. Yine o altın saçlı me· 
lekU. Yalnız artık eskısi gıbl S'fil· 

Kızıl elma 
Yazan: 

Mahmut AUila Aykut 
mUyordu. Çekttği mihneti lmtp acı· 

Iannı bağıra, bağıra BôylUyordu. 

HikAyeyi anlatan köylli batlama· 
ıunı tekrar kucakladı. Ve mızrabmı 
tekrar tek telll sazı Uzcrınde )i<>la.t· 
tırdı: 

«Deııiı.o attmı kıııl cJma 
Ghüyor rtala dala 

Anaclğun blzl atma 
ı· .. ,~-.lım kana kana.» 

HlkAyenln bundan sonrası Havva. 
dan nakildır Havvayı gelin olacağı 

akşam düşman kumandanı kaçırmış. 

Onu kcndı memleketine gotürrnUş. Bu 
adam pek çok zenginmiş hanları 

apnrtınanlan varmış .. Günlerce Hav. 

vayı bu yeni hayata alıştırmağa sa1 
vaşmış. Eınrlne hizmetçiler, otomo· 
billeı, kotralar tah.:ııs etmiş. Onun l· 
çln deh d,\ane olmuş Servete, zıy. 
nete gıırkctmlş Havva Çın masalla
rındaki saray h yatını yafamış. Gün 
!erce, aylarca her şeye karşı koymuş. 
Kılabdanlı gelin elbisesini çıkart

mnn11ş lshnk kuşları gibi her akşam 
Ahmedlm Ahmedim dıyc bağırmış. 

Onun hu halini gören Beyın ısariık 

bendelerı. 

çocuklaı' f~ ~· Kayık-
- Efendimiz müsaade eduı art.ık çı oou deli oktu zannetmif ,...W.

bunwı çarcsuıc bakalım. Demıtler. Bu rı kurtarmak için cknille a~ ~ 
bir dü~man olsun da böyle lnat etsin kat Havva k8rete geçerek ~ hıst1e 
dursun. Tahammül edemez otmuı:ııar. ıııon kııvvetlle onfann ~ ..,. 
Niha)'Ct DNallı Havva çaresız kıılm· rıım.,, vapura yan...,... - 3"11'1 bay· 
ea leıllim olm1a4. Ve kumandalı HaY· gın bir h&kle Vapw'& ak,,.... 9"'M; 

\•ayı kendisine kadm edinıni9·· Onun tt0nra da vapur llarelHıt ~
emrine namına her ~ !eda etmif tzmire feld!ğı Z8ll\&ll ootnı valiye 
ı::el uıman git zaman Havvanm ku· çıkarak lrikAyeyl anlatm". Paket; 
mandandan iki evlMtı dUrıyaya g-el- onun haHnden ştiphdenmi"9r· Hav
mlş. Çocukların ikisi de birer nur ter ,.a}'l nezaret altına alm1Ştar. K6ye 
pu i'™'. Kumandan sevineıllden deli haberler Stılınınış Havvanın decli1de· 
divane olmuş. Yarsa Han·a, yoksa ri doğru çıkınca J«Sytine testtm et
Havva imif onu gözünden bHe kıeka· mitler •• Havva ueun senei«den 900 • 

nıımış. Bir yaz me,·simi onları dents ra tekrar köyüne ve b4J4 lraybotıwı 
kenarında bir yere ıetrrm11t. Muhte- sevgilisini beklıyerı Ahrnediae kevuş
şcm, muazıam bir yalı tutmuş. Bir tu. Köylü fünlefce şenl* v~ dötttn 
cUn kumandanı bcrayı vaufe bir ye. )'&ptı. Yalnıı herkei lkVYMıın lki 
re göndermişler. ltta bu fırsattan t•- yavrueufta naul ~a şqcyor
tlfade cd~n Havva limana gelen bir du. 0 btinu kerıdine aorantan ıöıı.rı 
Türk vapurunun kaptanını gizlice dalarait he~. sakin ıpı ce"9bl 
görrnUf ona bUtUn serencunı naklet· veriyordu. 

mtş. 1t ka.ı.;abllmekle sahte pu&• - Onlar benim ~ ki.. Ttirk 
port teminine kalmış. Para neyi hal· kanına yabancı kanttJrmaz. Ahme· 
!etmez hangı ktpıyr a.ı.;maz ki Havva dim sağ olsun. He.\ıvanın gönlündeki 
kız şöförlle pazarlığa girışmiı; ve is· yurt ve Türkiük aşkı lln4l atkından 

U.tflndU. Yalnız ıamaıı. zaman sakin 
deniıin çıplak koynunda cbtzi ktır· 
tar:r> diye feryat eden yavrularının 
seaini duyar 'itri oluyor ve o zaman 
mırıldanarak saz tatrtne ilham veren 
şu nıuırakrı tekrar ediyordu: 

tedlklerinl bu adaın ehle temin etrn" 
bir akşam özene bezene iki yavruaı· 
ım glydlrmı,, kııtalnıış kendi de Ah· 
medi lçln hazırladığı kdabdanlı ce
llnllk elbiselerini giyerek sahilde ken. 
dılerinl bekllyen sandala atıanu.ıar 

yine böyle ıökte yanm bir ay 111ıtı 
vaı·mış. Deniz beşikte uyuyan ma
sum bir yavru gibi sakin ve dalgasız
mış. Vapur uzakta hareket için ha
zırlık yapıyormu,. Havva gökte uçu-

«DealM MUlrı imli ..... 
Gidiyor w.la .... 
Anac•ğım blıll Mu 
Y~ı)-.lm1 "-na imal.> 

'"' !Wı ııt 4*1i 4QUT 

Kaz palaaları t.m 
IMr hale ııeldi. Bu ntev · . 
)az kıaart1nUı lezzet~i ~ 
madir. Kaadan yap~ 
ntelderde dikkat odil'"ı 
mibim ,ey, kailen k...
~n aonra ...... 
bW yerele .... ba 
.... BöJiece My 
p-., iç ve -.. y• 
,,. ... ,.. ile ylııhut ta yıl' ,. ... ~k--
.... ile İ)tice ~ "' 
.... her t...m. - ,,,. 
lamalı. Bir kaç •at te : 
il. bıraln&chktaa aonra. 
cereye yanmpr kilo 
havuç, ..., pMlıtea ile .,;it 
tarda aovan ve yarun .,,, 
mıaak doğramak. ~ 
rine palazı yabrmak· ,a 
dak su ile iki yemek 
reyağı ilaveden sonra. 
,e koymalı. Bir aaat 
palazı çevirmeli. iki 
luannca indirmeli •• 
pWçalayıp tabaia al~ 
QIF'ecl- Hb:aeJeri de 
birlil(te ıarnitiir olarak 
lairk...-.nau,maJa. 



Montrö zaferi 
<.Batı l IDclde) * 

ıı: uaatı görUr, temkinli ve 
Pl'tnaibl.ne dayanan Tt1rk 

uı UGir. Bu buhranlı devlııde yur
~n, bölgemizin barış ve emni
d.aoruyan Amiller arasında Bo-

1,, rrıutıak ve lekesiz Türk ha
•tlill.' ıı ı lesl.IJ eden Montrıs anla.t-
•tı~ dUşen pay pek bUyUk ehem-
ta: lr,, tarlhçeslnl yaptıktan 
tetın 
~ un bilhassa bugUnkU şartlar 

ilde h l4t aız okluğu mA.na ve de-
tk~kten Aciz blr kimse buluna· 

'dt bi tasavvur etmiyorum. Bu 
r baştan TUrk sulan ve top. 
kolay muvaffakıyetlerln ca
ııız1erı perdelenen gafillerin 

,1arına hedef ve mevzu olmak· 
'du, diğer yandan genl9 ge

U.ının bugUnkU muharipler 
'ecı Cle>turmuı muhtemel ihUIAl 

l:ekıımış, bunları yaratacak 
h6~kUnden temlZlenmı, oldu. 
-~pte veya harp tehlikesi ha-

::ı:1• IJ&rUarını kendi emnlye-
) Platına göre, serbestçe tayiA 
•ııtn hakkıdır. 
1l&rt la.şiarını, 

Ü24ırlnde ezeH ve ebedi 
...... Ve Şartsız TUrk Mk!mlye
-~ nıefl"U haltA zarurt kılan 

birbir değil bindir. Bunlardan 
«açına lfaret etmek i8tc-

1 bir toprak veya arazi 

1~lnde tesahUp ve tasarruf 
'""'lal, hukuki, kUıanl ne tUrlll 

1 
'ttı;ltu a dayanır.va bunlann hep 

oP bet ~ ÖZ nıalr olan Boğazların i· 
Yttı rk elinde, mutlak TUrk hA
..:;tıncsa bulunma.smı lmirdlr. 

~ ha • ~ asırdır, fa.1ıl1LB1Z, 
lı( klrniyetındedir. TUrk denizi 

tı ~rn~anın TUrk vataaanın 
~ latanbı.ılumusun lcapliarı
ı.,.. OCatımızın emniyetidir. 

altların her zenoeeı. ftrit 
tur nın kanlarile yuğuhd-

. naha dün emperyalis bir is-

~ dalgalan Çanekkaie Bo
lcırııcu. TUrk!tiğU dünya ı.r;. 

r, •llnıe1t llliyen emeMer, o top 
~ Clirnllklu. O 6Ular, tarihin hiç 

•ıı kaydetmedıti §ahamet 
eltn ~ ecMyor-

fıı. . 
~ topraJc:twda Ttk1d9k mü

' '-tt doğuşun hatırasına tapı· 
~, ~. yurt kurtal'lllSl dlhi 

llıt lldan hlMyetJle lUc defa 
ıı.._"• d4lnya orada tamdı. Bu 
~ o yerleri ytlz kere, bkl 
~~erek miHl bir kl~
~,~. 

'l ~muzun a.ın. MSICenln 

~~"• ban91 da Botazlarda mut 
lttıtimlyetine bağlıdır. carı 

(~ı~+ 

tktl~. klarenin ve askeHi ,,. . 
tıq 'il faaliyet ve gayretlen 

tk ~ .'~ daima muhafaza 
'ılt ~ bu kabil konferanslar 1.,. ı~ 4pll~ktır. 

il ~•tor birbiri arkaatndan 
1 tkij· Ye bahriye nazırlarmı, 

l, d hil' tt "- a ıye nazırını ve 
~ lırlarından 8. Susulti ile 
ıtıui:krna'yı :kabul etmwm. 
it h -tıar lhaklı.ınc:la henüz 
~ ~ bllaunemektedir. 

~ ........ ...,....Ha 
•l ......... ,. 

~)o 2 biicü;.' (A.A.) - Japon 
"""' ıyorı Yeni Japon ha

l lıa.. l D~linlerde beyanat
tt , c,lttır. Hariciyedeki mü. 

::,11nda deiitiklikler ya· 
~r'-', llricilr, Zira, Rus • Al-
9-r J-.,on aiyuetini ol

~~ttır. 
~~• '-tYeldline ıöre 
)~ ıı:;. ~ 1 (A.A.) - Avn

Ur Ju~'Yc nazın B. 5te.wart ' . Poı. Is. • 
Iİll f .:b&ncainde yapılan de. 
1 ~-bitı'"ltalade manidardır. 

Mlsch'ın zanneliğl gibi, b&E, Boğaz

lar Uaerlnde muUak hAkmılyetlmlzl, 
hiç bir zaman :aabtohnunaz bir gurur 
ve milH qomntn zevkile ietemedlk. 
Bölgemizin emniyeti, klsanhk ve ba.
rı'ın selAmeti için diledik ve dileye
ceğiz. Vaktile Çıçel'in k!ıhiııane bir 
i8abetle 'l'tlrklyenln Boğazlarda mut
lak hAklmiyetl tezini müdafaa etmiş 
ve demı,u ki: «Yakın şarkta sulh 
halinin tek sürekli temeli, TUrklyenin 
lıAklmiyet ve hürriyetidir.> 
lnsanlıfm taallsi uğrunda icabında 

milli menfaatlerine blie gem vurmak
tan çekinmediğini Lozanda isbat e
den TUrklye, Bofazları insanlığın 

hayrına en uygun şekilde kullanacak 
yegAne kuvvettir. BugUn Boğazlarda 
muUak bir şekilde h!klm bulunan 
devletimiz, sırf kendi arzuslle beynel
milel münasebet ve mUnaka!Atın en 
hAr mUtevvikklir. Boğazlu, kUltUrel 
ve ikbaadt inkişafı kolıı.yla.ştıracak, 

ve ilerletecek her sefere bugünkü 
şartlar içinde bile ardına kadar açık, 
başka maksatlara hele kötU niyetlere 
sımsıkı kapalıdır. 

Kahramanlık, cıvanmerUik, ahde 
vefa, ahlAkl necabet gibi milletimi
ze hA.s müstesna hasletler, zengin ve 
şerefli tarihlmlz, lnkılA.pçı Türkiye 
CUmhurlyeUnin enerji ve kudrete da
yanan siyaset ve satvet!, gerek milli 
gerek insa.nt bakıİndan bizi iki kıta. 
arasında en m\llılm geç~t olan Boğaz
lıı.ra sahip olmadan doğan vazife ve 
mesullyetl ye&'a.ne la.tımaya ehli bir 
vaziyete getirmiş bulunuyor. Mlllet
ttll° arasında haklı ve Adil bir barış 
nizamının mürevvici olan TürklUk na 
mına şimdi ora.da, yer, gök ve deni
zin tatlı bk ahenkle kucakla.ştıklarr 
Boğazlarda feragat ve kahramanlık 
timsali Mehmetçik yurdu ve sulhU 
bekliyor. Kaıblııde tükenmez tstıklAl 
ve hürriyet a.fkr, gözünde netse ltl
mat "Ye vazifeye sadakatın sönmez ı
şığı, alnında Tnrk doğmanın ve 
Tül'k olmaıwn gururu, icap ederse, 
kanını dôkmqe, canını vennlye, fa
kat :ıaer halde düfmana haZrr bu yurt 
ve sulh bekcane bu sıfat ve bu va
tana ne kadar yakışıyor. O yalnız 

milletin değil, medeniyetin ve lnsan
lltın dA htsmetln4edir. Ofta güven
miytm bahtan, one. inanmıyan !man
sızdH'. 

~ aziz yurtt&41Jar1m, 
lılonkö, bu hakikatlerin b\lttin in

san.lıkça, bltlln medeniyet Alemince 
reıımen taıurunaaı kalple tasdik ve dil 
ıe ikranru aıhhatleyen müstesna kıy. 
metl haiz bir beynelmilel vesikadır. 

Bel) ranwuz k\IUu oiau ·ı . Her yıldöntl
~ MIMetimt-e -a.ha ook ...0.t; 
dlılıa çok kudret ve refah getirmesi
ni candan dtlerlm.> 

Ormancılık 
(BafJI 1 lackle) ** 

Toprak kimyaa.i ve ökoloji profe· 
sörü Dr. Asaf Irmak, . işletme ve 
kıy:metlendirme d~enti Dr. Ad
nan Berkel hazır bulunmuşlardır. 

İkinci toplantı yine Vekilin ri
yasetinde yapılmıL, bu toplantıya 
profe.örlere .ilaveten Orman U
mum müdürlüiü ıube müdürleri 
ile orman heyeti f~nn.iyeai de iıtL 
rak etmif t.ir. 

Bütün bu toplantıların ıgaycsi, 
orman aahaaırı.da memleket ihti
yaçlarını karıılarken ormancılık 
etrafında ihtıaaa yapmlf profeeör. 
lerden istifade etmek ve illmle tat. 
bikat aruında b.ir koordinasyon 
vücüide ıget.irmektir. 

Yapılan konuşmalar sonunda 
bazı esaslar tesbit edilmiştir. Bu
na göre, Yüksek Orman fakülte
•i tedrisat programlarına yeni bu 
istikamet vedlccek ve buradan 
mezun olacak gençler hiçbir staj 
devresine lüzum .k.almadan doğ
rudan doiruya orman iıletmele· 
rinde faydalı birer unsur olacak 
~ek.ilde yeti~t.lrilecektir. .Bundan 
sonra fakültenin yapacağı hemen 
bütun ilmi tetklkler memleketin 

Ç6rçil 
Tankları, dünyantn 

en modern ve 
en kuvvetli 

silahlarıdır 

Bu tanklar kale 
vazifesini de 
görecekler 

Londra, 21 (A.A.) - laıe 
nazırı halen İngiltere fabrikala· 
tında toptan .imal edilme..kte olan 
aiır piyade tanklarına Churchill 
iımini vermi~tir. Dünyada hiçbir 
ordunun bu kadar müthiş bir si· 
18.ha malik olmadığı sanılmakta
dır. Bu tankların zırhları müret
tebatı azami derecede koruyacak 
kalınlıkta yapılmaktadır. S.ikleti· 
ne rağmen bu tanklar her türlü 
arazide hayret veren bir aüratle 
ilerile~ektedir. Topları son dere. 
ce kuvvetli ve arab_anın içinde as. 
gari bir yer tutmaktadır. Bir çok 
düşman tanklarının, bu topların 
tahripkar ateşine uzun müddet ta
hammül edebileceğine .ihtimal ve. 
rilmemcktedir. Bu tank hareket
siz bulunduğu vakit kale vazifesi· 
ni görebilecektir. Baıvekil B. 
Churchill, planları mahrem tutu· 
lan bu tanklardan birine binerek 
tecrübesini yaptığı zaman tankın 
bir takıi kolaylığı ile sevk ve ida
re ed.ikliğjni görmüştür. 

~~~~o-~~~ 

Fin Parlamentosu 
Reisinin nutku 

Helsinki. 21 (A.A.) O. N. B: 
Fin parlamentosu re.isi B. Hak. 

!cila dün öğle üzeri radyo ile söy
lediği nutukta demittir ki: 

Şimdiki harp, bundan evvelki 
harbin bir devamıdır. Zira Mo•· 
kova. eulhunu takibeden devre 
Ffo halkı için hakikaten muvak
kat idi. 

Bu.gün Finlandiya artık yalnız 
değil~ir. Finlindiyanın, doğru 
olan davaaını nihai ufere kadar 
götürebilmesi ümidi mevcuttur. 

Fin neai.llerine artık fedakarlık. 
~üklenmemek i in Finlandiya· 
nm MIAmeıini tehdit etmiyecek 
b.ir hudut teaia etmek lazımdır. 
Fin halkı büyük bir Finlandiya 
huJyaaını tahakkuk ettirmek arzu. 
sunda değildir. Biz ancak lazım 
olan hayat sahaaını temin etmek 
istiyoruz. 

lngiltere 
(Başı ı lncldo) -

blnesi namına vaziyeti tetkik etmek 
üzere uzak şarka hareket edecektır. 
Cooper llyasl a&kert ve ldarl muht~· 
lif İngiliz makamlarının çalı,maları. 
nı telif etmeğe memur edilmiştir. Sa· 
bık istihbarat nazırı bu iş blrllğlnln 

ve istışarelerin daha mUes.slr bir su
rette nasıl yapılabileceği hakkında 

harp kabinesine bir rapor verecektlr. 
Lord Hankey hazine nazırlığtr,a, 

B. K. Lav hariciye mUsteşarlığına ta. 
yin edllmlşlerdlr. 

B. K. Sandys harbiye nezareti ma
liye mUsteşarlığına getirilmiştir. 

'I'hurtıe istihbarat nezareti mllste
~arlığına, Rama Botham işsizlere yar 
dım ofisi retsll~ine tayin olunmuş \'e 
kendisine asalet unvanı tevcih edil· 
mlştir. 

Harold Nicholson, Britısh ~road

castlng reislltinc, albay Vatt başvcki 
Un parlti.mento hususı kltlplğine ge
tirilmişlerdir. 

Sir Hugh Seely hava nezareti mus. 
teşar muavillnfine, yUzbaşı Bal!our 
ile mebuslardan Tom Villiams da 
Mecllsihas azalıklarına tayin edllmlş

lel'dir. 

/ATAN 

Bin gazi 
Yeniden 

bombalandı 
Kahire, 21 (ıA.A.) - Orta 

§atk İngiliz hava. kwvvetleri umu· 
mi kararphnwn tebl.iii: 

İrrgillz a.ğır boınbardnnan tay· 
yareler.i Bingatti limanının bom
bardımanına deıvam etm4flerdir. 
19 /20 temmuz gecesj Natedral 
rıhtımına askeri kara~aha, hü
ktimet dairelerine ve tren garaj 
yollarına bombalar atılnıııtır. 

Bir 'iece evvel bomba ile ya· 
pılan hücum e•naamda da yangın. 
lar çıkarılmt§ ve infitaklar vukua 
getirilmiştir. 
Bombardıman tayyareleri garp 

Trablutunda aakeri hedeflere ta· 
uruz etm.itlerdir. Elektrik aan· 
tralı üzerinde patlıyan bombalar 
duvarların ankaunı havaya fır
latmıflır. 

Daha sonra bahriyeye mensup 
tayyareler garp Trablusu limanını 
ve limanda sefer halinde bulunan 
vapurları bombardıman etıniıler· 
dir. 

İngiltere üstünde 
Londra, 21 (A.A.) - lngiüz 

hava nezaretinin tebliği: 
Düşmanın İngiltere üzerindelu 

hava faaliyeti dün gece de az ol
muştur. Az hasar ve insanca za
yiat olduğu haber verilmektedir. 

JngiÜz avcı tayyareleri Manı 
denizi ve Fransa sahilleri üzerin
de taarru~i devriy~ faaliyetlerine 
devam etmişlerdir. B.ir düşman 
avcı tayyaresi düşijrülmüıtür. Za. 
y.iatımız yoktur. 

Alwa11nya ve Franaa üetiinde 
Londra, 21 (A.A.) - 101ıiliz 

bombardıman tayyareleri bu sa
bah bir çok avcıların himayesi al· 
tında ş.i!!lali F ransada Lllle ıeh· 
rinde sanayi hedeflerine hücum 
etmişlerdir. Şimdiye kadar alına.n 
raporlara göre, beş düşman av
c111 düşürülmüştür. Dört İngiliz 
avcı tayyaresi dönmem.iştir. 

* Londra, 2 1 (A.A.) - ln&iüz 
hava kuvvotleri ıbeş ıaündenbc;ri 
gece, gündüz Almanyayı bo.l]l· 
bardmı.an etmekte ve büyük hasa. 
ra aebebiyet ermektedir. 

Daily T elegraph gazetesi baı 
makale.inde ,öyle C:Üyor: 
Alm.anyanın §imali earb.i.indeki 

sanayi tehirleri, B. Churchill'.in 
beyanatının manasını yavaı yavaı 
anlamaia başlamış bulunuyorlar. 
Malum olduğu üzere B. Churchill 
mevzuu bahis beyanatında har
bin yalnız bir yağmurdan ibaret 
olmadığını Alman milletine ihtar 
etmi,tir. 

D. N. B. ye göre 
<a..r 1 ınckle) ... 

Sovyet cephesinde vaziyet Fransa 
cephesinde oldu~ndan çok daha faz. 
la ml\4kUldUr. Buna rağmen Sovyet 
harbinin ilk ayı sonunda şu cihetler 
mUşahade edilebilir: 

ı - Kızılordu, telAfi.sine imkA.n ol. 
mıyan zayiata utramıftır. Öyle ki, 
daha ,ınıdiden son !htlyatıarın da •H· 

Cerber edilm-ine ihtiyaç haaıı olınu9 
tur. 

2 - Sovyet birliğinin Avrupa kıs
mında, artık sulh zamanında haaır· 
lanmış devamlı bir müstahkem hat 
kalmamı9tır. 

3 - Sovyet ordusunda ciddi bir 
buhran görülmektedir. 

Buna mukahil, · Alman harekltı 
muntazaman devam etmektedir. Al· 
man ordusu, nasıl şimdıye kadar bü
tün dUfmanlarını yendi lııe, Sovyel· 
!eri de yenecektir ve bu suretle de 
artık Almanya şarktan tehdit altın
da bulunmıyacaktır. 

Bolivyada 
En son 
vaziyet 

Londra, .21 (A.A.) - Of!: 
FesadcUyane tahrlklttan do}ıı.yı 

Laca1le gazetcal He ha!talık Trabajo 
Buch mecmuuı kapatıımı,tır. 

örft idareyi ilAn e41en kararname, 
intizam ve asayı,ı lhllle ve ecnebile
rin menatılne hizmet etırıek suretlle 
mefl'U kuvvetleri yıkmafa matuf bir 
takım harekat mevcut okluğUnun 

meydana çıkarılmış bulunduğtindan 

bahsetmektedir. 
Milli mUdafaa nazırı General Mi

ruel CandJa, fesad harekAtının saha· 
sını tayin etmek Uzere dtln Cochom· 
b&'ya gitmlııtır. Bundan b&'ka polis, 
dün bir çok kişileri tevkif etmiştir. 
Bunlardan dCSrdU Bolivya ricalinden 
olan bir ihUlAl teı,ıkllltına mensup· 
turlar. Birisi de Lloyd AcrobollviaM 
tayyare kumpanyasının müdUrUdUr. 

* . Vaşington, 21 (A.A.) - BUtUn A· 
merlkan ajanları La Paz'da örfi ida
renin illn edlldıt'fnl haber \'eriyor
lar. 

Bu haberler Vafingtonda ha)Tet u
yandırmıştır. 

Bu münasebetle Amerikan mahfil
leri Bollvyanın dünyanın UçUncü ka
lay mUstahsll memleketi olduğunu, 
ve kalayın en büyilk kısmını mlllı 

müdafaa ihtiyaçlarını kar~ılamak 11-
zere Amerika ve İııglitereye ihraç et
titfnl söylemekle iktifa etmektedir. 

V ordusu 
(Jle9i 1 incide) -x 

fer remzi memleketin her tarafına 
yayılm1'tır. 

Johann.sburg'dakl askerler iki par
maklarını açmak sureUle «V> .sela
mını kabul etmişlerdir. Remiz tebe
şirle Capetovn garajları duvarlarına, 
otoblliılere, trenlere ve otomoblllel'e 
yazılmıştır. 

Bir tüccar cV> harfi şeklinde iki 
bin rozet satarak hasılatını askeri 
klUbe teberru etmı,ur. 

Almanlar benimeediler 
Londra, 21 (A.A.) - Almanya

da ve Alman işgali altındaki mem· 
lekeUerde 1ng1llz radyolarını dlnllyen 
lerl tehdit eden ağır cezalara rağmen 
Alman makamları halkın Brltanya V 

lıarfln1 dinlemediklerini iddia etmek· 
ten vazgeçmlftlr. Blllkls Almanlar, 
cV> nln Almıı.n zaferinin remzi ola· 
rak kabul edilmesini talep etmişler· 
dlr. Pazar akfamı Alman spikeri 
Fritacher, Berlln radyosunda demiştir 
kl: 

Amsterdam, Rotterdam \'e Lahi'de 
remzi taşıyan bUyUk bayraklar dal
galanmaktadır. Tayyareler yine bu 
remıl taşıyan beyannameler atrruflar. 
dır. 

Belçikada arabalar, kamyonlar, lo
komotifler hepsi bu if&J'etl taşımak· 
tadıt. Parlale .llyfel kuleeine çok bü· 
yUk bancttoller uılmıftır. Oeloda da 
,ımendlfer garlarına bu remzi tqı
yan bUyUk bandroller uılinıfllr. Prag 
bahçelerinde çiçekler cV> 'eklinde 
tt.ns1m edllm1'tir ve gazetelerde de 
bu harf teat le9kil eden renkı.tle 

n .. redllmektedir. 
Nevyork, 21 (A.A.) - dnglltere

ye Koli• temlnl ~ıyan yardım tefkl
JAtı, derhal İnlfill&lll' lehine bir cV> 
ınllcadelell açmı,tır. «V> remsi nıem 
ltkelm bet tarafınd& llA.nlarda, J<.ı·t· 

ıırdıı, pencertlerde ve yakalardı\ «6· 
ıUk• oektır. Hasllatı yard•m sandığı
na alt Olmak llMr• ev~ ••kllnde ro
aetler ıaülae&ktır. 
TWlınmıt lltı Amerikan muslklti· 

n11u )lr cV• Wer mill"f' bfftelemlf• 
ierdlr. Bu m1U1 cln~•tert> ebedidir> 
rıarşrnı piyasaya çık~ran t.Abi tara
fından bastırılacaktır. 

Hundan böyle lngıltHeye gllnderl
ll"cek clblııe pa:ketlermir. hepeine cV> 
harfi konulacaktır. •11vv ede ordu ve donanma· 

~ ol •tij bU aureUe temsil 
~, .?1'•1 iıilltumetin askeri 

bugün ihtiyaç duyduiu meselele
re paaredilecektir. Bu arada de
miryolu .inıaatında .kullanılan tra- =========:ı:=========::::::::===============i!ııı::==-=--=--====-----===---== 
vera meıeleıi .ile maden ~akla• 
rında kenetle .t.t.imal eclilen ma
den direkleri etralındaki etütler 

• ")"c .. 
atını '((Ö&termekte-

' l'ot ~ 1 ~~d ~J:..· 
1wıt J ıt~o. 21 ""'°" ra -..-ı 
~..- 'ı>o11l' CA.A.) - Ofi: 
~ '111l~llırı Londra sefiri B. 
'"' Üe b' Karnakuramarı.ı va-
~ > "' : ••balı Y okahoaıa'ya 
~ 41 b ~,, .. •rhal otomobille Tok· 
ıoe '1 '>•rıa~t etrnif tir, Cueteci-
ı- 11' clt~ b ta bulunan aefir. i.-
~ ~ ~'l'lfı •r .... l haklunda mü· 
~ lclıtlllı ~~•cek vuiyette bu

'kyo• d löyl•rniftir. 

~ cl,th~ı'°&aifeain,f bitirdik.len 
Y~ Londraya d6nüp 

ı: bit .,!tlr.kında kendi.ine 
~lttto k e ıc~aıp veren te· 
0rıu )' 1 

•nd*ne ne emr•
J .,•catıau .Syle~tir. 
'Pon 0•}'o !>'• • Hindiçin· 

t\ 1 21 (A ı 
ıı, tör "'·A..) - Dome.i 

''"-ırıd e .Tayland ile Hindi-

~ trı~~ırı·~ h~11d11 teihit 
~ ~ar1 b .. 0 nuayonun Ja· 

'c deıa s~n . tayyare ile 
tgon a varmıılar-

vardır. 

Fakülte prôleeörleri, kliıtçılık 
.. nayil için lhım celen sellülia11n 
memleketin hangj ormanlarından 
iıtihsal olunacaiını tetkik ve bu 
huwsta araıtırmalar yapmaia 
başlıyacaklardır. Memlekete il· 
zım olan odun, kömür, v~eair .ih· 
tiy.çlar ile intut kereatca1 VHa.ir 
orman mah1Ullerinin ist.iheal.i etra. 
fında bugUnün ihtiyaçlarına ceıva.p 
verecek tarzda çalıtmalartnı tan
ılın ecleceklerdit. 

~~~~o,~----~ 

inhisarlar Vekili 
Karsta 

Kars, 21 (A.A.) - OllmrUk ve 
lnhlsarlt.t Vıklll :R&lf KuMlentz re
ftketıertndı rtımrUk muhi.fua kU· 
mandanı ıeneral LCtli Karapınu ve 
mııly~U~rl Oldufu halde dUn Kağıt· 
mandan buraya gelmiş vali ve bele
diye erklnJ t&ratı.ndan kartılanm&f· 
t& 

BOLiVYA 
Boli~a hükCtmetlnin. hir hU: 

kUınet darbeei makNdıle vakı 
Na.si tahrik.ita k•fUIDda bazı 
tedbiri• aldıiı ve bu hükiamet 
darbeai fikrinin de BoliY)'adan 
Birletik Amerika n İnailter•J• 
kalar lhrac1na set ç~ ~~
.. dından ileri geldıği bildirih-

7or. 
Dünyada senede 174.000 

ton kalay iatibaal edilmektedir. 
Bunun büyük bir kıatnmı birin
ci derecede Hindistan, ondan 
aonra da Bolivya temin etmek· 
tedir. 

Cenup Amerikuının ıarbin
de bulunan Bolivya cümhurİJ•· 
ti timal ve ,arktan Bre&ilya, 

cenupban Paraıu&J •• Arjm· 
tin, ..,... Şili •• p.,. ile ..... 
dutlanlDlflır. s.tlıi hMstlı:aa1 
812.426 kilom*• ......w.., 
niifuau da 1930 Nymuna P,. 
2.960.000 ..... 

Boli.-yadan mühim midar· 
da ka&.J, llDtİIDOll •• 1'alcw • 
raç .tllmeld• oldul\I ıiltl diln-
1• w.m......--~
Ma da bu m....._ette -...ı 
olunınalctadar. 

BolWfaadl f&l'k lcunuaa 
kah•e, kakao, tüth, pamuk, 
ananas, mu ve portakal y.tif
meldedir. Memleketin pnİf or· 
manlannda ehemmiyetli m*
tarda ;.~ aj1ıa nna da 

nMil ............. laoıııd luiu 
•• ..... ıU r ı I• • !.ra il•· 
............. ~ l•rrit ... 
dir. 

llohya ....Wen fepan7ol
lann taha.lddimii altnla WL 
Aail Wr ı.antoı aileaiftd• ce
nt11t AIMI lslllmda dlln1•1a se
len ve «cenup Amerikaaı ~a
ta.tonu• diye amlan General 
&.livar l.panyol tabMkiimUne 
Mt pkwek Yukarı p_,. n1a 
Bolivya,. lturtlu. Bu b&dlMden 
bir Mile IOlll'a ela BoliYya istik· 
Wibi ilin etti. 

Boli.,_, ........ Boliftl''Ma ........... ___ _ 

Suriye 
Muhaeamatmm 
sona ermesiyle 

müttefiklerin 
vaziyeti düzelmiştir 

Türkiyeyi ihata 
eden tehdit 
kalkmıştır 

Londra, 21 (A.A.) - Suriyede mu 
hasematın kesilmesi ve mütarekenin 
bir samimiyet havası içinde imzalan
ması Uzerlne mUtteflklerin yakın 

.şarktaki vaziyeti dUzclmlştlr. Suriye. 
nln stl'atejik vaziyeti çok mühimdir. 
Mesela bugUne Jıadar bUyUk bir teh· 
ilke teşkil eden Kıbrıs şimdi İngil

terenln ileri mevzilerinden biri olmuş 
tur. Almanlar için Irak ve İran yolu 
kapatılmıştır. Almanlar ancak Ka· 
radenlz ve Kafkaayanın kontrolUnU 
elde etmek suretile Iraka ve lrana 
kadar llerllycbutrler. 

Ayni zamanda Türklyenln vazlye· 
ti de düzelmiştir ve bu memleketi teh 
dit eden ıhata tehlikesi ortadan kalk-
mıştır. 

İngiliz hava kuvvetleri Surlyedekl 
Uslerinden hareket ederek Yunan sa
hilleri boyunca İtalyan llmanlarına 

kadar Rumen pctrolUnU nakletmiye 
teşebbüs eden petrol gemilerine hU· 
cum edebileceklerdir. 

Bundan maada İngiliz hava kuV· 

BAŞ 
~ı.na•nuıl 

Vehim ve 
hakikat 

<Batı ı loclde> *X* 
tirmişler ve hakikate aykırı 
ve vehimli bir hava yaratarak 
mihver propagandasına körkö
rUne alet olmuşlardır. 

İkinci nokta, Türk - İngiliz 
ittif akmm manasını yanlış an
lıyanlar bulunmasıdır. Bu itti
fakın manası, bizim iradeden 
mahrum bir daim halinde İn
gilizlerin arkasından silrilklen
memiz, onlann bir saniyelik al
kışına layık olmak için kendi
mızi körkörilne ateşe atmamız 
ve asıl gayeyi feda etmemiz de
ğildir. 

Türk - İngiliz ittifakının ma
nası, muayyen ideallerin ger
çekleşmesi ve dünyanın barışlı 
ve emin bir yer haline gelmesi 
için iş beraberliği etmektir. Bu 
iş beraberliğinin değişen hadi
seler karşısında alması 18.zım 
gelen şekiller ve böyle hadise
leri karşılamak için bizim tuta
cağımız yol hakkında biz, ken
dimize mahsus görüşlerimizi ve 
hareket istiklalimizi daima mu
hafaza ederiz. Mücadelenin dı
şında olmamış itibarile vaziyet
lerin icabını daha fazla itidalle 
göre . .leceğimize ve müşterek 

menfaatlerimizi korumak için 
daha isabetli tedbirler bulaca-

vetıeri ve donanmanın Afrika sahil- ~ k t' · ard Zat 
lerı boyunca. gösterdikleri faaliyet gımı~a anaa ımız v .. ır. en 
yüzünden mUnakalAtın idamesi gUn· harbm .. ~~f;jın~a~ bugu~e. kadar 
den gUne gUı;;le,en Rommel'in vazi· olan butun hadıseler, bızım dai
yeU fsnal1.fıyor. Tobruk faallyetsiz ma doğru gördilğUmUzU ve as
duran Llbyadakl Alman askerleri 1- garl külfetle azami neti<:e alabi. 
ç.n eskisi gibi bir tehlike te,kll et- Jeceğlmizi isbat etmiştir. 
mektedir. Bu faaliyetslzlik erzak i- Bizim İngiliz, Amerikan dost. 
le cephane noksanlığına ve as_kerlerlıı Jarlmızdan isUyeceğimiz şey bize 
sıhhat bozukluğuna atfedllebıllr. ait meseleler hakkında icabeder

Smolensk 
(Başı 1 ln<.'ide) «+» 

ni anlatmaktadır. 
Her ne kadar bir kaç silah ve 

iplik fabrika11 k11men hasara ui· 
ramışlarsa da Smolensk bu siya
setin bilhassa kurbanı olmuıtur. 
Sovyet Karelf sinde Sovyet Rus· 
lar bütün şehirleri hak ile yeksan 
etmiılerdir. Vartaılac' da sene1ılı: 
istihsali 29 bin tonu bulan meıhur 
S.iemens Marten çelik fabrikala
rından gözükür hiçbir şey kalma
m!_Ştır. 

Muhabir şark cephesinde yağ· 
murların başladığ_ı_nı bahis mev
zuu ederek diyor ki: 

Taarruz ba§ladığındanheri ilk 
defa olarak şiddetli yağmur fırtı
naları başlamııtır. Şayet yağmur
lar devam edecek olursa kolayca 
bataklık halini alan ıbu mıntaka
lıırda Alman motörlü kıtalarının 
ileri hareketi en büyük müııkülat 
karıısında bulunacaklardır. 

Rua iatihünJ.rı birer ,alaeter 

Zurich, 21 (A.A.) - Cephe
nin muhtelif k111mlarında Alman 
ilerleyi§ini mütalaa eden Neue 
Zuricher Ze.itung gazetesinin Ber· 
lin muhabiri diyor ki: 

Alman ve Fin kuvvetlerinden 
müteıekkil sol cenah hala çok ge. 
ride olup hiçbir muvaffakıyet bil. 
direcek vaziyette deiildir. 

Alman harp muhabirlerinin ra· 
porları Rusların mukavemet ve 
taarruz uıullerin.i kullanmakta de. 
vam ettiklerini göstermektedir. 
Ruılar Almanların hareket harbi. 
ne şayanı hayret derecede intibak 
etll}lılerdir. 

Alman zırhlı arabaları cepheye 
gir.dikleri zaman Rus tümenleri 
Alman tanklarının münakalelerı
ni kC'llmek jçin mücadeleye devam 
etmekte ve kendi tanklarlle Al· 
mah arabalarının arka1ındaıı ge
len Alman piyadelerine hUcum 
etmektedirler. Bu suretle harbin 
bütUn aiırlığı düşrnan plyadeı.":Je 
yüklenmektedir. 

Rus m11harebe uıulleri çok a.ıJ · 
dane ve çok ince olarak tasvir 
edilmektedir. Rus avcıları görül
m.iyen mevzilerinden ateş ederek 
Al,!!lan iaıe kollarını ve harp sa
ha11 ver.ilindeki ihtiyatları bor 
maktadırlar, 

V.itebık etrafında ve Kief'.in 
ıarbind-eki Rua .iltihUmları birer 
ıalMıtet denilebilecek derecede jyj 
sizlenınlt olup her taraftan gayet 
çetin bir ıurtte mUdafaa ed1l~k. 
tedir. 

Sovyet efkara umumİy•İ-.ve 
Polon1a 

:Moskovll, 21 (.A.A.) .... İstihbarat 
bllrotıu tarafından netredllın bUlten
d• deniliyor ki: 

HAien Polonyayı idare eden .ıılya.sl 

ırupıar bilhUli. General Blkorakı, 
Almanyıuun Polonyanın dllşma.ıtı ol
duf\lnıı her aaman mUdrlk bulunmu, 
latdır. BOylındlfine rıore, Polonya, 
ancak Sovyıtıer Blrlitlle dostane mu 
nasebet.ler idame ;ederse milııtakil -kir 

se kendi gözlerine inanmamalan 
fakat bize daima inanmalarıdır· 
Böyle yaparlarsa ve bize hudut
suz bir manevi kredi açarlarsa 
neticede hiç bir zaman aldan-
mazlar, aksine olarak vehim ve 
vesvrnü< yolunu tercih ederek i
umatrarmı kısarlarsa kendi keı .. 
dilerini aldatmış ve düşman ıpro
pagandalannm tesiri altına far 
kında olmadan düşmüş olurlar. 

Ahmet Emin YALMAN 

devlet olnrak mevcudiyetini idame e
debilecektir. 

Hltler, Pomeranya, Sflezya ve 
Gdinia hariç olmak Uzere sözde müs
takil bir Polonya kurarak, Polonya
nın kurtarıcısı rolUnü oynamakta ı

se de Polonya milletinin buna kan
mıyacağına eminiz. 

Sovyet efkarı umumiyesl, Polonya 
milletinin Bitler zulmüne karşı yap
tığı mücadeleyi, dalma artan bir a
U'ıka ve dostlukla takdir etmektedir. 

Moıkova henüz hava akınına 

uiT&madı 

Reuter ajansının ::Moskova hususi 
muhabiri Aleksandr Verlh, şunları 

bildiriyor: 
Rus devlet merkezine henUz hiç· 

bir hava akını yapılmamı,tır. Fakat, 
ışıklan karartma hakkındaki nizam
name her zamandan daha büyük bir 
ihtimamla tatbik edilmektedir. AlArm 
işareti, verildiği zaman şehir dahi· 
llnde bUtUn ıeyrUsefer tatil edilmek· 
te ve herkes .11ğınıı.klara iltica etmek 
tedlr. Moıkova, normal manzaraaını 
Mla mUhafaza. etmektedir. 

Moskovadakl büyük mağazaların 

kAin bulunduğu meşhur Kuznet.lki 
caddealnoo Hltler aleyhinde yapılmış 
bir çok resimler, HAnlar teşhır edil
mektedir. Bunların içinde yatlı boya 
ile yapılmıf olan tablolar bile vardır. 
Resimlerin bazılarının altında hiciv 
mahiyetinde mısralar da g6tillmektc
dlr. 

Tablolardan biri 1242 senesinde Teu 
ton f!Svalyelerlnln Leningrad civarın
da nehirde nuıl boğulduğunu tasvir 
etmektedir. Bu tabloda Alman esirle. 
rlnln getirlldlll ve balıklann dile ge· 
terek o «bunlar )'ine hep o adamlar> 
ded!ll görülmektedir. Almanların zul 
mü altında ıstırap çeken milletleri 
temsil eden bir çok tablolar bulundu
ğu gibi düşman aleyhinde çalışan boı 
guncuların hareketlel'inln takdirle kar 
plandıfını gösteren tablolar da var
dır. 

Sovyet • Yuroılavya 

Londra, 21 (A.A.) - Daily Tılei'· 
raplı gazete.sinin diplomatik muhar· 
rlrlne g6re, 8ovyet - Yugoılav dip
lomatik rnünıuıebetlerltıln yeniden te
sisine Sovyetler birliğinin lnıiltere

deki bUyUk elçisi Mnlskl hazırlan

mıştır. Malslı slav başvekıll Si
movlç ve hllen Londrada toplanmak 
la olan YU&"oslav kabinesinin ııatr a

aalarile uzun konufffialar yapmrtlır. 
Sovyet - Polonya mU:ııakereleri· 

ne mUaatt bir t.ar&da devam edilmek· 

tedl.r., 
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MUddeı : Muya tarafından mUdde-ı 
!aleyh Fuat Arif aleyhine açılan bo-
şanma davası için mllddeialeyhln 18. 
7.941 cuma günU saat 10 da manke
memizde hazır bulunması lüzumn ila
nen tebliğ edilmesi üzerine mumal
leyhln o gün gelmemesı veya bir ve; 
kil göndermemesine mebni hakkında 
gıyap kararı ittihaz olunmuş ve şa
hitlerin de dinlenmesine ve imlı\ kılı
nan bu karara ait ihbarnamenin bir 
nüshası da mahkeme dıvanhaneslnde 
asılmış vo keyfiyetin on beş gtin müd 
deUe ilA.nı için tahkikatın 3.10.941 
cuma gilnü saat 10 a bırakılmış ol
duğu tebliğ yerine geçmek üzere lltln 
olunur. ( 6009) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 
Dahiliye Miit-...uı 

Divanyolu 104 
Mua:ycne saatleri: Pazar 

hariç hergün 2,5. Tel: 2'898 

-GONON
l_~soRsAsı_I 

21 TE.»ML'Z 9.U 

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk ı:- 'lSt 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve ticari her nevi banka muameleler!. 

.rara birikUrenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Banka11mda kumbaralı ve ihbarsız tasamı! hesaplarında 
en az 50 lirası !bulunanlara senede 4 defa. çekilecek kur'a ile aşağı -
dakl pl&.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

" aıe1et ı,ooo llrabk •,eoo u.ra 100 adet 50 lirahk 15,000 Ura 

120 J) •.soo .. ' J) 500 ,. 2,000 ,. 
.. » 250 » 1,00Q ,. '° » 100 ,. t,ooo » 100 » 20 • s.too ,. 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ııene lçlr.de 50 lirad';ln t1şa

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQI, 

Kayseri Tayyare Fabrikası 
Satınalma Komisyonundan: 

l - Fabrika civarında yapılacak iki erat pavyonu lle mUşt 
kanallzasyon kapalı zarf usulLle mUnakasaya konmuş. İhale günU 
4/7/941 günü saat 11 de kimse tal p çıkmamış olduğundan kaJI 
40 ıncı maddesine göre 15 günde bir defa daha ilA.nına luırar ver 

2 - İhale tarihi olan 25/7/9,U cuma günü saat 11 de fabrika 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk keşif bedeli 73172 lira 28 kuruştur. Muvakkat 
4882 liradır. Kati tcmlnatı 9764 liradır. 

4 - Şartname plAn ve keşifname maliyeye yatırılacak 366 kurU 
makbuz karşılığında fabrika satın alma komisyonundan mesai 
nmda alınabilir. 

5 - Teklif zarfları 25/ 7 / /941 cuma günü saat ıo kadar komlJ 
da kabul edilir. Her n<ı suretle olursa olsun saat 10 dan sonra 
zarflar reddedilir. 

6 -- 1stek111erln şartname almak ısterlerken bu işe liyakaUl 
duklarına dair Nafıa ve Tıcaret Odası vesikalarını göstermeye mec 
dur. Gerek şartname ve gerekse ihale gUnU vcsıka ibraz edem1Y 
şartname verllemlyeceğl gibi ihaleye de iştırAk edemezler. <4099 

Kapanış 

5,24 
132,20 

29,68i5 

tı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. _

1 11 BlrlncikAnunda çekilecektir. , -----------------------------:::; 

Küçük tasarruf 1941 İKRAMiYELERi 
l adet 2000 llralik = 2000. - Lira 

hesapları 1941 3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 

iKRAMiYE Pi.ANI 4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

ltEŞlDELER: 1 Şubat, l! Ma,yu, 35 > 100 > = 3500.- > 
1 ~ s İkincltel}rin 1 80 > 

50 > = 4000.- > 
tarihlerinde yapdtr. 300 > 20 > = 6000.- > 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
ı - Herekede inşa olunacak ışçi pavyonları ve evleri ile toprak tes

viyesi, kanalizasyon, dl'enaj , su de,PO u, kaptaj, su tesisatı, yollar gibi 
mşaat \ahidı fıyat esası üzcnnden kapalı zarf usuıu ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1şbu inşaatın muhammen keşif bedeli 415,943,69 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme ennkı 21 ııra mukablllnde SUmer Bank muamelM şu

besinden alınacaktır. 
3 - Eksiltme 6.8.941 r.ıhlnc mUsad f çarşamba ,gUnU saat 16 da 

Ankarada Sümer Bank ın...ıt müdUrlUğUnde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 20.500 liradır. 
5 - İstekl ler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış ol

dukları bu .kabll işlere ve bunların bedellerine, firmanın teknik teşkllA.

tının kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bu
lwıduklarına da r vcsiknlar koyacaklardır. 

6 - Tekl f mektuplannı h:wi zarflar kapalı olarak ihale gUnU saat 
15 şc kadar makbuz mukabilinde Ankarada SUmer Bank Umumi Katip
liğine ıesrm olunacakbr. 

7 - Posta ile gondcrilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması ltı.

zımdır. Postada \tl.kt olabtlecek gecikmeler nazarı ıt bara alınmıyacak
tır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (4527 - 6062) 

==-= 

Egede bereket 
Bu seneki zeytin mahsulü 
görülmemiş derecede fazladır 

Zeytin mıntakalarmdan şehrimize 

gelen malQmata göre, bu yıl zeytin 
mahsuıu şimdiye kadar hiç bir sene 
görillmemış kadar bereketlidir. Bil
hassa Burhaniye, Gemlik, Orhangazi 
ve Ayvalık civarındaki zeytin ağaç
ları fevkal!de yilklUdUr. Tilrkıye zey 
tıncfllk tarihinde hemen hemen tesa
düf edilmemiş bir bereket meVC\Jttur. 
Bu yilzdcn bu seneki zeytinyağı re-

koltesi 40 bin ton olarak tahmin olun
maktadır. Geçen seneki rekolte 26 
bin tondu. Şımdiye kadar zeytiıı)'1lğı 
mahsuıu 25 mı. 35 bin ton arasında 
değişmiş Ur. 

Bu seneki zeytin mahsulU bir afet 
olmadığı takdirde her seneyi geçe
cektir. Maamaflh Ege çiftçisi vazi
yetten oldukça emindir. Zira, mahsul 
kıvamına gelmiş bulunmaktadır. 

Adapazarı, iktısadiyatı gittikçe 
artan bir şehir haline geliyor 
Adapazarı. (Hususi) - Adapazarı 

ekonomik bakımdan TUrkiyenln ön
de gelen şehirlerinden biridir. Cihan 
harbinden evvel 16 ipek fabnkası bu
lunması buranın ehemmiyetini teba
rllz ettirir. Cihan harbinden sonra pa
tates mahsulUnün para etmesi yü
zünden bUyUk ve nıhayet.siz dutluklar 
tarla haline sokulmuş \'e fabrikalar 
da bozulmuştur. Bundan on sene ev
vel ipekçiliğe tekrar başlanılmış, iki 
ham ipek fabrikası kurulmuştur. 

İpek fabrlkalan 

lığından, ipek lifi istlhsal edllır. Daha 
ince de yapılabllir. 13 - 15 denyelik
ler Avrupa fabrikaları içlndır. Lif 
halindeki ipekli karşılanndakl ipek 
dolaplanna sarılır. BiJAhare ipekli do 
laplardan alınarak 25 adetlik paket
ler halinde ve kaııtesi yüksek bir şe
kilde satışa çıkarılır. Fabrika senede 
150 bin kilo koza istıhlAk etmekte-
d r. 

1 Sterlin 
100 Dolar 

> isvlçre Fl'c 
> Drahmi 
> Peçeta 
> Yen 
:ı.ı. İsveç Kronu 

Esli.un ,.e Tü~t 

1933 Ti.Irk borcu I 

1918 İstikrazı Dahıll 
1933 İkramiyeli Ergani 
193-! Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demlryolu Tahvili 
T. c. Merkez Bankası 

-.-
12,9371> 
31.137~ 

31,0050 

L. K. 
21 80 

22 00 
20 05 
20 30 
47 75 

131 25 
Osmanlı Bankası 26 50 
T . İş Bankası (Nama muhar.) 11 70 
T . İş Bankası müessis hisse 135 00 

NUKUT 
TUrk Altını (Reşat) 

Tlırk Altını (Hamit) 
Tl\rk Altını kUçUk tHamlt) 
TUrk Altını kUçilk (Aziz) 
Osmanlı Bankası cBaııknob 

Kalın beşi birlik 

25 20 
23 40 
23 25 
22 40 

2 55 
108 00 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

orcmfhyp 
111 50 

24 ayar altın gramı 
Mecidiye 

..... DOKTOR 

ÇIPRUT 

3 27 
75 

C11cUJe Ye Zlll"'""8 E I 7 
._ &qoflu Yerli Ma8ar r 1-

un Ewilj&Lidb P.-. ......,. 
kıs,e.lnde .,, 1 '* ~ 

---· Tel: 43368 

Montrö zaferi 

' Nafıa Veka .. etinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
l - Manisa Su işleri üçUncU şube müdUrlUğU mıntakası dahillnde 

Menemen ovasındaki eski seddenln tamir, terfi ve ıslahile Menemen suıa
ma şebekesinden noksan kalan imalat ve inşaatın ikmali işleri muh'lmmen 
keşü bedeli vahidi fiyat esası Uzerlndcn c36D.868> l.ra «47> kunıştur. 

2 - Eksıltme 30/ 7/1941 tarihine rastlıyan çorşambrı. glinü saat 15 
de Ankarada su işleri ralsliğl binası içinde toplanan su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eks.ltıne şartnamesi, nnıkavele projesi bayın.dırhk 
işleri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şartnamesile hususi \'e fenni 
şa.rtnamelerl ve projeleri cıs-. lira «49> kuruş mukabillnıle su işleri reis
liğinden ala.bilirler. 

4 - Ekslltmeye gLrebllmek için istek111erin «18.544:ı. lira c74> :i..-uruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksıltmenln yapılacağı gUnden en az Uç 
gUn evvel ellerinde bulunan veslka.Iarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve
kAletlne müracaat ederek bu işe mahsus olmak Uzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektpplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar su işleri reisllğlne mal<buz mukabilinde \'ermeleri 
!Azımdır. Postada olan gedkmeler kabul edilmez. «4046 - 5530> 

KtlŞ TOYONDEN - -"'=-

Yutak, Yorgan, Yatak kullanmak hem ke!ielllze \ehem de 

;:~~ Bir Kuştüyü Yastık 1 Liradır 
Yastık, yorgaııları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

Beyoğlunda satıt yeri: Beyoğlu BURSA Pazan 

Kumkapıda boğulan c;ocu
ğun cesedi bulundu 

~---
lmralıdan haber 

(Batı 3 üncüde) 
Kilitbahire aııılan ~t. Lilleburgazda, Gündoğdu mahalle-

(Batı 4 üncüde) 
mahkQmların sağlam suratları, dinç 
vilcutlan ve emniyet verici bakışlari
le karşılaşıyordum. Biz yUrüdUkçe, 
onların grup gnıp (sağ ol) dedikle
rini duyuyoruz. 

«- Büyük harbin enctı.,eıı sttnıe- sinde oturan 16 yaşlarında Ömer oğ
rlnde Ç.anaJ<kale semasını dolduran ıu Ha.san, pazar gUnU Kumkapı dal
barut kokulu, iha,·aaın yerine, bugün gakıranı civarında denize girmiş ve 
ay yıldızlı bayragın ferahlı havaııı e-ı suya daldıktan sonra bir daha suyun 
ı;Jyor, l lrml sene e\'\'el babalannı yUzUne çıkmamıştır. Hasanın arka
SeddülbahJrde kurban eden bir nes-ı daşları bu vaziyeti görllnce Hasanı 
lln ço<:ukları şLmdl önümllzde çelik- aramışlarsa da bulamamışlar ve hA· 
ten birer tabya ~bl duruyor. dlseyi polıse ihbar etmişlerdir. Polis 

Dün gece ~lyasl sahada kazandığı- te araştırma yapmış ise de c~et mey 
nuz :zaferi tıüngWerimJzln elvri ucu- dana çıkarılamamıştır. Bunun tlzerl
na bo~luyuz. Vaktlle taarruz eden ne Hasanın deniZe girerken sahilde 
bir orduyu Arıburnunda az bir kuv- bıraktığ'ı elb.seler zabıta tarafından 
\etle durduran m&\1 g~lü kayma- alınıp saklanmıştır. 

kam, buglln Kllldbnlztn önüne Tttrk Hasanın cesedi dlln sabalı Kumka· 
süngüsü ne bir klllt utı. Dünya men- pıda bulunmuş ,.e derhal teşhis edil· 
faatlerlnln ~arpııttıtı Boğazlann ma- mlştir. Cesedi muayene eden adliye 
'1 "uları on iki MaaUenberl Çıuıakka.- doktoru Hikmet Ti.lmer defnine ruh
lenlo ut~Ue yanan Melmıetclğin kal- sat verm~tlr. Hlı.dise, Hasanın allesl
blne akıyor. Türk orduM1 Ç,anakka- ne bildirilmiştir. 
lenlıt yalnıı. lıalılbl, muhafızı, nöbetr 
~·M değil, onun ziynetidir.• 

* Montrö zaferine alt hatıralar ara-
sında en dıkkate şayan olanları hiç 
şüphesiz ki, yabancıların bu husus
taki lfadelerldır. 

Konferans azalarından Pol Bon
kur, şöyle demişti: 

c- Türldye ıtalh ,.e ~rulyet IJIUD 
ıılyonudur.» 

Haklarını beY'oelmilel dostluk, sulh 
ve adalet flkrlle lstihsat etmenin 
mUmkUn olduğunu isbat eden Türk 
milleti, bUtUn dUnyanın takdirlerini 
üzerine celbetmlş bulunuyordu. 

Nitekim eski Yunan Hariciye Na

Muhtelif milletlerle beraber akıttığı
mn müşterek kanlar klme alt olur
ııa ohıun bize" kllmUen mukadde!!ttr, 
onlara hürmet için her _,ey yapılacak-
tır.» 

BiltUn konferans azalarını kıvıl-

cımlıyan bu sözlere konferans reisi 
M. Bruce ,ayle cevap vermişti: 

«- Ben de orada harp edenler a
rasında idim. Orada harp ederken 
Ttlrklerl gördüm \'e onlann naıııl 

mert insanlar olduklarını anladım.» 

* Aradan beş sene geçti. O gün Türk 

Hava sıcaktı, terlemiş ve tam bi
raz ferahlamak için göğüslerimizi ya 
vaş yavaş esen poyraza doğru aç
mıştık ki, tertemiz kıyafetli bir mah 
ktlm bLze taze üzüm suyundan yapıl
mış nefis bir şıra sundu. Herkes (A
caba bir tane daha. içersem ayıp olur 
mu?) Diye birbirine bakmağa baş
ladı. 

Bu arada ceza evi müdUrünU tanıt
tılar. Bir hayret dalgası daha kafa
mızdan geçti. 

O gayet mUtevazi bit halle misa
firlerini ağırlıyor, hepimize !Azım o
lan ilk malQmatlan veriyordu. Çok 
tabii hali vardı! ... 
Sağımdan gelen, hayret sesi, !!O· 

lumdan gelen yine hayret sesi. Deni
zın mavi dalgaları bile bu irade a
dasının sahillerine hayran hayran 
çarpıyor, ufuktaki güneş içinde bin 
bir desise, ve alçaklık saklıyan gece
ye yerini bırakırken adaya emin bir 
tavırla ufuktaki diğer karalar ba
kıyor. MahkQmlar temiz yolların a
rasında dolaşıyorlar, iki balıkçı ka
yığı balığa çıkıyor. 

Yanımda profesörUn sesini duyu
yorum: 

- Bir aylık tatiUmi burada geçir
mek isterdim. 

J\lltat PERİN 

~filet DCmiryollan 
Muhammen bedeli (3150) lıra olan 20000 adet dUz kUrek s.ıJ 

500 adet vagon yer fırçası sapı {i.8.941) perşembe günU saat (~ 
birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından aır 
siltme usuJU ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (236) llra (25) kuruşluk muvakkat 
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte ckslltme günü saa 
dar komisyona m!ıracaatları lazımdır. 

Bu ıse ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak 
• c&()llf 

* 1.8.941 tarihinden IUbaren her nevi madeni ve kimyevi 
D. D./204 No. lu tarife tatbik edilecektır. 

Fazla tafs;liı.t için istasyonlara müracaat edilmesi. !6017) 

* Doktor, ecz?.cı ve eczacı k3lfası aranı 
İdaremlzin muhtelif yerlerinde tavzif 

eczacı ve 5 eczacı kalfasına ihtiyaç vardır. 
mesken veya mesken bedeli verilecektir. 

Fazla. izahat ıstıyen taliplerin D. D. yolları Zat işleri mUd 
mUracaa.tları. ( 4249) (5772) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüll 
ı - Kurumumıı• ecsanulnln birwıelik ihUyacı olan ~7 kaleı' 

nm muhammen bedeli 2296,12 liradır. 
2 - İhale 7.8.9.U perı,ıembe günli saat 

yapılacaktır. 

3 - Muva.kkat teminatı yüzde 7,5 dur. 
4 - Şartnamesini okumak istlycnlerln 

mUracaaUarı. {4:>18 - 6019) 

&Uibi ve Nefriyat MUdtırtı: AIDlm' ElllN YAUU."'! 
Basıldığı Yer: VAT.Al( MATBAASI 

Kozanda köylüye sıhhi 
yarqım 

Kozan, !Hususi) - KöylUmUzUn 
her cepheden kalkınması hususunda 11 
azami faaliyet gösteren kaymakam 
Rlfat Ardala her hususta müzahir o
lan, el ve iş birliği yapan hl\kQmet 
tabibimiz Sedat Bari, şahsi düşllnce
sl neticesi çok isabetli ve lföylUye ha
yırlı olan aşağıda bildireceğim üç ka 
rar vermiş ve flllyat sahasına geç
mek Uzere harekete geçmiştir. 

Birincisi: Her köyde blr dolap ih· 
zar ederek ani hastalıklarda ilk te
davi olmak için sarfedilmesi zaruri 
olan tentUrdlyot, oksijen, lizol, pa
muk ve gazlı bez gıbi llAçlar bulun
durulacak, 

İkincisi: Kazamız çerçevesi dahilin 
deki köylerde mevcut gebe kadınları 
halkevlnde on beş gUnde bir toplamak 
suretile çocuk bakımı hakkında ve 
çocuk mamasının nasıl yapılacağı hu 
sıısunda köylU dıliyle bayan Bari ta· 
rafından istl!adell konferans verile
cektir. Bu konferans yalnız kaza mer 
kezinde toplanmakla iktifa edllmlye
rek köylere gezi yapmak suretlle ve
rilmesine çalışılacaktır. 

t)ÇUncU mevzu da çocuk bakımın
daki itinayı ölçmek için eylQI sonun
da gürbüz çocuk müsabakası yapa
rak birinciye 30, ikinciye 20, UçUncU· 
ye 10 lıra şahsan mükafat tevzi e
decektir. 

Yurttaki neslin bakımı ve sıhhl du
rumlarile ve her ışey ile alAkadar ol
mak gibi çok fedakarlıklara katla
nan ve bu ı,1er iç!n can atan genç 
doktoru kaza adına hararetle kutla
mak yerinde olur. 

ZAYİ - Sahlbi bulunduğtım 

<Sen> zamirinin cemi; 
sı 3 - Biricik; Bir peY 
4 - Tersi: ilAve 5 - U 
6 - Aldatma <ıyunu; JI 
tün çıkarılmış derisinden 
Gökle yerin birleşir gibi 
lcr; Bir mobilya 8 - E\'IJI 
tından 9 - Müsabaka; 
içi. 10 - Serkeş; Rutubl*' 
11 - Eski zamanların ölç 
tişi. 

Yukandan A.pfıya: 1 ...,.. 
betmek 2 - Kraliçe; 
Değnek 3 - Zarif; CoJr 
terinden; Bir memleket 4 ,,,,. 
pasta 5 - Ad; Bir ha~ 
6 - Bir ay; Ay 7 -
cuk yemeği 8 - Bır a 
sıtası 9 - Gelecek; çoJc 1. 
10 - tnsanlar; Bir nıt11' 
İçki sofrası. __ .c1111 

DtlNKU BULMAO~,..-. 
Soldan sağa: 1 - JC\' 

2 - Abanmak 3 - ]!:J<; 170 ameleyi ıhtiva eden B. Cevada 
aıt ipek fabrikası Adııpazarının lktı
sadl \ eçhesl Uzerindc oldukça mUhım 
bir rol oyı1amaktadır. Fabrikada a 
meleye 40 - 80 kuruş ara ında yev
miye verllmektcdır. Yalnız halk bl· 
raz bu çalışma işınc karşı soğukluk 
gostermektedlr. Çünkü bazan işçi a
dedi azalıp çoğalmaktadırö Ecnebile
rin (Solgrcge) dedikleri (çiy ıpek) 

Adapazarı şehri çok geniş bir hin- zırı Arglropulos şöyle demlfti: 
terlanda malik bulunduğundan Uca- c- :\lontröde alınan j(ararJar ltı

retln inkişafına sebep olmuştur. Şeh- bat etmiştir ki, Ttlrldye glbl taaıı

rln harice giden mallarının en mühim hlltlerlne riayet eden ~cn·letler haklı 
lerl şunlardır: 2,800,000 buğday, 8 taleplerlade tatmin edllebUlrler. Elde 
m iyon mısır, 1,500,000 fasulye, 5 mil- edilen anlu,ma Ue Bopzlarda men
yon kilo patatestiı·. A~Tıca 115000 su. faaUerl olan bütün de\·JeUer tatmin 
purı;e 2,000,000 adet yumurta, 300 edUmiştır.» 

\erin ne kadar mert bir muharip ve 
yüksek hisli bir mılletın çocukları ol
duklarını iddia ve llAn eden bUtUn 
dünya diplomatları aldanmamışlar, 

ve mahcup edllmemlşlerdir. Türklyc, 
her zamandan fazla bugUn taahhüt
lerine ne kadar sadık ve vcfakAr ol
duğunu lsbat etmiş bulunmaktadır. 

Boğazların üzerinde Tilrklyenin nö
bet beklemesi muharip ve gayrl mu
harip biltUn devletlerin dilekleri idi. 

Belediye tahsildarı Cemilin 
duruJması 

Bundan bir müddet evvel İstanbul 
12960 sayılı İstanbul limanından al
dığım tayfa tezkeremi bu kere zayi 

belediyesınde belediye tahsildarı ola- ettiğimden hükmü olmadığını i!An 
rak çalıştığı sırada tahsil etmiş ol- eylerim. _ Mehmet Salih Köse. Fa
duğu 438 lirayı zimmetine geçıren tih, Hafızpaşa caddesi 101 numaralı 
tahsildar Cemilin duruşmasına dUn, evde. 

4 - Koy; Ada; Bay ıs ...,.. 
6 - Ekmek: Tente 7 .-
8 - Pak; Eyi; Kan 9 .
Ki ıo - Elemsiz 11 - /.• 

fabrikası 90 manjlnlk ihtiva etmek· 

ted,r. Gelen ko~alar tavalar içeri~ 

sindeki sıcak u vasıtasile yumuşatı

larak Uzcrlennc sUpUrge vurmak su
retile Ust kısmı olan kamçı başları el 

de cdılir, bunlar saıtılıp onar tanesi 

bir araya getııilerck 28 - :ıo kalın-

bın adet tavuktur. Kısaca kaydedılcn Hariciye Vekilimiz RUştU Araa, 
bu rakkamlar memleketin lstihsalAtı bütün eski muhariplerin pek hofuna 
ve zenginliği h'akkında istenilen nıUs- giden sozlerlnde bilhassa fUnları te
mlr mnlQmatı verebilmektedir. Şeh- barilz ettiriyordu: 
ı in muhtelıf yollarla civardaki şehir «- Türkiye, bu muahedeyi eline a
~ e kasabalara bağlı bulunuşu ve A- tııı Boğazlan !fgal ,.6 onlan tekrar 
dapazarının Bolu, Düzce, Gerede, Hen atıkerl bir müstahkem l1lfJVkl ball
dek yolunda. transit vaziyetinde olu- ne getirdiği zaman oralarda yatan ölü 
şudur ki, Ucarl hayat ve faaliyetini lerl hiç bir ııuretle rahataız etmtye
tahmlnden yukarı çıkarmıştır. Halk 

1 

cektlr. Orada akan kanlar, bizce mıı
ekserıyetle mil tahslldır ve diğer mın- letler arasında hlikllm sllnneııl lAzun 

takalnm nisbet!c zcngınd,r. olan doetluğun "'e aalbllll dmlnleridJr 

Bu dilek Montröde izhar edilmiş
tir. Bugün TUrk milleti taklp ettiği 
hat ve hareketle bütün dünyanın has
ret bulunduğu dUrUsU, vefa, sadakat 
ve insanlık ideallerine hizmet etmek
tedir. Tarih, Boğazları Türk milleti
ne vermiştir. Türk milleti de tarihe 
borçlu olduğu mukaddes vazifesini 
dalma ifa edecektir. 

.ı\slao TU1'"A.~ 

aslıye !kıncı ceza mahkemesinde baş-
lanmıştır. Muhakeme esnasında Ce
mil: 

- Efendim benim mektep şahadet 
namem -olmadığından benı memuriyet 
ten çıkardılar \'e UcreUI memur yap
tılar. Beledıye tahsildarlığı ettiğim 

bir sırada karım ve çocuğum hasta
landı. param yoktu, elimde de toplu 
para vardı. 438 lira zimmetime ge
çirdmı, demiştir • 

...... ... ' 
TA8A1'TO 
DABILI BA8'1'A1.ıp •• 

MOTIBAlllll 

Yukarıdan Aşağtya: " 
Para 2 - Korkmak 3 - ı> 
El 4 - Ebe; Set; Ali. :S...,.. 
lek 6 - Nıda; Eyam. 1 -::, 
sa 8 - Dai: Şef; Ait 9 :ı. 
nek; ZI 10 - TartmaJC 

1 

Niza. 

Cümlıurlyet 

du-et: 
tstanbulda bulundu':;ı 

Hassa C. MUddelumuın 
kllitln memurlyetımıze Ol 
mesl. 


