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~aA§~ 
8~ Propagandaya 
Cevap 

~~yenler olu)or, ben de dinll

lrıt ._ Almuılar nekadsr çalışıyor· 
,,.l Ptop.ganda n entellccns ser
~ dünyuım hemen her tara• s-::. f..Uyettc. Suriye \'C Fllls
~ bafiıyarak Bağdat \'C B86 
s....~ya kadar biitüa Arap 
~ ..__ ~ Alman ajanlan faaliyet
'l -aaan çok en·cı, lfindlstan
..._~gençleri Ahnanyaya 
~r, senelerce okuttular. 
~ • 908yallzm ideolojisine 
91 terbiye ettiler. Sonra bunla· 
- ~tlerine göndererek kcn
~ lerincıe propagandalara me
..- etwer. Şimali Amerika -

cenubi Amerikaya \'arm -
kadar, ne tarafa gitseniz Al• 

için ~ı§an ajanlara \'e 
temin ettlklcrl taraftar. 

tesadur edersiniz. tran ve 
.... "':""'S Alman propagandasmm 
~ aahumdan hariç bO'akal
ft~. Elde ettlklcrl neticeleri 
ı.Jöriiyol'BQJluz. İşte İrakı ayak
~ar. Banu F1Hsttn lnyuru 
~ ..:ecektir, Sariye kan~ 
~ tarafta lnglllzlerln batma 

" beJUar hazırlanıyor. ._. .::::.--mda gösterdik-

' Jatniatımia hacet ... ? l'uldur güya lnglllzler 
et&llderi llıllde ba bt AJmua.. 
e11mde ne mtlkemmellyet de

vam? ~ ga,,. 
Deıt idiler. 1l'lıbt 

• , k .. AJmaa faJ7U"&o 

=-~~ ~ Lmacba Mr llarabeden ı-
Yüm Londra deill, bütün 
IJeldrlerl gece gttndtiz bom

eillJl1or. Ahnan tayya• 
a... .._, blrllkte denlzaltı gemlle
:-ea Atlaat:lk Ok)an118Uftu tngt· 
lııf.~ıtne 'bir meurhk yaptı

Afribcla İngiliz km
llMll ptilikörttüklerinl 

Eae llllldllerlne iner ln-
ltn c1onumalan olmadıkı 
..WU'& uçrunağa haşladı· 

: ~ Glrldl tehdit edlyor-
1...•~ .. enin lstlliın 1Mik1enlyor. 
:-aan ~ htkum1arla 

Irak hadise
lerine karşı 
Berlinin 
hareketi 
ihtiyatlı 

Irakla siyasi münasebet
lerin tesisi hakkında 

Hafta sonun
danevveı karar 

verılecek 

Beme, 10 (A. A.) - Ofi ajansı 
bildiri.> or: 

Alman hükümet merkezindeki 
bitaraf müşahitlere nazaran Be~ 
lin lra.k h8.diselerine karşı ihtiyat
lı bir hattı hareket takip etmek. 
tedir. 

National Zeitungun Bcrlin mu • 
habirin o nazaran Alınan hariciye 
nezareti Alman - 1rak siyasi mü
nasebetlerinin te-ln-ar tesisi mese. 
lesinde henüz vaziyet almamıştır. 
Maamafih İrakm bu yolda teşet-. 
büste bulunduğu Alman hariciye 
nezaretince inkir edilmemektedir. 
Hafta sonundan evvel bu ba.pta 
bir karar verilmesi beklenmekte
dir. 

Berlin 
Dün gece gene 
bombardıman 

edildi 
Bertin, 10 (A. A.) - D. N. B. 

ajnwnın iılübıbaratma cöre dUD 

Irak Kral naibi prens Abd.ü.l'ilôh 

IRAKTA 
İngiliz kuvvet

leri Rutba 
tayyare 

meydanını 
işgal etti 

Irak kuvvetleri Habbani· 
yeden çekildiler 

iNGlLiZLER 

Bu meydana hakim 
yaylaları aldılar 
Kahire, ıo · CA. A.) - Remıen 

hild.irildiğine cöre Rutbah ta;yya. 
re meydanı düa ıe~ ı--. 

olmut Vt' ·---
~ ~ ta)preleri ~ .... ~ ... ~~"' 
tQm -=:-.-... ~- Oft • 
bu garbi mmtakalarma hUcum et. zerinde mtHıim. bir mevtr.ldlr. Bu 
miflerdi'r. Başlıca hücum, Alman-

1 
tayyare meyd&Jiı Hayfaya petrol 

yanm cenubu garbi mmtakasma j akttan Pipeline'in de üzerindedir. 
(Devamı 4 üncüde) (l>enmı 4 ttnclkle) 

llaarll Vekili 
••brbalze geldi 

Hasan Ali Yücel Bu sene imtihan neticelerinin 
bütün yurtta memnuniyet verici olduğunu söyledi ~~Kinleri Kayılı bir balo gel-

• Amerika bOt' Alman ML 

~ "!:'..,•.!i::-ı,.;;.,ı;;~ Vekil Maarif Matbaasını gezdi. Maarif 
Ş.. ~::;:= ,!.''::'. müesseselerinde tetkikler yapacak 
~ ~ hayran kalanlar. Maarif vekili Hasan Ali Yücel, bu I tııtanbuı üniversitesi rektörü Cemil 
-.: 't teıDd~e yat.anlar e-k.<ıik d('- sabahki eksprule Ankaradan ,ehrı.. Bilse!, İstanbul maarif mUdUrU Tev. 

"-ız. \l&§JYorum, bu kadar mize gelml§l1r. fik Ku~ vesalr maarif erka.nı tarafın. 
lli19eyin OaJılt YALÇIN Vekil, Haydarpaşa lstaayonunda dan karşılanml§tır. 
~ (Devamı 4 üncllde) vali vo belediye reisi LClt.ri Kırdar, Vekil, latikbale gelen zevat ile Hay 
~ darpaşadan köprüye geçml§ ve vali 

18rk dili kurumunun sevindiren bir eseri 1 !::ı ~~~:::a;0e1~~!e::~ blrm~!~ 

Yeni bir imlô. 
lt.ı.ıavuzu bastırıldı 
t>me uğraşanların · fikirleri 

sorulmaktadır 
~ dU kanumı (yeni lmlA kıla. & ....,.. yeni bir eeer baurlamlf, 

~ - 1-.ıl Mılmrteri Bay lbn. 
.. lııL.._ ...... Dilmen bu eaerln yeni im. 

~ tb.erlne baurlanmıt bir 
~ " eldatana bildirerek d~ön. 
' ..... ~ kma bir zamanda kencU-
'....._l'llıne.anı ana etmek1ıedtr. 

hlecıek mlltalealar lU.erlne 
.....:_ ltsde.a seçlıtleek ve mevcu. 
-..~olan (hlü 16gaıt)nln ye-

--.......ıa 1ıu 16gaUD bafma 
• Eeulı olmua ela, barf 

~ "8.ı bert vDcodu bftablltün L. 
l.~ .... ,.,. bir talmn imi& tetev
~tana blllyonız. Klta-

sönderllen uymmı 

'-I~ arkadaılanmrz, eeerl 
~tı inleyip clderme 

(Devamı :i atide) 

matbauma gltml§tlr. Vekil burada 
müeSBeaenln çalı§m& §Ckll etrafmda 
a!AkadArlardan .izahat almqtır. 

Huan Ali Yücel, bu sabah bir mu. 
harriı:'lmlze demlıtır kJ: 
"- İatanbulda Uç dört gün kadar 

kalacağım. Bu müddet zarfında ve
k&.lete bağlı mUe1111eııelerde tetkikler. 
de buh:.&acafım. İlk iş olarak bugQn 
maarif nıatıbaaamda mqgul oldum. 
Billndlğ! gibi maarif matba.uı, koor. 
dlnasyon heyeti kararlle Ankaraya 
naklt.-ditec:ektlr. ı niaan 9U tarlhiııde 
matbaada çall§&D lfçl ,teknisyen ve 

(Devaını 4 üncüde) 

r ·İSLAM 
.Ansiklopedisi 

OÇONCO FASIKOLO 
ÇIKTI 

Fiyatı: 100 K. 
Yandan zlyadeai telif maddele. 

rlnden terekküp eden bu faalkUIU 
maarif vekilliği yaymevlerlnden ve 
bütün kitapçılardan arayınız. 

(Hff) 

ıinönü zaferleri 
Şehitliğinde 

bügük merasim gapılacak 
Muhtelif vilayetlerden heyetler hareket 

ediyor. Tayyare filoları şehitlerimizin 
kabirlerine bahar çiçekleri atacak 

Yarın lnönü 

,/ 

\._ --.......... ~~·-
böni uleıderlnla büyük yarat.ıett11 ismet İnönü, milli mücadelede 

Ebedi Şef Atatüı~le beraber 

Afrika har.bt 

Libyada hararet 
gölgede 47 

25 senedir görülmemi§ 
bu sıcaklar ve kum 

fırtınalan yüzünden 
iki taraf da 
mustarıp 

48 saat susuz kalan bir 
miktar Alman askeri 

İngilizlere 
teslim oldu 
Kahire, 10 ( A.A.) - B.B.C: 

Şiddetli kum fırtınaları Tobruıc 
civarında harekata mini olmak. 
tadır. İki muhasnn taraf da göl· 
gede 47 dereceyi bulan sıcaklar. 
dan ıztırap çekiyor. 25 seneden· 

• 
(De,·amı f tlnciide) 

Sovyet 
eıçılerine 

Rutbe ve unvan 
veriliyor 

Moskova, 10 (A.A.) - Sov. 
yetler Birliğinin diplomatik mü. 
mesaillerine, ıbeynelmilel teamül 
mucibince ilk defa olarak rütbe 
ve unvan verilmesine ait yeni 
bir kararname lle§redilmiştir. 
Bu rütıbeler şunlardır: Büyük 
elçi, oda elçi ve m;wlaiıatgüza.r. 

ÇERÇEVE 

Dava 
-11-

Necip Fazll Kısakürek 
Da,·anın, kökte bl.-er (oomp1exc 

• u'l<dC) lfad<' Nlrn hedeflerini dün 
huli.ffalandınnaya ~alıştım. 

Bu hoot'flt>re ,;tire- harbin zaman 
,.e mekan hüktlmlt'ri: 

l - Alman harl'kctl, bellibaşlı 
hlr lııtek, muayyen bir pay, hudut• 
lu bir gaye sonunda nihaye~ ere
cek ve bir muahedcye ba.ğlanabl· 
lecek bir hamle değil; topyekun 
fezanın tahayyöz hassasını, topye
kun dünyanın gedik hakkını, top
Y<'kôn fruıanlığın tcken·ün ce\·he
rhd istlyen bir da\ ranı!-ltır. t~tc 
ımlh, yalnız bu sebepten imkansız... 
Bu harbin sonunda bir muahede 
yo1<, taraflardan birini sıfırda tü · 
k<'tec& bir netice \'ar .•• 
Almanyanın başlıca 7.aafı. bln;ok 

~~ temin ettikten sonra bir ,mua• 
hede temin edem<"mestndcdlr. Al
manya sad~, dışardan ku'"'ct 
gibi t;örlln<"n bu zaaf yüzünden 
kaybccl<'cektlr. 

2 - Harp uzun, çok uzun, lusal
trlmaya ç.alışıldığı nispette uzun ... 
İl'lminc :nldınm harekf'tl d<"dlklcrl 
ı:.abuk bitirme gayretleri, teker 
teker düşiiriilen h('()eflerdt'n hiç · 
birinin asli hodef olmadığını JtÖS
tennlş; süratin fazlalığı ataleti 
doğunnuş; kestirme sokaklardan 
çenilmek lstt'nen sonsuz cadde, 
sokaklar asıldıkça uzamış, aşaldık• 
ça azamışur. 

S - Harbin iki mekin htlkmü 
\•ardır. A\·rupada başlayıp Avrupa.. 
ya bltirea, fakat harbi bitiremlyen 
hareket, muvakkat \"e snn'i bir 
snlh muahedet!lile nefC!' alma ve 
hazırlanma payma mallk olama
dan, dtinya ~ ilıtinılll yti
sttnden, ... * 1 o t ..... 

Bundan böyle her mayıam 
ikinci haftasında 1apılması mu· 
karrer olan İnönü zaferlerinın 
kutlulama merasimi yarın lnö. 
nünde yapılacak, aziz şehitleri
mizin hatıraları tebcil edilecek. 
tir. 

Bu büyük mera.simde, Ahka
:nl, tsta.llbul, Bursa, Kütahya. 
Eskişehir, Bilecik vilayetlerin. 
<len heyetler bulunacaktır. l\ ıe
rasime iştirak edecek olanları. 
yoleu trenleri Şeb· tli:k karpnn
daki durakta ibırakacaık, ve dô· 
nüşte buradan alacaktır. 

Tayyare filolarının da iştinık 
edeceği mer38im ~k muazzam 
olacak, tayyarelerden şeJ;ıitleriıı 
kabirleri üzerine çiçekler atıla. 
caktır. 

MERASiM PROGRAMI 

'Deebit edilen merasim p~ 
ruır aynen eöyledir: 

(~ ' tlneldıe) 

Mehmetcik 

Seçip toplayan: 

Re,at Ekrem Koçu 
Birkaç gün içinde beŞinci 
sayfammia bir Mehınetç~ 
hikayesini bulacaksınız. Oku· 

manızı tavsiye ederiz. 

pa, Asya ve Afrika krt.alanıu by· 
naştanna zoruna düpnüştür. 

Demek Jd meki.n hükibnleıtıa. 
den biri Anupa, öhüri de ~ 
niz etrafında Avnıpa, A5ya -.ı&Aıf
rika kaynaşma sahMı. •• 

.BtiyJeee Almanlann mağlfiblyetl 
takdirinde kat'i netice meydıiılu 
olan A' nıpa, Almanlann gaUlıiJıe8 
halinde kat'i netk.c meydanı olma
dığını belli etmiş; \ "O dllnkü Jmoo 
znnda eHMlandırdığnn gibi, Aım.a
lar hesabına kat'i netiee meydılr 
nı, Auupa, Aııya ve Afrika kar 
n~ma \ 'C tokuşma sabuı olarak 
me~·dana r.ıkmıştır. 

Taraflardan hangisi ba ııaldet 
merkezinde kaybedecek olana, 
netice ht,rblrl l(ln kat0i olacaldır. 
1ngfltcre kayh<'dcrsc, ka.t'i netice 
bakımından bin FranflUUll yıtaı... 
~nna bedel bir kıymet \'e tesir 8&· 

hasını elden ~ıkannıı olacak: Aı
manya kaybederse, taş taş üst.tine 
yükselttiği. fakat bir temele otur
tamadığı zafer chnuıurun neticede 
yıkılQlaya mahkôm olduğunu aah. 
yacaktır; bunu mutlaka anlayacak
tır. 

Cephe luymctlerl: 
SlyaMt lcaplannm müballğala, 

fakat haklı propagandalan bir ta
rafa... tn~ltererıln, tistünde ne 
istila, ne de perl!f&ll edilmesine 
imkan olan (bunu 11 aydır haykı
nyorum) Okyanus meydanı lcat'i 
netice merkezi değildir. 1ngUtere 
hesabına korltu olqydı, cvet.M 

Mekin hükümlerin<" eş olarak 
iki faınl arzedcn kat'i neüce mer
kezi, Ttiık Trakya&ı, MiSii' ve 
İra'k arasmdald müsclle81n ta.• 
dığı sahadır. tş, k1mht ı.e-.. 
bma olursa olsun, banda b ..ı
daktan veya kaybcdiJdlktea soma 
A vrupaya dönett*; lııuadea A..,. 
panm her lstlbmedae -.Jet• 
intikal ederek, .ıtılrde •e ltW 
fasdcla AtN,_. •&tle '6 .,._ 
~ıllıl~· • -•-e ...-.rnı , 
..7'llıllllı•r • :--.. 
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BOYOK KORSAN ROMANI 

il Yazan: BADIBC:AN KAl'LI 
On 'bet gün aonra boca Omer efendinin konağın
da çalaılar, çengiler, prkılar, şerbetler vardı; 
yüzlerce davetli kaynaşıyordu. Omerle Gülaü
mün nİ§&nlan yapılıyordu. 

Hoca ömer Pfendi pmdi saray. 
da eeldsinden daha nüfuzlu olmWi• 
m; yalıya uca ldualtada bir ve
l' iki glbı pliyordu; aonbahar ge 

liınee de bütün aile konağa dönU· 
)'Wda. O -..a Omer için Alkın • 
tm, Wdn kafa itibariyle daha iA
lek bir menim betlcyordu; tehir· 
de aık m ,gezmeğe çdayor, uzak 
memleketlere giden gemilerin 
kaDrtJğı .t&elelere ~r, açıkta 
demiriiyen bir kalyonu, bütün yel 
Jdmleriııl fPlirerek geçen bir per. 
JcendeJ1, yinnf altı çifte Jrilrelrle -

* ~ b.rtal kanadl gibi alır 
aiJr denlze e;irlp çıkarak uzakla • 
.- bdiı'gı.lan usun usun seyre
db'ordu. Kaç defa Tabirle birlikte 
ee.li' ~erinin demirlediği A· 

~' CiıbaUdP.ki gemici han • 
Jmıma, hattl ZeY!'{"kte Cezair ve -
HbdB lrınnaima gitmfotl; bebaeuı 

dla !Mer BOnlllll, *emnitti. Bu 
........ Ceair hayatı altm yağ -
r .. ma glclaı kalıram&nlann ma • 
mllanm mdlran bir teldldc an • 
Mıtııll)w; hel'keel imrendiriyordu. 
:Bir defa Cea1re yeni levent ~tn
leD gemiyi uğurlamak için gitmif, 
..,_, mektup &&ldemıltti. On 
... dtJW(hı ki: 

....... ben de gelmek ietiyo -

!ursa zahmete katlanır! Ben sana 
şimdi babandan daha yakınım; in. 
san babasından yardnn görüne ıe 
reli azalır mıymış? Bu ne biçim 
llf? Cezairde senin ne jsin var? 
Sen orada hf9bir teY yapam•""'1. 
BirtakJm ipten kazıktan kurtut
mut heriflerin arasında ezilir gi -
dersin, Al da şnu oku, baban ne 

yazıyor! 

Kifrtlardan birini aldı, Ömere 
uzattı. Delikanlı dişl~rini sıkıyor; 

yumruklanıu sıkıyordu; baba.ama 
da kızmağa başlamt§U. Hemen o 
:ında çıkıp lğtmeyi bile düştlnü. 

yordu, lakin ne de olsa kendielnP 

gerçekten babalık etmiş bir ada • 

ma kalıtı bu derece saygısızlık e
ctemezdi. Mektubu aldı; göz gez -
dirdi. Hoca ömer efendinin l!IÖyie
di~i aözler" hemen hemen tama • 
miyle b&basmm sözleriydi. Bir ye. 
rinde: "O benim oğlum değil ai -
zin oğlunu:adur; mee'ut olduğunu 

ilitmek bana yeter. Hele buraya 

salmı gelmeein, ben dahi kabul et 
mem!,, di;'Ordu. 

Delikanlı mektubu hoca ömer 
efendinin yanma, sedire koydu ve 
çekildi; artık biçbiT teY dtlvllne • 
miyor; hiaaedemiyordu. ömer e • 
fendi ona: 

J9D; banda sdr:dıyonmı. Enlftcm - Git, bunlan unutma! Bir 
._ beBlye almmJş bir kc gibi devlet iç:reabı; onu ayağmla tep-
•xn,w. G&ibl8lte ~ ebi • 
11m yok; 1Aiıı 88ıdd her teYdeD 
8lllrmn bulumQwmD. Zaten e -
lllltemiD de ne olacağı belli de • 
li. ceçen. aene 1*' glbı a daha 
IWlkeye....U_.lıatdv. bllll -de be 

Dber ~~ Onılll tuhaf bir 
~leketnül, IDMnm yeyip iç • 
..ırten, uyumak ve ibadet etmek-
8 llecka. bir ili oen--ış. Son
., bqb. 1ılr py daha "far: ~ 

... beni kendlllllne damat edin • 

-- fıltiyor; GW80mJe .... 
-- Ben bunu da tıReadyarum; 
ilen ele her terefti edcek gibi k91!-
6n bsamna1lymı. evbl kendim 
~; bepMDJ• 1Eıol'tuiu 
altmda ~. Burada 
p bile kaldmı. Cezair hakkında 
an1ahlan1an dinledikçe yüreğim 

hoplll)U"; artık benim de kolla -
na lnıvYetlldl!'; siJAh kn11M!JmH5. 

• blUyonım: C))wyup yazmayı, 

hatta lıJcilUıceyi öğrendim. Orada 

- yl1t olmam. Hem seni 90k 
&ıledlm. lDUerini öperek yalvan -
)W'lllll; bma bin ver de geleyim, 
1Jaeka ,. kanıtma! Yolunu öf • 
rendim.,, 

Cç dört ay aonra bir gün Ceuir 
nJdll Yumuf efendi Hoca ömer 
eıleodhıhı ziyal-etine gekli; o ii • 
.._ de Onierl çağmlılar; deli • 

bal! lceli ~ 18mMl ömer e-
1-eadf af eıly!e do1aıan dokuzluk .....,,fal hızlı hıslı çekiyor; ılOl 

eliyle ehlmı .mirli bir Tasiyette 

llWllSa:YIP dw-..,..,m. Kqlan ça • 
tdmifb ve bafmI eteret ömere 
bakıyordu. 8fıdl.rln bir tarafında 

ıwe yanıbepıda ld kAğrt vard1; de. 
Ji]rplmm P5zleri her nedemıe 'o • 

raya Jı:ııydı ve bUtıdnhı y&a1mı ta 
mr gibi kentli vumma ben
slJordu. ~ :ır (> ~Pden hakikat 
~ı. Omer efendi bqmı ke'• 
Gmlf; omı bqtan ayağa kadar 
.u.ıtllrteo BOnra o umana kadar 
~ tımadl1f etmediği bir sertlik • 
Je dedi ti: 

- S- nmd iwnmı ! Oku~ 
p. cabD, ~e deli oluyor • 

- ! Bea 8&Da parlaJI, yilksek ve 
nbat lık' hayat haurlamağa çalı-
11)\JiWWW; 88D kendini her an teb
aeıere atmü, bir talmn deniz 
1-Jdutlaımm aruma katılmak m • 
Uyor8UD ! Baba oaa )'UdJtm met 
bıh bua pınde.mıJt. Okudum. 
B.er ieretll Bek iti, evini ken
din lr:uımak ••ekatne dlyecelim 
)JICık; f.a.t .lmaa awk aeılıat o-

me! Nankörlük etme! 
Dedi. 
On beş gün aonra hoca Onıer 

efendinin konağında çalgdar, çeın

giler, p.rkılar, şerbetler vardı; 

)l(Werce davetli ~ a y n a f ı T 
:yordu. ömerle GUlsüınün nfşan.Ja-
n yaptl.tyordu. ömer eıütteelle 
yaptığı eon görilfmeden beri ade
ta dil8i:z olmuttu ; tatedili zaman 
geırmeğe gidemiyordu; adeti. bap. 

sedilmifti. 
Gtlleüm henUz on bir yapıda ol 

duğuna göre Uç seneden evvel ni
klh ve zifaf yaprlacağnu Omit et
miyo{'du; o zamana kadar kimblllr 
eline ne tıratlar geçecekti; eğer 
daha evvel yapılırsa be.ıpnı alıp gi 
decekti ! Nereye gidecekti, nasıl 
gidecekti? Bunları ArtUrle de dt!
§Ünüyor; ondan İngiltereye en 
yakın Türk memleketin.in Cezair 
olduğunu öğrendiği için bqka yer
lerin isimleri üzerinde hiç durmu
yordu. 

Ofelyadan haber yoktu. Yeni 
İngiliz aefiri Sir Tomas Ruç Be • 
bek koyundaki yalıva yerletmJttf, 
Ömer onu ,adeta kendisine fena.
Irk yapan bir adam telikkl ediyor, 
görmek bile istemiyordu. Vilyam 

DrakenJn .ziyaretini bile iade et -
mediğinl öğrenince ondan Ofelya 
haldEmda bir . haber almak için 
bealediği zayıf ümit yok olmue • 
tu. 

( T)euamt oor) 

Vakıf 
Aarm Us, Almanların Akdeııl& 

cepbe..linde utradıklan zorluklardan 
bahsetmektedir. Muharrir, İngilizlerin 
Yunanlatanda AUanttk cepbeıdntn A. 
merlkan doııaıımaamm, Kuıır cepheai
nin de Tobruk mUdafaaamnı yardımı 
ne k•ırtanldıfou, diğer taraftan AI. 
manlarır. harbi bitmiş ve gallp pimi§ 
eaydıklan halde Bitlerin nutkunda 
1942 ~r.esi için harbe hazırlıklardan 
bahsetıneeinln kati zaferin kendilerine 
o k d>ır yakın olmadıfmı söater&gi. 
ni, lngııızıerin Kıaırdaki yarım mıı. 

ye ıluk kuvvetlerini herg11n vtttt. 
makta "e Amerlyan halzemulnin dot 
rudan doğruya Syvene kadar gelcB.. 
ğini, tıaJb\ıki Alınaıılann takviye aı.. 

malanıım çok zor oldutunu anlat.. 
rak diyor ki: 

İtte Almanları bo~~r.lerde meı
pJ edea oa eeaab m.-ele badar. 
ttalyanlana Afrlkada mail6111JeU 
laerlae Akdeniz gealşlljlnde olu 
b1r eepbcaln aiJrl·~ .u kendi laer
lerbıe almlk arareUrule kalma.
lan Almyları barWa ........... 
t-r•...,........_aeı .,_....,. 

Hab~r 

"Y ardımaevenler 
cemiyeti,,nin dünkü 

toplantısı 

Yüksek ve orta 
tahsilli bayanlar 
Cephe gerısı 

hizmete hazır
lanmak üzere 

cıavet olunuyor 
Yudımsevenler cemiyeti İat.anbuı 

§ubui idare heyeti, dün öltedmı .on.. 
ra saat 16 te partl merkezinde toplan 
Qllftır. 

Toplantıda, hutane aert•biblert ne 
haet&ba kıcı kunlaruıda dere veren 
muallim doktorlar da huır bulunmu§ 
lardır. Bu toplantıda, bundan eonnı. 
ki gönWUl hut:abaklcı kuralan için 
bir mtlfredat procramı hazırıanrııııtır. 
Bundan bqka ytlkaek taban mezunn 
bayan\arm bugUnden itibaren cephe 

gemi bl.smetlerinde vazife almak 11. 
zere üavet. edilmeleri karariqtmlmıt
tır. YUktıek tahaU mezunu bayanlar. 
dan llOlll'& o~ tedrlat mauna bayan 
lar gönUllU cepıı. prt.ı hlsmetlne da. 
vet olunacaklardır. 

tııunektep mezunu bayanı.um kura
ıan. 45 dente blttrOecektlr ~ yük 
eek taball mesunlannm kul'lllarmm 
daha az .Urecetl tabddir. Her b&llla
nede Nr kur• açıJacatma göre, latan 
bulun ibUyacı olan lTOO ııautabalncı 
b91Dflrenin tahminden daha U bir 

amanda ,.,u,tJrDecett umulmakta.. 
dır. Deraler amen ve nuart olarak 
ftlrilecektlr. AmeD denleN a,ı ta na. 
art denler de U de bqlayacalttır. 

Bu toplant:IJI mllt.aklp Bupı Blr· 
ıtttne mensup ba,anlarm &1DI yerde
ki içtimaı yapdmıftır. Bu tçtbnada 
da bayanlan dawt etrafmda 781'1Ja. 

cak Dllfrlyal nunmub&M edllmlflir. 

19 mayıs 
bayramt 

F e•kal&de olması için 
genİf bir program 

hazırlandı 

19 mayıs ıençltk " llllGr bayranu • 
na alt prosram dtJll 611eden 80ftra 
VllAyetoe tuvlp olonarak alAkadarıara 
tnzt edllmift1r. 

Kerulme feldrde buJnnuı rmnl n 
hwıwıl bOttln llae, krz eD8tltOlerl, mu. 
alllm mektepleri ve ortamel:tep çor. ' 
cu talebe.sinden 4640 kl§l l§tir&lr ede. 
cclttlr. 

Ban:!o, Tllrk bayraklan, mektep 
fllmal:ın, kız mekteplerf, erkek mek
tepleri ve bunJarı takiben ~ 1ı:IQp. 
lerl fllmalan, .porcuJar oldulU bal. 
de T&Ulmde meraalm mahaDtnde bu
lunacaklardır. lleraetme 9,1 ta bafla· 
nacaktır. Öfleclen llOll!'& da 1'eDer ata
drııd& aUetlam n tutbcıl mll8abakaa 
yapılacaktır. 

Ölüm 
Fatih qratmd&D. tUccardaD ""'fal\. 

rtkatör merhum HO.ytn Hakkmm 
mahdumu Ha)'da'r Bir 10 maym 1941 
cumartesi gtınll aat T,415 ta ruhunu 
Cenablh&kka teaUm etmiftir • 

Cenv.-1 11 mayıe 1Ml puar gllnU 
Beyuıt camilnden ötle naınu.mdan 

.onra EcSlmekapıdakl aile meaarlrğı. 
ııa defnedilecektir • 

Allahdan rahmet dlJeris. -

Yeni sene bütçesi 
Masarif 304 milyon 971,662 
varidat 305,235,000 lira 

olarak tahmin edildi 
Ankaraıdan bildirildiğine göre, 

mart başında MedJee verilen 
bütçe liyilıuı encümenlerde 
tetkikten 80llJ'8. bütçe enctımeni· 
ne gelmlft.lr. Samldığma na.za. 
ran bütçe Mecli.an ayın llO!l haf· 
taeındaki toplanblnnda mtızake. 
re olunacaktır. 

Devlet bütçesine dahil daae· 

Kaza kurbanlarının 
• • cenaze merasımı 

Bu sabah pek 
hazin bir şekilde 

yapıldı 

Geçen ıece Harbiyede feci bir oto. 
mobil kazuma kurban giden gUael 

aanaUa.r akademlsl yllkMk mimarlık 
ıubeııi llOll mut talebelerinden Fuat 
Tayman ile Kemal Soyınanm cena. 
zeıerl, bugün haztrı merutmıe kaldı. 

nlml§t.ır. 

Cenaze meraafmtnde bulunanlar, sa
balııeyln aat. 10 da gUMJ. -.nallara
kadeıntı;lnin Fındıklıdaki blnamıda 

t.oplanmqılardır. Buradan hareket e. 
den katoe, doğruca Şifll çocuk huta 
raeatne giderek yapılacak J10J1 tefcl 
nıerulmlnde ha2ır bulunmUf}ardır. 

Zavallı kın_.,. genÇlerin nlflan bu. 
radan au.t 11 de kaldrnlm1" FerfidSy 
c&mllne götGrUlmllttnr." Burada. qte 
namasnu mtıteaklp umu:ıın ıaım. 

1DJf T9 Jl'uat Ta~ ile ıı.mal Soy. 
~e....ws~..,n~ 
P',rtk'l? ~ deftledDmtftlr. 

Cenaze meraaloınldiı tkademt intı,; 
dtlrieri, profeeörler w talebe De mer
hum pııçlerln arkadaf n akrabalan 
haz1!' bulunmqlardır. 

Millt Korunma 
kanununda 
yeni tadilAt 

Salahiyetli memurlar da 
hazırlık tahkikatını 

yapabilecek .,. 

\erin 1 haziranda başlayacak o. 
lan mali yılı maeraflan için 
304,971.662 lira ta:Misat veril· 
miş, buna mulc&bll muhtelif ge. 
lir kaynaklarından aor>,235,000 
lira tem.in olunacağı tahmin e
dilmiştir. Bu bir sene evvelkin.. 
den 36 kilBur milyon lira fırr.la
lrk arzetmektedir. 

Bakırköy yolundaki 
otomobil kazaaı 

iki otomobil çarpıştı 
B 1r muallim ıle 
bir kadın ağır 
yaralandı 

-Maarif Matbaası 
mustaliileinlefi · 

it mükellefiyetine tabi 
tutuldu 

Antaradan haber wrfldiltne 
göre ~ya nakledllecek olan 
Maarif matbaaslDDl faaliyetin! te
ııdn için wı miktarda ieçi. te~ 
niayen ve sair mU.tahdemlerln te. 
d&rUri halrbıdüi koorcHnuyon 
.karan vekiller heyetinin taıwlbi • 
ne arzolunmuştur. 

Bu karamameye söre nian 
1941 tarihlnde maarif matbaasmda 
çalqmalrta bulunan 1tçl te~en 
ve sair mil.stahdemler, bu karar
name hilkilmlenr.e tabi tntulacak-

111.Jlt konmma kanununa yapıl. lardır ve hilktmetle Maarif Ve]rj,.. 
muı tek1lt ecWa illvelerden bafka 1 letince teebJt olunan nonnal Oc
aynı kaı:nmun M met maddulrıiD ta. retleri alacalrlardD'. Jat.Hıkak Qc. 

dUt de meftU'1bah.IUr. Bu tadlldu retl bllf0 1 ~.alşna Ue meoıııt bu· 
mabat. mmı korunma kanunu stbl lunmalrtadır. 

fevkallcle zamanlara mabau bir ka. Milllellefiyete tabi ldmaelerln 
nunun hükümlerine muhalefet auçltı. yol maaraflarmı lıfaarit Vekileti 
rmı taybı" delllJerln!n tesbitl, heaap tediye edecektir. MiUt korunma ka· 
""' Ucart muameleye vukuf a.hlbl ol- nunun 10 uncu maddeebıde mez
mata ıdtevr.kktt oldulu ciheUe w~ lrdr mazeret halleri mtlkellefln 
lularm mu.tacelen cualandmlmala. llrametglhmm bulundulu mahal _ 
nm temin etmek nıakladlle sall.hiyet deki en büyük mtlltlye meD\uru 
11 memurların hurrlrk tahkikat dere. tarafmdan kabul ve tasdik oluhan 
cealnd.3 hahldkat. yapabilmelerini te. busuelar tevsik edUmlt hutalıtlar 
mln eytemekten ibarettir. cilmlesindendlr. 

"' •"> 

Ôrfl idar 
komutanllğı 

Tahdit edilen aaatteo. 
fazla açık kalan 

iki kahveyi 
muvakkaten 

Kapattı 

Ka.drköyünde Piyaaa 
sinde 60 numarada Abbas Sülkıtr'-t 
nün idaresinde bulunan kah 
hane, tahdit edilen müddet h 
tına saat bire kadar acık kal 
ğından iskele caddesi on bet 
yılı Salibin idaresindeki kah 
de, müsaade müddeti hili.fına 
15 gege kadar açık kaldıtındlll 
bir gün müddetle örfi İdare 
mutanlığınca kapatılmJttır. 

Devlet memurlarınan 
yabancı dil imtihanları 
Aal(an. 9 (AA.) - JılaarU 

liglndeJI tebll# olımmQft.Ur: 
Devl.lt memurlartyte lıenktW 

devlet mııeaeııelerl memıarlaıl'llll' 

l6N ve 8669 •yılı .kanunlara,.,._ 
ra olUDaD yabancı dil tmta.'tu~ 

J 9U yıu mayıs ayı devrealnde 

ra " İ.ltaı:ıbulda fU tartblerde 
l&C&Kttt. 

Yauus bir ;,abuıcı dDdeD SINCe 
lOln: 11Dl&JIS,.mı.20111&719 
lmtiban ıtmıert olarak tM1ılt 
mtlft'.J:'. 

ımulWllaı'& aabahlan .ut t 
bailanaeaktır. 

İlllUbanlar Aııkarada dil ft 
cotraf ya f&lrflltelllnde, ı.taabulda 
nlv*'*ltede yaprlacaktır. 

• 
bk olarak 

Be)1ojiunda "Ceyltın" 
mafuuı sahibi Onnik ile 
gilıtan Dimitri Ni fahi9 fi 
1& bQt laııdm lnmıqı aatmalı: 
çundan dün aslişe -irinei 
meJıkemeai tarafından mub 
me edıihfrer 've tevkif olu 
Ja.rdır. 

Bundan başka Beyazıtta 
toğraf çdit yapan Tanaf ile 
p.htan Marika da oftoğraf 
mmeai üzerinde itı.tiklr 
mak suçundan aynı mabk 
tara.f mdan teYtrif ohınmufl 

Marib miW korunma 
nu kabul edildiğindenberi 
lir auçundan tevkif edilen 
kadmdır. 

Kırkpmar gÜretleri 

Pehlivanlar 
bu sabah Edirne 

toplandı 
Uirlle il (Rumi) - Edl 

me,hur Kırlcpmar gilretJert 
lan bltınlf ve memleketin ber 

daD WuDllUf pehHvaalarmuS -
bah §ehrlml.ze gelmlflerdlr. G 

yarın b&§lanacaktır. ---

Bahk fiyatları 
. bu sene yukse 

Bu ... 1ıalık pçen ........ 
bul11111111 ft mu•aldcat Wr DIÖlllll!& lola ran ıuı: çıkmakta old\ıtUDdaA 

laklarla ~.a. sor1a1r Yeni Sabala 
lana ea çetla taralı lee Akdeniz llüeyln Cahlt Ytlçm ''Yeglne kur. 

&ecavtU~ ugramallllf sırtmea dller 1 t~Uan l'eoeD aeneye nuard 
mJllet.ll'rln elemek ki ~ llllrtallll Julır. Yapılall tetkUderc göre 118 
eareal JncUterenıa plll117etladm .... balılık gUnllne JÖN yllzde ,, 
reaar. lqlltıen _,.., .....,. ,._ yl1.sde tsO e kadar tebaHlt ~...,.or-ceplteeblbl ıealtlemMI lllllaoetlııııcle tolUf prantlat bqllkn yazuomda, 

lhtf.r-4! dereceıd arbmt olu iter. dlD Alman ~ mtJletlerl 
türlü malseme ve ._. ve pet.. 
rol sarfiyatım tembt edelllbncktlr. 
lngillz dCJ1DM"'Mım Alalenlırde• 
çıkarmak ve Al'111pa kıt.ı ile Af· 
rlkanm Mtttln .-.ı memJelretlerl
nl ele ceçlnnek Almaaıa lelD sa. 
tejlk bir - meataatler a.a. 
mü 1lemek ise de R tetebböa
de •avatfa •+-=elr bU&lds 
Avrupa ........... .&-........._ 
yetini kıymetten clUttlrör. 

Onan lcla elhaa etkln mnaml· 
Jeel Ballrulur ... edea, fllb& 
tlmalf A Milada l111renc1ert7e " 
81ven letllaımet.llMle Tolmdl De 
SoUamdu eoua ...._eğe lmllAll 
baJaanyaa Aı..a ve ... ,....,_ 
hndaa 80IU'a De ,............ 
•ttnlrle....,_l 

babertlar etmek için ••lerlnl ytlkııeJ. 
tenleri taUha ye ttt1ra De kar11Iıyan. 
lann b•ıgtln hqlannı önlerine alıp 

hazin hazin dUtUnmek mecmuriye. 
tinde kRldık1arını, çQnkU o zamanlar 
ihtimal haricinde gibi görUnen tahak
Jdlm ve WWAnm bugUn bir emrlvald 
ballne geldlltnl. Avrupuun ortada 
'lrmJm&dJtmı, halt& Alman tehllk981ıdn 
Avnıpa1a da 1nhlar et.miyecel'fnln 
J6ze r,arptıfm.r, Fran.mz Afrikaama 

AlmUl)'IOIJ "•J'y&h.,Jarm alem eWtt-
111. lta!yu AtrUcumm '"yardım,,& 
kofmUI Alman mrbl1 kuneUerlnln 
hlllml•l altmda olclutmıu anlatarak 
.,.. ki: 

'"Bag1HI Allma ...... ..._ sllmlıt 
.... ..alalhrle.,.. ,_...... _..._ 

dlDJlllUll •imle~.....-. 
A....,.,. ... ıhh lr ..... altmtH 
......WU-tlerln ................. t*tnr.. 
lftl'I atııab n ~ _..... " Bunun lıçla llClll stınımte ~ 
kati '* .-re& pk"nt ....._ ...._ kurut aramutıdlr. Kerca. .,,_,,,, 
YMDI tarlllteld • kanabk lllll8m tekir nlPbeten fula ~ 
\8 llıUlıda& deTlrlerlne •' ,.,....... Wr balılılann fl7atlan 8t\.l00-:::. 
delDlııllr. 1 aındadır. Bu itibarla bu ~ 
~ lıeaW ...r.t•ldl dfttet· yaUan geçen aenelere ;.,.ı

lel'tll tMlllre,rl .....,.._ laaBI e ile farklıdır. 

~ .. ellİbtllt7le AlmM ,.. 1 latantd de bu ...... 
punı .. 1 ı hn •11mı111 ftl'dl. ~tı boJJara a&e -..O .,..._ 
Şimdi ....- ıevta. .._....,. ,.._ mıch.ıS,:. u.ıcwmu ,.._ 
.......................... du ft U'tllE~ 

fttıe ~ ~ bo;::Blae,a iU'dıla baP.a taınıl JÜ ~ 
...... ı.ıntere............ • ... Balık ft)tatıanma ba ... 
........ ..., •• AlllıMJum.... ltlf'l • ftıat:lanaa da ..... 
............. ıı Ilı.,.. - 1 1 ,, , ta ... .,.~~,..--..... .. . •. , ..... . 
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, .... REl!VJ: ~ ..... ,_. s ti V"LK. L&ol tvı· nof •· ·· s·~~~~·'T"'fü;~-. ovye er , 1 1 1 muzu korumalıuız 
•···"·. . . . 2033~ Yugoslavya. Norveç vs ı·ngı"lterenı·n Bir İngiliz gazetesine ,,. • •ao'"N •••••••••••• ·ı 
: E ŞART\..ARI Belçika diplomatik gore Son Pe>Ma gazetcsiud(! lıluhiddJn \'c muht~ olduğunıuz ~na\'i nıad • 
• ..... ". '"""' e.... ff 1 ~ . d ..l-ı tm • : :~::~ •;:: ~· ~=~ ı heyetfenni tammtyOr muza er 0 acagını :!!.ı~~ı.ı:!'::!cS;;~ı;;~~~.8~~t ;ıt~;. c!~e~tlll;~,z~a~illı~~:, tc:i~'it~I~ 
~hl ~·: - :: • V' ı l ·ı·.... . d" Yeni bir istihbarat Bu ~azılarında muharrir blitiin SC\iyoye indirt•oek olursak 7İ1hi-

_..... Avnıpa. lktısndiya.bnı J.ontrolu a;- rPn ho~ gidPr gllıi ı;,öriinC'!n' bu ... • ........... ı• I naııns aV e ÇI lgl temın e ıyor 
ı.Jt JC.T Vakıt matbtıM& Moskovayı terke komisyonu tmd.l bulundurduğunu, hilh85~1\ mübadele sonunda ha.ril'i tiC'art't 

hazırlanıyor tebarüz ettirdiği Alnıanyanrn doğ- bllinçomuzdıı. lafzi hir nıu\ıı7.cm• 

~d 1 seter Ruzveltle beraber başına getı·rı"lecek ru bir rht ı.iya.. .. eH takip cdt•ttk lrnrabllt;('k bllt• h:ı.Jdkatle nıt>mll-
~ ... SV4www+• Amer!La CUmhurreı's}ı' fiatla.n b3.rptcn C\\"Clki M'\"İfC!>in· kelimiz i~-tısadiya.tı blribirinc mu. E: T Moı.kova, 8 (A.A.) - Sovyetler lK. ıle t'uttui,"W1n, herki pazarlama &\'i olm~'all kıymctlt':rin mUh:>dı·· 

a r j h Blrlıği bl1k~metl, Norveç ve Belçika ğİne namzetliğini l•<'ndisiııc tekttt edilen mallıın ~ 1681 dolayı.<ılylc mlilhi" lıir ı:;:ulC'lllü-
~..._.,uuuw+• dlplomctlk hefl'tlcrlnl bundan böyle • l V"lk" Dondra, 9 ( A.A.) - Daily ld fiatlardan fazlasına kabul et- .'ı'C umr \ "C netice ltib:ırh, le milli 

~ ..... ~ b!ldlrdikt n:oymuş o an ı ı · So Cı .. tanı:nr>'""'""mı · en sonra, - Sketch gazetesı vyet hUk me. ıııt\\ip, re-<ld .. ttiği.ııl s(i~·fü)·or. Ru- iktısat. sist<"mirnlzılc• hii>ii~• bir eç kal ' 1 Yugoslnv dlplomatık heyetinin °" er- tinde yapılan tebeddülü tetkik gün bizim i~in artık Alnıanl:ırd:ııı rahne ~ılmı~ olur. Ilu mlih:ıdclc-
ıyorsusuz ... tık tnommıyacasmdan Yugo:ılıt\' elçi Hı·tıere hı.tap edı:!rck ya:dığı bir yazıda Stalı· ha.,-;ka ciddi bir alıcı \talmad:ğın• den mn.ldne \"C mııkin<• parçala-

!{ ' ilğlni haberdar etmlşlir. nin halk komi~rleri reisliğini ileri sUr...,rek ihra<'at mallanmıır nnı gotlrtezı fabrikatör Uı1iJ acmı 
"'-" l':lı._ ~ <ierse desin, lbu harp • • ~ d k deruhte etmesi üzerin~ Litvino. j snt.ahllınemlz için bizim de fiatla- temin etmek sureti'.\·lc fayda gore· 
~ ltibariyle bir (.Alman - 1'fo lto,·a. 9 (A.A.) - Yugoelav c!· e ere fun hariciye komi~rliğinde yeni I nmızı Niki <ıC\ivcsinde tutmamıı bilir. thra(•atçı da hn M<"n ntun~·-
: hatibi" dir. Bitler diyor çllığl memurları. ~10,.kova:·ı terke bir istihbarat komisyonunun ba- larungc.•ldğlnl j)fı,·o ediyor. yen bir ni"pette Jdir _.,debili:-. Jı'a• 

hazırı:ınmakt:ıdır. dı•yor kı• • şına getirileceğini kaydetmekte Almanyanm yiilu;ek fiatla mal kat miistah'<il rn nıü i<'Jılik kütw-
~1 . .İngiıi.zleri nerede görüracm o-- • ve Litvinofun menl<ubiyete uğ. , almıya.cağım ;;&teren bu ~·azılar- ler yani k<•:.rm 'e S()btrli, hiltün 
~:·~ceğiın! ramad:ın önce de buna benzer bir 1 <la Alman mallanıım satJ5 fiatla- memleket hu i'tcn "iiııhestz ki 2a-

' çıl cevap veriyor: Hind denjzinde "Hangi putperest iliJıı- ''azifede bulunduğunu hatırl2t. ı rında ynphğr ıJcğl":iklik t.anın· rnrfı ~akacaktır. 
r t .ı\.\'l'ı•payı ve Avrupanm e- eı·r Aım~n korsan maktadır. B. Litvinofun vazifesi men m -sklıt ge~ill;\·or. llalbıılci Al· Muhittin Blrgt•n bu alı-.\t'MS !>O-' 

..ı tlerıni Cer.men ta.hak.. .. -mı nı Allah olarak tanıyor-... B. Stalin için raporları tanzim manyanın ihraç Mtlği <'~Y" 1htları nunda. mV><tar itibariyl~ Çoğa.lmıs 
ln~cn kurtaracağı::! sa!lız sızı esirgemesi ye tahlil etmek olaeaktır. eskisine naz.aran nıübirn nl· pctte olan paralara, memleket i~inde. is 

l.l'il ~erin bu harpte ıher zc- emı•sı• batırıldı İçin dua ediniz!,, ı ın11ıöılmıs lıulunmııldadır. Untta sahalan 1a4:1lnu~ olacağını da. sör ~n geç kaldrklaruu anla· g - 1 C'\'\'Ckc Almnnya)'a \ 'l.'rilmi-. sipa• lüyor. Teüiyc bili.nçoıno7,da. "" 
IÇin mütabssıs olmag~ ın..· K • · d k · . . . rişlere ait fi atlarda da hu bUJ Uk miL'iJ)et ve 2ğrr mC\ido f.'a.bip olan 
~kt orsan gemJSln C 1 No~·,c.rk, il ( ~.A.) - Vılkinilı, • .,.., açık tutulmasını Sl~C~ ıstıyo· ~·fıkselir. kcndMni göst-<-nnektR.A.1ir. harici ticaret bllan~uTAlnr. lhra. 
bare1 u_r. Çemberla}'l'l'm Nor· İngiliz esirleri de dison ~kar Gardenclı- yapılan hllylik rum.Almany.anın .e!l buyuk zaaf. 1 ı'l•tısadcn u siynscten kendl'linc cat rnaddclcrimiı.i dcğcrierlndoo 
~:.,: .. ;~ ~~·l~~d~~:~~ kurtarıldı blr toplantııın lngiltercye '·crıle~k l:ırmd~n bın lr.gilız hava ~uv- b:ığladığı m<>mf"J,etıcr piyasasmıla da.ha a.!l&ğt mallarla. mübadele o-

J ,... ma.lzcmcnin Amerikan scmllerlı:.ın Vt!Ucrı~~e ba"hca .hede~ ~cşkıl .. c- , tıunamPo rakip<ıiz Jıir nu.iycttt' decek olursak dolayı iyle dt' olsa 
~Sözü hu güne kad!tr ln_ !ngiiliz hlmayeıııl altında gönderilr.1esi fikrini den nıuna.kale sıstemtdır. M.ut- bulunan Almam•a. fiat meselesin• bu mübadelMıin 1edil·P biliDQO-

daha uygun d~cmıüştür. miralli~k <lJJ.~,C,Aını· ·1-n·J._::;:,:g~ı· .• L Uert sürmek maks3dlle söyledl~i nut. tefikler Birlcııik Amerika deYl,t. ' ıt•· takip etti~ sinı.o;etle tE-k taraf- mnm t~lri tabiidir. ~nnnda mil-an bizim müttefikimizdir!" ...., ~ . d 1 h .. t•• 
k İRi hep ruzatan !ng-ilizler lO.OOO t.onlu.k Cornval İngiliz kun tam metni şudur: l~ı:_i~ıı:ı_ yar .ımıy ~ a~a .. us un- j " ye s:ı.dcce kcnrll menfaatini tc· rı paranı12.1n knnıetinln d:ıha da 

kruvazörü Hint den:izincle ticat·et "- Totaliter felsefeleri Ameıikan lugunu tcmın ettıklcrı .gun Al· 
1 

mine oah,.,;naJıta<Iır. Yeni nlzr.rnm düşmem t:t'hllkcsf \anlır. 
2'ııı... ıböy!e davranmışlardır mU\_etlı•ln bUrrlyctinC' kıı.r§ı btr tehdl! mnn münakale yollanna daha ga)·~i d(' ('4'.asen hudur. l\luht~ Bngiin ldn muhtaç o!duğuruu1 
q~ kalniısıar ve bu ytıvaş- ~emilerine hücuma mcmu:- bir le§'ldl ('tmcktcdlr. nıthea....ssir ve kati darbeler indir. ohluğu ham H ı:ırla maddelerini maddclerj getirteblliııck \C belki 
~ sonraları pek pahalı o· Alman muavin knıvazörünil ya. Bizi'll yaşayış tarzımızı imha ~ı.. meğe muvaffak olacaklardır. ucu:r:ıı fodarlk etnıC'k, karli'1hğmtla ıle bazı ihl"M'a.t mııdılclerimizc nıiis-
Patmağa mecbur olmuş. kalıyarak batırmLcıtır. Bu korsan me$te çalışanların uzlaşmamıza imkll.n tngiltcreyc muhtaç olduğu va· pahalı sana~1 mıuklcleri 'erm ... k teri bnlabllmrk gibi Jq.'>mi 1:-ir fa~· 

,\~!kanlarda <ia iböy1e ol· ~;ıinde mevkuf bulunan 27 ~·oktur. :MUeade!C' şlmdldf'n bize yaL. purln.n veriniz. Doklarımızdn eldlnde ifade' t'dikbilen hu lktı- da kantıhğmda milli iırtı .. at ist•"-
·"'manlann mükemmel ve lngılız ~yfru;ı kurtarılınışt.!r. ıa.şnıı~ bulunuyor. EğC'r kah.-aınan bulunan. s:ı hilledmizdc miisa.de- se.t slsf{'mfr.d<'n kimin ki.rh olabi- mimlzi büfünlüi;rü~ lr tehliLwre s.ıl -
~ SUrette silahlanmış alt· Alm&n ~rett~bat.tan •:?a ~ ~l.~l [ngillzlerln ycnUmcsine mUsamahıı re edilen vapurlarla diğer mil· lece~.; ';<cnılill[:-inılC'll anlaş1hr ıu;ıl\ ınıdc bN'.haldc ~k fena \C kalıu1!' 

l'a fırkalarma. k~, neden harp esırı lela.~~.ı co (C. \, l · edcc•ı. olursak bu bnrbnr k"ıv\'ctln Jetlere ait olup inşa etmekte ol. hir hald';r.Hir. ~hılıarririn ta\'siye t-ayan olmı,·an bir ·w~·ılir. 
~ ancak üç fırka göndere. Cornval kruva7.<>'"U " 11 nm•ı•·.-.•. r biltlln ap;rrlı~nı hls.'Jetmek sırası biM duğumuz lbütün vapurları veri- ctUği glhi mallamnızr ~tabflmck Suat Derviş • ~·f.: netice mal Um. siz hasara u~ral'l'II"Ea. d::ı muh.a- de gel(cekUr Bu kuvvetin n.l,.ktır niz. Bundan başka bu gemilerin 
, <=ler taribin devamınca rebc kudretim tamamıy!f' muha. prop~gımdasr ne ıtıtllrıtcı sıyn.aı b3YC• hamuleleriııi lngitiz limanlarına 

lllaktan d-Olavı dü.ı::tükleri faza ctmektedır. lcrind~n biz de mUtazarnr oıer-.ağız. çıkaratilmclerini temin için tn.. sı·sam ve Furnı· Tokyodakı" u··çıu·· . 
tılaıı yenerken~ me~leket· o- E,...er fabrikalanrr.ızın da!ma artan gilterey~ torpito muhripleri <le 

CO~rafi \'P?ivetinden \e , .. ısır - Amer"ıka l~haıtlatrnm lng!ltereye varmasını Yeriniz. d 1 kt k . 
!ı·tnalarmdan istifade etti- lil temin f\denıek tngtıtere yıılnız yaşa- Bu suretle lngilret'C yaşıyacak a a arı pa omısyonu 
ın sencdenberi İngiliz ada . 1 makin kalmıyus:ak aynı zamanda har- \'O muzaffer olacaktır. HH2 ve 
""ı..~eınım hemen hiç gülle YO U tıı lmzanacnltlır. Bunun !c;inııır ''' b\~ 1913 ~2nelerınde, tngı'ltcre. ~me· fı d Dün Japo· n hP.ricivre 
"<.Lv-ı d''~- Jtalyanlar tara n an ' t~ 1.&41udi; hele düF:man varurlum tmayeırinl fstıyor Vl" bo rilca, Kana.da, Avuatra1yt ye nezaretinde toplandı ta llyak basmadı. Fal•:,t bu· Yeniden ticaret ışc derhal haşıanmumı talep edlyo- Yeni Ze'laiıda'"da yaşıyan '200 . işgal edildi 
tıq\ Yare fil5.hınm ilerlemesi vapurlarına acıldı nız .• A\'rupa. İngfllz mmetıcri camin. milyc-n hür insa.nm müşterek Roma ve BeklindeKi 

ltıa. en y:-.'·ın mesafelerde do· smı ıhnta etmeltten ac Caltat gayretıle imal edcceltlcri tayya. Jroma, 9 (A. A.) - ltaıyan or-
~ a~n rolü zayıflamı~ır; İn. Jot.ar.bul ticaret ve sanayi oda- tngiliz C()mmonwcalthl . '1.}I Sllt'! reler ve si12.hlar lngiltereye ha- dulan umumi kar:ırgahmm 338 komisyonlarla sıkı temas 

aJarın:ı tonlarla bomba sına gelen m~J(ıı ~ntn nazaran, yor. Ccmmonwenlthc men:mp 'Tlill~t- valarda ezi~j l>İr tefevvuk temin numaralt tebliği: h r d b 1 1 k 
~tı~; <'ttlmaktadır. lngiliz· Mısır • Anıerika yolu yeniden !erle bı.ıun milttcCllt milletler ':ıyyarc ettiği giin Avrupanm esir millet. Ege denizinde piyade ve bahri- a in 0 U UOU aca 
• kalmhrınm ıztııa.bını hii· Yapnrlara açılmıştır. U!lcri ''ermı . .'>tedlrler. Bizim ,·azifcmrr. le.ri Ye hattn .Almanyadaki esir ye müfrczelelimir., hava ve deniz Toido, 9 (A.A.) - Japon hari-
1:1Eti~ t"':lıyorlar: bu. Bu \'Olc.la·ı i. tifp{le < cecek ta- tayyare temin <ıtnıcktlr. tnglllz zı. halk 1svnna ba~lıvacak ve bütün ku\'vetlerinin mesai birliği ile Si- ciye nezareti. a~nğıdnki tebliği 

~t'"'b r ı..·iyiil; b r enerji cirlcr. ·alakadarlara müracaat c. mamdar'arı çok enP.rjik adamlftrdır. insanlann hü.,:iyetini tehdit e- sam ve Furni adalarını işgal etp ne.5etmiştir: 
. a d yanıyoı !ar. debileceklcrdir. Bug!lıı lngilteredeltl tayyare, tank 1 den bu mtithiş tl'ltlike tamamiyle miıdcrdir. ÜçlU paktın umumi komisyonu, 

t tlyıe z mrin \"e dPnizri hir 1lk vapurı.m mayısın -1 ünde vo top ımalAlı !!on haddini bulmuştur. I ortadan k2lkncaktır. na,•a cüzütamlaı unız iki büyük bugün saat 16,30 da Japon hn:ici-
~lan ''}ti na" da cöyleydi. Amerikndan Süvcyşe mütevec- Hltıcr Inglltcreyl ıstllA c.-tmcJen b1.1 Hitlcr'e hitnp ediyorum: Siz gemi iln 7 bin ton hacmindeki bir ,." nazınnm ikametgihmda top· 

. llYahlarla Atina1 ılnr ara· cihen yola <'llmrıldığı hab"" w. harbi ktı:ı:nnnmo.z. 1ngiltcrenln deniz blzim gibi bir milletle hi<: bir kruvazöre torpiller isabet ettirmi~ ıml§trr. Toplantıya Mn.t.cmoka ile 1 ~rnuı·aides harp l nn se- 1 ilmekte<lir. Bu vapurlar, Sil· ~·olları açık bulundııkç.ı. da bu adanın 1 zaman ka~ılaşm:ıdmtz, hnngi lerdır. Bu gcmlle'rin yan ynt:mıs o!- lman ve İtalyan büyük elçileri 
du. Kral Filin yüı üyen \·cyşe, tercihan irışaat mal1e::.1c. , 1sti1Cı.'11 :nilmktin dC'ğlldlr. putperest ilahım Allah olarak duklan \'C nlev "'" duman sütur- til"ak etmLstir. Ekonomik mesc•-

~klindc1:i falankelarmınm si, mevaddı .f!Tdaiye \ 'C trbbi ecza :i\liittehit bir millet olrvıamz tanıyorsanız sizi esirgemesi ~çin lan iclnde bulundukları gi$rülmi1 'ler de dahil olmalı: üzere tiç 8.kit 
~hıılcr .zapted Yvr: za- C"'('t.recelrlerdir. ha'V.'Sİyetilc bu yo1larm daima du:ı ediniz... 1tür. devlet arasındaki işbirliği mC'Sele-
~ k · d ,., 1 !eri geniş surette tctlcik olunmus-h- ere osuyordu; nere e 

~-'-\! karşı bir hareket his· tur. Komisyonun, askeri ve eko-
~ Yıldırırm gibi saldınyor, nomik komisyonlarm da iştira.ki!P. 
,~~langıcmı kan ve ate"le Evet, o vakit gördüm! Bili., ll!t.tft.~;'~11~ .ıt:• ~~ rübcleri yapılmı.c: olsa bile hava- mümkün olduğu kadar sık toplan-
.r()l'd ~~ w ı:: b.!I W -Sl'J l!J masma ve Roma vo Bcrlindeki ko-~"'da. u. Halbuki Atinalılar yorsun ki uranium bombası a- o ~ ~ u .ı ya uornaktan bu de,.co korkman. mı.yonlarla .w temas hnlindo fa-

t ll'eç· UZUn münakaşalarla tomların yar.imasından hiLııııl olan - da ne miı.nn var? .• Hemen urani • aliyettc bulunmasına karar veril-
ı.ı~ıriyorlar: vaktinde ted· müthış encıji ilz<'rine dayanıyor. um bombasını Fransrzlar bulmuş, miştir. 

c 1Yorlar: tercd'1üt i~indc 
kalıyorlardı. Büyük ha. - Biliyorum, biliyorum! ft'akat 

~C? n • n bu sırada Filipi'. hepsi bu kadar mı? 
f .• ıur olan nutuklannı - Hayır .. Derken. bize nmir 

Casus 
Yaz.an : 

mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

ll. u. 

ı-; hemı::erilerine ~öyle verildi. Heniiz ne silah imalatın • 
ı.. ?'du: 
"l' <ln, ne sh·tı sanayide hiçbir sahrı· 

tı ~ A.tinalılar. ne z<>man va

A. \fengha.m 
• 15 • 

Yapacaksınrz. daha ne da kullanıhnıyan birçok yeni ke1'- hazları beraberlerine alarak .Mont 
o. Unuz? Yeni bir hadise fcdilmi'l mnd e> ıJnrdcn bizi' getir Blanc dağına gittiler! .. 

~0~a bir ihtiyaç mı sizi diler. Bunları verilen !iCklllere _ Ne diye? .. 
· fakat hür insanlar göre hazırladık. _ Herhalde bazı mühinı ve 
:atuıi ihtiyaç namussuz- - Yeni madenler mi'? Nasıl tehlikeli tecrübeleri tatbik için! •. 

0runmak deg·il midır? d ., 
tQe d ma <>n · ·· Fakat, bu tecrübelerden iri bir 1 ile ~ anlarda biribirinize - Meceliı Sir!um madeni gibi netice alınmadığını ~nncdiyorum. 
(!<> avadis var?" divc so. 

~n laş~ duracak mısınız. ki, bu ll}adon daha prntilitc hiçbir - tyi bir netice alıınmadığuu 
~ ~cnı havadis ne olabilir: yerde kullnnılmnz!.. mı? Buna nereden hüküm veri -
~ llyaıI bir herif Atinaya - Peki, bunlardan ne olacalt yorsun? 

~llc;,alı~or, Yunanistana hük- ki?.. - Çünkü Monblandan dönen 
~11 ·f ~tli askerlerden de- - Ne mi olacak? Hcrhald" heyet yüzleri pek meyus döndü -
~ tııf tınalılard:ın bir orJu bunların dıı atomları üzerlnd(• !er!.. Bundan anla.~uyor ki tecrli-
1tıı 'Z! J3iz servctlerimiz!c 
!'yj ~tnı~. bed"nimizle hiz· tecrilb"i!'r ;.·a111lae.ak. yapılıyor:. 
~~·eltlegı hiç gözilmiize aL - Sen. böyle olacağına hükme-
~~· işten ziyade lafla. diyorsun sadece. öyle mi? 
, su·Uz. Atinalılar; siz gcmı - J:Iavır!.. Yalnız oturduğum 
<tt .var; ve para cihetiyle ·ı · h .. küm d -·p N" 
~?\~her milletten daha zi· yerde verı mı!) u cgı • ' 0 

-

4ı~ ~llsinizl Fn.knt kuvveti- betçi kaldığım bir gr-ee. gecele • 

bolerden iyi bir netice alınama. -
dı! 

Hove.k yine garip bir inatla !JÜP
hcli şüpheli gülüyordu. 

Antonfo birdenbire kızdı: 

- Sen gülüyorsun, U6ta ! Hal
b\Jkl ben orada he!' saniye en mftt 
hiş bir ölüm tehlikesi icindc ya -

~\J.llır Zaman münasip va.k- yin Paristcn askeri bir heyet gel
~ antrı1yorsunuz! Daima, di ve cloğnı n~ pavyona indiler!. 
h·(' geçikiyorsunuz! Fakat Hovek sinirli bir istthza il" soT- şadığona knt'iyyen eminim !. 

~'.~· :unnuyor. Bu apaC'ık.. du: 
~~.'· nun yolunu kapatmak _ Atomları rarmaya mı? 
h..~an A • 1 - Herralde! .. 
~ g~ kalan r tin o 1· 

~n'in 'bütün g1lwet· - Ama yaptın ha? .. Görmeden 
li~Ildilerinin de biiviik hunn nasıl hükmediyorsun! .. 

- Ned E'n': •• 

I' l)l~al'Ina rağ.mer. m"ğl\ıp l - Nasıl mı hükmediyorum~ 
1( U~ar. Cilnkii ayni heyf't 0ı'tc>si giin c;e- en ııfak kudttt hizim imnlıithano-

Qclll'can K AF Ll ilk aoıbaJajlar iç.inde l>in]ok cı • lerle beraber Franeaiwı ~ 

- E, ~nkü, pek ala biliyor • 
sun ki uranilim bombası değil, o. 
nu.n tecrübeleri bile "°n derece 
t E!blikelicHr! Herhangi bir made • 
nin atomu yarılırsa h8sıl olacak 

birıni havnya uçurur! .. 
Hovck, Antonionun yüzüne tek 

gözünü dikMek müthiş bir bakı~
la. ba.kmnya baı,ladı. Birdenbire: 

- Bana bak. Antonio! .. dedi. 
Bu bü~iik ölüm t"hlike.si içinde 
ya.şnmak h ususund:ı göstC'rdiğtn 

k.ahramanhğm ücretini, t:Marladı -
ğm miktarda. alırdm ! .. Alırdın c-
ma, snniıı bulwıduğun bu intipül

ten kasabada, hf']e İsviçre g'bi 
ye.hancı bir memleket hududu u. 
zerindeki -bir yerde uranium bom
baSmın lecriibeleri yapıldrğınn c
rnln olabilsen!.. 

- Fakat. usta, benım bundan 
süpheın yok! .. Hattil ... 

Antonio korkakça sırıtarak sö -

zünü tamamlamışt.ı. 
ftaıyan kırması genç serseriye 

mütlıış bir gözle bakmakta olan 
Hovck heye<'.anlı bir sesle !!IOrdı.ı: 

- Evet, hatta~ 
- Hatta bu yüzden oraya dön-

mek niyetinde bile değilim! .. 
- Neden'? 
- Gilnün birinde berhava ol -

mak niyetinde değilim de, ondan. 
- Aco.!ı,!. Velevki burada, id

dia ettiğin şekilde, uııanium tee -

keşfetınİll, hal:., tmiF, imal ediyor 
de~Jlcr a! .. 

- Şüphcslz usta! .. Tabii. he -
nilz ortada ooyle büyük bir ı;ey 
yok! .. Fakat, dedim a, bunun ilk 
ve on i1>tidai tecrilbeleri bilrı kor
kunç dl'recede tehlikelidir! Ben 
sana gizli tncrübeleri yapıldığı 

haberini veriyorum! .. Burada ar
tık benim yapabileceğim b&'ikaca 

bir \'azife knlmamıştır, :ı:.annede • 
rim !. . üst taraf mı sen bilirsin! 
Ben oraya dönsem bile, ne yapıp 
yapıp, bir behane bularak çalış -
tığım bu Y"t I d01{i~tireceğim ! Bir 
nn evvel baı:ka bir yere naklim i-
cin çalı~nc:ığım !., 

- BinaC'nn.le:·h büyük mıun afa 

ihtiyacın \'ar, öyle mi?. 
- Çok zekisin. usta!.. 

Hovük, ne olursa olsun, Uranip 
um gibi fevkalade ehemmiyet ,.e. 
rilen tecrübelerin izini ellerine 
geçirdiklerinden dolayı son dere
ce vnhşi bir sevinç ve heyecan i -
çinde. İsviçre ltöy otelinin geniş 
odasında bir aşağı bir yukarı do
IR.6lJlQğn başlamr.ıtı. Fakat, tettü
beli c::ısus. bir tilrlü gayet yalan
cı olan bu Ant.onionun sözlerine 
itimat edemiyordu. O, İtalyan kır 
masmm ima etUği parayı ~ktan 
vermeye razrydı. Fakat hakiknt~n 
muvaffakıyete emin olısa ... 

f~vmıı t'6r) 

İstanbul da 

Yeniden bir çok 
yollar vapnıyor 

lstanbul vnı\yeti dahilinde şimdi~e 
kadar inşa.at programına dahil edll
mcml!J olan blrç-0k YQI ve oscleıin 

clıemmlvetlcrine binaen stıra ti<> ın§:ı. 

lanna karar verilmiştir. Bu 'hususta 
lfızınıı; IC'n dlrekuner vcrllınl'! ,.c re~ 

heyeti rt ndcdlt'rf bir hayli ol .. n b•ı 

yollar Uzerlnllc çalışmnıara ba ıam • 
!ardır. Du yolların h<'mcn lhnlell'r 
yapılncnk ve lnş:ıata b:ı,ıanacnktır 

Bu yollnnn inşaatı i~ln lfızımgd 
tabsıs"t ayrılmış bulunmaktadır. \' ı 

\'C belC'Jıyc reis! Uıtfl Kırdar b. yo •• 
lan b:zzat giderek tclkfi• etm'ştlr 

Bunlardan baz:ılıırı aafalt ve ba~ılnr 
~ olarak yapılacaktır. 

Diğ<!- taraftan fat:ınb<1l - l:.di n 
asfalt yolunun en dar kısmını l şkı 
eden vf' baJılangıcı oıan Topknp C: 
mezarl!ğm geri alınarak buratl ı a ... 
fallın r;cnlşlcUlmcslne karar ver!'. 
mlştlr. Bu işe de hemen lxışlrmacıık. 
tır. 

~ark Demiryolları 
memurlarının davas1 
Dün de Şark Demiryollo.rı il 

memurları arasmda.ki tazmina1 

muhakemesine asliye ikinci tJca. 
ret mahkemesinde devam o1tın 
muş V0. ehli vukuf raporu g'('lm11 
diğjp.den muhakeme başka bir ı:.u 
ne brrRkrlml'!'llrr. 
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Uzaktarkta .,. - 1 Bir İngiliz gazetesinin 
askeri muharririne 

göre 

Uyük Millet Meclisinin 
Dünkü toplantısında 

Dahiliye Vekili hususi idare 
bütçeleri hakkında 

izahatta bulundu 
Anlaım, 9 (A.A.) - B. M. Meclisi lunmasma. mezuniyet veren kamın ll· 

bugün Doktor Mazhar Gel men'ln be.§· yihaınnı mUzakere eyle~tl 
kanllğmda topla~tır. 1 Muhtar Berker (İçel) İ~ tdarel 

Almanya 
Gayri meşgul 

Fransadan 
asker geç1rrnek 

isternemiş 

BerJin mahfilleri Fran
sız görüşmeleri hakkın

da çok ihtiyatkar 
göriinüyor 

24 saat süren 
muharebeden 

sonra 
Japonlar Sarmehri~ 
şimalinde bir ıehri 

zaptettiler 
Tokyo, 10 ( A.A.) - Şimali 

Çınde bir Japon men.bamdan 
gönderilen telgrafa. göre 24 saat 
süren bir muharebeden sonra 
Japon latalan San n<:iırin şimal 
sahiliooe Yuanku ş.s.."ırini zap
tetmi§lerdir. Yuanku şimalde 
bulunan Çin ordusuna gönderi. 
len mal7.eme için mühim bir nak
liye merkezidir. 

Alman a 
Çatalca hattı
na taarruzdan 

çekinecek 
SUR iYEYE 

EN SON 
DAKiKA 

rla 
Cenubi 

Sır bıstandB 

Katliam 
yapmışlar 
75 bin Sırp 

talebesi 

CelB<!...ıı ıı.çılmnsuıı müteakip ru> bu.::uslyestnın bu ııekilde 800 bin Ura 
~ame.aıu blrincl maddesini ı.e,,ltil eden borçlanmağa mccour eden aebcplerln 
Ç!.f~ mallarının korunmnsı,, hak· kanunlarla tnhmll edilmiş O:an ve 

kındakl kanun llyllıaamm mUzakere- cormal bUtçelerinde yer almam lAzım 
sine geçilmıştir. gelen bir takım külfetlerin ve mas-

B'J kanunun ınUzakereslne geçilme· ratıarm ka.rşılanma.sı olduğunu ve 
den Jnce Dah~llyc EncUment mazbata nornıııl blltçelerin açıklannı kapıı.t· 
muhıırrlrl Galip Pekel (Tokat), mem• mak içtı: istikraz yoluna gidllme~ln 
lekette bQyilk bir ekseriyet teııkil e· sakat bir çare teşkil eylediğini ııöyl<'• 
d~ k6y1Ulerlmlzi ve çl.ttçilerimlzl aıA- 1 m~ v~ !zmlr hu.."1181 idaresinin bu ıs
ka.dar eden bu mesele tle en ziyade 1 tikrar.ı yapmak zaruretini kabul et
emıııyot i§lcrıle ıı.lo.kadnr bulunM teo· meklc beraber bu meselenin ~alııız İz· 
kilAtnı me11gul olması lAzmı geleceği· mir mMelesl olmadığmı kaydetmfcıtir 
n1 söylemiş ve demiştir ki: 1 "' · 

- Memleketin emniyet ve asa~ M• htar Berker, muhtel!! ıw.nunlıu ... 

Berlln, 10 (A. A.) - Yarı ~
mi bir menbadan bildiriliyor: 

Berlinin resmi ve gayri resmi 
mahfilleri, Alınan • Fransız mü -
nasebetlcrinin müstakbel ink~afı 
ile alakadar beyanatlar hak.kında. 
çok ihtlyatklir gözükmekte herde.. 
vamdtl'. Siynst malü:ıllerln fikrine 
gôl'e, bu mesele son zamanlarda 
hJçbir yeni unsur ilı1.ve olunmaml'i
trr. 

!\1alta açıklarında 

3 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Ue meşgul olacak bir t~ldl!tıma: la husust idattlere yükletilen blrta· 
vardır. Bu emniyet ve aa.yi§ işinde kım yeni hizmetlere mukabil bunla
yalnız çiftçi malmm korunması değil, rm lstiWUn ettiği maıırııtlan karşıla· 
aan'atk!\r ve tüccar mallarmm da ko· yıı.~k. varidatın g~tertımcmektc o!· 
runm:ım, menkul ve gayri menkul bU- duğu hususu fü;erlnde durmuş ve bu 
lUn nınllarm, ırzm ve namusun ko· idarelerin lnki§atmt temin edecek ted· 
runm ... 11 işi de vardır. Bu korunma, blr1e"'1ne Dahiliye Ve~letince Mecll
umumt korunmadan bir parçadır. se ııevkcdllmeal temennlstiıde bulun· 

Adliye, Ziraat ve Dahiliye cneU- tnu!ltur. 

Alınan hariciye nezaret!, yalnız 
Alman • Fransız müzakereleri ml'
nasebetile Almnnyanm gayri meş.. 
gul Fransadan kıtaat geçirmek 
hakkını istediğini iddia eden ya • 
bancı haberler hakkında vaziyet 
almıştır. Bu yabancı haberlerin Gemilere yapılan 
sırf bunları neşredenlerin anla§ıı~ hücum muvaffakiyet • 
~~::1.'hnlyethı igösterdiği bildiril f menlerı taratmdan tanzim cdllml§ 1 Ziya. Gevher Et111 (Çanakkale) -

bulun'lll Uç ıa.ylhtı metnı bulunduCUnu tzmlr td:ırcl hususlye:rtne yaprlacak 
tııaret Ue, her §eyden önce hangi me· bu ikraza esas itibariyle aleyhtar bu· 
tin Uzerlnde mUnaka~d.a bulunulma- 1 lunmadtğmı kaydettikten aonra bu 
BI lAzım gelecejtlnln hnlledllm~lnl is- teraküm etmiş borçların tahlilini Y1'" 
temi§ \"e Uı; metinde gerek k6ylerde parak bu blrikmlş bo!'<'larm bilhassa 
ve gerek şehirlerde yeni blr koruma mualllm maa191arma alt oldu~nu lsa
tcşkllllu vUcutlıı geUrllmelJt teklif edil- ret ederek idare! busuıılyelerin dtıter 
mekte olduğunu ve bunun bir takım 1 memurlannm maa!'lannı almtl} bulun· 
Dıtilll.tlıı.ra VO yerel~ maBr&flar& yol 1 malann& ra!hnen muR111mlerin neden 
açacağmı ileri stırerek Dahlllye En· alamam11 olduklanm ııormuı.ıtur. 
cUmenl mn.zbatasınm mUuk~ edil· 

~"" sizliğe uğradı 

A .
1 

Maıta, ıo <A. A.> - va1etta 

merı <an vapurları ~;:rel~~!:~!ile~1: ka~~ 

mesl mUtaleaamda bulunmuştur. Avni Do#an (Çankrn) - Elde mev• 
Adliye encümeni mazbata muhar· 1 cnt kanunlara göre hnııus! idarelerin 

riıi Şlnası Devrim (7.ongııldak), Dahi- tahmin edllen vaz!felert ellerindeki 
!iye t'llcllrnenl mazbata muharririne varidat ile karşılayamadıklarmı, var!· 
cevap vererek meselenin bir asayl§ dalın sabit kalma.ama mul,abll hl?.· 
1§1, ann'atkAr ve tnccar malll\rmm ko· meUe?"t!t 11.rtm.ııkta bulunduğunu ve bu 
runması. ırzın korunmam 1§1 olmadı- 1 meııe1 enln ham için yapılmış olan te· 
ğmı :>.ira memlekette cumhuriyetin ışebbUıı1cre raf.men buna bir çare bu• 
asayişi en esa.ıılı bir surette tahakkuk ıunamaclııtmı tmıret ile lm meV'Z}~ tı~· 
ettlrdl<t!nl işaret etml§tlr. rinde VekAletçe ne dU~llnurauğilnU 

Adliye encUmenl mazbata mubar- Dahlllye Vekilinden sormuştur. 
tiri bundsn sonra Dahmye enctımeı:ıl 
ma~l-ıata&n"';> te~llf ednıniş olan .. gö
nuııu Jronıcu., teşkili teklltl üzerinde 
durarııtc emniyet kadroau dırmda ha· 
Jt bdzuk olanlara ellAh verip emnlvetl 
temin ttmenin (!ffzetllen mııkııada uy
gun oıup olma1ır,ını eormuştur. 

Reis. U'ıy'hanm Pahl11ye, Adlt:::e, 
Zlr'lnt ve İktıııat encUmenler:lntn be· 
,er dUt!!•ndan mt1rekkep bir encüme
ne tf"vıl!lne a lt bir takrir bulunduğunu 
sövllverek takriri reye koymqtur. 

Thk"1r kabul olunmuştur. 
M clis hunu mnteak1p tzmır vflA· 

yeti husıı•t idaresince milli Mrıltalar
dan vım•1acn.'k ııoo lıln liralık istikra· 
z:ı M ıııve Vekl!.IeUTnln kefalette bu• 

Her akşam -

Dahlllve Veklll nrdiğt oeva.pta de
m~tlr ki: 

- Hul!U.!I idarelorin ehemmiye~ ve 
memlekete yaptıkları ve yapabilecek· 
lerl hizmetler ba.kkmdakl arkada.<ıla• 
nmm nokta.! na.zarlarma. ben de ta· 
mıı.?Mn işt~ ederim. Bizim de ay
nen bu tıklrde olduğumuzun bir deli· 
11 de bugUıı uıe~uu olan lAyih.aı\ır. 
FJlhaklka bueuıll tdanıJer yakm ~ 
zfde .ııayll chemmlyeUI sarsmtılar gc· 
çirmiş, ı;rerek Meclis, gerek Parti gru
pu bu f§le bayıl me§gul olmuştur. 

Şlkl\yetıer son sonelerde bertaraf 
edllmt,, yani onlarm yQrilmesf ve 1· 
lerlem~m. bertaraf edllml!J ve ynvıı.!J 
yava:J tııkvtyelerl lı;ln icap eden teı'le 
birler almme.ktıı. bulurımuqtur. t:mıır 
vnAyettnin ·bu fsUkrazı baynlt butço 
kabnl edilmemiş oımasmm mah~·lU· 
dllr. E~er ımğlam olmıyıuı ve bt'.ldkA
te !sttnat etmlyen rakamlnn tec;vtz 
etme~e devam etse ·dik buctın bllDJ• 

(na, tarafı 1 nclclc) nınuu bu 11\y ihn srAlmc=dI. B t>5l:a su· 
ı ..,, rette k~e_'llnfta lmkfın bu1mıı~t~ı-
ıaL ..at!erl bilen, bUtOn dünya va• mIZ bcn;:larm bir kı!!mmr bununla kar 
kııyiinl tnıılll \'O muhakeme eden şılıyonız. YalnIZ ~u a.rzedevtm ki 
bo z:ı.tlnr nasıl oluyor da kUçficUk bı-:;Un buraya ge11rken ntdığnli malft~ 
hlr nolrtayı hl~ nkıllsrma gettrmı. mat. benim şlmdl:vc kadar oranm va.· 
yoriar zl etln•n seıAha doıtru gitmesi hak• 

Alın. 
1 

~ ı kın"a ııMı~m malftmatt daha ztvııdP 
::n ann, aenlldlğf lmdar lmv· tey!t etti. Yeni senenin bUb;esl geldi. 

'ctn, milt<".şebbls, hıız hklı, tedb!r- Yf!n! aene bUtı;eslnln tetkiki için ora· 
JI, basiretli olduklı:ı.rnu haydi ka· nm td.ırct h\lıru!llye mfü'llrllr.den bazı 
bul cdcllm. Jlatti'l. daha Deri gide- malQmıı.t nlmak lsab0 ttl. rendlalnl 
rek görllnuüklerlnden dk dah buraya celbettik. Aldığım malftmat 

ç a. I ve ı;6.sterdlğt veEalk bize İzmir vilA· 
tocvketıl ve az:unctll oldaklamu yetinin hll!IU!i2 idaresinin tahmmimlz· 
t:ı.sclik cyllycllm. Fa:knt unutmıya· den da.ha kısa bir zaman zarfında B<:• 

hm ki !ılmtı:ıl:m böyle gökler ~.ı- lMı bula.cağı OmJdlni verdi. 
hırm:ık 1 :ıkl!.n.tto İngilizler lehin• HuBtJst ldıı.rclerln kendi asli vazife· 
ı]<> bf • c1 lcri ar:ısmcla muvafık gtsrUlmlycn ba-

r propa ~ & yapmaktan oo.,_ zı l§Icrıe de mükellef tutulmuş ollllA· 
kıı bir sey do;..~Jcllr. Çün!:il böyle lan Avn! Doğan arkadıı.~ımız tarafın• 
Jrrikuli<lo l!ir kudret\"<) kabiliyet dan burada ifade edllmlııUr. Yakında 

'ıibJ fa.rzcdllcn Alrruuılu 1.nglHz· yUk&e?t heyetlnluı takdim edllml11 bu· 
leri bl • türlii mıığlülı edemiyorlar! luno.cnit bir kanunla bu külfetlerin bir 
Hem de tnglllzlerin g-"ı ·•--- kısmındaki bu idareleri kurta.rmalt ka 

wı &\ .uwuuı1', btl olacaktır. 
ihtiyatsız d3.\'1'3IlJ11IŞ, blr~I' hata- Dtlnyanm maruz ka.ldığt ahval bl· 
ln.r Yapmış oldoklan muhakkak zlm m..-mleket 11.ıerlnde tesiratmı her
bulnnılu~"ll halde! Yimıl aydrr tn- taraf rtmeğe elbette lmkln yoktu. 
ı;Uizlcro bir soy y&pa.nl""'" AL tktıs:ı11yatımız tlzerinde yapın!§ oldu· 

. • ..,.... i!ıt te<;lratınr devlet bUtçesl için ma-
ııınnlann bu lnn'\"Ct \'e fruıllyeti llyemlzln muhtaç olduğu ye:ıl v~rida· 
hl~5 demeli oluyor. lnt:illzlerin tm millete tahmil f!decctı kUHetl na• 
en ölü vnzlyctlerl içinde Alm:ınla· zan t'l!kkate alarak daha geni§ mlk· 
ra nınğlüb olrnnmnlan için nolmdar yıuıts varidat teklltlerfyle gelemcdik
sa 'lnrn v~ lmvntll olnuı.lnn lca se bu t.tı için bunlnn dU;ıUnmediğfmi· 
ede y lı1 • P ze bir vesile veyn tıebe'P de~ldlr. GaY" 

r. ı rmn hıırbl mUtelıMsısı KAzmı Namı Dunı rMnnlsa) - Hu-
olan Almanla.r İnglltereye bir kap- rl ta»n gördl\AilmUz kUı!etıer bert&· 
lumbağa süratiyle bile hUcwn ede- ra! olunduktan sonra mUımıt zıımnn 
nıJyorlar. İngiitcrc hmı bu mau. da daba ~nlıı varidat tekll.&rlyle ln· 
zı:ı.m Almacyanm hlicumlarma da- ı §Silah ırcl~cğiz. 
yruuyor, Jlem ttııJynn imparatorlu- Dah'll~ Vekilini takiben kUrs1lye 
ğunu y/kıyor lıcm de muttasd gelen Rasih Kaplan (A.nt.aıyn) - Hu• 
kO\"\'eil~iyo; tsfu bu safh fllllll 11areler hnkkmda parU grubu, 

1 
.. . • 3.SI da hUkfutaet tarafından alman kanuni 

Kızıldeniz ve Çine açı
lan iki yeni hatta 

işliye bilecek 
V~lngton, 10 (A. A.) _ Ame

rika balıriye komisyonu Kızıldeniz 
mmtnkasma yeni bir deniz hatt·
run açıldığını bugiln bildimıişt:ir. 

Ayrıca Çine de bir hat açtlmıştrr. 
Her iki hatta da Amerikan liman .. 

larma kayıtlı vapurlar işliyecek· 
tir. 

Bundan fazla tafsfül.t vermek • 
ten mitlna eden komisyon izAlan 
demişlerdir ki: 

Vııpurlarm faaliyeti hakkmda 
lngilteren.hı aleyhine kullanılab'
lecek maJQmat verme:meği kendi
mize sıla bir düstur edindik. 

İnönü zaferi 
(Ba' tarafı 1 nelde) 

1 - Merasime saat 10,40 ta 
Parti ve Belediye Reisi Nazif 
Arıı~m ~ti Uzerine çelenkler 
aş"~da n STrnyI ~ abideye 
konulmak surelile başlanacak. 
tır. 

Büyük Millet Meclisi Başve
kalet. Ordu. C. H. P. c'. Sekre 
terlim, Ankara, İstanbul Bursa. 
E<ıki~hir. Kütahva, Bil~cik, si 
ğilt. Bo7..övük, Pazareık İnönü 
nah1vesi, Dodurga nahlYem çe 
lenkleri. -

2 - Bu sırada Eskişehirden 
gelecek tayyareler tarafından 
~ehitlik üstüne çiçek ve çelenk 
atılacaktır. 

3 - Çelenklerin konulma.smı 
miltealdp nutuklar a.'5(lğıdaki sı
rayı takip edecektir. 
. Ordu nnmma,Ankara. Üniver. 

sıte, Bursa, Eslci§ehir, Küt.alı.ya, 
Bilecik, Bozöyük namına. 

- Nutuktan takiıbeden band':> 
matem havası çalarak ve bir 
manga tarafından havaya nteş 
edilmek suretile merasime niha
yet verilecektir. 

5 - Merasimden sonra heyet. 
ler intıb:ılarııu Şelıitlik hatıra 
defterine yazacaklar ve kendile
rine gösterilen mahalde bir kır 
yemeği yiyeceklerdir. 

Maar;f Vekili geldi 
(Bas tarafı 1 nctde) 

diğer mUstnhdemler bu kararın hU.. 
kUmlerınc tabi tutulnc&klardır. 
İlkmektep munlliı:nJ(lrinlıı kıdem b rliktc du,linlllül"'le demek icap tedhlr'erle kararların tatbiki neticesi 

eder J·I Alma.nya çok knn·etll 0 :- olara?t bu idareler blltçelerlııde aon 
mnk için hl\ZIJ'landı. Senelerce bü.. yıllarda ~örülen aalAha tpret eylemi§ 
tün ı::ayretlerlnJ bugünkü mu hare- 1 ~c İzmlr •llı\ycU idareyi busu:ılycsln · 
be itin SM'fcttfğl L-Jd "mit ..u.a.~ oc görlllen bu açığın neden ileri gel-
:ı:.ı • ..... e u ,,,_., 1 dlğl Ye bunun sebepleri bakkmda ta· 
'"': gibi son bir 7.&for elde edeme- klbatta bulunulup bulunulmndığnu 

z.aml:ı.n ve mesken oodcllcrt hakkında 
verilen kararlar, Mecliste mev~ 

baJuı edilmiştir. Ta.fsllAt ga.r.etelerde 
okunmu:J olıı.caktır. Bu l§ il• artık 

vilflyet me§G'Ul olmaktadır. 
di, gu.lebc~i muttasıl seneden se- aormu,,tur. 

tıklan muva.ffakıyetsi.ılikle neti • 
celenen hava hücumu emıaamda 
Uç Alman bombe.rdnnan tayyaresi 
düşilrülmUştür. Düşman hücumu 
fena hava §artları altmda cereyan 
etmiş ve küç:Uk bir tayyare teşek
külü ile keeif mabadı ile devriye 
gezen avcı tayyareleri tarafmdan 
yapılmıştır. 
Nc~edilen resmt tebliğde bildi

rildiğine göre İngiliz avcı tayya • 
releri bir Yunkers 87, bir Yunke'I15 
88 düşürm~lerdir. Bir ~Uncü düş 
mn.n tayyaresinin de düşmüş ol • 
maaı muhtemelclir. 

Afrika harbi 
(Baş tarafı 1 netdc) 

beri bu derece şiddetli sıcaklar 
olmamıştır. 

Ma.a.maf ih A vustralyablar, çö. 
Je alıştk olduklarmdan Alınan
lardan daha iyi eıcaklara ta. 
!ha.mili ediyorlar. To'bınık mmta
kasmda bir miktar Alman askeri, 
48 saat 8llSUZ I<aldıktan eonra 
lngilizlere teslim olmuşlardır. 

HABEŞ KUVVETLER1 
A1i~ababa, 9 (A.A.)- Röy. 

ter aJansmın hUSUfii muhabiri 
!bildiriyor: 
Habeş cenglverleri şimdi AdL 

sababa'nın §imalinde Aınba.
a:lagi dağlarında Hint kıtaların. 
dan ancak 30 kilometre mesa.f e
de bulunınaktadı:rlar. İngiliz 8\4-
iba.ylarımn kumandası altında 
hareket eden Haıbeş ~<>'fı.ver _ 
Jeri Toyçlli geçidinin 30 kı1amet
re mesafesinde kfiln Ma.rşuyu 
zaptetmişlerdir. Bu noktada. şi
malderı ilerliyen Hintliler ttaı. 
yanlara Ambaalagi mmtakasm
da. hücum etmişlerdir. İtalyan.. 
la.r dağda şiddetle mukavemet 
ediyorlar. ~ ~\ 

Anadoluya göç 

Tren yolu ile 
nakliyat yarın 

başlıyor 
K-mdi arzulartle lstanbuıu terket.. 

mek tstlyenlerln sevklerine yarm da 
devam olunacaktır. 

Yann biri dcnl.ıyolu ile Karadeniz 
mmtakaııı yolcuları, diğeri de Hay. 
darpa,adan kalkıı.cak tren ile Gebze. 
İzmit havallsl yolcuları olmak Ur.ere 
iki mecca.nl yolcu ka!tıesl scvkedlle
cektll'. 

Bilindiği gibi ya.mık! tnm n.ııkllya. 
tı mocca.nl Uk demiryolu nakllyatıdır. 
İlk tren ynnn saat H ,40 da Haydar. 
p~ndan kalkacak. Gcbzedcn itibaren 
İzmfta kadar olan meccani yolcul&n 
alacaktır. 

Tayyare ile asker 
nakline çabşllacak 
Lol'dra, 9 (A.A.) - DeyU Meyl ga· 

zetesia'.n askert muhıırrlrl orta şark 
barektıtma. dair yazdığı bir makatedo 
Almanyanm mümkUn olduğu kadar 
TUrklyeye ve bilhassa bu memlekeUn 
en kuvveUl mUda!na balbnx te§kll 
eden ve §imali garbtde Ça.nal[kaJeyl 
muh&faza eden mc§hur Çatalca hattı· 
na ta.arnız etmekten çe.kWceğf netl· 
CM1ne varma.ktndır. Bu muharrire gö
re Almanya Surlyeye tayyare ile la· 
taat nakletmek suretiyle TUrklyeyt 
bertaraf etrncğc çalışacaktır. Fakat 
İnl;'fltere Kıbrısı tuttuğu gibi ussn İ~ 
kendel'iyede bulunan İngiliz filosu da 
bu taratlardnkl sulardn harekll.tmda 
tamsmiyle serbeat bulumnaktadır. 
Bun:ı mukabil Ada.lar denlztnde va· 

ztyet başkadır. Çünkll bir adadan di
ğer ada.ya Pire gibi sıçrayan pike 
bomlxı.rdmıan ta.yyareleri bu mmta.· 
kada mUthlf bir tAbiye kuvvetine ma• 
llk bulunmaktadırlar. Muhakkak olan 
bir §eY var ki o da BalkADlardıı top· 
la.nnırş elan bir mllyon Almanm uzun 
müddet Atıl kalacağıdır. 

LONDRADAKt D'OŞONOELER 

Londra, 9 (A. A.) - Burada 
bütün gün uzun uzadıya mlinaktı• 
§& edilen mesele, Frar.sa daha 
doğrusu amiral Darlan tarafından, 
iş blrliği siya.setinin Lavalsiz de 
tatbik edilebileceğini ispat ctme-k 
maksadile ne gibi tavizler yapıl • 
nuş olduğu meselesidir. Üzerinde 
en ziyada alaka ile durulan nokta 
Almnnyanm yakın ZllJilanda. ynkm 
şa.ri<taki harekltma dfvam -ede • 
bilmek için Surlyedc ha.va. üsleri 
elde eQ4> eıieJQ.iyeoeği noktasıdrr. 
Almanya Balkanlarda kazandığı 
muvaffaloyetlerden sonra başka 
sahalarda avantajlar elde etmeğc 
teşebbUs etmeden önce gayet ih
tlye.tlı hareket mecburiyetinde bu 
lunuyor. Bunun sebebi deniz kuv
vetleri baknnmdnn bariz bir su -
rette zayıf olmasıdır. Bununla be
raber lbu rnmtaknl:ırda bUyük ha
va kuvvetleri tahşit: etmiş ol<luğu 
için, havalarda hfildm olınaması • 
na rağmen, bu husustaki ikB.fi te
f evvukuna güvenerek <:üretkAmne 
bazı hareketlere teşobbUs etmesi 
ihtimali vardır. Bu cUret.kurane 
hare!ket geceleyin tayyare ile as
ker nakli gibi bir teşebbils olalt
Iir. Adalar denizindeki Alınan Us. 
leıi ile 12 ada. üslerinden Suıiyeye 
olnn mesafe bu kısa geceli mev -
simde ibile bir'kaç saatte kolayca 
aşılacak kadar kısadır. 

Amerikaya verilen 
Alman notası 

Yabancı vapurların mü
saderesi protesto 

ediliyor _, 

Almanyay8 
sevkedilmi~ 
Kudüs, 10 ( A.A.) - RÖ~ 
Orta. şarh-ta. 'bulunan #. 

yettar Yugoslav mabfiU 
gelen haberlere göre 
Sıri>istanda bulunan Bulgıı! 
kamları yeni rejime ka.rŞ! 
halcfet gösterdiltlerini 
ederek belediye reislerini: 
paslan, muallimleri ves3lr 
best meslek eri>abmı Jtll 
ettirmişlerdir. Bundan 
Yugoslavyanm orta ve :>~ 
fmekteplerinde o1nıyıa.n ı• 
erkek ve kız talebe tev.kiI 
rek Macaristan )ıoluyla. 
yaya sevkedilmislerdir. - -
Yugos!av kabin 
Amerikaya bir he1el 

gönderiyor 
Kucliis, 10 ( A. A.) ...

Şarkta bir :inahalde içt.rın' 
Yugoslav kabinesi ya~ 
mek üz.ere A.nıerikaya., 
Sirp ve Slovenlerden mU't 
bir heye.t göndermeğe 
vermiştir. 

-------ıor-----_.,.-

İ n g İ Iİ Z l 8 r İn bir a 
gemi zayiatı 

488 bin tonluk 106 
vapur 

Lomlra, 10 (A. A.) - F 
bildirlldiğine göre, nisan ll~ 
de İngiliz ticaret vapuru 
cem'an 488.124 tonilAtoluk :1~ 
purdur. 

-----ıo~--,.......,.-

1 R AKTA 
" (Bnş tarafı l ıı'6-

.Basra, 10 (A. A.) - '13:.4' 
lrnknı muhtelif mmtsJt~';J 

B~raya gönderilmiş olaJl 
kadın ve çocuklnrmm bir' 
Hindist.ana gönderilmiştir•~·(' 

Kııhlre, 9 < .A.) - orts :.:1 
glllz kuvvetleri umumt kartft· 
tebliği: 

Irakta: ı~ıtalanmız l{ab~ 
hAklm yaylayı işgal otmı§le~_.; 
g(lde ınnızcmc fktlnamı hare"~ 
vıı.m etmektedir. Alındığı dlll1 ı 
liğde kaydedilen t.oplardıın ıı-f' 
::nlkdarGa her nevi maızeıne 
edllrn!.5tlr. Bu arada, Hıı.bb8D1~ 
arruz etml§ olnn Irak ordııflll' 
klye unsurları Amadl ve ~ 
çekllmt§lerdir. 

Devriyelerimiz bu Ud :ınaıı-1 f 
mctln.1c faaliyet göstermişlerdi ı 

Basra bölgeslııde d&b& r.»" 
kfınet cart olmU§tur. ~ 

İKİ lTALYAN Zı\JJJ:J" 

lRAKTA tf)1i 

Va.5lngton, 10 (A. A.) - İtima
da değer haberlere nazaran Al • 
man hükumeti yabancı va.pu'rıarm 
müsaderesi hakkında Amerlkaya 
verdiği notada ilk defa olarak A· 
merikanm İngiltereye yaptığı yar. 
dmu bahis mevzuu atın.iştir. Z:uı
nedlldiğine göre Almanya Ruzvo!
tin yabancı vapurların müsaderesi 
için haklı bir seibep olarak fevka
lMo bir vaziyet ilori sürcmiyece
ğini, çü.nldl !nglltereye Amerikan 
vapurle.n verilmesi yüzündendir 
ki Amerikan vapurları miktannın 
nzaldığmı iddia etmektedir. 

Ne\'york, 9 (A. A..) -

Press'ln bildirdiğine göre;., 
rütbeli iki İtalyan suba)'lr 1 
kilmetinc askeri müşaı.rirı.11' e 
üzere Ba.ğdndn muv~st 

erlin 
bombardımanı 

tir. 
<r _,/ 

Papagos. 
tevkif edild1 

Londr&, 9 (A..-\.) - otJ: 
Atına radyosu eski -JI 

neye atmak m buriyetinl Iılsscdi · 
yor. nı aennleyb mfor iimldlnl 
Jmt'i arette k&ybetml~. Çün iU 
fuı.rbin 1918 senesine kadar devam 
cdooeğlnt Dk da1ıika.da ke8tlren tn
ght.ere hamiaıuyor ve gf ttik~e da• 
h ianetfenfyor. Artık Almanya 
için nndmdder f'eJiketten lnırtul. 

ıru.s1 idarelerin kurulu§u.na ait lasıı. bir 
taribı;~yl mUteal:lp bu idarelerin tn!ı· 

ııia edilen bir kızmı vergilere rağ'tlıen 
kcndtlerlnc d~n hizmetleri ifaya 
lmktln bulmamakta olmıılarmm sebep 
Serini anlatmq Ye buna. bir çare bu
lunm9"ı li.znngefdlğinl .Oyleml§tlr. 

Bıı sene imtihanlara erken ooı:ılan. 
muma. ratrınen neticeler memnır.ılyet 
verici nıahlyettcdlr. Bu vaziyetin ıın. 
de lstarbulda de~. blltUn yurtta. dıı 
böyle olduğunu .cöylfycblllrlm. 

İkinci tren öbllrsiin hareket ede~.k.. 
tir. Bu katar da Ad.apazarma kadar 
olan yolcuları aınca'ktır. 

Tren ne nakliyat, yarmdo.n itibaren 
bfr batta devam edecektir. Pr~a 
göre hergün &ydarp&§&dan bir tren 
tahrik edilerek meccanı nakliyat 18 
maya."\ kadar biUrllecektir. 

(Da, tarafı ı ncfde) Papago~la hariciye ınnste~ 
tevcih edilmiş ve bir şclıre infilak d!fdn ...-~ diğer must.e§atı.ııı' ~ 
va yangın \bomba.lan at.rn ~rdır cdildiği.ııl blldlrmektcdir. p0 

mağa Jmkln bbnalDl§tır. 
llüsc)in c.Jılt ı·ALÇIN 

Dab!Uye Veldlf FaDc Oztra.k, istik· 
rum nlçiıı :yapıldığ'mı uzun usadıya 
Ye etraflı dellllert7Je izah ettikten 
.aonra. kamm ~ ~ri o
kunmu, ,,.~~ 

BütUn:eme ve ikmal lmtuıaıııannm, 
her. sene olduğu gibl bu yıl da e;y'lQ.l) 
ayında mı ya,pılacağmı soruyorsunuz. 
Bu hususta henilz Jeğigmlş bir aeY 
olmadığı gibi verllmi§ yeni bir kamr 

d~ 

Yarın trenyolu ile 1eto.nbulda.ıı ay. 
nlacnk :ilk ka.fiknl.n mllrettep Jlllktıı
n 1 ~~ .~-ddl_r?. 

Sivil halk nrasmda telefat vnrd~ hUkıımeti Almanlarm cJJlrll• ~ 
Bazı düşman tayyareleri ~rU~ bakkmda Almanyaya ıtatf' ~ 

ne gelmeğe muvafofık obnuşlnr • rik suçundan takibat yııP8 tl f"~1 
dır. Bir mahallo bombal'dmınn e • Yun.anlstanda tn~e vad>-c Jf"J 
di.lmiştir. Askeri ha.sarat yoktur. daha zcynde fcnal~IJınnıttıJ'!:" 
Bır ev yıkı],ınış. ~aç ki§j, olm~- gllnd" 125 g :."em ckınclt tıi tür., "" 125 ~~ nıakanıa~cgw'" 
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Dua edelim ..• hmle dede& .eytrel ftlQ'e...., 
Jlıl kalem•. Ultenlfzm ..__.._...__ 

ela evvel, guetemde <• ----., 
~ '-liıyor) eerlevlıuı &ltm- belki ba flkrtmlze itiraz ederek: 
.,. lılr Jiüer çıktı. Bu satırlar, .._ '"Devlet timdi de kasaplık mı y.. 
N pıtlte'dıjl ile mücadele •va. pacak !.." di)'eeeklerdlr. FlllW; on
... Nrimbclelll e& n.tmm ıo lana lthuı yeniz ve ••mc1ır. 
..... aealıyaeağr ve kom&!f fi· Çtinlrtl, tlearet ahlila bonbnat, 
~- da mahsüıl bir §ekilde tefessüh etınlt, ticaret, yüzde bet 
'etltjti mlljdeebıl veriyordu. Jtb, yllzde bin kir p1'81181pine da-

"'9nclıye kadar, eti ucuzlatnwlr yanmıı old•lu için, - memıeket.. 
llltt.&n 6alemek için yapılan ~ te ekOllOIDlll hayat IU'tluuull ln
~ler mti11pet bir netJce ver. ldşat bulınMı bakımmdan - hü • 

::_ dttl. Buu sebebi aeydl ! .. kiuoetln ba PM itlere de el koy· 
~ ptlrmek, etleri tevzi et- ... , 1kımclrr. Böyle birtblrtnJ ta

~ h..a ellerde baluadağu 1- kip edeodl tedbirlerle, nihayet ar 
• ... eti ,..._., ylyordak! •• Mü. naz, yani kolay ,.e rahat, yani re
:- Bleafaaılerl olanlar, hükflme falı getlrea bir hayata kaV11,.W.. 

aldtiı tedbirleri akamete uğ- llriz. 
~ ıtert mi durmuyorlar • Etin aeusuyacap mljdesl kar· 

r.. şrsmda seviniyoruz. «;.'Unkit, tstan-

.. 
~ etin pahalı olmuın. bul, etin en çok haft'.andığı bir pl

ba lt&retledljtmlz noktalamı yasadır. Ucnzhık hemen 18Uhlik 

::..._ te.lrl olmattur. Hatta bqh mUdan il.erinde de tesirini göste-
imll bunlardır. ret"ok, ucıulama ke)·flyctl hayvan 

• l(~ıl 

lraka 
Mihvercilerin 
hava yardımı 

mümkün 
müdür? 

Yirmi altı senedenberi dost ve 
mütttfık yaşayan Irakla Büyük 
Britanya imparatorluğunu muha
~ım vaziyete getiren sebeplerin 
başında mihvercilerin parmağı 

bulunduğu göze çarpmaktadır. 

Yılda on beş milyon ton petrol 
veren bir memleketi, motörlü va. 
sıtaalnuın ve zırhlı krtalannm üs
tünlü~ ile karalarda harbi kaza. 

..._ llllkfunet, timdi ne gibi bir tt'd- cılıkla geçinen mmta.kalaronız i• 
~ alarak, eU on kuruş eksiğine çln de hayırlı netleeler doğura • 

~! •• Bunu hmüz bihr.!- caktrr. BunlanlH ~·.a, hle ol
·~ F~t, bu hnbcrden şwıu mu a h:ırtarta bir. fAldr vu,·alara nan bir ordunun istismar etmesi 
aaı-- da et r:l"'("bl1ec<'k. bir kJ~qn ha"• te~bbi!sü mutlak olarak düşünü
:-ı,oraa ki, bu ı,ın r.ı.dil\al bil' 

fdtd kıl'\ yüzün<- b!rn'& kan gclecı ' tir. j lebilirdi. Hasım ordulannın böy. 
<' halilne doğnı adım atını, 

""-ayor. Dt13 eckHm, ucuzlama karan ça le bir ~vantajı kaptırmamak gay-
.. yolda ytirilnürkea, yapıla - bu7c tatbik meyldlne konulsun, ka• retiyle hatekete geçeceklerini de 

~.,-~gine şr:.-y, et i<dnl madra _ rarlann sul't'tl ancak defterde ' mihv~rcilerin tasarladıklan şüphe 
.._..,.... ellerind~n aJ:ırak limme kalmasın , .e bl'& de şairle beraber sizdir. Bu vaziyet karşısında Irak 
-..., haykrnnıyalım: !I ve İngiliz kuvvetleri çatıştılar .. tık 

aatSne çalışu hususi bir mi!. N' k f eli · 
"'-eae ha?lne getlrmt>lldlr. Amme ızam, anc~e!te~:\'l,;~~~t: ı muhasamat hava meydanlarına 
1llıfaau bahis mc\Zuu olan >er. LAEDRi karşı yapılan topçu ateşleri ~ 
------------------------- bombardıman baskınlıtriyle başla. 

*tarp Okulunft hava~• subay yeti,tirilmek üzere 
t\,iJ liseden mezun olanlann kavıt ve kabul 
\rtlarw 

1 - ~ ~arunıuk lmtlhaıım1 •ermiş ?Ulunmah. 
1 - A.ldılclan '\tezunlyet cııpıon.alann'2ıLkl kana11t nntıı ıvı v,.v,. Mtf '"' 

"'1lunmak. 
1 - Olg'.ınıuk titpıoma tarl!'.ID~ bir ~ne-den fUla mUcıcıııt ,eçwemit 

DUlunmak. 
4 - Bat1d• dunı>nu pilotluk bt&ırıetlne müaa1t Olmak. 
1 - r._..ar, en '"Ukan 21 olmak. 

O'tı 

._ Btıllura ııava muayene ı:ıc-yetJ tar&tmda'D yapılacak mua)'ftlede saflık 
~a"I pilotluk arn:fma mUısalt gMlmlyeııler latlırıene narp okuJwıun 
~nna nrttmek gibi b.l<:bt mecourı,eı. cabl tutulm&SIU', Tapı 
attlr~r Kendlte1'!niD um.Arma Söre :nwunele~ \a-l tutulurlar, 

~ blıui ıettrtaı.ı 13 nıayıa ııMJ & ~aan...-olD'lirfit:·...._ 
tn Ullf•rllk şub!lertne m!lr.ıcaat edee~klerdlr. AtırerUk ıubelert, yaptı. 

"'-ısıa" nbhl muay.ınede mUabet oeUce alanlar evraktan Ue barp okuluna 
~ı.oelVercilr. (2&22) 

•mr• 
Bu Hafta SARAY sinemasında · 

! bllyük ve güzel ftlm blnlee 

Balalaika Madenler 
Şeytanı Nl!lLSON EDDV 

b.oNA. MASSEY ......... : 
.... l,IO • 9,!0 

<JEMR ROMllRO 

TAK SiM Sinemasında 
l'O!ı••nmdul lktla.. ve 

MARGARET UNDSAY • DICK FORAN 
GEORGESSANDERS 

7 Pencereli Köşk 
BQ)'8k nrar. llefeca:ı YfJ dellfet ftlml 

&AN rçı:N AOAM. •• ilAN'fBDI: SVININ l:SIU.aL.. BCYOK BIB 
AŞK tL1C Ntn.un .llUIAN ... CbfA.nıT-

~: KIZIL RAKASE ı~tr,::z~~e tl:d1::1 

~ t6rünllz. Busün .. t J de f.ellt:OMh m.une 

.,...... 1111' mtız&k dtblyaaı yarataa, k......._ lılr mlllell 

dı. Irak hükfunetinin Almanyadan 
a<;ke-i yardım istediği ve bilbas.~ 
bu yardımın havadan yapılmasını 
arzu ettiği ajans haberleri arasın
da yer almaktadır. Esasen mihver. 
cilerin Jraka yapabilecekleri ve 
yapmak imkarunı hulduklan tak-

. dirde te,ebbüs edecekleri ilk ha. 
reket şüphesizdir ki havadan oltr 
bilir .. Nasıl? .. 

Mihverin lraka yapabileceği ha
vadan yardım her şeyden evvel 
1 rak hudutları içinde tayya.te 
.meyd~.,-ının l~ yarar bir halde 
bulundunalmaaı w ~ kıtalan 
üfaMWn l!dldflfaa edtlml1er'ek 
düşman kara ordusunun tehdkH 
altında bulunmaması halinde 
mümkün olabilir .. Bugün için Jn. 
giliz hava kuvvetlerinin belli başlı 
hedefleri arasında Irak tayyare 
meydanlannın bulund~ malQm-

1 dur. Her fırsatta tayyare meydan
lan bombardıman edilmekte ve 
buralara karşı ve beş yüz librelik. 
ten aşalı olmamak üzere büyük 
çaplı ve yüksek infilAkh bombalar 
kullanılmaktadır. Tahrip edilmiş 
tesisat ve yer yer çukurlar açılmış 
bir tayyare meydanından dertıal 
istifa,je etmek mümkiln delildir. 
Ancak bunların düzeltilmesi ve 
tesviyelerinin nonnal bir ~ydan 
vasfı41 alacak şekilde ikmalleri e
sastır. Halbuki; Irak cıephesine ge 
tirilen hava kuvvetlerinin merkez 
sikletini teekil eden bu meydan· 
Jar :ievamlı bir baskı altındadn
lar .. 

Napolyona isnad edilen bir hi
klye vardır .• Muharebelerden bir 
rinde Fransız topçusu ateşini keP 
miş .. uzun mOddet topçusunun hi
mayesini bekliyen Napolyon sinir. 
Ienerek atma atlUIUI ve gerilere, 
topçu mevzilerine koşmuş.. Topçu 
kumandanını bularak 90l'lllUI: 

- Neden &tef etmiyonunm?. 
Topçu kumandam biraz dQşibP 

dükten sonra cevap vermiş: 
- Hqmetmaap .. Ateş etme

meklillmiıe tam iki yüz lark bir 
9ebep var .• 

lnu'lı&ran 1aı1a ...... ıann u1a"11du alld1lll ı mömtema mm ...... 
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• 
""'*' İ/llAN" 

Türk ddi kurumunun sevindiren bir eseri 

Yeni bir imla 
kılavuzu bastırıldı 

Dille uğraşanların fikirleri 
sorulmaktadır 

~
111 <Bat taralı 1 Dehle) olan oı:urlarımı.zın dtl§Undilklerini eı. 

1 
yoluada a&ılmq clcldf ve 99111llyetll den J'eldlğl kadar çabukJukla Kuru. 
bir adım olarak &elMlkl e&alektıeilrler. mumum bildirmelerlııı derin aaycııar. 

Türk dD kuru-- ı.ı laarekeUnden la dllenz. 
dolayı w,ekldlr ederken. kitapta ile.. TUrk~e lmll kurallıın, tkl kuma 
rlye etlriUen nokta! nauıtan da olmr ayrılmıştır. Birinci kwm, Tllrk aa.. 

- Nedir o sebepler?.. yucularrmu.a bllcllrmek lall70fUL 1 lerinln y,enel lmll kurallandlr. TUrkoe 
- Evvela barntumuz yok.. Bir kere bu nok1al nuarlar ve,. ı 91:iEJe.nk imllmızm hiçbir gilçlllltı ol. 
Napolyon elini kaldırarak topçu bunlardan budarı ml\ew1m .. ,.. _. 1 madıfı bu kurallardan da anlqd. 

kum1ndanını susturnwş: ~ dahi olMlar da)'aDllM clellllert. • maktaclJr. 
- Yeter. demiş .. Geri kalan s~- ml•akapHı beUü lııualann yerlerlnl ! Bu krama fimdiye kadar n.rao.._ 

bepl . .. · keaclllerinclee daha kuvvetli ftldrlere tmlm.t.D'Uf olan büyük harflerin ~ 
en saymala luzum yok.. An• terketmelerlnt mucip olacıak, Nyle ıanw,ı kurallan da katılnup. 

laşıldı.. j ol.mua blle berinde blrleflleeelc aolr. tkıncl kuınn, d11lmlsde Jrnllendw 
Havacılık bakımından Irak top- tal naunn eelleltlertndN --. ..... yabancı ıı6ılleriD ösel gereklertm ... 

raklan üzerinde inişe müsait ve oekUr. t' uıı ,.._.. imi& kurallarına kabl •• 
hattA buralardan vazife alacak bir- Kitap~,...._... dl7W ld: wuncla k&lcbltmra özel imi& bnıl. 
liklerin havalanmalarına imkAn ··tık denemelerin wrtmıertne san ıandl ... 

kUçUk defifUrmelerle yent Tllrk yuı. 
verecek tayya:-c meydanları ln.'
lunm:ıdıkça mihverdler en geniş 
mikyasta yardım fırsatı bulmuş 
olsalar bile malzemelerini uçarak 
sevketmeleri kabil olanuyacaktır .. 
Kaldı ki, Irak bir taraftan Mısır 
topraklan, diğer taraf tan Suriye 
ve bitaraf olan diğer memleket hu
dutla.riyle çevrilmiştir. Buralara 
ancak harp d1Ş1nda kalmış olan 
ve bitaraflığını muhafaza eden 
topraklan aşarak ulaşmak müm. 
kündür.. Bu bal ise Irak yüzün
den btr iki memleketi ayaklandır
mak olur .. lraka en yakın yardım 
Afrikacfan ve Mrsır üzerinden gön 
derilebilir. Bunun için de müda. 
faaya hazırlanmı, kuwetli bir ha· 
va krtasmı çilnemek. oldukça çe
tin hava muharebeleri yaparak 
teşebbüs edilecek y.ardım mabe. 
mesi:un en az yansmı feda etmek 
suretiyle kabll olabilir .. 

Acaba, kara ordulannm küçük
lüğü "'l: lngiliz hücumları karşısın
da dev8mlı bir çekilme harekett 
tak{p~ ji6jl .. \W 'lftJt 1116 
riinen Iralan muvakkat mQdafaa
sı gerisine rnihverciler ~k kıy

metli ve bulumnasmm güçlüRQ ka 
dar ınşası da masraflı olan gerek 
nakliye ve bombardıman ve ge. 
rekse 2v tayyareciliiinin bir kı~ 
ımru göndermek ve hattl feda 
etmek niyetinde bulunacak mı
dır? .. 

Irakta kurulan bu cephenin ha. 
vacıl!k ihtiyacını Almanya fazla
siyle temin etmit bile olsa, kara 
ordusunun mağlQbiyeti takdirinde 
hAkimiyeti ister lsteme1 lngiliz 
bavaalanna terketmek mecburi· 
yeti ve bunun da uzun sQnneden 
mukadder olacaiım kestirdikten 
sonra istenen yardam yapmış ol. 
mak ne fayda temin eder.Ancak 
diğer cephelerdeki fedakArhktan 
başk'L. 
Mih~ üslerinin uzaklığı, yar · 

dım yollannın bulunmaYJ1ı, kM'B 
ordutan ite mildafaalan gi.l~ ve 
her ar. baskı altında bulunan tav. 
yare meydanlanmn tAbiyevf va
ziyetleri gözönilnde tutulursa, I
rak bilkQmetinln mihverden iste. 
dili -.. e bekledili hava ya~ 
nm ~apılarmyacaima bizi kandı
rabilir .• Ve Irak hawalanmn \)P 

fak nrbklariyle büyük Britanya 
haYaalRl'I karşısında umn boylu 
ayakta duramıyecaklanm da b!ı
tirebiliriz. 

A. ŞARKLI 

sı kanuol&§trktan aonra okullarda Ye Bu t:..ama. §imdiye kadar ~ 
den. Kltaplarmda tutuıan LrnlA alate. ilin 08•ka yolda yudıfl yabancı ,_. 

adlann lmllmm ve bir de eaki O=zn 
mi, dUzgUn ve defi§ikai.z olarak atı. 

)1 meUıaJerinlD olnmmHQH ~ 

rUp gitmektedir. Ancak, keUme -. racak 70lda kOçük ~ tnı
nunda aert lle98i&lerln, bir .-ı D• o. 
kunduklan saman yuJDUf&ID.. w 
bir de yumup.k aeMis1erı. bqbJUl 
bir takım eklerin eert ..ısl• bl. 
ten bir kelimeye yapııtıtı aman •rt. 
letmeal yolundaki iki yam kuralı, ga. 
setlerde ve özet kitaplarda kimi kul. 
!anıp kimi kullanmamak yQsünden 
yeni tılr tmll iti birkaç yıldanberl or
taya Qrkmıt 'bulunmaktadll'. 

19:?8 de hazırlanıp budmlf olan lm. 
Jl IOgati de tükenmLt oldufunda.D, 
Kurumumua yeni bir :tmıa. KJl&YUSU o. 
!arak bunun ikinci bir baaıanu 1911-
maktadır. Bu yeni lml& KılaVUZUftUD 
bqına konulmak ve dillmlaiD )'Ul8I 

üzerine bllir bilmez Dert atırtı1f'D do. 
ıUnca\orle kafalarda dolan llldlMırl 
ortadan kaldırmaya yaramak IPl 
lmlA kunllanmııa da lmac& tGpla•ak 
latedlk. 

Bunlar Uııertnde beıiaaD&'l dQf8Dcell 

Bremen ve 
Hamba g 
Yüzlerce lqiliz 

tayyaresi tarafından 

Ağır bir hucuma 
uğradı 

Büyük 
yangınlar cıktı 

Loadra, 9 <A.A.> - Hava nea
retiııin tebliği: 

lngills hava kuvvetleri tarafm
dan ılmdiye kadar Almanya imi • 
rlne yapılan hOcumlarm en tldd•t
liai olan bu ıeceki hücumda Ham.
burg ve Bremen en fiddetll akın
lara hedef tetkll etmiflentir. Ha· 
va güzeldi. lnıtılz tayyareleri Pcl
detll bir mukabeleye ralmen~tl
cumJannı muvaffakıyetle yaparak 
Irat! neticeler elde etm.lflerdlr. 
Yllbek IDftl&k bcıllımlan atılmlt 
ve denlz tezglhlan ile Hambur
gun ve Bremenln aanayi mahalle
lerinde bllyü.k yangınlar çıktılı 
glSrUlmilft.Or. 
Diğer tayyareler Berlln ile l'a

den araaıdald hedeflere IJman. 
yanın flııpal1 ıarbieindekl dJler 
hedeflere ve A1maD ahllleri ara· 
ıında n-1iyat yapan vapurlara bU
cum etmişlerdir. 

DUn No"eç aahlllerl açıklarm
da ı6rUlen vapurlara da htleum 
edilmffth'. Bir Alman himaye ıe
mlsl yana yatmış olarak ve aln
ler içerisinde bırakıJmllfbr. 

relerL"\l g&terir bmilmler btd• at•~ 
Aynca bir de noktalama lfanıGlıll 

lmml Jııamrtanarak bu Jnıranara ._ 

lenmlftir. 
Bura4ıi g rülecek kurallar, beDtlll 

Kurum Genel lılerkez Kurulunca lıQ,. 
DUfllhıp brarlqtırllllllf dellldb\ .... 
lan böyle 1ılr &ı..,_,. olarak ...._ 
mm, Kurumummwı 6tedeDlıerl ı.. 
ifte yapmıya çallftılt gibi. bu )fte dl 
ilgili herkesin dtı,onceıdni «Slaenmelr 
iOiJldir.,, 
Yarmılaa .... ._ parta ~ ,.. 

retıellmklııalmlie ............. 3 
rl ............ 8.ea1nde IDf'IClll .... 
..... --..... o ::fa .... ,. ...... __ ..., __ UAI_ ...... .. 
lelllllll..-~de-h .... ................... 

Tuallllıl .. I' ~eMıflll'bıılllll ,....... 

Amerikanır 

kararı 

bekleniyor 
Ruzveltin Ç&rf&mba 

giinü aöyliyeceii nutuk 

Vaziyetı 
aydınlatacak 

v......... . (A. A.) - R61-
t.er: 
~ anm kam8.-ıda be 

-.dJlı .ter Vq.lnctonıda CJQk bil 
)'tul 1ı'P memmmi,et uyandmmz. 
tir. llmdl blttla meMIJ....... .,. 
rlllll• mewalar AJD.. ,.. 
landa ne yapna• ıl.slmpJdlil et • 
J9fmda topl•Pm1Nı:tadlr. ~ 
nnm fikrine &&'e, mtlakere w 
mtlnabp deweei .aratJe 8aD& ~ 

mek tızeredlr. Bu deft'e - -. 
dlll mman Amerika fU Bd ....._ 
da 1*tai "8ımek •• , ........ 
lwıacaktır. Ya .AmerJJraa mftdaJııe
le .imkinlanm bertaraf tftmek ya. 
but harbe girmek lbere llU'lh lılr 
karar almak. 

Ytllmek memurlar ve Mir tM
.tyetıer arumda hAklm olan llllM 
nuann Rmvelt harbe mUduale 
eclilmell bere direktif verdlll 
takdirde etkin umumi.yenin bU
yllk blr ebe-riyetini kenc!iafte be
raber bulacaktır. 

Nnyorll, 9 (A. A.) - llZSyter: 

GUndilz barekltına ittirak edeL -------------1 bombardıman tayyarelerimizden 
Yeni nepiıat ıo u, gece harekltma lltirak e

denlerden de ı ı dönmemlttlr. 

Ruzveltln gelecek c;arplllh 
Panamerikan blrtitfnde .ısyttyece. 
ği nutuk ll&bınnzlılda beklenmek • 
tedir. Zira bu nutkun Birl8'ik A· 
merikanm harpteki rolU hakkmda 
fikirleri aydınlatması milmkUn bu
lunmaktadır. 

lalim • Türk Ba pce Mbil lel'rildae meuup 
tayyareler Salnt Nuaalre deniz· 

Ansiklopedisi altı üaeilne bilcum etmJelerdlr. 

13 öncll aymr ~intişar DOn İngiliz avcı tayyareleri 12 
düşman tayyareal tahrip edllmlt-

etmlfth'. Bu aylda. tari· tir. İki İngiliz avcı tayyareai ta. 
hinin en tıoy9k kadim olan Ha&. tır B lard birilllnln 
reti AYfle bıktmda Omer Rlla ~rtuİm:ıur. an pilotu 

Doğrulun mtlıim bir yum var- Dlln pee dtlf8ı1llen tayyuele. 
dJr. SeNhinden olmı AJlfelerle ıin ceman 12 ye halli oldutu t-
KJl"lm &.nhfmdaki Ana SuL ıı.t edlJmltffr, 
tanlan dair V arpa tlniwrllit.e-
aindeki Kmm ~ne alt vml. 
kalara m8Btlmlden bymetli ma
ıama.t wırtlmiftir. Ta9Yfri Et. 
k1rda1d Ahmet atE!fli tec&vtlııft. 
ne de ''bir tecavbUn icJyOlü• Ji· 
Jl9 cevap nrdır. 

Dünkü ibracabm•a 
DDnldl ilıracatm yektnu bir 

milyon liraydı. MUteaddlt mem· 
leketlere mutat mallar wdın..._ 
tir. 

N evyorktalrJ kanaat vasiyetin 
•imdi meseleyi yalım relaleumbu. 
run halledebilecefl ve mDJete ta• 
kip edilecek yolu g&ıterebflecefl 
bir !",aflıaya g1nnı, oldufa mertrr. 
sindedir. 

Hincliçini • Siyam 
anlatması imzalandı 
Tcfqo, 9 (A.. A..) - Fransa ile 

Sl)WD anamda sulh muabedeet 
badn Totyoda ımaıımnııp:rr. 
l'IUllS lllmUçbıW ile 81,.m ara• 
illada ~n hadut lltRlh Japon
)'aDID yaptıiı ta..-ıt ....ıan dr• 
billacle balledlhnltttr. 
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C O J, O :'.\I R A KOL O l\İ' HA tanbullula-·a 1urdu t1nıtı1oruz 
P. Mfrimec 

-48-

P. Mtrimee 

-48- MA~DöN 
I. I..c maire tlrnit parti de r<'tfC 

ıcttrc, lorsqu'ıın noun•I i'nddcnt 
\Ült eıompllquer l'affnirc. 

2. JA} bandlt ı\~osttnl f~rhit au 
proourcur du rol pour se ftlafndre 
qn'oo ciıt contrcfait son ecriture, 

et jct6 dcs doutc-. sur on carnc
te.rc, en Jc fııisant p:ısscr1 pour un 

homme qul trnfiqwıit de -.on in· 
lluenoo: "Si jc deooU\·re le fall!ı 

salre, dlsait-11 en tcnnlıın.nt sn 
lcıttro, je le punirnJ excmplnir& 

~. 

1. Belediye reisi bu mektubdan 
istifade etmek ilzcreykcn vuku-ı 
gelen yeni bir hadise davanın ren
glnJ değiştirdi. 

2. Haydud AgosUni kraliyet 
müddeiumumisine yazısının taklit 

l\Iardın cenubu ~rki Anadolı·. 1 razi teşkil eder. l\Iardin<lc öyle 
daki t>üyük \'İlayctlcrimizden bi- belli b,;~lı bir akar • u yoktur. Ar· 
ridir. Mardinin cenuounda Suriye cak Dıcle \'C Fırat nehirlerine a
ve Irak. garbindc Diyarbakır ve kan dt•relcr Mardini sular ve ol· 
kı<;ınen t•rfa. şimalinde de D:yat• dukça mühim ovaiar vücuda geti· 
bakır vardır. 40 - 42 tul 36 38 rirler. Bu ovalar fevkalde mün 

müteaddit ilk mektepler vardır. ı men iman imkansızdı. Bu bakını 
Bu mekteplerin pek çoğu Cumhu· dan bugün Mardin tamamen mrı· 
riyet ı!amndan sonra açılmıştır. mur bır şehirdir, diyemeyiz. Fa· 

SIHHAT tŞLERt: .Mardin hal 
kı Curr:huriyct devrine kadar bir 
türlü temizli~c alı~mamı~tı. Pis
lik ço.t olduğu için ha~tahk da çok• 
tu. Fakat Cumhuriyet devri her 
sahaeıa olduğu gibi sağlık ve srh. 
hat r..'\ha"-ında da Mardin<le çok 
ileri !ıamlelerin ilk adımı oldu. 

knt Cumhuriyetin on sekiz yılı ı· 

çinde yapılan hamleler şayan' 

takdirdir ve zikre değer. 

J. İl etaJt cla1r qu'Agostinl n.,a-

8Bft pohıt krit la lettre mcna· 
ıtcanto &11 malro; lcs Jclla. Rebbia 
.en acıcusaJent lcs Banioini, et \ice 
~ı 

4. De part ıct cburtro on ee\a.. 
tit oo ıncnaccs, et la. justir.c ne 
6aftit de qucl côte trou,·er les 
~M. 

5. Sur ces c ntrefaites, 3 le oolo
GhlHucclo fut e."!688Rlne. 

6. Void le faits tc~ qu'll! 
f'Ul'Cllt etablis en justit:e:' Le 2 
Miıt ıs .. , le jour tombant deJ~ 
la !emme fadelclnc Pietri, qui 
portnit du gnı.ln a Pfotranere., ·ıen
toodit <lem..: couıttt de feu tres rap· 
proohes, tires, commo n lal fiCID. 

binit, dans un chemfn crcox mo
nant au 'illa.gı-, İL emiroa oent 
oinquantc pas de J'endrolt oU f'Jlc 

se trou\'alt. 

7. Prcsqnc n.thsltôt elle \it un 
hommc qul couralt, en fie hais

sant, dancı un cnticr dPS \i~~. 

et .-.c diri~eait \'Crs le 'il~e. 

8. Cet h&mmc c;'arreta un hs· 
tant et sc rctouma; mal lıı dl ... 
tancl', cmperlın in foınmc Pietri 

de distinguer ses tralt .. , et ~l'ııll

lcurs il n ·ait a la OOOC'he unf> 

fooille de 'igııc qui ini •·aclı.'lit 

)H'OSQuc· tont ltı 'isaı;P. 

9. :tı fit cJc la main tın ... ignc a 
mı camarad<> quc le t~.moln n~ \it 
paı , puis di<;~rut dans lcs \i~cs. 

lf). J.a fonım<' l'ietri, ayant 
1alssC fiOn fn.rdrou, monta le sen· 

:t.ier en courn.rıt, f't trom n le oolo · 
net dclls Rebhi:ı. baJgnc'\ dans "flfl 

BaDg, pcrce de dcııx <"oups de fou, 
ma· respirant f'ncorı-. 

11. Pres de ıuı Halt -.on fııidl 

ehargc et anne, oommP ... ·ıı s'Hait 

mis en dHcnsr. coııtrı• unf' ııer. 

fiOnne qui l'nttaqua.it en facc nu 

moment oıi onc nntrt• '" fr:ıpıı:ıil 
par dcnierc. 

edllnuş ve nüfuzunu saUlık bir arı daireleri iizerin<ledir. 
meta halinde tutan bir adam gibi Mardin \'ilfıyctinin dokuz kn1.<> .. 
gösterilerek karokteri hakkında sı vardır . .!\1crkezi Mardinin nü

~tipheler uyandırılmış olınnsından 1 fuı;u ;j6 bin kişidir. 
':likiıyct etmek üzcrt> bir mı>ktup Kazalannın ismiı Midyat. Scı· 
yazm~tı. :Mektubunu: "Eğer sah- vur, Derik, Cizre, Gcrcu~. Nuc;;a~·
tcklirı keşfedecek olursam onu il"- l)in. Kızıltepe. ldil ve ~1azidağ" · 
ret vereeck bir şekilde cezalandı- 1 dır. 
racağun" diyerek bitiriyordu, 11ardine gıtmek için ihtiyar olu• 

nacaK yol hiç şüphesiz kara yolu-
s. Ago6tininin belediye reisine dur. Haydarpaşa - Diyarbakır 

tehditkür mektubu ynzmadığı apa- i hattiylc Mardine gidilir. 
şikArdı; della Rcbbia'lar bu hu- 1 
susta Ba.rricini'leri, onlar da mütc- IKL1M1 VE HA VASi: Gün· 
ke.bilen della Rebbia'lan ithıım c- düzleri 36 derece tabii harare~. 
diyorlardı. 

4. İki taraf da biribirine tehdit
ler savuruyor ve mahkeme kaba
ha.tlilerin hangi taraftan oldu~u
nu kestiremiyordu. 

5. Bu esnada 
öldürüldU. 

albay Ghilfuccio 

G. tııtc mahkemece teısblt edi

len vukuat §U: 2 Ağustos 18 ... , 
gün batarken Pietı-anera'ya zah'· j 
re götüren Ma.deleine Pietrl ka
dın pek yakmdıın, kendisine kas.1. 

baya giden çukur yolda, tahminen 
bulunduj;'U yerden yüz elli admı 

ötede atılmış gibi görünen iki s!
li'?.h sesi i!}ittl. 

7. O anda derhal bağlar lçlnd<'
ki bir yolda, eğilerek k~nn ve 
kasaba yolunu tutan bir adam 
J;'Ördü. 

8. Bu adam bir nn duramk gc. 
ri döndü; faknt mesafe Pietri kft
dmın onun yiizünün ç:zgilerini sC'
«:t>bilmeslne mani oldu. Ve zaten 
nğzında hemen hemen bUtUn yilzU
nü gi:r.liyf'n bir asma yaprağı tu
tuyordu. 

9. Şahidin göreml'diği biı nı 

kndaşma bir el işareti yaptr, son
ra nsmalar arasında kayboldu. 

10. Yükünü bırakan Pietri kP-
dın atikayt k~ra.k çıktı ve iki 
siliili darbesi almış, kıınlnr içinde> 
yatan, fakat henüz nefes nlan al .. 
bay dclla Rchbia'yı buldu. 

1 J. Dolu ve tetikte duran silahı 
yıı.ınnda duruyordu, sanki bir bn•
kası arkndan \"lıı'Cluğu andn ccp

Jıcden hücum cdc>n bir §ahıza kar
şı müdafaa vaziyt>tinl nlm15tı. 

Ha-tta Cizre kasabasında hararet 
gölgcı1c 48 e kadar çıkar. 

Buna mukabil l\fardinde kışlar 

da so"'uk olmaz .. Pek nadir olarak 
ühunetin sıfırın üzerinde beşe 

kadar c!ü~tüğli görülür. 
Mardinde arazinin dörtte üçü 

ziraate elvcri~li olan ovalar ve 
yayla!archr. Diğer krsmı dağlık a-

(Bu &ütunda okuyocııtanmızm gıı-

1.etcmlz ynnındakJ kuponla blrlikte 
~öndcrCC('klcrl 

EVLENME •ı·t~l\.Ll.FLEIU, lŞ AH.A • 
MA. tŞ \l'EIWE. ALIM, SATHI 

gibi tkarJ maJılyetJ hal7. olmıyan kt}. 

çü>c UAnları pıınunz. neıırolunuz.) 

Evlenme teklifleri 

• Yaş 33. boy 170. kilo 75, ayda 
70 lira alan bir hükQmet memuru bay. 
znyr!, ilk tahsilli 20.'33 yaşlal'J ara.. 
sındn hir bayanla evlenmek is~cmck
tedir.tBahı;:c 7) remzine müracaat .fı2 

• Ynş 2G, boy lGO, ktıo 55, çirkin 
ııayılmıyan, bir evi bulunan ve ev ı. 

dnresi.ıl bllcn, orta tahsilli bir bayan, 
30 ynşhrmda iyi tahsllll bir b:ıyln 

evlC!'ltıl'.k nrzusuııdndır. (Şen) remz:. 
ne 1111\:ncnat • 93 

• Yaj 22, boy 160. balık etinde, iri 

siyah ,r.ezıli, esmer. kUçllk bir apnr
tınıanı t.ulıınan, kocasından ııyrılmış. 

bir bayan ynşiylc, boyuyla mUtenııslp 
kazn:ıcı 15 l!rndan ıız olmıyan bir bay 
in ev!enmek istemektedir. (Arjantin) 
remzine müracaat • 94 

/ ş ve işçi arayanlar: 

• 17 yaşında orta Oçte hayatta kim. 
sesi olmıynn bir genç berhnngi bir 1{. 

tc <:nlHjmnk istemektedir. < Ad!\lulu) 
rem1lne mUrac:uıt 

• ıs yaşmdn orta son sınıfta vnzı. 
Cc.~:ntı c.UşkUn bir genç beş ay için 
iş aramaktadır. Kasımptışıı karanlık 

çe~me çıltmaz sokak 74 numarada 
Abdi Çıımlıyrı mllrncn.at. 

(1) Frı.IN:' pass r: ~ oJl'\n: .. !t, nrmek, kabul cltinnek, ilka rtmck, 
knbul ctlimwk. f'?l ,.;cı> ve.-=a mütf•'cabı'rn. (3) Rur crs e:ıtı·~faits, 
bu aralıktn. bu l'"nud:ı. (4 ı l·., 3l!Stice mahkemede ınnhk<'mc hu. 
zurundn. ' ' 

• Lise 2 de hlr ba \'an ta UI zama
nında <;alışabilecek bir 1ş ıırnmnkta. 

dır. ı P.N S. ı remzıne ınUrac:ınt • c;ı 

• l.iı;c ikide, g<>çen sene Zongu!d:ık 
hı t-tr ı:lrketln dosya. kayıt mem..ırıu. 
tunu yapmrş. tahsili ytızUnden itin. 
den s~'nlmı~ bir gen<; tatn z:ını:ınmda 
çalı~O\b!ıccek bir •!J nram:ıkta~ır ı S. 
övruııan ı remzine mtlrııc ıat. A~fA L t Z 

1. A--ai:'ldald <·iiml<'lrri tctkl'.; t•· 

df'rck bunl:ırn frnnsızrn C<'Vaplar 
ha;(ırlaymız: 

a. Racontcz lc>s incidcnuı des fu-

ve TEORi 

nernilles dP mad~m <klh Reblıia. 

h. Citcz plusicurs choses que 
lı- maire B:ırricini fit pour ini.ter 
le colonl)I della Rebbia. 

Otel yapılmaya elv arışh 
kırahk bina 1 

Aukara cadGehİuuı pr a.ı:kber yorintlc fc, kaliidc 
\llllar \'e aydmlık Lir bina Jdraldrtır. 

Vakit ~a.:ı•t,.si idar<•Jt;•·w~in'~ müracaat. 

""'"'eti• hn 1 

• l..!s" sonda, nılc!!I , n::ırloluyıı git
miş. Klı•ısc"iZ bir talebe a?. bir Ucret
le iş n·nm:ıktndır. Yazısı seri ve çok 
sl1zeldlr ı Celn.sin ll l remzine mnra.. 
cnat. 

• Lise dokuzdan taht~l\nl bırakmış 
19 }'O ınd:ı. kalemi kuvvetli ,.e yazı-.ı 
güzel bir genç iş aramnktııdır. (M.R.ı 

remzin" mUracnat. 
• 13 yağında ilk okul mezunu. bn. 

bası asker olduğu 1<:in ç:ı.lışmak mec
buriy"t nde kaınn. tlirkç .. sl ve hesabı 
kuvv~tll bir genç iş arn.mnktnrlır. 

(Mcrhaml't) r1.:mzl 1e müracaat. 
• Lise lklyr l:odar okumuş hı: gen<: 

herlı:ını:r! blr mlles"eseo" <:nlışnıa~ Is. 
teınck~dir T~raya da ~eler IStlu) 
remzine müraetıat. 

1 • M ıll .,·:ıı:lyetlnln bozukluğu dnln. 
ı yısile D uncu sınıfta tahsUlnl bıralc. 

bittir. E~ac:.cn dünyanın en zcnı;ı;in 

ovalarından biri olan Mezofotan· 
ya ov:!sı da bumdan ha5lnr. 

i\1artlin şehri tarihte mühim hir 
ıahir.1 anb::ın vaziyetindedir. Bu
ı::ün de biraz daha fazla dikkatle 
Marlin tarihin bir tekerrürden 
iharet olduğunu meydana koyabi
lir. 

KGLTOR: Çok yakın zamana 
kada,. Mardin kfütür <sahasında 
çok i1'.roal olunmuştur. O kadar ki 
1933 - 1934 senesine \'nrmcaya 
kadar Mardinde bir orta okul bile 
yoktu. 

Bugun ise bütün Mardin çocuk. 
tarını ve bilhags.ı kızları tahsile 
devam etmek için civar ,·ilayetlere 
gitmek derdinden kurtarmış olan 
Mardi.u orta okulun da beş yüz
den fazla talebe vardır. 

:'vlardinde merkezde ve köylerde 

B'.lgün Marclinde elli yataklı bir 
memleket hastahanesi, on beş ya
taklı tir Trahom hastahanesi ,.e 
yine ayrıca bir Trahom dispanseri 
vardır. 

Marcıin memleket hastahaneo.i 
bugün de ihtiyacı tam manasilc 
ka~ıl tyamamaktadır. 

Mardinde salgm halinde yalnız-
ca Trahom hastalrğı varga da bu 
hastahk nj$pctcn yüzde doksan
dan yüzde otuza düşürülmüştür. 

Evvelce l\Iardin ka1,alannda hii· 
kumet doktoru da yoktu. Bugün 
iw Mardin kaıalannda hükumet 
doktorları \'C ebeler \-ardır. Gezici 
sağlık memurları da. köylünün sıh
hati ile çok rakından alakadar ol· 
maktadır. 

Bugünkü Mardinde parke d< • 
şeli birçok geniş caddeler, bulvar· 
tar vardır. Parktan ve umumi bah 
çeleri mütea<ldittir. 

Mardin şehri 938 senesine ka• 
dar elektrikten de mahrumdu. Be· 
gün ~sc Mardinde tam bir elektrı1' 
tesisatı vardır. Mardinin su ihtı· 

yacı iki sene evveline kadar halle(I 
dilmi5 değildi. Bugün belediye 17 
bin lira s:ırfiylc bir fenni c:.u tc 
sisatı yaptırmış bulunuyor. 
~tardinde mezbaha, et ve sebıc 

pazarları ve muntazam bir çar-;1 

vardır. 

i\ Iardinde bütiın evlerin taştal'I 
imal eöilmi~ olduğu \'e birçoklarJ· 
nın düı olduğu ilk naza-rda gb c 
çarpai. 

Busün Mardine giden her han 1 

bır yabancı. hiç bir mahnımirc' 
his,;etmez. Mükenunel ve tcnıı 

otelleri, lokantalan, hamamlaı1 
vardır. 

'i\hminin tiyatro ve ı;inema-1 

yoktur. Bu ihtiyacı halkeviıun .... : 
ŞEHİR VE BELEDlYECtı.tK: lonu karşılamaktadrr. 

Mardin ~ri birçok yerlerde ... 
.10 - 50 derecelik bir sathı mai! GEÇİM Ş.\RTLARI: Mard· 

mıı bir genç resmi veya hususi mUes.. 
sesclcrde bir iş anyor. Taşraya da 
gider. (K.A. 25) remzine mOrııcaat. 

• Y:ış 14. Orta 2 yl bitirmiş riyn
zlycsi kuvvetli, yaz.uıı gU.:&cı blr genç 
lş aramaktadır. (Z.0.2) remzine mU. 

üzerinde kain olduğu için iman 1 zcngiıı bir şehirdir ,.e bu csehi.-d· 
da çcık güçtür. E83sen aı;ırlarc.a ha)•at ucuzdur. Topraktan ahı.arı 
hakrm~ız kalmış olan :\Iardin şeh· mah~ul vilayet ha-lkınr tamaıncıl 
rinin Cumhuriyet devrinde tam?... beslediği gibi mühim bir kı"llll ds 

mcaıı.t. 

• tçtiınal mevkU yüksek bir aileden, 
&flcslnden b:ı.şka kimsesi bulunmıyan 
her türiU kefalet! verebilir. 34 yll§ın.. 
dıı. bir TUrk genel iki Uç klşlllk bir a.

1 Uenln t-mUl.k ve akarlarmm idııresllı

yazı ve husust kt\tlpllk işi arıyor. l 
(Bny ;ı3) remzine müracaat. 

• Orta b!ri bitirmiş hesabı ve ~·ıı. 

r.ısı lcuvYeUI bir genç iş aramaktadır 
Kn.sımpn~ Uzunyol tahtafınn &0kak 

iktısat 

müdürlüğünün 
Beden Terbiyesi 

mükellefiyeti hakkında 
bir tavzihi 

17 de Nuri Mügcroğlu adresine nıilrıı- 3530 sa~,ıı Beden "J'erbiyeı:ıi kn. 

harice scvkolunur. 

Hububattan buğday ,.e arpa ç..ı' 
boldur. Baklivat ikinci dercctd 
gelir. Pirinç. ·mercimek \ e nohı 
du fevkalade boldur. Her tiirl 

sebze yeti~ir. 

l\fc5•valarmdan badem \'C uzuı11 
ilk pli!nda gelir. Ke imlik hap ıır 
b:ıkrmıı dan da zengin ol:ın :-.1ar 

1 dinde yağ, -:üt \'e yogurt da f ~\ :,, • 
!fide ımızdur. 

caat. nunuyla buna mütedrur mevzun- f ş~e bu gibi mahc:.ullcri bol o· 
• Tuhafiye mağazaıarır.dcı. çalışmış tın tatbikatta bazı vanhş tefsir· 

genç bl- tezgl'ıhtar ve ayrıca !lir de l<>re tahi tutulduğu anlnşılchi~mdnn • 
1 

" duğu h:r memlekette hayat ı)C· 

çocul< elrnaeııktır. (2009Gl numara}'R :ıtidc.ki hmmsatrn tavzihine !Uzum tabii ı..i ucuzdur. E\' kiraları O• 
tele.fon edilmesi. ı göriilmü§tilr: 

1 

fe\'kalf.dc düşüktür. Mesela ı er 
• Ya, 15, orta son ııını!~ı bir genı; dalı hır ev 6 • 7 liraya kiraln11ı' 

beş ay için bir fş aramaktadır. o: 1 - Ilcdrın tcrbiy<'si ni1.nmıın· 1 

D.A.c .. 'e) remzine mUmcaat. 

1 

mcsinin 26 ncı madde.sindeki "mün Vasa:i bir hesapla 5 ki~ilik bir r 
• 20 eeneden fazın bir zaman ter- fcrit mnhal" tabiri, bir şehir veyn i\lardinde 10 - 43 lira ile rrı · 

rllbc gôrmliş bir muhasebe<"'! ~ ara. kasabanı:°. haricinde. Olup ta. mü· kcnı.mc:!en geçinebilir. 
maktadır. Yanm gtın de çalış:ıbillr. kellcflerının bu şchn voya l:ruınba 
(Muh-ısebecl) remzine mOracnat. 1 gençlik klilplcrinin talimlerine iş-

• lR yaşında lise son sınıf talebesi 1 tirik edcmiyf'cCkl~rl kadar u;..ak
tatll ıçlnde ı;nlışabllcce~l bir I§ an?- I 1 a ku.rulu -~lr fahnkn :cıra mu es: 
rnnktadır. r.renköy Hacıhakkı sokak 31 ~escnın kaın. .., ~ulundugu mnhnllı 
numnrndıı HnlOk F..nacnr ıfade ı>lmckt.dır. 1 

•Bir lise on bir tıtlebe~ı tatll zııma.. Bu i.tibnı in'. böylo bir :>ı:erde ku· 

d 1 k •-t kt dl (O s A) 1 rulu bır Jn.brıka ,·eva rnUesscse • 
nın a ça ı-,ma "" eme e r. .• . . . • 

1 U t 
nın, memur \'I'! işçı sayısı 500 den 

remz ne m racaa . . 
fazla llie, kanunun 21 \'C nızamna. 

• Ankıırada bir bakkallve mnıta1.a . · 80 · dd 1 · ·b· · mcnın ncı ma e en mucı ıncc 
smda t sene lczgAlıtarhl• yapmıe bir hem bir gençlik kliibU kurması ve 
genç al~d! İııtanbuldtı "ene böyle bir 

" co hem de mczkür maddelerde zikre. 
iş aramaktadır. (:'.\f.D. ıoı) remzine dilen tesisatı vücudc getirmesi ve 
mUraca.at. öğretmen tutması lfı.nmdır. 

• ı · yaşındn bir ortaokul tnlebe,rı 

bir ge.:ıı; çalışmak lstemoktedlr. ncştk 
tnş ortıı.bahçc mescit Ali ııokak :!4 nu 
mıırad'.I Halit GUJ remzine mUrncant. 

8.0S ı\jıını,; 
haberl,.rl 

8.18 H afif 

Jl!I rç:ı!tı r 
8.45 ır.v kadını 
ıs.ss •rürl{Ç(' 

pliıl;lıır 

ı s.rıo Ajan .. 
hnbnll'rl 

lt.0:1 1 iirk~··• 
pi al.in ı· 

l\ ı. 

ıo.oo ı-:unnr 

nıes<'ıeırrl 
rn.ıi s 
19.SO ,\ j:ın"' 

hnbrrlcrl 
19.45 Zlrnııt 

tak' ırııl 
ıı.ı .r.o T"I' '<' 

• 14 raşmd:ı orta, 2 yl bltlrm'ıı ri
ynzlytfl kuvvetli bir gen<; iş nrumnl:. 
tadır • Z O. 2) remzine nıUracaat. 

• Blr ort• okul iki talebesi hcrban 
~i bir mUc;!!llthnned iş nromct:<todır 

(0. 'Nrebolu 9~J remzıne müracaat. 

Aldırınız: 

Münferit mahalde bulunup tn 
memur ve işçi sayısı 500 den ar. 
olan fabrika ve müesseseler dahi 
nizamnamenin 26 ncı mndrlC)Jinin 
birinci fırka.<:mdn zikredildiği \'CÇ• 

hlle bir gençlik klübü veya grupu 
tc~kil edPccklerdir. 

lc:bu fabrika ve mücsst>scler için 
betahsis "klüp kurac~landır,, de. 
nilmeyip "klüp \'cya grup kurma
ya m ecburdurlar.. dc>nilrniş olma. 
sından dn anhışılacağt \'C'ç.hilCI, 
mükellef adetle ri, kanunun 13 ün
cii mndtle.slnin ikinci frkrn.CJr muci
bince 50 den az olduğu takdTide 
grup ve fazla olduğu takdirde 
klilp tesisi icap etmektedir. 

1 ı 4.20 W.ya!ll'tlcıım 

hıır hnntlo,ı;ıı 

11>.0ll Jlı\fll 

rıl!'loılller 

18.03 l<ad~·o ror 

tw ratırr 
,nrıuııır 

20.15 RnıJ~ o 
ı;nzf't<'fl1 1 ı 

20.45 :Ftl!ill Jıl'~lf .. 
2 ı.so ı»n dyo 59 

orl;:estrıı" 1 

22.SO Ajııns 

tuıbf'rıer 

,\~ğıu:ı runıııı:lıtrt yaı:ılı ol:rn o. 
luıyucul:ı.rıımzın ruuııla,.ma CPlt'n 
mel;:tupinn ldn~banemizdf'n hcr~Un 

lla~htan oi;lrye kııdar vt.;:u <ıaat n 
den t;onra nldırmalan rh'.a ıılıınur. 

(R.005) (M. 22) (KF. 98 sarı) 

(li:meltll) ıs.F. ııı (Nur) (H .•.ııllbl 

(Bulmu!J 38) (fi.F. 161 (İlkbahnr 15) 
(R. ~l lOS) (Bulmuş 38 ı ( lçlll 
(K. tzı (Bllro) (Kısmet kim> (N.B.l 
(R.M.C.5) (Sevinç 47 ı (E 3:i) C27 S.R) 
(R.2i) (K.M K.S.E.l ıt. Heper S) 

(F..sklzanınn 2) (Yedlbcşl (Sevimli) 
ıF E. 13G!l) tK.E. 32tı (Bllrhn.nl 
!ff2 Bay) (O 6) CZ.Z.) 

Bu it.iharla, mamur ve işçi sa),· 
sı yalnız kampana ı.amanJamda 500 1 
yeya daha Cazla olan fabrika ve 1 
mi\es.-ıesatm da kanunun ve nizam· 
namenin 80 inci maddeleri ahkamı
na göre hareket zaruridir. 

1''azla izah:ıt almak için Taksim. 
de Sırnscnilerde k:iin B:ışvekalct 
Beden terbiye.si diroktörliiğüne mii 
rııcaat edilmosi tebliğ olunur. 

orl•e"tl'1ısı 

IR.40 Halk 
tiirklılcri 

l2.60 Dnnfi 
mlizlğt 

----~~----------__.,..,,, 

Ririnrl Sınıf l\llltf'h:ı!i819 

Doktor 
Nuri Beller 

Slrıir ve Ruh lla taltklsr1 
Ar.kıırn Cnddcsl Numara: 71 ff 

Muayene saatleri: 16 den -ır " ' 
kadar 

z = 



B A B E R - llşam posf8s? 

''UzaKtan caz sesleri gelmek. 
tccfü ., 

- Necip, böyle güzel bir gün. 
de neden bır köPe~ e (;ekılmış 

oturuyorsun? 

- -~ 

7 

yaz b .} a..ı ... ır C\ ın onür dt :1 geçı. 

~ oı du.. Pen~re t! cnu bek ı) 1 

güzellıği en hı ız kalbleri bile 

- Çok yoıgunum \'edia .. 
- Gel dansedelim. 
- Mazur gör. 
- E,·et anlıyorum beniml 

-Seınneyen Ad n 
Her ıkı~ınin u,., l,albi t tH')Cn bir 

_ hu un J.ann ıt g.oı ~arpı) ordu. 
Seı .. mla .ılar. 
ş ·maı d" ytlıı..ınE. , ff t ·-

şk, lst;ı a/ı ve hıs romanı 1 dansetmiye leııczzıil btıyurulm,1. 
ror dn ondan! 

Yazan: CEVAT PALANDÖ~EN miyor. orad· n n;Tılan•ıyur 'c 

- ıo - - Bunu .la nereden <'ıı,ardın 
yavrum. Çok yorbunum •. halim
d n de anlam1 \or mu!".un? 

ni fıC'nİ ne kadar sevdi<Yim gör_ 
miiyor musun, haın udnm: 

- Yine sacmal.ıra b adın .. 

f İşti. Hem onlanl" iç
~t değıldı. namuslıı adaın
"""Yle bır alçaklığı nasıl n 1.tıı. 

getirebilır!erdi? L5Y 1 

ha.kkaı, çakkal. onları ta
. ar bu menfur ı;u1.'ı. <>yc 
.YCıcekle .. , babasına 0 'illi.ip 

ıw·'ni istihfaf etmiyece ki r 
""1)? 

~kın sarısın, kendi ır :n c -

1 °1uını, yüzlerin· n, ha: \'<' 

atnım, ahliı.klarmm biri
ne benzemcyisi şimdi gö_ 

~.acak+..ı. Raifin o~u·ı rm· 
l'lnden r hS<~ildıe-; zam . 
Soracaklardı: "1-'. ı~ . , 

c ğu_ " 
1 

ınu. Yok~:ı Ethemden 
ı, etıdiği mi?" 
~l'dan Scırıycn c1l·tı~t z:ı

ararını vermi~f: Ona : · 
ctruıcsınır. namusunu 

Eı<fon bu korkurıc tchlike,·i 
. ini i ı·,ect kti. Tarık r. • 

. irdi? En basit hat eket, 
ız kı m rası kabu; ctme
t~tı. Bu t, krl .uf' miras 
~ intik 1 ed<>ce:,, ·ı:;: duy. 

'l' a intikal edece'>:, işi dı.y. 
an e do~ta da vasi~ e -
n <'ok ağır şaı tları ıhti-

lıği, Tankı miraQ1 c1E"·iı 
tn..,._ f c n bor ; rını tasf"• _ 
.'"'llur bir n vi vekil g"b• 

iği yolunda ı..ir yalan uy_ 
nıümkün olacaktı. 

<>ru ) ürürl~en kardesini 
:tı.... tormck imkanlarını a
'111· Ann \ e babasmfl me· 
ftçaınazdı .. 
a sokak k~p: ... : .. .;an girer 

ı. .. Salondan gelen kah ıtaho _ 
.~ılaştı. Şükranın ye Cc-
~nın sesleri d ~eliyor

-~ 01 arı miras mc A!lesı 
~lYle b r eğlenti yapm, k 
~. ~"_1tl~e <'< ğırmıs olac<1ktı. 
L'ını dJ~ı u c;ıklı. BabaRı 

'it bira da aldırmıştı. Şifi. 
.. ~ ne !:, laubah tavırlı 
• '""'1ll olan Cemal kaptan 
~ttip &.rhcş bile olmu~tu. 
l8e ş.ımJı sarh -,; denilebi
~la daha ilk bıra barcla-
111lirmen1·f?li ve yanaklan 

ll peı 'J~:eşmiş, oğlu ta. 
'l.~··• ordu. 
~'lttakı mıras ha.berinı aldı
~'llatıki ilk şaşkınlık "'cmi:, 
~eşeye brrakmujtı. El1i 

l'l artık cebinde görmc\
§ırndi gülüşe.inde. daha 
bir sesle konusuşunda. 

:la, larına bakışmı:ia, tavır. 
I>aranrn insanlara ver

~tanet hıssedilivordu. 
bu kendisin, sinirlendiı-en 

gürültü. kahkaha ve 
. kaçmak için deniz kena

?neyJ1anelerden bırind~ 
~etne-miş olduğuna piş. 

ısı llıı Yaraladığından emindi. 
t~l'lde ertesi gün herkec:i göz

bi ~ek, muayene edecek 'e 
l tini bulur ... a: 

~: -e, Yakaladım. Dün gece 
"ı~~~lice giden adam sensin!" 
~ele Yakasına yapışacaktı. 
~u ka1e<>inin düşman taı a 

• bo.Uhasa'd edıldiği bö\ le bip 
"°" t~~ i ,ini bırakıp Rüc:tc· 
r:ıı~lı ınc göz diken adam 
~~ ~!sun, Rü tem onu aL 
bi ktı. Rüstc>m kindar, i _ 
:ıı~ :ifütti. Her i i merdcE' 

ı t<'rdi. E~e.r bu adamı 
~;· hiın:t\ edecek o!urc:·, 
0nunıa da ı. , gaya tutu -

YARAL l \A\' 

~ IJ/R KAHBE 

i· Rün Rü tem, 0oğdn ! .. c-

~ ~ben yQ.k]ten e· 

m::ın olnıu.,tu Şimdi karde. ine 
endi!'esı·1i ank•tnrnl, \'e onu l.a
b..ıl ettiği. hatt· b<ıyı amını yap
tı -ı bu ı:ıervetten vazge<:irrr:tlc 
ıçin nasıl d~vranmak lfızıınge. 

leccf' ini dii.,tıııiiyoı du. Bu Tank 
i<'in h-ık k ıten zor olacakh, fa-
k:.ıt lılzrmdı, anneler niı şerefi 

m,.vz•.ıub'lhi c,ıdut';u için teı d
düt cJt:nıez1ı. 

O akşam için paraca fedakar. 
lrktan cekinilnıcmis. mırasm 

tc~!di :c· n. T rıkın «I c.afı pn • 
r. va r, ' ,., h •' ıl J,ı:. le l mü- , 
J, 'lm,tl bir fra hazır!, nnu'7tı. 
H tt.1 i abası biıkac şic:e .~-ım_ ı 

ı anya bik nldn wıcıtı. Halbtıl:i 

' h2v tında f'<li'l n•"'ıvı a11cak 
biı defa t. clabilmı"'ti. tn{ sam· 
pan\"'l şiı;E'" p ... t'cıLldıirı z ırı,m 
R:.4 ~o ar IK bu ı ..,thı··ısı ağzıy

la tl/İ;J tı C', i 
- Bunu bir trcanca sesin~ 

ter ih cJerim diye güldii. 
GitgidP daha fazla sinirlcu. 

melde ol'.ln F.ırıı'c 
- _fa-Tnf'" b ı•-· c:le bu ·c--

nin iC'in daha tehlikclid•r. 

İçme'• iiz€'re olan Raif clolu 
l: ardagını maSl.> a ı, yaı.ık ... eır-
du: 

- • ·ed"n? 
Coktandır sıh'ıatinden ba"l 

ddnmclerind,..n, dn·amlı v se. 
bcp~iz rahatsızlıklardan şikfıyE>t 

etmekteydi. 

- Peki, p 'ki . :\latn.ır beyim, 
a.<lı) o! ··~ider. , :rcibin gozleıı 
du,.gun bir der.ize _:_ımı~ gitı. 

dir.,, 
- .y. 

- Nueye gidiyosun '·eC'ip? 
- .Aşkol ... un. ııcı edc;.,in Peri-

han. yarım ea3ttir fıeni 'bekliyo. 
ı um.. Artık gidiyordum. yoksa 
bir ışiıı mı <'TktJ? 

- Yok .. Vaktinde geldim .. Şu
raya satlandım. Bakalım beni 
ç k bekli~e .. ek misiıı di~e dfo.,ün
düm .. S..!nı ,.enem k istt.<lim! .. 

- Sahı mi soylıiyorsun ... 
-Tabii: 
- Darıhnn ~ma bu haı C'lcetin 

pek alullılığa a!arııct dcğıl. Sine. 
m"d" da böyl<' miin<>sebctsizlir: 
yapaC'aksan siırd deıı söyle de 
luç girmiyelı 11. 

edp ne- kalı viirekli adam 

Hani artık bo) le sozleri bıra:rn. 
can tın .. So Lı yine d· rı'ır, g· d<'
r n . HC'm b..-n üşüm "' · :.' 1a. 
dım. Haydi g delim, ) ..>l 'n d~htı 
ıyi kC'nu<-uruz. 7--ıtcn ıa.\ a dı. 

C'pl'Y karardı.. "Jön rl<'r . 
"' * .y. 

- M<'fhar t or·u b n taka: 11 

eder misin! 
- Ç;.>k mu istiyorı:.,.ın Nedret? 
- Yok. canım .. Ek. er yn tra '1 

va~ da lx>raber gıd;~ o ruz da ... 
Hem me 1 h. arl,acl n ız değil 

. ? 
mı •.. 

- Ha. sahi.. Bu'"' ı unutmuş
tum !.. Haydi gel ~ Jac 11111 

"takdım merasimi, ı t nııe;m· 'ar 
sonra ayrılırlar,. 

- Bu ~ecip bey, ı e cıJdi a_ 
d m1 Yıefha?"<'t? 

- O hep öyledır ... 
- Acııb:ı. birisini mi 'iyor? 
- Bi1Dl€'m .. Ya nı rt(nül ısle • 

sın sı.>n!.. rine o kacar C"hemmiyet \ermi_ 
- • liisnadenizle, ben gidlyo_ yor.. 'Kitap. n.üzik ve tabiatte.1 

rıım.. • ba.,knsile alfıkadar cleği!r..iı:ı! .. 
- (,üJe güle, Kibirli bey "ay_ - Herhalde pek muamma tir 

nlmışlardır.. adama benziyor? 

* * * - Herhalde "yürürler., 

Vapurda: 
- Mualliı. şu kaı sıld aJamın 

gözleri ne giizel değil mi? 
- Ne yapıyoı ... un Necla, ya

' JS eöyle. duydu galiba .. 
- Duyarsa duy~un, fena bir 

R •y mi söyledim ya! 
- Belki evlidir .. 

:(. • * 
- Hanımefendi. sizi cok ra. 

hatsız edirorum, değil mi? Lut. 
fon kolunuzu azacık çeker mi. 
.. " sınız .... 
- "Hanım hiddetle • Peki be. 

)efendi!.. 

Doktor c~rnp vPrdi: - Evli is~ Allah f:ahibir e ba. 

"' '(. * 
- Necip, Necip. 
- "O başını çevirince .. Ah S<"n 

- Çünkü ta:..aı\cn kurşunu sa ğı lasın. b<.'n gözlcrin:..ıı güzelli. 
n?. isabet etmiycrek ,vanmdrııı ! ğ••<ll'n b..ıpsediyorum .. 

--ı.·ı · }:ı ' iC ~:· ~"t,lı • '~"'" '~ ' g~ç~ııır. :ıaıoUKl raKı, şaı"., 1 - ,Allahaşkına sus, dıkkat et. 
mutlaxa midene -ineeekhr.! - t-sana- ö"1e-a'!!abi baktf..ki .. 

- Sonra? 1 ı\man sen de bakarsa bak. 
- Soma mideni \'akacak, 

cümleiasabiyi'nı bozacak. kan i 
devramnı ağırlaştıracak ve se
njn ııaturanda olan herkesi tel-..... 
dit t den inmeyi hazırlayacaktır! 

Eski tuhafiyecinin artmakta 
olan sarhoşluğu rüzgar altında 

duman gibi dağılmıı göri.iniiyor
du. Ala)' edip <.'tmeaiğini roıla
mak için sabit w endi§elİ bir 
bakış1a oğlunu süzdü. 

Cemal lrnııtan atıldı: 
- Ah bu doktorlar! Sizler hep 

böylec:inizd1r: 
"Yem~·vin, içmeyin, 8ev-

meyin! Y°Oks:ı. sıhhatinizi harap 
edersiniz!'' Peki ama doktor iş

te ben t:ü:ün bu yasakları dinle
medim. Fakat görüyorsunuz ki 

sı:ı.pasağlannm ! 
Faruk sert ve aksi cevap 

verdi: 
- Kaptan, evvclfı siz btıba.m • 

dan bünyece daha kuvvetlisiniz. 

(Devam· 'Var) 

sm .. 
- ''Necip hid~etlc yerindrn 

kalkarken., Sn) gısı1Jık ne fona 
ı,ey: 

- Aldın mı ceva:bını .. 
- Ama şeıt adam!. ''mahcup 

fakat asabidir., 
- Ne yapıyorsun ı ·ezihe diz.. 

!erini, dizlerimin üzerinden indir 
herkes bize bakıyor, görmüyor 
musun? 

- Göriiyorum, fakat bana ka 
rışma Necip! Şu ko.rşımızdaıri 

sırıtan heriflere güzel bir ders 
vermek :stiyorutn, daha yakla0 

bana!. 
- Bu fikrın iyi. i('sekki.ir ede_ 

l'im! Fnkat .. Bari üstiimüzii kun 
larla ört. böyle gö!'iinmiyelim 
yahut en iyisi suya girelim. Ba' 
.mayonun düğmesi de çözülmüEi, 
her tarafın n::eydanda.! .. 

- Daha iyi ya. Patlasm onlar! 
- Ah deli, ina.t<'ı 1 ız!. 
- Ne dersen <le, bugüıı çılgın. 

hğım uzerimde Necip, kırma be. 

misin Neb:ıhat, ne arıyorsun bu. 
rada ?. 

- Pastacıda oturuyorduk, bu
yurmaz mısın? 

- Geliyorum "pastacıya gi. 
rerler,. O. Sabiha hanımefendi 

de buradalar mı~ . Ne iyi tesadüf 
··otuı urlar,, .. 

- Necip, bak elime. ben mşan. 
landım .. 

- Salıi mi Nebahat, buna oo 
cok sevindim, düğünün ne za. 
man? 
-Yakında. 

- g . nrtık heni çnğıı ır srn fü>_ 
ğil mi? 

- Şüphesiz .. 
- Nışanlını çok sevıyoı mu. 

&un? 
- Asla! .. 
- Ne dedin. yine sa<'mnlıyor-

sun g.ıliba .. Sevmemif} olsan ev_ 
·nir misin yavrum .. 
- Beyefendi bana fısık olmuş 

da onun hatırı için evleniyoruz! . 
- ~ebahat sen bil) iidün, ge

linlik kız oldun, hala şu çocuk. 
luğu bırakmadın gitti .. 

Sözlerime inanmıyorsan 

bak. Göndercıği mektuplar i.iç 

vjme ;,iri gelmiş .. Martayı baştan 
çıkarmağa çalışırken, kendimi tu 
tamadım .. Karanlıkta kılıcımı çek 
tim.. a\'urdum. ''Ah, vuruldum!" 
diye.1 l>ir sec; işittim .. Fakat, yara. 
lı kaçtı. Onun kim olduğunu anla. 
mak i...,tirorıım. 

Dedi. Doğan Beyin canı "ıkıldı: 
- SE'nin odana giden ve Marta 

ile ıizli gizli konuşan bu alçağr 

KALE iÇiNDE BiR AŞ'< MACERASı 

ben d,.. tanımak isterin:. 

Diyerek kılıcını beline taktı. 

Hiıskmle beraber kaleyi dvla~a
Ç,ra bac;ladılar: 

- 1.erak etme, Rüstemciğiın 1 

Bu ~ı} suz herifi her halde bula -
cal'ız. 

Hüstcmle birlikte kalenin heı 

köşesini aradılar. Herkes işinin 

ba5mda . çalışıyordu. Meydanda 
olmıynn bir tek adam vardı: Do-

,, '·, . ··i . () :TI'11l. 

lı .,.ı n IJcy: 
Oı:,rnan meydaı\da yok, dedi, 

~~mY:L 

Yazan: lsllender F. SERTELLi 

• 3 • 
Rüc:tem, O'>manı çok iyi tanırdı. 
- Ben böyle merd bir adam -

dan katiyen şüphe edemem. 
Diyordu. Do~an Bey, Osrnanın 

meydanda olmayı§ından şüpheye 
düştü .. l\!uhafızlara: 

- Tez O:smanı bulup bana ge. 
tirin! 

Dedi. Muhafızlar kale içir.e da~ 
ğıldılar ve aradan ı;ok geçmeden, 
C' •nıım bodrum katında bir köşe· 
) c ı.n;~ naldc l.ııl•ıp kaldırdıhr. 
O manın yarası a~rdı: 
~ B.!t~ ben~ §,g!eda öleyiQı, 

Oiy~ bağırdı. !\ luhafızlar dinle
mediler.. Osmanı kucaklayıp Do· 
ğan Beyin yanına götürdüler. 

Hü tem, Doğanın yanmrla otu 
n")Ordu. 

Osman, içe:iye girintt• ş -.ırdı 
lar. Osmarun elbisesi kaı. lekele _ 
rile kirlenmişti. Yara,ını birine 
ardır mşu; fakat çok ıztırap çeki. 

)Ordu. 
Doğan, Osmam görünce: 
- nün akc:am nerdeydin? .. 
Di)·e :.ordu. o ... m.ın a~ ak•a du-

ranuyordu; bir et ve kemik yzğı. 

günd nberi cantamda duruyor, 
daha · cıp okumadım dur baka. 
lım, neler yazmıı:; ''zar fi rı yı • 
t r o!,uını.}a b ,r hC'm o~ur, 
hem aby eder .. 

- Sen benim nıı.: ktl' plarımı da 
btiy!e mi olnıdun ::''cbal at? 

- ''I::n aC'ı yerin dokunmuıı 

gibı . H<l.} ır, -ecir,ı "acı acı güler .. 
Bak onlar h:ııa ez enmde, ister_ 
s ·n sara okuyayım, d"nl misın 

- "Sab.ha. .:-\ec bin ku ağına 
uzanaı ak,. Ontı kurtaı mraya ka. 
dar neler çektiğimizi bize sorun, 
o bedavaya kaldı Necip bey .• 

- ''Necip ~araran rengi ile 
. 'eb:ıhatin • 1ar1m ell<'rile ok. 

- Uogru, fakat ne kadar yan. 
l·!i düsündU~iAı ıü sonradan ıınla~ 
mm.. Omriim heba oldu • ·ecip, 
benı afıet, baı ışahm .. 

- Artık nı .. anhnmışsın ya'_ 
ıum, bu mevzubahı:ı olur mu hiç? 

- Sen p ki dt, o kadar .. 
- "Necıp dalgındır,, Peki, dü. 

şün yim de sana yazarım .. 
ecip, beni limitlere düşür_ 

me .. Neyi duşunı:.ccksin, düşüne. 
celı. ne var ki "Xecibin ellerini 
tutnıu , cıplak dizleri üwı ~nde 
sıkmaktadır .. 

- Ne müı:;kiil vaziyette oldu_ 
~umu bilemezsin Nebahat .. "F'a. 
kat bugün i~in sana kafi söz 
,·erecek halde değilim. l':ereden 
gördün beni bugün ... ? 

- Yoksa ba ka birisini mi ... ? 
- Sus Nebahat, \böyle scyler. 

den bahı;:eme.. Cevabımı bekle, 
mufüıka ynzacağım. anladın mı 

ya.\'rum .. 
- ''l\lahzwı .. Peki Necip "ay. 

rılırlar. Nebahat dargındır. De. 
rin derin içini ceker,. 

- I..akin bu ne kıtı ~iirekli 

adam Nebahat? 
- Acaba kimi seviyor Sabiha. 
- Zannetmem. çünkü herkese 

böyle davranıyormuş. Bütün ar. 
kadaşlar ona "Sevmiyen adam,. 
diyorlar~ 

- lste beni teselli eden tek 
nokta da bu .. 

* * 
Odacının uzattığı bir mektubu 

~·lan Necip kftğıtta şunları oku. 

du: 
Bu çiço:der, belki bir gün bizi 

hatırlatıp gelmenize 'Sebep olur, 
deıln sevgıler "Selma.. (Necip 
mektubu burusturup atmıs ve 
çiçeklere el b'ie sürmemiştir.) 

* * 
Necıp vazifeı:;indcn cıkmııı. bü. 

tün hızile ev n dônüyordu .. Na_ 
kil vasıtalari t' vol uzunlu;;u onu 
sıkıyor ve bir an evvel eve vara. 
bilmek arzu ,ile çırpınıyordu. ::-~i. 

hayct evine akınstı .. Şimdi be. 

etraf nı kapl y n penbe bulutt ıı 

rl arı cı amı~ ordu .. Ak:ı askr.ı 

derin '. l 

güze • n ı 

dımlaı ıa. sJı i .. 

n 

evine gc'ı · ti.. Yunekt .ı <onr ı 
gazcteı 'l'İ karı tırırken rarlroyu 
da d.nkr gi · görü!"iiyordu .. Keıı 
dısine o gun gelen b r mektubu 
uzattılar .. Actı \e o md..ı .. Fakat 
sapsaı ı k€ ilmi ti.. Asabiyett ;ı 

bPr tarafı titri) ordu .. Mektupta: 
''Bugün M .. hanım Ş ... beyle J, n
di n·lerinde beraberdiler .. Sonra 
sokağa çıktılar \" çabuk döndii. 
IPr,. Ne ip ıztırap ve üzilntUd n 
boğulacaktı .... ·i.,.arasına s~uırJı 
Şımdi de durmadan ciğerleriı ı 
dumanla dolduruyor. üf!eyor, 
dumanlar havaya dafu'ıyor, ba. 
zan da halkalar hasıl edıyordu .. 
D ündii, dü iir dü, ort lı\ ağa. 
rmcaya kadar dtisWıdd. O, !buna 
nnnmak istemiyor, bımun bir 

) alar., 'bir üf ra olduğuna h ük-
mediyordu. Fakat kaıbind<'kİ de. 
rin yaranın sızısından da kun 
damlıyordu: 

''- İmkanı yoktur, onun tc. 
miz vicdanı bu lekeyi kaldırmaz, 
diyıorl,, fakat ''acaba?,. gibi kor. 
kunç şüphe ve düşüncelerde ibey
nini kemiriyordu ... ~ihayct mek. 
tubu parçalıyarnk sobaya attı .. 
Azacık ferahladı. Sükunet bul. 
muştu. Yazıhanesınin başına geç 
ti. Ynzmıya, kalbindeki derin 
sevgisini dbkmıye başladı .. Bun. 
da: "Sen ciddi. temiz, lekesiz bir 
kızsın, sadakatini daima muha. 
faza ettin. Senin öyle 'büyük kal. 
bin, öyle tem· z sevgin var ki ve 
ben seni öyle seviyorum ki M.ü. 
zeyyen .. Sl>ı ·i .. rıı.a.Jnaıiıarda y. _ 
ratılmrs olsaydın, insanlar mu. 
hakkak sana bir mabut gıbi ta. 
pınırlardı., diyordu .. Sevgili yav. 
rusuna en ufak bir şüphe ibilc 
hissettirmedi.. Böylece haftalar 
gccti.. Bir gün tekrar bir mek • 
tup aldı. Bu sefer: "M ... hanını 
N ... ile bulustular ..... yere kadar 
gittiler ve e<abuk döndüler, hür. 
metler ... ,, deniyordu. 

Necip çıldıracaktı .. Kan bey. 
nine hilcum etmiş ve gözleri ka. 
rarmıştı.. N<'<len sonra kendine 
gelebildi.. Yazmıya başladı, çok 
asabi idi... Bitirdikten sonra o. 
kl1du, bir kere daha okudu.. Son. 
ra: "Fakat o bunlara tahammül 
edemez, yazık olur. bu bahar çi. 
çeği solmasın, giinahtrr! .• dedi. 

Yırtarak attı .. Yine sükf1net bul. 
muştu. Fakat arnştırmaian, ta!ı. 
kıkleri, gelen mektupları teyit 
edecek mahiyette idi... O zaman 
icin, için ağladı .. "seven lı.-ız. cid_ 
di kız bu mu sanki!,, diye IZtırap 
ı ekiyordu.. Onun kendisine ba. 

(J,ütfeıı ~al fııl ı <'<.'\ irlni'l.) 

nı halinde ~ere çöktu: - Ben de irademi ka} betmiş • 
- Dün ak am b<>nım nE'rede tim. Kılıcımı çektim.. .avurdum. 

oldu:;umu Rü tem ıyi bilir. Artık nere ine geldiğini bilmiyo -
- Sen1 kim \urdu? ? rum \'(' kim oldu6runu anhyama-
- Onu da Hüo;;teme ~orun... dığım ıçin, bu gece merakımdan 

Rü-.tem: sabaha kadar surlarda dola"tım 
- t-.te arka mdan , aralanan Güne::;in ao··ma ını bekledim. 

bir kahb<'. 
Diyerek )'eı-inden fı ' 

Bey Ri";;temi tuttu: 

•, 1 " 

- Bırak, Hıistem: O r• 7, ını 

bulm ı". Ağzından kan g i> or. 
:-:erc<leyı::e geberecek. 

Rfü,tı:.m bağırdl: 

- Kim eye zararı dokurma} 1n 

IJir k.ıcimı b;ıo;;tan çıkarm~k ve a 
yartınak i tiyordu. Kapımda bir 
golgP. e;ordüm .. Neler -0yıedmin1 

de duyuyordum. Böyle bir 'aka) a 
siz şahit olsaydınız. ne yapardı 
nız, amca? 
Doğan Bey dişlerini gıcırdata -

rak: 

1 ' 
t ,._.. 

Dedi. Riı::.tem cevdp 'Ut• : 

O nan bi:-denbıre fenalaştı. Na 
'-ıl ı a o1ece;ini anlayan kötu 
ruhlu adam. ılürkcn bile etrafın· 

dnkilnre fl-nalık ) apmayı dü"ün -
mfr-tü Dovan Beye dönrlü \C bo. 
ğux bir c:P le: 

- J\'-larım ddi. dıkkat et: Se
ni içinden \-Urrnağa hazır'anl\ or -
ıar. Ben, Rü temin e\ i e kötü 
mal<satla gitmemiştim.. Di.ı~mana 

('ac;usluk yapan Martayı suç üs· 
tünde yakalatmak ic:.ti}'Vrdun~. l,_ 

ifor Ru tem biraz daha g~ 
ol aydı. Martayr karşmıır.da casus 
ohra-.k gôreoektintzı 

( lJt vamı '"O~' 
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?..an yakın, bazan ui'.ak kalan hal. bile!.. Az ılerıde Mü1.eyyen ken· 
!erinin sebebini düşündü.. "Ha. dısine yetişmişti. Ona seslendi.. Göz Hekimi 
yatının bütün sırlarını benden Necip onu bir aydanberi görme. ~ 
saklamamış mıydı? diye düşün_ miştı .. Rengi sapsarıydı. Bitkin Dr. Murat R. Aydın / · 
dü. Ona bir çocuk gibi itaat et. 1 bir hal vardı .. Hiç konuşmayor •leJoğlu l'arnınl•kapı. lman ~kaıı ?1',...~\ PA R A 
tim.. Onu müdafaa etmr:k ic;in 1 lar, öylece beraber gidiyorlardı.. :'lio. 2, Tel: UjSS " ~ 
nasıl atılırdmı .. Onu şimdiye ka. ! Müzeyyen: l ••mı••••••••miiıi \ 
da.r kimseyi sevmediğim bir kud. - Hareketleriniz doğru mu.1------------- \ HAY.t.T YARışısıs 

:~:~ı=~v:~mbü~kha~:ı~~1a a:~: 
1 

de~i~~ıp: '·---•• 2., ~~!E~~~~~U~-
1 11 c,;ocuı. Dekimi ! durmuştu. Demek bütün bun ar - (Taccüple baktı) ya sızın ., ----= ::--.ı~~~!it.:~.ıi 

yalanmış. yazık, çok yazık oldu 1 hareketleriniz. dedi. Cevap ala. Ahmet Akkoyunlu - -
ban .. Bu acının matemi altında, ' madr .. O. esasen cevap verecek l'ak<ı1m ıutımhanr Pal:tp ~o 4 

l 
l'u7Jtrdan mıutda brr2'Un ~ı ı • 

k~mseye b~rşcy hissettirnıedeıı 1 haJde değildı ... Bırnz daha yürü· tRn """"' TPIPtnn 40ı:?ı 
agladı ve agladı .. Fakat artık ka düler .. Yine konuşmayorlardı. ımo••••••!l!I•• 

İDARESİNİ BİLUI İ5 BAHKASH•D~ 
İKRAMiYEl.İ H~SA~ ~<;!> 

rarını vermişti.. Kendisini harap Yolda Vediava rastladılar. O , T. tŞ BANKASI " 1 eden acıyı, bu meçhul kuvveti Neciple sclıi.ml~ştı .. 
. ı . .mırı--------... -yenmct?"e azmetmışti. c;ınden: Müzeyyen: • Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 

1 
f)r . K emiıl Ozsan "~undan sonra sen de .. hissene _ Bu kim? diye sordu. 1 

duşen ıztırabı çek, nankor kız!" . . -· r 
diyordu. Artık delbeder, istik. - Ekserıya dansettıgım ka. 
razsız bir hayat yaşamtya baş- dın .. Onunla çok tatlı hatırala- 1 lLrar y.olları hastahk-
lamıştı. nmız vardır. 1 

.. * :r. Biraz ötede Perihanla selam. 
- Necip bey. dansetmek lüt. la.ştılar. 

funda bulunacak mısınız, yoksa - Ya, bu kim? 
yine rcd mi? - Bu da sınema arkadaşım· 

- Aman o.fendim, bu benim dır .. Bana delice aşıktır ve beni 
için §ereftir. Buyurunuz "şimdi 

• çok kıskanır. 
durmadan dönüyorlar,, _ Ya bu kim? 

* * * 
- Necip bey, Melekte enfes 

bir filim var, davetimi kabul e. 
der misiniz? 

- Emredersiniz efendim. Si. 
zitie başba§a verip oturmak ka.. 
d3r bahtiyaelrk olur mu? 

"'* 4 
GözJerimin sizin üzerinizde bı. 

ra'ktrğı terlrden dolayı ne mesu. 
dum, küçük bebek, onları sire, 
sizin şiir gibi hülyalı gözlerinize 
tevdi etmek benim için ne büyük 
saadettir. 

- Oh.. Bugün ıne iyisiniz.. Ar. 
bk vapurda yanınıza gelebilir. 
miyim? .. 

- Şüphesiz 'bebeğim.,. "birbir 
kıine sokuluyorlar,, . . ~ 

- Ah Necip, yaz geliyor, yino 
pHijlara gide<:ek miyiz? 

- Her zaman yavrum, hem 
artık senin istediğin gibi, anlı. 

y<Yr muswı? 
, - Sahi mi söylüyorsun? 
- Tabii.. Bu yaz seninle öyle 

bir hayat geçireceğiz kil 
- Ah bir yaz gelse "iboymma 

sarılır .. 

* 
- Bugün sizi çok neşeli görü. 

yorum Necip bey. 
- Sizi gören hangi erkek ne. 

şeli olmaz efendim. 
- Ne kadar lfıtu:fka:rsıruz .. 
- Size az ibilc .• 
- Nereye gidiyorsunuz? 
- Beyoğluna. 
- F.ğer kabul ederseniz bera.. 

ber çıkalım!-
- Minnet.dar kalırmı .• (bir o. 

tx>mobil onları Londra ibirahane.. 
eiııe götürmü."}tür) 

- Hanımefendi, kolum sizi ra.. 
hat.sız etmiyor ya, fakat ne tatlı, 
ne ilahi vücudünüz var. Hep böy 
le kalsak! 

- Sizin için daima .böyle ka... 
Ia.caktır, Necip bey. Beraber ça.y 
içmekliğimize müsaade buyuru. 
hır mu? 

- O gö7leriıne fı.sık olmuş. 
saf cici bir bebek .. 

b 'k' ? - Ya, u un. 
- Bu, vücuduma a§rk olacak 

ki hep benimle plaja gider. Ora. 
da yapmadığı şeyt..-ı.nlıklar kal-

maz. 
-Ya hu? 
- Bu da bar arkadaşımdır. 

Ekseriya onunla içer, içer, far. 
kına varmadan sabah olduğunu 

anlarız. 

-Ya, bu kim? 
- Bu evinde beni çaya davet 

eden güzel vücutlu bir kadm. 
- Daha yok mu? 
- Biraz daha dolaşırsak belki 

birkaç da.ha rastlarız. 
- Tebrik ederim. Sizi! .. 
- Tcşckküt' ederim .. (Sükut) 
- Senin bu kadar vefasız ol-

duğum.ı zaıınctmezdim. Necip? 

- "Yıüzüne derin derin bak 
ıktan sonra" evet bir zamanlar, 
beni sevdiğinizi zannederek bir 
budala gibi bunları reddetmiş ve 
onlardan bucak !bucak kaçmış

tnn .. Fakat ihanetinizc şahti o. 
lunca, masum sevgimizin ayakla 
rımz altmda parçalandığım gö_ 
rüncc, onlara karşı gösterdiğim 
bu zalimane hareketten ben de 

utandım ve onlara yaklaştım .. 
Demek hayat bu imiş Müzcy· 
yen!.. Temiz scvgimire karşı iş_ 
lediğin bu günahtan vicdanında 

bir azap duyuyorsan o da senin 
için bir teselli noktası olsun .. 
Fakat mesele bunlarla bitmiş ,öı
saydL Benim senin hesabına 

iyiydi.. Lakin bak şu yazıma 

"cebinden çıkardığı mektubu u_ 
zatrr'• bunu okur musunuz? 

- "Müzeyyen çok soğukkan
lılıkla mektubu okur, sonra so. 
rar" ııişan yüzükforinizde hazır 
mı? 

-Evet .. 
- Görebilir miyim? 
- Buyurunuz "Necip cebin· 

den çıkardığı bir kutuyu ona u. 

İar1 mütehassuu 

'-·>oıtı" lAtıkıaı Lad<lt"al ~ ... wıwı f 
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l\cİH ;\UK J<;V - Kartalda tıı•asyor 

ve isk~leye 3 dakika mesafede Çırçır
da Sı:a evlerden 11 numaralısı kira 
lıktır. Beş odadır. 1000 metre IJahçe 
sl vardır. Yanındaki 7 numarada bol· 

yan .Maideyo mUracaat. 

,JrıELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 
ı Ağustos. 3 lklncıtt>şrttı 

tarıhlerinde yapılır 

i 941 İkramiyeleri 

~ 

4 

~ 

~o 

aaeı 2000 ı.. ilk = 2000.-Ltra 
• 1000 - = 3000.- -

760 - = 1500.-

.. [\U(i - = ~000. -
4!50 - = 2000.-

.. 100 - = 3500.-

1 ~~ 50 - = 4000.-
20 - ı::: 6000 

·w-*•• - -
Maarif Vekilliğinden 

ı - :.ı;.ı159 ııayılı lq•ııunun to.~blkınc daı:- olan tıılimatıııımcyo giırc hir 
r:.lfabc lr.ılhl:::ı Ur !lk::>kv!!arın 4 ve 5 iııcl sınıfları için bir yurt bilgisi k!tabı 
yazılması ayrı ayn mliııabakayd. konulmuştur. 

2 - Yurt t-ilgi-ıı kitapları rı.ütt&bakası mtiddeU ı haziran rnıı tarih!~· 
de başhrr.ıı.k ve Sl !l:•nclkAnun Hıi2 cumnr!etl glinti saat 13 te bitmek üze 

re sekiz aydır. 
1 

3 - Alfııbc !>itabı mlisaba:,ast mürldeJ l hazirnn 1941 tarihinden haf. 
lnnınk ,.e 29 ık!ncıtl•şruı 190 ı::umartcst saat 13 te bitmek Uzcrc altı aydır. 

4 - Yurt J;flgısl kitaplan ı:ılısabakasına iştirake karar verenler 31 bf. 
rlnclt~rln Hı41 cuma ~UnU akşa n.l!a ve alfabe kitabı müsabakasına iştira. 
kc kar.ı.r verenler de 3<.' nğusı:.os ::ı:.41 cumartesi gllnU saat 13 e kadar h!r 
dilekçe il• nınıır!f ,·ck'!lığine rnüı neaat ederek bu müsabakalara girecekler 
defterl •• e islmlcrıni yazdırarak bir ııumara aıııcaklan.lır. 

b - MU!!aloakada t lrinclllği !;aıanacak kitaplar Uç yıl müddetle okullar. 
da okutulacak ve her de re yılı ıc:ın yurt b!L;'Pl kltaplannn biner ve a·tabc 
için de beş yüzer lire. tcllt hakl:ı "f'rilecektl:-. 

.lktnı::I çıkacak ktı pları yazarı·ara bir defaya. mahsus olmnk Uzere birin. 
clntn n ucıı1rıne verllcn'n bir yııl:{;:. UçOncU, o8rdtinclı :ve bc§lncl çıkacaklara 
(la bırçr cl~faya mııh~•ıs olmak iizerc kitap t>aşına ikişer yüz lira mliktı.fat 
verilecektir. 

6 - MUımt:akay:ı g~ccekl~r!n eserlerini üç nUsha olmak Uzere makine 
ile ı.·c kClf!ıtlarm yr.lnı:~ birer tar;uma yazıimı~ olarak maarif vckllliğınc 

makbü7- muka!:il!nd:: vermeleri veya göndennE>lcri ıftzımdır. mtııba ltonulH
cak rt!!!lm. §ekil, grafik vesairenin aı11llarınl!:ı yalnız bu nüshalardan birinde 
ve yerlcr!ı.:e konulmı;ş olarak batuııması kUldir. Müsabakaya basıtnıış bir 
kltAplıı. ı;lrcnler de kltnbın Uç nllshıısını vcr~eek veya göndereceklerdir. 

7 - Müsabakaya ı.rircnteri'ı eser mUsverJctclerile blrlıkte, eserleri kabul 
edildi~! takd'ıılc eserlcıınl IJA.n cdı!en tel!f ;ıakkı mukabilinde ve her tUr'll 
tasar..;f hakkından ,·a1.gcçer<'~ maııri! vekiıliğinc üç yıllık bir devre i•;,in 
terkettlklerlnl ve k!t&t:>ın o devrr. ı·~lr deki n ~r basılışının son lashll:ılerinln 

kencillerl '"eya kcı:ıcıı tr.N;ullyeUcri t•ltında tayın edecekleri diğer bir zat ta
rJ.fındarı yr.pılacağını ı::östrlr :ıoterllktrn lııPdlkll bir taahhüt senedi ver. 
nıclcrl de ıazımdır. 

8 - Kitaplarda bı.ılıınnıas< ırızımgelc.n pedagojik ve teknik vasıfları 

ı;ilstcrcn §8rlnnme!cr lle notcr!igc hısdik eti.ıri!PCPk laahhlll S<'n<'dlnln for. 
m11lll manri! vekmi~i neşriyat nıliılılrlilğtinıl"n alınabilir. MC'klupla lstıyen. 
!erin 6 kuruşiuk bir poıtt8 puiıı::u o'I. birlikte göndermeleri lAzımdır. 

(2li8) (3034) 

Ankara Jandarma satınalma komisyonundan: 
Beher kilosuna rlll tir kuruş fiyat tııhmın edilen iki yUz ton kesme §C· 

ker Esklşl"hirde teslim {'llrtile .:?G.5 941 paza::'lesi gUnU saat 11 de Ankarada 
komts:·onumuzun bvlunduğu m:ı.hn!oc kapalı 7.ıırf cksi1tmeııl1e alırncnktır. 

Muvnl<kat teminat rıttı bin üç yiJz elli ilradır. Şartname lstıı.nbul ve Ar. 
kıırtı jar:Jarmıı satınalmıı komls~•r,tııarile F::aklı;ıehir V.J.K. lrğındnn ((ilQ) 
kuruş bedel karşılığında verilir. !ı;tı>klill'rin kapalı zarf tekılt mektuplaıını 
ihale gUnU ııaııt oıı.ı ~!l<lar kom•,yo;:ıumuzıı vermeleri. (2l552-1620ı 

- Hay hay efendim .. zalır... bozdu: rmr, beraber konuştuğumız gün
de sana ihanet ettiğini gözele
rimle gördüğüm terbiyesiz 
küstahları bana tercih ettiğine 

o kadar üziilmüş ve senin zevk
~iuiğine o kadar gülmüş ve acı
mıştım ki. 

- Şu halde bize gidelim .. 
- Buyurunuz.. 

Müzeyyen tetkik eler, içnideki - Necip, hani sahilde gezer .. 
yazılan okur, öfkelidir, hırçın· ken sana, yaz yağmuru ne güzel 
dır. Mini minicik yumuşak elle_ roman değil mi? demiştim. İşte 

işte Necibin böyle gündelik riyle Necibin göğsünü yumruk-

1 

hak bugün de öyle oldu .. Beni 
vakalarla geçen istikrarsız ha. tar, saçlarını yolar, hiddetini ye_ affettin mi yavrum! 
yatı ona derin acısını unutturu. nememiştir. Sonra mektubu pa- - Seven incinmez. derler .. Ya 
yordu.. 'ibayet yazıhanesine ralar, içinde Nebahat yazan yü_ sen beni? 
gecti ve yazmıya başladı: zükle beraber, denize fırlatır. - Senin ne suçun var ki affe-

Daima iyi. daima güzel Ncba- 1 Necibin ismi yazılı olan yüziiğü deyim .. Bütün bunlnra ben sc-
bet. parmağına geçirir.. Bütün bun- h-cp oldum .. Seni incittim. hırpa. 

Artık rüyamız hakikat oldu. !ara kar~ı Necip şaşırmış gibi 1 l:ıdım. Fakat bil ki senÇen baş
YUzüğü sakın iade et .. Bir kaç hiç bır ses ~ıkaramaz.. Sonra kasını sevmedim, sevemedim. Ne 
gün sonra Adadayım .. &vmeğe Necil,e yaklaşır. Kollarının ara. cip. Bugün kapımı7.rn önünden 
ve sevilmeğe senden daha layık sına Necibin başını alır, göğsü geçerken derin ıztıra.bını yü
bir kız bulamadım .. Güzel gözle iizerinde SJkar. Snçla11nı öper, zünden okudum, ıo.cni şimdi es. 
ind, n, hele hMrct çe' .tiğim Daha sonra elleri le Necibin yü- kisinden !aha çok seviyorum. 
dizlerinden öperim. s->vgili Ne- zünü kaldırır. alnını gözlerini, Buna inan artık! .. 
ba.hetim !.. yanaklnnnı okşar, dudaklarını j - Böyle olmamasına zaten 

Mektubu cebine koydu .. Erte. onun hasretle ynııan dudakları- imkaıı var mıydı? Fakat buna 
si gün postaya verecekti.. Iztı- na bırakır. Artık kendilerini, ra~nen 0yle harap oldum ki.. 
ra1>h bir gece gecirdi.. Sa.bahle. her şeyi lUlutmuşlardır. Böylece S"ni elimden kaçırdığımı. bir 
yin sokağa çıktı çoktanberi ev- i!ıi.hi cennetin nihayetsiz seııfo_ b~kasmı ~cvdiğini düşündükçe 

lerinin önünden geçmezken bu. niı:ıi içindedirler. Şimdi çamlat· çıldxracaktım. "Sonra yüzünde 
gün hlç farkında olmadan, ih- arasında ve Nec·b:n geniş göğ'- atırla"?n bir mana ile'" hele he· 
timal bir intikahın neticesi ol:ı sii fü'.crinde Miiz-.~ryenin bar-ı le ashnda hiç bir kıymeti olma. 
rak. oradan geçti.. O J)('ncerenin ona bütün varlı~ıyla ~~_rılmış do· ran ve her zaman ön\ime .diz. 
ö"'Ündeydi.. Fakat Necip balond. !aşıyorlar. Bu sükutu Müzeyyen çökmeğe mahkum kalb hırsızla-

Ne ise artık bunları gcoelim 
Müreyyen, bana söz ver, art.ık 

inatçılığı bırakacaksın değil mi? 
Biliyorsun ya. hani sana bir gün: 

- Müzeyyen inat etme. başı
mıza bir felaket gelecek diye ye. 
min ettim demiştim. Ne kadar 
yalvarmıştım. Fakat sen yine 
beni dinlememiştin. İşte şuna i
nan ki hastalığına da sebep bu 
inadmdır. Ah sen, sen ne inatçı. 
ne ~ırçın kızsın. 

Şimdi o kabahatli çocuklar gi· 
bi skut ediyor, taze yüzünü biL 
hassa burnunu buruşturarak 

giilüyor. Necibe daha çok sarılı. 
yor ve bu sarılrş onları bir ö_ 
müre değil, ebediyete kadar bir
leştirmiş bulunuror.du ... 

CEVAT PALANDÔKEN 

.. mır ıf ınden 
.-; 

1 
stanbu Levazın• 

.ar .c, dSKer ,uıaau .ıan.ar, --- ----B·3hcri 3000 kuruitan 00 acet tavla .nalatı alınacakur. Pazarıııd 
.:!ltmesı l3 r..S4l salı ı;t•ııt:. saat. 15 Le Çana:~Kalede askeri satmaıma lı 
~:onunchı yı.p ıııc.ıl<tır J'utarı 15.l CCı ura.dır. Takarrür edecek fiyat UZ• 

yıizdc 15 kati teııı•11a l oııııaca1<ltr. Evsaf 1c ı;artnamcııi komiSyoııdB 
•:ıı. Taliplerin bcJI' vakitte koım<ıyı;rıa gelme eri. (23il!.'3626) . . "' 

Be11 .. rc:ıe '..f'.nnıhı edılen tlyatJ 335 kur.ış olan 30.000 adet kllitıl 11 

zarfla eı<a:ıuııeyc ko'lmu~LUr. rı.aıeaı 12.5.9·h pazartesi gUnU saat ll dl 
karnd:ı ~l.A"i.V ıı.ı.tnııııma komı'iyonurıdıı yP.pıı~eaktır. llk teminatı ı;Z1~ 
dır. Evsaf ve ~aı uıııınesı ıo3 ı:tıru§n komisyondan alınır. Taılplerln nıııJI 
atindcn •ı:r !ı<-ı<ı'. ev~·~tu:c kad'lr kanuni ves1kalarllc teklif mcktup1arııı' 
misyona ver.n .l-.rl. (2311) (32"5> 

• • • 
:ıoo.oorı k•ıo koy•m etı ı ... palı za:-f!a f-kEiltnıey konmuııtur. !halesi 16.5 pt 

ma gllr:" .-a.ı.t ı:J te A:-1'8.rada ı.v Amlrlıgı u.tma ma komısyonundıı. 
ıacal•Ur. Ev3af ve şartnamesi komlsy.ında. görUIJr. İılt temınatı 14.950 
Tallpı"rln lhııle bô.lll.n<le: bir &>laf. ,·ve, .uınunl veslkatarlle teklif Dlt 

larmı l,(r, ı.1isyona "erınuerl. ( 2'.:.!! . X'l.i9 t 

15 ,)IJI) kilo to hanlık ı,ösele n,ınbcaktır Pazarlıkla cksıttmcsl ıs 
salı ı;unll saııt t · rie Aı.karada ı.v tımirll~"i satmn•ma konıleyonuı:ıd" 
ıacaki.ır. Beher ldlr.ısunı.r. uı.hm:n iJcdcli 450 kuru,..tur. Taliplerin teuı!ll' 
rıle beJll vakitli? komısy,•rıa gcıMtıı!r•. t2!;6~-Vi62) 

Devlet Demiryollarr ve Limanları 

ıdaresı ilanlarl iştetme Umum 
lt>.ö.011 t ıl'iııındeıı iti ar<'n: 

F'cvka'üde mııvakkrıt tenzH\t.lı t.tı::feler.- alt § ralli tatblklyC'nlll t 

sc,vkiyat hakkındaki 4 v<. 5 ln•!ı rıııodcler! de ğlştlrtlmli'tlr. Bu tnrıht ~ 
barrn h••rhangl Ik! iııiRsvon nr.\<ııııdak! nııl<I vata lrnblll tntbık oınn ıt 
tnrifrlcm ll'vflkan rnl'vıtdlne s-etcı: namuıe:rr te llUm rdildlktPn sonr' 
nlllrse yeniden kııydttiıiimck ı; .. reHJco aynı vagonlar d:ıhlllnde d ğC'r ııl 
tıı.syonn tcl~ur sevkctt rllebilh' . 

Tel·rnr t:~vkcdilc.n lıamuıe& •r, tc krar sevkedlldlkıerı mahrC'<; 15!.S 
lıırınıı mıı.hşuı; tariCelcrd• n istıfarl" f"demez. Mevrltle mukayyrt bir tefi 

tan lstıflld" tlrnl1 olan hamule&crın l"krar 'lcwkt erinde en <'lki n:ı klC 1 

ret, nakil mesafe inde kabili t.dl blk tarlle Urrcttnc lb!Ağ sur('• ı rrf 
Fnz ı. l&fsU:ıt !çın istmıyonlıırıı rnUracıuı.t edllmelldir. !2iJO .~z;cıl.I) 

.. 
M·ı~r•"ı •tJ becl ı. • 1440) lirı trı 30UO ldlo Bor yn!'tı (20 5 ofll 

ı::Uniı <ıa'\• t 1 :' ıı 01 hucukla '!ny,l •-pn~ \ ı;nr binası dllhilindcld 
yon ta 0 "lf1r.:'.. r.ıw ıık!f. satın ıtlı:ı&calctır. 

Bu "' ı::•··n"'I< ıst<yf"nl .. ~ln (2Jlil Ura.ıl< kntl teminat vo kanuoıııı 
etur,-ı ""' !<I" ~, ·ı."«r "'17. rlık r-1'111 saa•rn " koml<1yona mlira a~ 1 

,ı 
zııııctır •{·ı ·tf" 0 ı :; :••· •pc'er k ... m.l'vond'l.n oamsız olarak dıııtıtıırrııı 

(3432) 

De-ı;~ f:"'lbı-ik~b.rı umummüdfü.·]H {ünderı : 
Erkin ana g<'mi'linde c;al•tmak üze re 'df' Ui 1' mo~ôrrU \"C' d ,. 

""'eri \'! ınıı 1c !lz-re 11;1 l<ıcı alınar:ı ktır. Tul1plcrın tc ıp eden 
c\lk lcni7 fnbrikalarına mtirnenatları. 

:\'E -
ı uJrfbh e .... U ll!i ~Pıtrıı et' 

z~R,~AT BA ı<A~I 
t-..w:ı.ı.ı; ~<t:ını ıoöb - ~ :rıa\e!)ı IUIJl/IJlı.uut Jurk 1.-ır~ 

~unt ve \:ar.s adedı 265. 
Zır111 ttt lıtlJTI •t1 'lfV• ba,,ı.a mu.amelPlPTı. 

Para blrlktı,..•nlf'rf' tll 1100 ıtrıo lkrı,nılyl' veriyor. 

-.arası BAnka..smda ırumbıı.rab "'" lhtıaran taaarnıı be-..... •~.-."1' ~ 
1C; t1nı.sı ouıwıan.ıara !ICDe<k • :2e.ra •rkllecek kur'a Ol' ~ğıd 

pi.Ana göre umuniye dağ'ttııacıoı:ur. fi' 
• .oeıo t,000 llrahk 1.000 lira 100 Mlect 50 Uralıll 6:::: ı 
• • 54MI • 2.000 • 1.20 • .ıo • _ ... ~ ' 
t • !MI • l,000 • 160 • !O • a.r"" 
ıo • ıo:ı • t.ooo • 

DiKKAT. Besaplarmdald paralar 
111şmtyenıere Juamlye ;ıkUğı takdirde % 

Kl!{I· • ~: 11 MArt. 11 Haz!r:ın 11 Eyt(U, 11 Birinclk~uD 
rl.,•le vap•lır 


