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e Bahtiyarlıktır ki· 
llU ZAFE iJ BU'~~ "A 

KAHRA A 1 
8 tarti!I vazfre~ere, hazır onma ı ırzumll~ 

karşı;aşlı[uuız ~u zamaa arda 

Milli Şef olara., 
Qşzm ızdll bulunuyor 
\''ıan: ASIM US ...... 
t~ Urk mUJcti tnönU v.a_ 
laı011~ YirınincJ yılını kulla. 
'-bit1ı zaferi lef, Atatlirkün 
~ lat11<~ııtrıcmıckcUmlzin ha-

1-ttli nı ~orumnk yolunda 
lrıik!'dularıııı eleği!, mil. 
lııttı~s taliini ~ cnmlo; \'C 

1ııı1..kııtrı • hıl'!'lı o 7.amnn ~arp 
:.... şer:danı olan muhtc_ 

'1J iz \ <' aziz Cumhur
ta.)(rrı ~·e hamiyet kaya

hordUhes olmu~tur. 

BüVüK 
ŞEF~MiZ 

iS nET 
iNONü ~ 

!st anbuld2n aynlanlara dair 
Dün gece Ankara 

radvosu bütün 
şav·a:arı tekzip etti 

ovvet 
us va 

Gitmelerini mucip 
olan sebepler 

Almanların işğal zail olunca. 
e tiği memleketlerin Her~es yerıne 
Moskovadaki denecek 

sefirlerini 
tanımayacak 

LO:tara, 10 (A,A.) - Mjlstaldl 
Fransız ajansı bildiriyo'I': 
Alm:ınyanm işgali altında bulunan 

memı ·ıtetlerl ve bu memlekctlorl,n , 

- I'.adyo Gazetesinden -
Yine bazı şayialar dolaşıyor. 

Sözde lstanbuldan gidenler yedi 
sene dönmiyeecklermiş, bunların 
dönmelerine müsaade edilmiyc
cckmiş? 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 do) 

İngiliz gazetelerinin 
istihbaratına göre 

Hitler 
Yakında 

Stalin'le 
görU
ş~cek 

Londra, 10 (A.A.) - Ofi: 
News Chronicle ve Daily Hc

rald gazeteleri, bugün birinci 
sayfalarında, B. Bitler ve Stali. 
nı n yakında aralarında bir gö. 
rüşmede bulunmayı düşündüklc. 
rini bildirmek1:edir. 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 d,e) 

1'ıtr::rer1 ~i, tnönü adını 'be lr • kıtabına' !kaydet. 
tll1ıra:; nuııctın ebedi mhı .. 
~~1,rı •nı kazanmıstır. 

' • Mookı>vadıı.ki siyasi mUmesalUerln! İngiliz tayyareleri 
l\'lusulu 
bom6ar
dıman etti 

inailiz do· 
nanması 

Bütün 
~~lkı ıtılıi kapayınca ~iımi 

: 19 ° J;ilnlert 'JlCk iyi ha
~.,. 14 harbinden ~oııra 
~ ilad11tsu2 fcliı.kct 

lil'ttt I~ lt'hltkc3 c dil':! : 
lı · 'ttirk milJeti mllh 'et '~kctı ili\n edince 

K07.ij ile bakan ı,:oktu. 
~ Old trıilli bir intihar dl. 
lıatakı u. Çünkü Tiirk mil. 
~11, •linl' taarruz eden 

ltı~~!lcriıc miıdafoa iı,:in 
t 1 ku, n•tler arasında 

01 )oktu. Büyii"ı< harp-
'--:" 81~11~ •• ııonra mcrnlckc
~~ ".t~Jlk noktnlnı !!-. 

' Mlahlan alınmış bir 
.. ~ita ba.."•bozuk hirknç çe. 
tetı~lr !11iid~faa km' eti 

• Atıııi le~_•Ier.cı:;inc inanıln
k hlu<'ııdclc bu tarı.da 

U\'\ Cilcrle cihan har
ı..ı.:alip de, lctlcrlnc kar. 

.\llttc ~ şeklinde giirünü. 
"1tg1ı 1.~ bu nishctsfa çok
' ~ııu7. ilih ile ~üngülü 

lı ıı' ile otomobilin, hula
~lııı e Varlığın nasıl miica. 
"""":f'ğinf hi~ok kirru;clc. 

'-. 
1 bir türlü alamıyor-

~ı, 1ıt> 
llılUi rah_:r hu tarzda dü

~~"" b rnue.adclenin sırrını 
lı.~ , 'btı lr noktayı unutuyor. 
~ ~lllıdda Türk milletinin 
L\ 't\1 an zair olmasına mu. 
~ t"1ıc C<'phc<Jt'n diişmanht
~~eıed hıı~~nması idi. Zira 

\ ~liğır.1:~rklcr adaleti \C 

~ ~fllfı~· duşmanlar i"'c zııl
~ 1 ~ t_emsll ediyordu. 
\.~ lllJi:onü zaferi )aln11. 
~ ~~ '>"11 ların modem silah. 

' \~ 7.amanda ad:ıleUn 
~ oını se,·crliği.n hiyant>tc 
~ dii llştur. O zamana ka. 

lıi~a Türk milli müt'.a-
etı ı.ıetenin basıbozuk 

!\"te11 ibaret 7.anncd<>rkcn 
)°i<ta i\nadolunun ortasın
~!~ .Y<'Jlyeni bir 1'iirk 
~ .. \ii lıgunu, Y<'llJCni bir & CUdc gchliğinl öğren. 

lıı lnii 
~I z e&d('lrsiııln son hü. 

d .aferini tcşldl <'Acn 
trıı rti "I h . . 

ıı · " u arch"si mıllı 
~ .~h; bir zafer ablde:;i 
"- ~onu, he şüphe yok, o
·~ 'lltJ :ildir. Milli i -tıklali. 

\ıı,,,."re11 'gıınıı.1 kurtaran bütün 
~~~ lıcp bu zafer Uzcri. 

t...,~. !· 
._..._..•1 böyıc linni sene C\'-

~ harbimb:ln ilk bliyiik 
~~ '~kl'n dünya \'aziycti 
' rı.:ln ytne tarihi 'azı. 
~~l'lla'!; lüzumunu gös. 
lllJ 11 A\':rupa harbinin 

tıldanbcri ,gcnl~lcyc 

-rriNA ELÇiMiZ 
ANKARAVA 
DONUYOR 

d 
a.zetcginin dün gecE>kı 

Ra yo g ·d 11 hitapta 
ncsriyatı sırasın a ş 
bulunmuştur: ·· ··k ı 

, t. da 'l'ilrkiyc buyu c • 
' A ına · · v' - En" Aygen! Sızın c •. Ba'-' ıs T'" 

ç~~ı .. "'ı ·rk memurlarının u.~
buyuk c çı ı . . . in A.hn:ın hu. 
kiyeyc avde~ınız ı~ . iyece te
kfımeti nczdınde arıc 
şebbüsat y~p:ımk ıştv~· Giimiilcine 

P . e ~elanı k ır . 1 ·nde kalaca • 
konsolo<:Jarı yer erı 
lardır." 

---~.(}-------

Ru2vell 
i'}ileşigor 

n ( A A ) - Hafif 
Vaş_iııgtoıı, ı ızlı.: ı,"dan muz. 

bir ınıdc rahats gı ıt·n ha 
l n B Ruzvc ı · 

tarip bu un~ ·hemen hemen 
rareti yenıdcn ,.+ Fakat 

l b" hal almı....-ır. 
norma ır na kadar hadi. 
doktor.~a!tatsol n~akip' ebnesini 
satı sukune c . t" 
kendisine tavsiye ebnıı; ır. -

• crntcketimlzin clcnlz \'C 
~cnır;lc) e rn davanını tır. 
kara hudutlarına b'" • .. k b-"'ti • f U\U ~· • 
Türk milleti ıı,: n ne ....i 1 b"u",'Ük 

ı ·· .. afcr.ın n ,, 
yarlıkhr ki, nonuk~ "h"n buhra.. 

bugün u cı .. 
kahramanı . Milli Şef olarak 
nı karşısında 'e 
ba§unuda bulunuyor. 

' tımınt:ırııRk hususunda SovycUcr b\r
liti ~l"'.ıfındnn V<!rilcn ,karar Londre-

Maarif \"C'kİli Jlnsım Ali \ ticcl 
dün schriıniıc J.!ClınMir. Zlyn~C:: 
ti hakkıncla ga7.ctccil<'rC 'erdı~rı 
h<'~ a!l:ıtı ikinci sayfamız.da bula. 
cak<;mJZ. 

Garbi 
Akde4' izde 

MÜTHİŞ BİR 
DENİZ MU
HAREBE~İ 
Londra, lO (J\.A.) - Amirallrk 

dairesinin tebliği: 
Garbi Akdenizdcki harE'küt es

nasında Alman ve 1talynn tayya.. 
relc.ri deniz kuvvetlerimiz<' knrıu 

(Devamı Sa. 4 Sü. 1 de) 

( Dcva nıı Sa. 4 8ii. 5 dn) 

l'ugoslavyanm Jl!os1:nva 
Rlçisi Gabriloviç 

iSPANYA DAHili 
iDAREStNDE 
DEGiŞiKLiK 

General 
Fran o 

'Veni bir takım 
tayinlerle 

Kendisine en sadık 
adamları İş başına 

getiriyor 
l\latlrlt, J O ( \.A.) - Dlln öğrenildi. 
~ g )r<' tqıanyanm dahıll idarcııın. 
do ba ı değişlkbklcr yapılmıştır. Bu 
dcğişil-t.kler uzun zamandnnbcrl da
hnt "lty&sctte vuk•ıbulaıı en mühim 
bfidl:; !erden biri olarok telakki edlt.. 

mcktcdlr 

(Dcramı Sa. 4 sil~ 4 le) 
-0-

ltalya Kralı 
Tiranda 

Tirana 10 ( i\.A.) - Kral Ü-' .. ~~ 
çüneü Yiktor..Emanuel. bu,,,"'1.Ul og. 
leden sonra tayyare il<" Tiranaya 
gelmiş v<' tayyare m"ydanmda 
Kont Ciyano, Genttal Cavallcro, 
umumi vali Jacomoni V<' Arnavut
luk başvekili tarafından Iuırşılan
mrştrr. 

Çıkan şayialar hilafına 
olarak 

Başvekil Raşid Ali 
ırakta 

Cuma namazından son
ra kabile reisleriyle 

görüştü 
lk'.)rut, JO ( \.A.) - Irak Tebliği: 

Gnrp cephcs!nde, vazıycttc dctl§lk· 
ilk yoktur. 

B.rıncı hafta rlında, 49 düşman 
ta.yya.r(si dtl~UrulmUştür. f Mayıs SÜ 
nU Slncldcban V<' Habbaniy<' ve dığcr 
mahal'c:- Uzcrındc kcşif uçuşları ya. 
rıımı tır 

Salıa'ı ıınat 3,30 da, dll~man tayya
rd<'rt Musula bir hücum yapını§ vo 
birkaç bomba almı§lır. Ha\•a dafl ba· 

kuvveti le 
Bmgazivefrab·~~ 

asker çıkarınıya 
mani olmıya 
çahşıyor 

Girid, Kıbrıs 

ÖLÜNCEYE KADAR 
MÜDAFAA 
EDiLECEK 

(Yazısı 4 ü,JCiUl.e) 

Hür Yugoslav 
kabinesi 

Ortaşarkta toplandı 
Amerikaya heyet 

gönderecek 
taryaları, h'ahzum clvnrında bir dlı · Kuclıis, 10 (A.A.) __ Ortaşa:ric... 
mım t• yyar<'"i dllşilrmUştUr. Bu t.av- ta hır nınhıtldt' içtima cdCln Yugos. • 
yarenin pilotu esir alınmı§, mllrctte· lav kabinesi yardım istcm<'k üze. 
bat.mJıın dığer birisi tayyare llo be· re, AmC'rjkaya, Hırvrt Sırp vo 

rabcr yanmıştır. 1 s~_ovcnlcrd.."n mÜrC'kkcp ~~ heyet 
( Devanıı Sa. h S'ii. 2 de) gond<'nncgc karar vcrnuştir. 

Otomobil kazaları münasebetiyle 

r 
~ 

Sofo,.li fçl\7°ıçrııe~ 
Jurofi Jevm t • 
et ık'< O tfı "" 8 Cocut 
l>o bJ•olr,.,. 

~i't'rtnf'lt vo ıslıratl kısmak için ~eni bir j)arc! 
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1 Radyo Gazetesı 
Dtl!ıya ~arihl 11de 
baiıriagaca k 

bir gün 

1 i'imiz top,.,..ıa ... 1 
cağımıı.: muhaklrnl<lır 

SO \ 'Y El L.l% l 

vakındıı. kavuşa· 

Sovy~tı,•rln ısgal altındıt bulunan Bel · 
~ika Y,ıgosln.vy;ı \"{' Hollandayı tanı. 
manıJ.>r lraı'f'l'l h •r tarnfta bliylik bir 

Vatan duygusu kim
lerde olur? 

C ~im H llıındıı, Belçlka, LUkseıı' 
burga Karşı yapıuın Alman taarruztl· 
nun yıldonümlh.lilr Geçen sem: Ma,vı
ı::nı onuncu gi.ınii buralara Alm:•n ta 
aırw;u başla.ır.:.,;. Hollanda ve BelçikH 
son dakikaya kı.ııtnr bltaraflıkıarl!' • 

muh:ıfaza ctml§lerdl. tu Mayıs sabahı 

yapılan hava taarruzu hrr iki nıemlc 
keti gafil avladı. Almaıılar da' a ev
'l:el her iki memleketi içinden cthet
ınl§lerdL Paraşütle indirilen kuvveU.ır 
h:ı.va meydanlarnı1 ele geçirdiler. Hol· 
lancla ve Belçika ağır darbenin tcsi· 
ıiylc lstllAya uğradılar. 10 Mayıstakı 
taarruzun ••'ransanııı .:ıukutu ile neti• 
celenecek lılr neticeye varacağı tah· 
mln edilmiyordu. 10 Mayıs 940 dünya 
tarihinde daima hatırlanacak blr gün 
olarak kalacakbr. 

Bu mUnnııcbetle Londrada merasim 
yapJml§, Hollanda kraliçesi' nıillPtiDu 
Wti .,., b!r nutuk s6,1lemlştir. 

Belçi ı. hariciye nazın Spal{ da bıı· 
nutuk soyllyerek Belçikalıların csa· 
reti kabul etmlycceklerlni bildirmiştir. 

DABEŞ iMPARATORU 
BAYRAM~'I KlJTLAYOR 

Habeş imparatoru ise bayrammı 

kutıayor. Bu mUııa.cıebeUe Adisaba
bada bUyUk tezahilrat yapılmıştrr. 

Halle SelAstye İngiliz başvekiline tel• 
gra.t cekerek İllgllterenin yardımına 
teşekküt ctmi§tir, lmpa.nıtor kuvvet
lerini İngllterenin emrine terketmiş
tır. 

Garip bir tesadUf olarak ltalyada 
da imparatorluk gUnU münasebetiyle 
tezalıllrat yap11m.:.,.trr. 

ttnlyan Mı'lyosu diyor ki: 
''Blltfuı ltalya imparatorluğu yıJdö 

nUmUnU ordu ile birlikte teslt etmek
tedir. Kahrrunan ttaıyan ordusu Şi· 

mall Afrika.da galip olmuştur. Şarki 
.Afrika.da PrCllS topraklamıuzı mü
dafaa ediyor. Habeştstanda k11ybcttl• 

U'ık.ı ı,yandırmrştıı . I..cındra bunun .se
•JcbLni r nluyamamışlır. ~ovy<'l'!:'rln bıı 

i.ıtre!<"tifü• birlrnı• srlı p ilf'ri şürillü· 

yor. f'ıı l'"ebeplıcrl A j.ııı>< hnl:ıerleri bil· 

rlirivor. 
Ü•' v-11 Niyiiz gallolc·sintn biıdird.iğl

r.<' ı;;'OH' Hillcr yakıııd[l Stnllnlc fı'Ö-

rilı;meyı dlii"<llnmc>h ,cJ.r. .ı'. 1 nuın :va. 
So\'yerı~rC' I-llndıst.an VC' Japonyıı da 
1ahil C'lmak Uzere, Asyada hareket 
fi"T'bl':nıs: ve tran yoılyle Basra kör
ı czinl ıUllva eden olr teldif yapacak. 
buna ınul:abil dl' ~ovyetler Almanya· 
nm A.vrupa nududunu garıı.ntı ede
ce!{lerrr.ış ! Bundan başka Ukrayna 

but Jaylnrından \'e Kafkus petrolla• 
rmdan ve diğer Sovyet k.ıynakların· 
dan fotifmley:! temin eclcn bir menfaat 
•nııkıbılindc iktısadi bir iş bırli~ de 
yapılacaktır. Dcyll Niyüz bunu Ame
rikrrnın narb<ı mUdahaleırine karşı Al· 
manyı,nın bir cevabı ohr:.ı.lt teıaJ(ki 

ediyoı•. 

Dlğ~r ·taraftan, Snvyet radyosu Ro
uıanya icin neşrl;ı.ııtı ııırasındıı, Irak 
hadl.::ıelPrinl unırıtırkcn A1ınanya aley
hind<' ~lddetll lisan kullanmış, Raşid 
Alinin hareketini "haince', diye tav· 
sif etmıştır. 

Nisa.-ı ayında batırılan ticaret ge. 
mllerinm listesi İnglllz bahriye uez~ 
retince neşredilmiştir. 488.000 ton 
hacmindo 106 vapur batırılmıştır. 

Bunıarm altmışı lngillz, 43 ii müttC>· 
fik, 3 tr.neBi bitara.ftırıı. Ancak bu ye· 
ktınun 187 bin tonu Akdcni:ı:rle batı-

:-ılmışhr. 

TAYYARE UASKINLARI 

Alr.ı;ınyaya karm İngiliz lay,rarclc• 
rinin t.aarr..ızlım şldd<'tlenmiştir. Dün 
gece Manhaymrla cndl\strl mahalleleri 
ağ"ır ha.sam. uğratılmıştır. Berlin de 
bombalanmıştır. Lud\ iğhn-' ı.ı kimya 
fabri!.<.'llan bombardıman edilmiştir. 

Bundan başka işı;ai altındaki birçok 
tayyare meydanları bombalanmıştır. 

Milli Şefin portreleri 
Ankara, 10 (A.A. - Bugün 

aldığnnız tclgra.fb.r Milli Şef İs

met İnönü'nllıı imzaları ile hediye 
ettikleri fotoğrafllerin Bor, Bu_ 

ğazlıyan ve Ilgın kazaları parti ve 

haikevieri §eref mevkilerine me -
rasimle ve içten tezahüratla konul 
duğu blldirilmektedir_ 

<Vatcın Duygıııu) ndan maksadrm, 
menılek..tin yüksek menfaatlerini kav 
ra.y::ı 1>iler. ve, sırası gelince, kendi 
şah:si ıılC·nfa:ıtıerini vıı hatta hayatın: 
bu uğurda feda eLmeğe mukledır o· 
lan kimsı·krin duydukları ı ruh hııl~
ti) dir. 

İki ~<'şit mtan •iuygusu vardır: bi 
rl, cu..1!i halli ktltleıılnin, yalnı:a h&riol 
t<'hlike zuıuanlarmda kı\\'rayabildiği 

vatan duygusudur. öteki, (devanılıl 

olan vatan duygusudur. En mUhlmmt 
budur. Bir !laati işlctıın (yay} gibi. 
bir memlel:etın yilkselıne.ııine, Yeya 
kuı1utmasma sebt;p olan biricik <A
mil\ budur. 

Bu c;eşit (vatan duygusu) nu kim 
ler ıh.ıı) edebilir? 

Bunun içın. e\'velA. o memleketin 
:ııaluci çocukları olmak şarltır. Sonra. 
tzeki> olmak lazımdır; faka.t, kuru 
(akıl) da faydasızdrr: !okumuş), yani, 
şahsi fo'•dı:ı gözetmP.dl:'n, yalnı• dlln· 
yayı anlamak ve dimağını yilkı:ıc't· 

mek için nurıaıımış olmak lilzımdır. 

Misal: Namık Kemal, iZya Paşa. Av
rupahlar, kendi munıleketlerinde o· 
kuttukları Asyalı çocuklarda vatan 
duyguırunun doğduğunu ve kuvveUen· 
eliğini görmüşlerdir. 

Vatan duygusunu doğuran, besle
yen bir sebep te, o milletin (geçml§i) 
ni, tarihi,.,i bilmektir. 

P. Lasserre'ln §U fikri çok doğru 
v"! derindir; ve Osmnnh dev; .. tınitı 
dlisme devrinde, tarihlerde okudu~ 
muz, o yüz kızartan, suıistlmallcri, 

skandalları bir etimle ile izah ediverir; 
(Ahmak veya cahil bir kimse, yalnız 
kendi sohst menfaattnl düşllnebilir, 
ka.vray~bilir. Ha.Jbukl, zeki ve oku· 
muş bir iruıan,.memleketlnin yUkeek 
menfaatlerini, bir cahilin veya ahma
ğm kendi §8.hıri mf!DfaaUerlni kavra· 
yabildiği keskin ve kudretli bir tanda 
kavrar ve ona. göre hareket edebilir. 
Yani, onun beyni, böyle bir abstrao
tion) ys.pmağa muktedirdir.) 

B<Syıe bir duygu (dalkavuk) ruhlu 
Uısanlard. da bulunmaz. ÇUnkll, La 
Bruyere'ir. yazdığı gibi: {dalkavuğun, 
ne kendi ~'\hSl hakkmda., ne de pöb· 
pöhlediği • zatın şabm hakkmdıı. iyi 
bir fikri yoktur.) Halbuki, zeki, oku
muş, haluk.aten va.tan duygusunu hia
ı,ıeden kimaelerlıı ~ ftlJ!imiyet 
\"e clddlyetUr; ve çok 7.amıpı da, vak• 

Y d 1 C • t' • tm f~ ıluJırlttfte ~ ar ımseven er emıye [nın ı =~e;:ih;::.~~~-

y • • k k t h · ı • • • • ğm tekemmtll edebilmem i-:ID, evvelA. u se a sı gormuş !~=;~ı=:~~~u=. 

Van'arı davetı· bun~:~:-;;ziaimli ki-ı tabmda. kendilerine bir memleketin 
idare91 emanet edllecek klm8elerin §U 

tarzd:ı. ~melli tavaiye olunmaktaYardını Sevenler Cemiyeti ls. 
tanbul Merk~d Reisliğinden: 

tık, orta, lise ve yüksek tahsil 
görm.ü5 bayan ve genç ktzları
ımz için gönüllü hasta.bakıcı 

Lord Halifaks 
Lindbarg hakkında 

düşüncelerini 
söyledi 

lUimıcapolis, 10( A.A.) - ln
giılterenin Amerikada.ki b:iyük 

• elçisi Lord Halifaks dünkü ga-
7.Jeteciler to lantısında, şu beya. 
na.tta bulunmuştur: 

İngiltere, Amerikanın yardL 
mı ile Hitlerizmi dünya yüzün
den tardedecektir. 

1 :ıtdberg hakkında fikri soru. 
lan Lord Halif a.ks şu cevabı ver. 
miştir: 

Ben ne kadar içtihadım.da sa. 
mimi İ!'"Pm Lind1ergin de içtiha_ 
dında o ı~adn.r samimi olduğu 
§ÜpnE>sizdir. Fakat Lindberg, 
ciJıan::iumul ve h;Jr milletlerin 
istikbalini alak:!.dar eden bazı 
me.s"lelcrden bahsettiği zaman, 
yürüttüğü tazı mi.ita.l~alarm, 
tehlikeli birer hata olduğunu 
zannediyorum. 

Norveçe dair vesikalar 
J.ondra, HJ (A.A.) - Mart a

ymd:ı. Lofol.:ıı ndasına yapılan ta
arruz esnaSJnda Noı-v~te çok mü_ 
hlm vesikalar elde edilmiştir. Bu 
vemalar, bu kere bir beyaz kitap 
halinde n ;:;rob.nnıu<-tur. 

Resmi n:.cr.balarr1an teyit edil • 
diği vec;hfle, bu vesikalar, Alman 
fatihlerin Norvı>ç üzerinde icra et
tikleri hel!aplI tazyik ve istibdadın 
lı ' i'ki bir tablosunu çizmektedir. 

kurslarına talebe kaydedilmek .. 
tedir. (Ya.'} 18 den 45) e kadar 
her vatandaş en yakın Halkevi. 
n(.. 17 Mayıs 1941 günü ak~mnı
na. kadar her gün saat 14 den 
17yekadar müracaa,t etmeleri. 
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dince onu bırakm ';), bana. koşm.11§
Lu ... O sırada ya11ınuzdıw ı;q,cn 
tramvayın kadınlar t.cı.IJ.fmdan sal
lanan ellere, başı ile mukabele et
ti. KI7Jal". manalı gülüşmelerle 
geçtiler. 

Bu kadar muhtelif ve biribirine 
zıt §ek.illerde tecelli eden tahassü
satmın mahiyetini aslii.. anlıyamı
yordurn. Bu dön~, şüphe.'liz izzeti 
nef"sime bir tarziye idi. Karlı ha
vad:ı, beyaz vcı criyici bir bulutla 
örtülmüş yürürken mua.zzr..z bir 
vücut ölmüş <le yine dirilmiş gibi 
mant]vi bir ha:ı iı,:indcy<lim. Çok a· 
cmuş olmalıydı! Büyi.ik bir ümit
sizlik içinde, mahzun ve hiç bir 
kelimci şikayet söylemeden, hatta 
sitemkar bir şekilde bakmadan~
dişim onu müteessir etmiş olma
lıydı! Yoksa böyle bir havada, re
fike.larmı tramvayın sıcak kanape
lerlııde bırakıp o kadar yolu koı:;ıı.
rak yürümesi manasır. kalırdı. O 
?.aman kalbim: 

- Ah, biraz sevmiş olsaydı ... 
diye sızladı Ve bu, bence asla ta
hakkuk etmiyccek bir arzu i<li. 
Köprüye k.ıdar, nrtık Nurettindeıt 
bn.hsetmc,dik. Or.a veda Pderek 
varıura girdim: iist güverte}'C çık
tını. 

Güne!j, lstanbulun üstiinde grup 
ediyor; VP vapuı· harekete başlı
yordu. Benden başka hiç kimse 
bulunntI)"lll bu güverte, baştanba. 
ı::a yumu§ak, beyaz bir halı ile ör
tün!Iliiştil. ÜsUtmeyen havada, ke
sir blı kar tufam vardı. Mefküre 
!!ir:ı.h 1'1.t'fl8fı ,.r eı·,,rıe tuttu~ı 

beyaz ~an i'" r'I 1
1 l'l'n t' uctın

da Ti· hnvk<'l ,.,.;ı..i h:ı'"<'kP'":zdi. .. 
V.:ıpur, yavaş yavaş açr1~·or: 

güııe~ süratle fniyvr; kar ağır a.
ğrr yağıyofdu. Ben şimdi, gUve'?'- · 
tenin en ucuna gelmiştim. Mefku-

dır: 

Küçük ya§ta bir kaç bin çocuk a
lınacak. okutturulacak: bunlar za.· 
ma.nla elene elene, bet on kltl kala
caklar; bunlar en zekileri ol&e&k: 

r~ ile aranmda ga.yriıeffa.f bir ta
baka hasrı oluyordu. Dubanm u.. 
cunda.ki siya.h heykel, aheete a.hes· 
te buve.srnı saltıyor; sellınlar yol
luyo!'du. Uzaklaşan vapurun üst 
güverte.sinden ben, bu setama, be
yaz mendilimle cevap veriyordum. 

Köprü ile vapurun &ra8ma şiın
di beyaz bir hail girmişti. lılefku
l"e siyah çarşafr ve beyaz buva5ile 
hala orada idi. Yavaş yavaş, ara
daki hail kalınlaşryor; onu örtme
ğe ba~ıyordu... Sonra, hiç görUn
m<'z oldu. Ve ben, Adaya gelinceye 
kadar zihnimde hep o levhayı ya
şatton .... 

* * ·lf 
lılefkür~. 18 kanunuevvel 917 

tarihli mektubunda diyordu ki: 
". . . Girizan benim hastalığımı 

bildridiği halde bir kelirııe ile be
ni sormadınız. Değil hastalık, ~l
müş olsam bile hatırlatnıyacak ruı
şınız? Böyle bılmiyordum. lşte, yi· 
ne ben 3aı.ıyorum. Öyle şiddetli 
bir hastalıktan yatıyordum ki... 
tam on döı·t gün, mevcudiyetimi 
yakan, bütün kuvvetile beni ıztı
raplara maruz bırakan bu 8.fet, 
bugün biraz Hitufkarhk gösterme
ğe baş!ad!. Şimdi t:mıamile rahat 
nefeıs ala.-rryol'f'am da ~ ha iyi dU
şünmcğe ba.J}ladım. Fnltat, biltün 
bütün iyilı>şmek biraz mUşkül ola· 
cak. 

Kalbhndf.l !Syle hırçm hisler biri
kiyor ki onların taşmaaına namı ' 

Yazan: 
Mu~tafa Hakkı A kansel 

bunla,.a, zamanın büLU.n bUgileti öğ· 
retilcc~k: bilhassa, tarih (kendi m!l .. 

ıetinln tarihi) ve f~laefe okutulacak. 
Sonra, bu kişiler, ku-kma doğru ha· 
ya.ta aWa.caklar, kimseden yardım 
gl>rmeden, on on bef 11ene mllddet, a
lınlannm teriyle, tokat yiye yiye, ha· 

yatlarını Jraz.anacatla..r, (feleğin ger· 
mQ serdi) ni tadacakııır. Nihayet, 
bunlardıın, ancak ljç dört kişi kaJ'.'1-
cak, ve, memleketin idaresi bunlua 
eman~t edilecek; fa.kat, gene, §U !.'llrt· 
la.rla: ı - Evlenmiyecekler; 2 - Şa·h 
si mal ve mUlk sahıbi olnııyscaklar; 
kadm nüfuzunu ve aile kaygısmr, ve 

. Vaşington, 10 (A.A.) .,,,_ 
mal mUlk hırsıııı va.tan kaygrsmdaıı da değer haberlere 
üstün tutmasmıar, veya., onu, Ka.y- man hük.ümeti va.~ 
narca. sulh?Dda olduğu gibi. yabancı· ı· müsaderesi hakkmda 
lara s·~tma.mılar. diye. verdiği notada Uk def"• 

Osntsntr devletintrı pıt.rJıı k deT?in&-, merlkanm İngiltere ye 
bu va.tan kaygısı padişabm p.bltdlda 1 dmu babJıı mevzuu e 
temlil "dllirdi. Padişahın ~ bir 1 nedildiğiue göre. A 
emri tıe. bUUin insan1arın can w malt veltin yabancı vaputlafllp' 
alınaNllrdi, bu sebepten, ister ille- relli için haklı bir 14'~....ı 
mez, vatan duy&'1JSU kavranıla.bUirdl fevk•llde bir \•aziyet ı:
~marıtılarm bilyilm.aillde, bu nokta yeceğin ~ ın.ıı.rer 

· mtıhlm bir lntil oımu,tur. J'. GNMl'd kaıı vapurlan vertım-' 
< .A.sy&nm y(lkaelme.t .,. dQfmeBI) t• dir ti Amerikan vapUI' 
alınli kıtamnda. bu ciheti bllha,ııea te- rmm ua]dığmı iddia e 
barliz etUrir. o-

Fransız dli§Unce adamı J. Bend& .Japonların ç 
dahi, mtınııuıra.n Fra.naayı m.i8aI ge• 

tirmek için. va.tan duygusunun. cahil mUlhı·ş b·ır h 
halk tarafmdan. y&lnJZ, harici tehll-

ke ~manl&?"'..nda hls olurıduğunu n Çunldng, 10 (ı\.A.) ::, 
bayağı zamanlarda (btme nef'ı) nlD ga. haJlıide gelen 81 Jar. 

(DevUIH 6 neada) reai, dün Çukingin ~ - M--f -=----:V::::--=----=k=-.1-=--.- ,ictdetle bemOOrdımall ~ aari e ı 1 ~ı:=·~rma 
civarda bir yangma s 

Şelırl·mı·zde =:~;d~~
1

e~:r:e 
kua gelnıiftir. J.t'c 

Öğleden sonra, M dl' 

Dün Maarif matbaasında · r::s~d~~~L~ 
tetkiklerde bulundu ~:ı:u:~eı~:z ~ 

Maarif Vekili Hasan. Ali Yü- Hasan Ali Y::.c:eı ' kendisiyle 
cel dün saıbaaı.ki ekspre&'. .- Arııka.. görii.şen bir muharri~ şun. 
li Haydarpaşa. istasyonunda Va. lan söylemiştir: 
1i ve Belediye Reisi LO.tfi Kırdar, "- 1stanbulda öç dört gün 
Üniversite Rektörü Cemil Bi:Jsel, kadar ka.lacağlm. Bu müddet 
Maarif Müdürü ve dostları kar· zarfmda vek~lete bajiı mUıeme. 
$Ilamışlardır. selerde retkiklerde bulunaoağan. 

Vekil, doğruca V:layete gele- ttk iş olaraık bugün ınaarif mat
rek bir müddet istfraiha.t etmiş baaemo- meş.,~ oldum. Bili"&di. 
ve tetkiklerde bulunmak üzere ği gibi maarif ~baain. koor. 
Maarif matbaa.sına. gitmiştir. dinasyon heyeti kan.tiyle .Anlra-

Maarif matbaası bil"kaç güne raya nakledilecektir. 1 niaa.n 9U 
kadar tamamen .Ankarava nak.. talihinde matbaada çalışan işçi, 
ledilmiş ola.caktir. Bu hususta teknisyen ve diler mi.istahdem. 
alman tedbirleri Vekil yakından Jer bu kararın hükümlerine tabi 
tetlrik edecektir. Devlet matbaa- tutulacaktır. 
sı teknisyen ve ekipleri de koor- tı'k meldep mueJJimlerinin kr.. 
dinasyon kararı mucibince An. dem zamlaırı v~ meeen bedelle
karaya gideceklerdir. ri h&kkmda verileın kararlar 

.Y. ekil., Dg;.-~ ~i'~~~~ ibif: ·:meqliffıMtı~Alb~.edU ... iç.'. 
mud~ ~~r. o~~ .. f pa. Tafsilat ~ okunmuş o. 
ıımrlan .gününden .ıt.ilbJının ,de Jı. laca.ktır. Bu işle · artık villyet 
niversite, nıaarif müdfui\iili ve meşgul olımalrtadır 
P.i.irel sanatlar ak;-demisi işleriy- · • 
lem~ olacaktır. Bu sene imtihanlara erken ·baş 

lanmasma rağmen neticeler 
memnuniyet verici mahiyette. 
dir. Bu vaziyetin sade İ8tanbul· 
da değil, bütün yurtta da böyle 
olduğunu söyliyebilirim. 

Ne Demeli? 
Gazetelerde srk rastlanan imli 

yanlışlarından biri de (narh) dır. 
Vakra bu kelimenin arabcada 

imlası (n), (r) ve hmltılı (h) ise 
de, biz bunu (nark) şeklinde söy
ler ve eski harflerin son zamanın
da bile (k) ile yazar olmuşuzdur. 
(narlı) suretinde yazanlar, böyle 
okuyorlar demektir. (nam) de
memeli, (nark) demeli. 

Bütünleme ve ikmal imtılı&n
lannm, her sene olduğu gibi bu 
yıl da eylW ayında mı yapılaca.. 
ğuıı soruyorsunuz. Bu bwnmta 
henüz el--~-:- bir olmad w ~'91Uüi' ıse)' 1.gI 
gibi verilmiş yeni bir karar da 
yoktur." 

'j çe~de cehennemlerin müthiş 
ateşleriııden kurtulmuş bir ölü ren 
gi vardı. 

Karlı gündeki ayrılıktan eoma 
kr.sa ~ir telgrafla onu çağJrnu, ~ 
davetime ehemmiyet verilmeğlni 
görmekle harap olmuştum. Zaten 
vücudum yağmurlarm, soğuklarm 
mütemadi hücumları altmda, tabi· 
at kuvvetıerüe intihara benziyen 
serseri hareketlerden; kalbim ve 
<:iğerlerim ise, biribıirini takip eden 
en iyi ve en !Ana muamelelerin 
kı:8kan~lığm, infialin trmatlarile 
parçalanmıştı. Kınk hayallerimle 
balkonda ıeçen donmu!'J gecelerin 
birind~, icMet edilmiyen buluşma.. 
dan bir iki gün sonra. ona sehir 
saçan bir mektup yaznııştan. Ve 
bunda acayJ>i bir istihza. ile, onu 
davet f'ttiğim yerin yandığını ve 
şu halde pek ta.bil olarak buluşa. 
madığımızı söylemif ve kwıunmıun 
affmı istemiştim. llcrlcfıre, mek
tubunda bunhrd:uı baheedlyordu .. 

yrkılını:ştır. b 
BilA.hara üçüncü Hr 

ha olmuştur. 1' 
Japon tayyareleri. b'e; 

taryalarmm şiddetli at 
şdanmıştır. Fakat J~~fıl 
lerinden herhangi bırı-.: 
müş olduğu bil~ıl 

Tokyo, 10 (A.A.) -
de bir Japon menbaIP~ 
len telgrafa göre, 24 
bir muharebede~ ~ 
talan sarı ne'ltrin ş.ıo-; 

Yuanku şehrini ~ı .... 
Yuanku şimalde buluu
dU8l111a gpnderilen 
mühim bir nakllyat JXl 

ALMAN-1 
MUNASEB~ 
,Yeniden t 
dütünülü 

Jlenaeı, 10 < A.A.) .-
bildiriyor: 

Alınan hükfım et !r1 
bitaraf müşahltlere ns ~ 
lin rraı. hldhıelerine 1r 
it bir hattı hareket t.ıdl' 
dil'. 

Nuyonal zeyıung-;n 
habitine nazaran Ab!Jd 
nezareti Alman. • Irak 
nasebctlerinin tekrar 
lesinde henüz vllZiyet ~ 
Maamarih Ira.km bu ' 
bUate bulunduğv. AJ;pı8'J 
nezaretltı.ce inkar edilıP D" 
Hafta ronundan evvPt 
bir ka'l'llr Yerilmesi ])eki 
dir,~ 

Tatbikat mektep!'.., 
zam alaca((JI"" 

Allbra, 10 (V AJU') 
kadar tatbikat mektc 
bib ve veterinerlerlit eti 
terinden olup muavinlir. 
1ardan iki sene bu 
tılttAıı aonra muvaffa) 
hu Yerenlere birer •' 
pılmakt&ydı. Bu ıt.yild 
gibi veteriner, bekte 
feroloji müeeeeeeıerblde 
lığa aynlanlardan mu: 
imtihan verenleriı:ı ~ 
kıdem zammı almaları 

rılmaktlldır. 

Ordu au~ylar • 
terfiine dai' 

- / 
Ankara, 10 (\·.UU'f) 

Mıb&ylar heyet:lnln te~ 
nunu.n üçthıdl maddeP"""'. 
amuı değjştirilmesl 
kanun li~aın mecliıll 
alınmıştır. 

maD1 olacağmıt bilemiyorum. Se
bebi de, cumadan sonra bir tel
graf ve bir 111ektup aldmı. Pek ga .. 
rip ve müstehsiyane yazılarla be. 
ni da.vet ediyorsunuz. Hakkımda 
gijsteımediğiniz hakaret kalmıyor .• 
Bu, mektuba. benziyor mu rica e· 
derim? Yazaca.k başka bir söz bu· 
lamadmız mı? Bütün bir manadan 
bqka mahiyeti olmıyan aynı keli
melerle bana hitap etmek, beni 
biraz saf adde'tmek, 1ae aldanryor
sunuz ! Mademki hastalığnnı b:li
yorsunuz, bir kelime ile: Mrfkü
re, senin hastalığını Girl.zan bana 
yamz; gelmeqiğin için kızmıyo
rum; bunu başka bir giln tf'li.fi e• 
delim d0miş olsaydmız acaba red 
mi edecektim? Artrk sizin şilphe
leriniz benim iciınde pek f~na acı
lar bıraktı... Zaten bu zehirler o 
kadar çoğalıyor ki tamiri o kadar 
müşkül olacak ..... 

Şliphefilz kalbimle safiyet.imle 
zalimane eğ'leniyordu. Artık ben 
de eğlenecektim. Acımryacak, aah
te ve m.ıvakkat iltifatlara. aldan· 
mıyacaktma. Sonra. hemen ertet1I 
günü aldığnn mektup, vfoda.nımda 
şedit bir nedamet uyandırdı. Ve ı 
artık kalkamadım. Kn derecenin 
fevkinde hummalar içinde gtlnler _____ ___ .--

"Hamiş. - Size o kadar tel1!4 
fone ediyorum: dört gUndilr yazt• 
Iı::ı~~re gelmiyor diyorlu. Dehşet· 
lı meraktaynn; bu merakımı uzat· 
mayınız:,, 

Mefktlrcnin acr acı şikayet etti· 
ği hastalık bende yalnız insaf, iti
dal değil: kuvvet, hayat ve iimit 
de bırııı~.,m~tr. Y~am:ıktan bik
mrı:ıtmı. H~yat, tMmmı.m- gUç b:r 
yük haline getmıı:ıtf. Ölmek fstt. 
yordum. l'akat, Dd hafta şiddetli 
bir zatürree ~ktiğim 1ı&lde lSlme· 
miştim. Şimdi, kemikler ·~n 

ce yattım ... * Ferdin izzeti nefııbli 
vabşlll k. btr mil lelin nıtııl 
b1Çe sayıp tstlkWlne ırı 
b1ıı kat f&ZJa vaJıştlikÜl'· 

* Ifuer zamanmd& öl 
~ttir; ı:.arpte bldtırme-" 

Mefküre de hasta imiıı! 
ŞUphesiz bu, o karlı günün 91"

meresiydi. Girlz.:ınm yazdığı mek
tup bana geJmorn~ti: bilseydim ... 
Fakat Mnra hlr ~üpbe, dim&ğmu 
ç~lflt bir burgu ile d'ldi: M'eftfl .. 
re hasta imiş; hem tetgraf111n, hem yılı;Jor. Demek ld, u yato' 
mektubumu ~vttıhfmm on d6r- da cinayete karp ~ 
düncü gUnU al'nt§.. Peki, yine o ı mullılNbede l8e perbll 
giln ~ mektupta· baıııı d6rt )'Ulyamlar gHıi m.... 
gUndUr telefone ettlo"lnl l&yfll- dalı oıu,.... • teat r 
yordu! Evlerble telefon. ma aJnuır 1 tema. 
lardı? '(~ """J. 
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• "P 
merasım 

apagos,, un tal'lrmak hakkım vermL"ti 
O kılıç, hakikaten snhıbinln cliıı

dey~i. Dtişr.ıan, o kılıcın nasıl paı. 

suçu ! 

..... lgcqJei ldMlll iji:ıketin
Clea bir mQmeMilin lzmire P* 
ıeö fmmo ft ~ )"ellİ. 
den mQhim miktarda. miiJayaal. 
t& W••wıotı1r üı1ere tem d n ra 
pçtiğbll. ,...., .... 

lıcilWer lrmirdin d&t bin tan 
:tuna üsllm Uqlardır. Fiyatlar, 
mbclyJ memnun cdecr." l VUİ)'et
tedir. 
Diğer maHarm mibya;ımı için 

dıe JronuşmalaT oereya.ıı etmek. 
tedir. 

Bugün lnönü.ade uiz oe.hiUerL 
mmn hatıralan tebcil edilecektir. 

1 n 6 n il n d e tayyare fllola
nıun da ittlrak edecefj merasim 
~ muaaam olacak. tayyareler. 
den şe-hltlerin kabirleri üzerinC' 
çiçekler &tılacaktir. 

llERAStıl PBOCifRAHI 
Tesıbiıt edikrı merasim prog

ramı aynen şöyledir: 
1 - .Merasime saat 10.40 ta 

Parti ve Beledive Reisi Nazif 
.Arıkın işareti Üzerine çelenkler 
aşağıdaki sırayı takmen Abideye 
konulmak 8W'Ctile ba§laııa.cak.. 
tır. 

F&iden, .> e ryilzlinde değişmez 
bfr kahramanlık ölçUsü vardı. lç 
ve dış kudN'Ucrile o mert ebeye 
er enler, dünyanın ht'r YC'Iindc 
saygı ile knrşılanırdı. ~lağlüp olsa. 
lar. da, lrırHt kılıçlnn, kanlı göğüs. 
le~ ve talisizl.iğin sararttığı yfü:. 
lerile geçerlerkı>n, tnl:dir mırıltı 
!art arkalarından uzal· g iderdi. • 

,,!e nen, zafe rilr. §İmannaz. Yen. 
digınin ktıv'\'etini. mertliğini, <.'e • 
tıar.ctini herkesten daha biiytık biı 
aa~lyetle ve herkesten dalın ev. 
veJ överdi. 

lad~ını, nasıl çaktığını ve n.tsıl 1 
nip kalktığını gormuştu. ''Pıle\•ntı 
eteklerinde (J;i binden fa ıa. k 
ban ''erdikleri lıııld . ıcı rind, ~1 
homurhısu değil, ı.:. R kırtı.sı 
duyu} arlardı. 

Bu kum ndaıı•n va 
ugrundn ç rp, mak, dl anı .u _ 
mak, her karı ' t 11 to 1 lD 

tonlarla mil<ıt v kını i irm ktır 
Bütün askt'rlE'r, bunu bo 1 ı 'lır~ 
lcr. İşte bö> le du ündu • u 

v..an aıdNJl!'a :neticesinde 

Bir a y 22 gün hapse 
mahkiiın. oldu 

Fazilet adında bir JmdJn ev. 
çel.ki gün teYkifh~ mev~ 
bulunan :koca8I Hüseyıtı A vnıyı 
7Ô'arete 'tmiş. fakat Syaret . ~ -
günt1 oımadığmdan kapldıa no. 
bet bekliyen jandarma kenctiılini 

Ticaret ofisine 
memur alınacak 
İaşe müsteşarlığı tiearet oliai 

ı.anum müdürlüğüne yeniden me. 
mur almaoaıktır. Bu memurlar, 
orta mektep, lise ve yükeek tab. 
aiJ memnu o1abHecekJerdir. 

Memurlar, müsaba:ka imtiha
.nmı kamndlklan takdirde ba. 
remdeki derecelerine göre maae 
a.lacaklardıT. 

brrakmamJıltır. d 1 d ama pek sinirlenen Fuilet. Ana o u a yapağı 
jandanm Kuıban'ın merine a.. kırkımı başladı 
t.ıtm., wn .kendisine bir tolrat .Anadoluda yeni 1D8ıhsuJ yapa. 
vurarak a.ğDa alırmadlk ldilür. ğt kırkunlanna bq.lanmışt.ır. 
ler savıırmufbır. Y&pağr mübayaa edecek bGmka.. 
Heoıen )'kalan&rak asliye ü. Jar, isti.haal 88.lıetlarma nriime9-
~ cea mahkemesine verilen rilerini göndermişlerdir. 
Fazilet, diin bitirilerı muhakeme- Yeni yapağı mah&ulü idri.k e. 
ai sonunda l rJ 22 gün ı...>ie 30 dildikten aonra yapağıdıan yapı. 
tira da para ~ mabkUm lan elbieelik kumaşlann da biraz 
veıhemeın t.evkif olunmuştur. daha ucmlıyacağı ümit edil. 

Büyük Millet Meclisi, Ba..~·c· 
kilet, Ordu, C. H. P . G. Sekre. 
terliği, Ankara. İetanbul, Bul"M, 
EıBkişehlr, Kütahya, Bilecik, Sö· 
ğüt, BozöyWc, Pazarctk, İnömi 
nahiyesi, Dodurga nahiyef.i çe. 
Jenkleri. 

2 - Bu sırada Eekisehirden 
gelecek tayyareler tarafından 
§e.hitlik üetilne çiçek ve çelenıt 
atılacaktır. 

3 - Çelenklerin konulmasını 
müteakip nutuklar aşağıdaki sı
rayı takip edecektir. 

Ordu namma,Ankara. Oniver. 
site, Bursa, F.ski§ehir, Kiltahya. 
Bilecik, Bozöyük namına. 

- Nutuklan taldbedcn band ı 
matem havBSJ çalarak ve bir 
manga tarafından havaya ateş 
edilmek suretile merasime nih.ı 
yet verilecektir. 

Tarih, buna dair örnPklerlc do 
ludur. "Pilevne" y i yılla'r, ma7J 
~~pıım:yor. Çünkü orada korkunç 
ır ~şmn olmuş, toprak s iper. 

~er içınde bir avuç adam, bir yııhn 
tMana karşı durmuş, Mildafaala. 
mı en şanlrsını yapmış, Açlıkla 
hastalıkla, ölilmle boğazboğau~ 
carplŞt.Jktan, bir atımlık barut bir 
lokma ekme k kalmadıktan ~nra 
dilşm~ . onların şehitlerle dolu si~ 
perlenne gire-bilmişti, 

BUUlq MOflkof diyannda, bUyUk 
bf~. ~yhun gibi kutlanan " Pilev. 
ne nın suku tu, bir i.ıııtihkilm zincL 
rinl çöktürmii§: fakat TürkUn adı. 
nı, Türkün kahramanlığını ı>öhre 
tin göklerine çıkarml§tı. "Osm~ 
P&fB" Türk tarihinde olduğu ka. 
dar, RUl.'I tarıhindl'l de geniş bir 
oan ve şeref halesile donanmıştır 
Rus kumandanlan, GrandUk Niko. 
la, hatta bizzat Rus çan, Oema~ 
Paşa)'l takdir etmiş, hatta krltcmJ 

dir, iti dünkü zetC'l ı i •J.ı 
ğüm bir hab ", b ni . ı, ttı 

Yunan R~ :un rıd nı :p p 1 
gos" tevklf c li · . Dti , h 

1 
_ 

k es tevkif edi bi r. F k t bu 
tevkif için •t l .;J('n s ~e . l r 
çek tc-n ga riptır. Alnı 1 lam k 
memlPkcti hnrbc> tnhrik 
suç sayılıyormu . 

Galiba telgraflaı da hır ~ n lık 
v?r. Çünkü memlPket topu tUfr 
ğı, tankı ve tnyyare in s lı..rran 
bir düsmana kaı 1, nıı>m!Pk tçe a
yaklanmak, rnı:ıml C'kC'tc kaı ı dur
mak, dfinyanın hf'm f'n rırC'fli "ia 

• zifesi, hem en bilyUk borcudu,. -
• Almanla r, asker mili ot olduklaı 1 
ıçin, bunu he rkest en ivi takdir l' 
derler. Bundan ötürüdür, ki t elg: 
rafla~a yanlUjlık var; diyor um. 
ÇUnk~ aksi takdirde di.ınyada 
mertli~, !'ahramanlık, n amusa hür . 
met gıbı, insanlığı yükselten asil 
duyguların kalmadığına hliknıcı... 
mek li.zrmgelir. 

Böyle bir dilnya ise sadece yı 
kılmağa livıktır. Uğru~da sıyrıl~ 
krlıçlarn, dökülen kanlara yazık ! 

HAKKI SÜHA GEZG11' 

Adliyede tayinler / mektedir. 

.ı.ıt.anooı icra memurlanndan Cavadan ham 
Naim Kunter hakim muavinliği. kauçuk getirilecek 
m, yine Jstanbu1 icra memur!•- Ticaret v~. bam b.uıç1ık 

5 - Merasimden 80nra heyet. 
!er inbbalannı Şehitlik hatıra 
defterine yuacakJar ve kendile· 
rine göeterilen mahalde bir krr 
yemeği yiyeceklerdir. 

Karab.ük 
fabrikaları 

ı GONDEN GONE 1 

Yeni "imli k lavuzuu nDdm Osman Oğuz Ankan. mild ithali .için icabeden tedbirleri al
deimımni muavinliğine, Bursa mrvtJr. 
icra memuru Hayri ~ Oıtktidar tttıaıAt Cava.dan yapılacaktır. 
icra memurluğuna tayın ve nak. t~ akreditifler hazırdır. 
Joluımullaıdır. o Ayda piyasaya 30 ton 

naftalin çıkarabilecek 
mOnasebetivle 

D lL meeelelerini doğrudan 
doğnıva kendime iş e

dinmiş değilim. Dil Kunmıu i.. 
zaaından olmadığım g;m, bu 
mevzu ile münasebetim, :.:r 
gueteci sıfatiyle büyük dil ku. 
rultayJarma. muhaibir olarak i§. 
tirak etmekten ve küçük çapta 
.bir mubarrir oWaktaıı ileri 
gidemmıiştir. Faıkat miltelıas
s11tlann eliyle bir dil etUdil ve.. 
ya lüat vücuda getirildiğini 
işittiğim zaman heyecanlara. 
nm. Tedarikine çall§lrlDl. Kil. 
tüpha.r •• i 7.enginleşt.irmek, mu
arilemi arttırmak isterim. 

Et narhmın indirilmesi 
meselesi 

Alacak yüzünden bir 
yaralama hidiseai 

Fi)'at .muraıka.be Jwmİ8YOn11. 
yorm tekdar topıanaadtn'. ~ 
toplantıda et fiy.darmm yenı. 
den tetkiki 're mmtatiras daha 

Suadiyede, Kmlclk dağında 
oturan İhsan, enetki gün. Eren. 
kÖjde Etfıemd'endi 80kağmda o
turan Mehmet admdaıki ahb&b1. 
Dl .,...... gitmiıtir. lki ahbap, 
........... ....,.. llnJannda 
8*iderı PÇDıil .... aıla(9}t meee.. 
lesini mevzuub;1his etmişler ve 
eneli münakaşa, bilahare de 
kavgaya başlamıtlardır. 

Ka.ra.bllk demir ve çelik fabri. 
.ka.Ja.rı, piyasaya ay.:la ıo ila 30 
ton arasmıda ham naftalin çıka
racaktır. :tleride bu miktar da 
arttırılacaktır. 

....,..t )~- --~-· 
Nişadır geldi 

Şehrimizıe yeniden 830 N.DChJ: 
nışadır glemiştir. Bu nıpdırlar, 
ecnebi malıdır. 

----0---

Kadıköyde bugün 
deneme var 

Viliyet tarafından t~ip ~ 
len pasif konınrna tecrü~e n ın 
on ikinciflli bur.ün Kadıkovtı~e 
saat 10 da yapılac.aktır. Tecril
belerin bUtUn huırljcları ikmal 
edilmiştir. 
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Diye Jak konU§llllYa m~~ 
le etti. Bunun üzerine ~n 
meanbsına döndü. Gözlerinde 
muhcmm bir nazar vardı.; Adeta 
:nişanlısını gözleriyle yıyordu •• 
Nrbayet dayanamadı ve bağır. 
dı: • 

_ Faıkat bu eözlere ragmen 
bizim elimil.de kat'i deliller Y~ 
nıu? Bütün mesele ~~~a değiJ 
mi., Bunu sen de iyı bılıy~. 
Jak .. Hem bu vaziyet.in benı pek 
çok uaıyor ... 

_ Nasd bir delil? 
Diye .Druin 90rdu. 
_ Delile ... ()dasmm du':ann.. 

daki delik.. Size h iç bu delikten 
bahsetmiş miydi? taıb" u ... 

- Oh. baf18etmifti u. ~-
ti. ben bu deliği bbrlat da gor. 
mü§tüm. Fa.kat bu delik. dünkil, 
bugünkü bir meeele değil... 

Krilıtin art* ta.hammiH .. 
medi: . dedi öyle saııııe. - tyı ama. • _,_ ;..~ 
· ltl eğer efaan~ ... --

diyorum ~ . bu Jorj Mari 
mak ıAzımgeI Par hikiyeleri de 

:;~.~ meee~ 

Kavga sonunda Mehmet bıça. 
iJrır çekerek fhsam mubteJif yer 
)erinden yaralamıştır. YaraJı has 
ta.haneye kaldrnlmış. Mehmet 
}'aka.lanarak tahkikata başlan. 
JDJ§bT. 
~ 

Kauçuk ildikin yapan 
mahkiim oldu 

lsak Bendavit admda birlsi, 
lastik şirketine müracaat ~
rek gilya bir kauı:uk eşya ima. 
lithaneei açacağmı eöylemiş ve 
kauçuk almıştır. Fakat 1aa.k bu 
kauçuklan kullanmıyarak muh. 
telif kimaelere fahiş fiyatlarla 
satml§, yakalanarak asliye ikin-
ci ceza ma:hkeımeeine verilmift,ir. 

Mahkeme, diln İsak Bendavidi 
Altın Fiyatı 

Dün de bir altmm fiyatı 
lira idi. ı 

50 lira para cezasına ve bir haf. 
27 ta da ma~ ka-patılması. 

na mahkUın etmj§tir. 

Bu defa da yeni bir "lmla 
k.ıliwuzu'' rneyda.na konulduğu_ 
nu .işitince, aynı ciddi heyecanı 
duydum ve dolayısiyle, bir te. 
la!fuz .rneselef!i hafızamda can. 
landı : 

Biliyoruz ki. yeni harflenn 
kabuliyle beraber. dilimi7.de 

r ... ,_ _________ r\'t ________ .,. ___ ,.. ki yüzlerce kWj avcı ta.rafından 

al l "ol b kovalanıyor ve hepsi de ba. 
Ellf'OT ve macer ara u za ıta romanı ğınyorlardı. Jak ile Kristin bu 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

- Krietin, Kn.tilı. rica ede
rim sus artfk uzatma, dedi. Ev. 
vell biliyorsun ki hiç bir şeydeu 
kat'i autttte emin değiliz.. Hem 
80Dl'8 ıu anda clfu:ünmemiz lazım 
olen çok ıbaşka şe~ ler bulundu. 
ğunu da unutuyorsun.. 

Jak . · anlnnmn ellerini avuç. 
' e.rı i~ine 'nımış ve bu sözleri çok 
munis tatlı bir eda ile söylemiş
ti Kristin evveli hiç bir cevap 
~rmedi. fakat bir dakika 80ilra 
hüngÜr hüngür ağlamıya başla-
dı ... 

Ya vazifesi t>qma gitmek ve. 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

trey facıasuu artık unut .. Nasıl 
ki Korblyer faciasını da aynı şe· 
kilde unutmak lflz1m .. Hem .ır. 
tık sana böyle konferanslar ver. 
mem de liztm de iil.. Sen de sa. 
mimiyetimi7.i cok iri takdir eder
sin.. Bir kere daha söylüyo:-um 
sana 1\ristin, Gabrieli düşUne. 
Jim, o daha ziynd" lazım . 

Kristin nişanhsmm bu sözleri 
ür.eriııe derhal gözlerinin ya~ını 
sildi: 

- Sahi, istiyor musu? dedi. 
Peki, öyle ise istediğin olsun .. 
Hem kimbilir. belki de bu şetti!. 
de ... 

- Yani gitmeyi kabul ediyor. 
8UD değil mi? 

- Evet.. Merak etme artık .. 
F.ıı kısa bir zammıda Pariate o · 
lacağr&. 

güriiltülerin _:o..:.anasını anlamak 
için kapmm önüne çıktılar. Ka. 
pınm önünden mezarlığın bir 
parçası ve mezarlığa ait kule gö. 
rillilyordu. Dnıin baı'Tırar.::.!~. fer
yatlar ederek, garip sesler çı. 
kararak mea.rdan me7.ara kaçan 
bir götgenin arkasından deli gibi 
koşuyordu. 

Jak ılc Kristin bu sahneyi 
hayretle seyrettiler ve gölgenin 
nihayet kulenin arkasında kay. 
bolduğunu gördüler. 

.Jak ile Krist.ın. ölüler muha
fızı Kruin'in yanına geldikleri 
1.t1man ihtiyar adam mezarlığın 
küçük duvr.-ıı.dan atlıyan, adeta 
maymuna bem.er garip bir hay. 

. vanın arkasından yumruğunu 
sallıyordu . 

Kristin bu pis mahlfıku derhal 
tanıdı ve gayri ihtiyarf: 

- ı=:ing Sing . 
Dedi. 
- mvet, Sing Sing, dh·c Kn.ıin 

tekrar etti ,.e alnını silerek ilave 
etti: 

değil.. . '·"yük bir .Kri9tilı bu ..c;derı ~ 
hiddetle söylemild· J ak. ~ 

"rdüğil vaziyet karş•ında.ki 
~unu takdir ettiği içi!l 
Druin h iç bir söz söyl«mden d~
şarrya çıktı. Cevap ~·ermed.'· 
çünkü ketümiyeti bunu ıcaıbettı
riyordu. Yalnız kald~an 7.2Dl8!1 
Jak nişanlısmı teskin etmek ı. 
çin azami derecede tatlı bir li. 
sanla konuşmıya. başladn . 

- Ha.yır .. Ben senden der. 
hal Parise dönmemizi istemiyo. 
rwn .. Gahriel daha bir mtlddet 
peklla bekliyebilir. 

.._...ı. '"-·-unu hMtti · 
hale euı- ~~ dedi rica e· 

- Fakat KriSbD· Çı'Jd...n.•o• derim, kendine gel. aa • J 

musun? .--ı bil y Kristin clinlemiY~u . e, a -

- Giu.el.. Öyle ise biz de bu. 
rada bekliyebiliriz. 

kul.lanıl~ kaliınelerin huswyct
lenne aıt bir takım işaretler 
~ t.eebtt edildi. Fakat bu ke 
lımeJerden mühim bir kısou~ 
- her nereden kopup gelmiR 
se. - dilimW>, olduğu gibi geç: 
mıştır. Mesela ··m 1" !eriyle ... 
'V_e. bu "med'' ler, yeni ncslın 
dilinde, tamamen ortadan kay 
bolll)'Or. "Yekta" is.mi "vak'a · 
~imeeinde olduğu gibi gUdiık 
bır tanxla •·y~~tn'' ~ ive telaf 
f~z ~liyo~. "LeylA" k eza .. . 
Şımdı h~peı hatırıma gelmiyor. 
F~at bı~k. sürümde kelime. 
l~nn . hep bövle nesilden nesı 
~r. tarafı kırılıp kısaltılaral. 
ıntıkal ettiğini görüyoruz. 

Dilimizde ''med" var mıdır' 
Yoksg ''Eyüb'' ün kullanıl.ı 
kullanıla, ."İp" olduğu gibi bun. 
!ar da, hsa.nınııma.ki istimal 
~~na b~Jı olarak büsbütüıı 
sıl.ınıp gıdecek mi ?.. Git.mest 
~Uracc~ mı? .. Değilse, daha 
birçok dıger hususiyetlerle biır
l~. kelimelerimizin, bir de 
telaffuz atandard'mı lesbit ve 
tamim etmiye meeıbur değil 
miyiz? HiKMET MlJNIR 

Otobüs münakasası 
140 bin liraya 20 otobüs 

getiriliyor 
Otobils rnübaya88ı ıçın latanbul 

tramvay ve e lektrik idarf"sinin 
n~tığı milnaknsa nihayN bulmu 
tur. Elloe Vrekite fimıası 2.'i ldşj . 
lik 20 o tobUsUn 140.000 lira mu _ 
k~bilind f' altı, ~ e di haftada ven 
l ebilecf'ğini taahhlit et.mi Ur, Baa 
ra .>olil ı> gcl,.cC'k ölan bu otobüs 
ler t"! a it l<'klif dnimi "n<.'llm<'nın , ı 
Dahilıy V<>kal tinın tasdikınd' n 
eonra tatbik me\•kıın girl'C"ktır 

Di.l'r trır:ı t l'Tl&n\ ,. a 
Yon gibi b 1.1 ıhr c: ı muk hı ırıdı 
BUA.cııng HPnsıh"l ismlnrl ki Almn 
finnru;ı 1 O ntobuıı i'" 100 Jı>t d , 
de r tonluk kamvon \ r •I kt 
Rıı t Pklif rif" 8\ MM • tl<ı1< d 
mP.ktl'd ir 

\ ıhH• t . 
•tıın~ın 

1 a zar Hi'a rtrsiı' 
t ı rvı y ı-. 12 yıs 

' 

m•. • hıı ı i 
Hın~ f 

deV3D1 etti . ru coşJnmlultla göndeld' .: . o 

- Peki yavrucuğum. dedı , 
bütün istediklerini kabul ~yo. 
nım. Evet, Marki haydut bir ca
r:avardır. zavafü Markiz de onun 
kurbamdır. Onu kurtarmak ü. 
midi olduğu müddetçe aumi de. 
recede sür'atle hareket et.men i. 
c;in sarJ6 her tilrlti yardım ve 
inii8aadede bulunduğumu da bi
Jtyomm.. Fakat artık rica ede. 
rim una. bOtnn bunlan unuta. 
rak yapa.mıyacağımu: işler pe. 
sinde ko.,rna'" brrakalmı. !=;u 'Kul 

Jak Kotentin artık sabnnm 
tükenm!ş olduğunu gösterir kü· 
çtik bir el hareekti yapmaktan 
kendini menedemedi. Kriıstin 
muhakkak kendisiyle eğleniyot"
du. Fakat J ak nişa.nJısmm t u 
saygmuJığmdan duydufu bidde. 
ti izhar edecek zaman da bula.. 
madı. çünkü dıtandan garip bir 
güriittli ~miye ~mn1'tı. &m-

- Pis mahlQk, bir dakika bile 
ra:..'ıat etmeme müsaade etmiyor. 
Demin kapının arkasından din. 
]erken yakaladmı.. Sangor bana 
haber verdi. Doğnunınu isterse. 
niz buraya ~ldiklerindenberi 
beni en ziyade rahatsız eden " U 

Sing Sing dene pis m&hlük .. Ma
dam Ja markizi de hasta eden bu 
Sing Singin devamh ~eme. 
leriydi. d l' .... 5 4, ti :!" 

y bile ~ ıgın• 

tabanca ~indeki ilet. (JllWl ~ 
duğunu biliyo""111US?·. Ha.~ 
bakalmı m(ısyö. bumı im.lı edın 
bİ7Je .. Siaclen bunU bekJiyonJS. J. 

J ak ~z kahniftı, yalvanD 
ya h.,ı.ch: 

Bu sözler ilııerine Kristin. öl\L 
ler muhafızma dikkatli 1'ir na. 
mr arttrktan Mnra : 

- Dnıin, dedi, Sanıgor hak
kında e.İ21e lııh'§ey sövlemek ister. f 

etim. (l>euam1 ~,,,,. > 
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Dahiliye memurlarının Ha~~urg İngiliz donanmasi · Ruzvellin oğlu 
Lon,d;ra., 10 (A.A.) - Yuna. M K 1 

nista.ndaki lngiUz impa.raıtorluk ısır ra ına 

~"' 
Sovyel·~ 

(Baf::$.-~ 
yaş h_addine dair 

A.ı\kara, 10 ('\'AKIT) - Dahili
ye memurlarından. bir ktsmmm 
tuhllidl sinlerine dair kanun IayL 
hası alakadar encümenlerden ge_ 
çerek meclis ruznamesine alın -
mıştır. 

içn 58 ... Bunlardan yuka.n bütün 
dereceler ile mülkiye ba.'.?müfettiş
leri için 60 olarak teabit olunmuş_ 
tur. 

Brem en 
Agır bombardıma

na uğradı 

kuvvetlerinin. talbliyesi. h.a.rekB.tr. B b d k 
:ti~:~:=.~ 

1 
a asın an me tup 

nanmasınm, gayretlerini şarki getı•rdı· 

da tefsirsiZ kaı1ı' ertııdl ~ 
li tnglllz ınaJı!iU ~-.. 
İngiliz bQyilk etçlsl t..-
gelinc!ye kadar .bet' 

içtinap edilınekt,edlt ' f~ Akden.ire toplryaraık Sicilyada.n 

Bu layiha esaslarına göre, na _ 
biye müdürlerinin bütün derecele_ 
ri için yaş haddi 55, mülkiye 
müfettişleri ve kaymakamlar ve 
emniyet müdürlerinin ilk derece -
!eri için 5~. bir yukarı der~celeri 

Bunlardan hizmetlerinde deva. _ 
mında fayda olduğu ma!evklerinin 
vereceği ve Dahiliye Vek&letinin 
kabul edeceği sicil ile anlaşılanlar 
Vekiller Heyetinin kararile daha 
beıt seneye kadar istihdam edile • 
bileceklerdir. 

Londra, 10 ( A.A., - Hava 
nezareti istihbarat bürosunun 
bildirdiğine göre, Almanya üze.. 
rine perşenbe _ cuma gecesi a
kın eden ve §ıimdiye kadar gö. 
rülmedik sayıda olan İngiliz bom 
bardnnan tayyareleri İngiltereyi 
henüz hava aydınlık iken terket.. 
m.işlerdir. Uçup giden tayyarele
rin ardı arkası gelmiyordu. 

Trablusgarba. ve Binga.ziye düş. Londra, ıo (A.A.) - Kabil'e_ 
man asker ve malzemesi geçıne. den bildirildiğine göre yüzbaşı Ja. 
sine mani olınaık keyfiyeti üze. mes Ruzvelt dün orla§a.rk İngiliz 
rine teksif etıınig olduğu öğren.il- kuvvetleri başkumandanı General 
ıniştir. Maltayı üs ittilıaz ed:i. Va.veı tarafından kabul edilın.lştir. 
nen torpido muhripleriyle deniz. YÜ2Jbı\.3ı Jamea Ruzvelt ba;basm -
altıla.rdan mürekkep bir deniz dan getirdiği bir mektubu Kral 
kuvveti, Alman ve İtalyanların Faruk'a verecektir. 

Kaza kurbanı iki fal ebe 
bugün gömüldü 

H'lrbiyede vu!ıubulan feci otomobil 
kazası neticesinde ölen gUzeı sanat. 
ıar akıı.demisi talebesinden lk.l gencin 
cenıı.zelerl bugün bUyük bir teessür 
içinde merasimle kaldırılmıştır. 

Sabılr saat ıo da mektebin babçe. 
.sinde toplana.ıı ııl<ademl talebeleri 
profeııörlerlle beraber Et!al hıuıtanesı. 
ne gitmişler ve orada saat tam 12 de 
cenazeyi &larak Ferlköy camllne gö-

Maıhiş bir deniz 
muJarebesi 

ttlrmt14Ierdlr. 
Fuat Tayman ve KemaJ Soymanm 

ccnA.Zıı namazları Ferlktsy cıı.miinde kı 
lmdıktaıı sonra Feriköy mezarlığına 

dehıedilmişlerdlr. 

Ölen gençlerin aileleri de tstanbula 
geldtklerinden cenaze mera.siminde bu 
lunuyortardı. Mezar ba.,mda akademi 
mUdU!"U Burhan Toprak da hazin bir 
hltab<?de bulunmuştur. 

Musul bombalandı 
(Bas tarafı 1 incidt) 

Cenup cephesinde de vaziyette de-
( Bas tar" tı 1 incide .1 tfşlklL< yoktur. 

birbfrlrJ takip eden hücumlar yap. Bir mlkdar dllşman bombardrrnan 
.m?§lardır. Bu hücumlar, 8 mayıs tayys.rt.!.sl dün Batdat Uzerinde ve bir 
pe?'1iembe günü öğleden &onra ve kaç aakert kamp üzerinde uçmuş, fa· 
akşam devam etmiştir. Gemileri _ kat :ıasarı mucip oımamarnıştır. El· 
mizden hiçbirisine hiçbir hasar ol- rubba.n clvarlarma bombalar atılmış· 
mam:ıştır. Her hücum yapıldrkça, tır. Ölü ve yaralı vardır. Hava dafi 
dü....cmıan tayyareleri, deniz avcu1a... bataryaları, Aluaşuaş kampm1 bom
rmuz taıra.fından yakalanmış ve bil bardrman etmekte olan Velllngton ti• 
cum bu suretle kmlarak avculart- pinden bir İngiliz bomba.rdmı.a.n tay· 
rnız ve filoııun hava dafi batarya - yarcslni dUşilrm~tllr. 
Iarr tarafından geri pilsktirtülmüş- ,. * * 
tür. Bir avcu tayyaremJz kayıptır. 
Diğer bir avcu tayyaremJz de ka.y_ Beyrut, 10 (A.A.) - Bir yabancı 
bolmuş fakat mllrett.ebatt kurtarıl- Ajans, Irak bıişvekili Raşid Ali Gey· 
ınrı,tn-. lanl'Din, htikilmetiiıe karşı sözde ya-
DUşman hücum.lan, torpil tay , piln:uş olan tezahürlerden sonra Bağ· 

yarelert, avcu ıayyarelerl himaye- dadı tcrketmf§ bulunduğu bakkmda 
.sinde seyreden yüksek trtıfa bom.. §ayialar yaymıştır. Şark radyosu, bu 
bardrman tayyareleri ve aveu. hi • §&yialarm aleyhinde bulunmakta ve 
mayesinde seyreden pike bombar_ Irak ba§vakllin.ln dUn Bağdat camii· 
.imı.an tayyareleri tara.fmdan ya • ne gltml§ ve orada kendisine heyecan· 
'lrlmrııtrr. Bir defMmda, Messeşl. Jı terahUrlerde bulunan blr halk ı{Ut
ınlt • 110 avcu tayyareleri hima • leal tarafıtıda:ıı karşılanmı~ oldu~u 

Asıl kuvvetli taarruzun yapı.. 
lacağr en büyilk iki Alınan lima.. 
nı olan H.amburg ve Bremen a. 
ğır vehafif toplarla muhafaza 
altma alı~ ve gece avcıları da 
İngiliz bombal'<innan tayyarele
rini karşılamıya hazır bulunu.. 
yordu. 

Ham burgda birçok denizaltı 
gemisinin birden inşasına müsa. 
it ''Blohn un vos.s" deniz ~Mı.. 
lan ile Brernende "Deutsclıe 
shiff und machinen" ve Atlos 
tezgahları §lddetle bombardıman 
edilmiştir. 

Bu iki şehrin di~er sanayi mm 
takalarımla geniş yangınlar ~Jk,. 
mrş ve diğer tahrihat yapılmış.. 
tır. HE:r iki limanda ateş al an 
petrollerden bulut halinde du. 
manlar yükselmiştir. Biraz evvel 
Berline taarruzdan dönen bir pi. 
lot Hamburgdaki yangınları gör 
müştür. 

N evyork, 10 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetlerinin Hamburg 
ve Bremene dün gece yaptığı a. 
ğır hücumlar hakkında mütalea.. 
larda bulunan Amerika gazete. 
leri ve radyoları, bu akınlara iş.. 
tirak eden tyayarelerin miktarı 
ve hücumların genişliği, lngil. 
terenin bombardıman tayyaresi 
bakımından kudretinin Alman.. 
yanın kudretine ya.kla..~akta ol. 
duğunu gösterir gibidir, demek. 
tedirler. 

Bir Röyter haberine 
göre 

Ce'nubi Sırbistanila 
vesinde seyreden 25 pike bombar- bildirmektedir. 

Irman tayyaresinden mürekkep • * ~ 9ulgarlar kat 
t>ir teşekktll, daha h\icuma başla _ Beynıt, ıo (A.A.) - Raşid All -

'lladıın evvel, deniz avcu tayyare_ Geylıı.n!, Bağdat camilnde namazda J ı · 
lerlmiz tarafından yakalanmrg, par bulunJuktan sonra, muhtelif Irak ka..- ıam yapmış 
l~k surette dağrtılmış ve geri püs- blleıe,1 eeflerint kabul etmiştir. 
kürtülınllştilr. tNG!Lt zTEBLtGt 75.000 talebe mevkufen 
Düşmana aşağıdaki zayiat ver - Kahire, 10 (A.A..) - tngiltz Orta Almanyaya gönderilmiş 

t.!itilmi"tir: ş k t k •'-- t b11x.· .,, ar· umum arargtl.UJ.J..lm e 01 : Kudüs, 10 ( A.A.) - Röyter: 
Hava dafi toplan tarafından 3 Ir kta H b'---• Ba ta a • a ..,.....,ye ve sra mm • Orta sarkta bulunan sala.hL 

torpil tayyaresi ve bir S. 79 tay. ka.1 · t k" k ı kta • armoa vazıye sa ın 8 ma yettar Yu~ıav mahfillerine ge. 
yaresi tahrip edilmiş ve iki torpil 

1 
be d d H bb 1 ed 1 /'>~ r evam ır. a an Y en, mpara· len haberlere göre cenu:bi Sır-

tayyam:i cUdl hasara uğratılmış. t l · •· tl rı R dl T n j or uıc ... uvve e • ama ve a a a- bistanda bulunan Bulgar makam 
tır. Deniz avculan, bir Yunkers - kt fa ı 1 ya çc . ım.., otan "aklı ası. unsur ar• ları yeni reJ"ime ka,...,., m .. ;ı..a]o.fet 
87 ve iki S. 79 düşürmüş ve bir te kt dl •""'A ""'' ... ta. me.sı muhataza etme e r. gösterdiklerini bahane ederek 
Yunkors • 87, bir MesıeeI'§lmit _ IRAK TEBLt"'t 
110 ve bir Cr. 42 tayyaresini ha.. •• belediye reislerini, papasları, m'll-
sa.ra uğrabn.1'lardrr. Bundan ha,,- Beynıt. ıo (A.A.) - ıraır tebliği: allimlcri ve sair serbest meslek 
ka, diğer düşman tayyarelerine de Hava bombardrmanları, Rabbaniye· erbabını katliam ettirmişlerdir. 
hasar yapılmıştır. yi muhaeara eden Irak kıtalanm, da Bundan ba.']ka Yugoslavyanm 

Loodra, 10 (A.A.) - Amira!lrk h& iyi mevzilere çekilmeğe mecbur orta ve yüksek mekteplerinde 

d . . . bli~. etm!,tır. 7 Mayısta, Habbaniye cıva· okuyan 75 bı'n erkek ve kız ta. 
aıresının te gı: 
Perşembe sabahı ilk saatlarda, rmda §lddetıi muharebeler olmuş. dU~- lebc tevkif edilerek Macaristan 

d ni k tl . iz BI . li ma.nı.ı. bUyük kayrplar verdirilmiştir. yoluyla Almanya.ya sevk·~.:ı:lmı·ş. e z uvve enm , ngazı _ Ql,.lJ 

bi hü 1 
A- Irak topçusu, İngillz mevzilerini mu· Ie·rdı"r. manma r cum yapmış aruır. 

Limand" demı' ı· d;ı......, emil ri vaftaklyetıe bombardıman etmiştir. .. r ı '-"l .. ,an g e -

Afrika sahillerine vapur geçir. 
mek teşebbüslerini kolla.maJcta .. 
dır. Alma.n ve lta.lyanlarm Fran 
sız kara sularından geçmek.i ste. 
dikleri zannedilmektedir. Bu ise 
İngiliz donanmasınm vazifesini 
kolaylaştıracak mahiyette de. 
ğildir. MaamafiJh sa.Iahiyetta.r 
mahfillerde işaret edildiğine gö· 
re, İngiliz hava kuvvetlerinin 
yardnnma ve torpido muhriple. 
riyle denizaltrlann kulla.ıulması. 
na rağmen Lilbya ile mtina:kala.. 
tın tamamiyle önüne geçilnıiye-
cektir. · 

lngilterenin Akdenizdeki mev. 
kii 1skenderiyenin müdafaasına 
bağlıdır. Düşmanın şimali AfrL 
kada sahil boyunea hayli ilerle. 
miş bulwı.ması, Yunanistanm, 
Ege adalarının ve 12 adanın düş"\ 
man eJinde olması lskederiye is.. 
tihk!mlarım <> nisbette ciddi ha. 
va hücumlarına maruz bıraka. 
caktır. Bununla beraber düşman 
avcı tayyarelerini bombardmı.an 
tayyarelerine terfik edecek ka
dar yaklaşmamıştır. Yaklaşma.. 
sına da mani olmak lizımdır. 
İskenderiye gilbi Süveyş kanalı 
da mUkemmel bir surette müda. 
faa edilmektedir. Düşman hava 
hücumlarına ve para.şütçü krta.. 
larmm indirilmesi ihtm.ialine 
rağmen İngilizlerin kanalı seyri 
sefaine açık bulundura.cakla.rma 
itimat etmek lazımdır. 

Ölünciye kadar müdafaa edile
cek olan Girit ve Kllbrıs İngilte. 
re için ölçülemez ibir kıymeti 
halırl.ir. 

Bu adalarm d'Uşman eline düş. 
m.eSine mani olmak, anlan lngi. 
liz maksatları için kullanmaktan 
çok daha ehemmiyetlidir. 

ispanyada 
değişiklik 
(Baş tarafı 1 incide) 

1 - Madride ve diğer yedi mUhlm 
merkeze yeni aivil valiler tayin edil· 
ml§tlr. Bu merkezler fiunl&rdır: Kıt.diz, 
Segoni, Salamanka, Cuenca., Kordo.. 
va, Zamorave Balear adaları, . Bu 
yeni tayinler, general Frankonun en 
mUhlm yerlerde kendine sadık adam. 
lar bul:mduracağmı göstermektedir. 

2 - Falanj part.J31 gazetelerini da.. 
hiliye nezaretinin sansUrilnden istis

na eden emrin iptal edilmesi de bu 
tayinlerle alA.kadar görünmektedir. 
Bu istisnaiyet kararı general Fran. 
konun sadık blr dostu olan Galarza... 
nm dahiliye nezaretine getlrildltf gün 
lere tekaddUın etmiştl Şimdi, cuma 
günü verilen emirden sonra bütün ta. 
pa.nyol gazeteleri yeniden bahriye ne. 
zareti taratından kontrol edilecektir. 
Son gUrııerde, Alman basm servisinin 
açılış resmi mUno.sebetile İspanyol 

bal"fctye nazın Bunerin harp b8§ladik 
tan sonra İspanyol gazet.elcrine direk 

Irak kayıpları da milhimdlr. 
ne isabetler kaydedildiği miişahe. Irıı.k bava kuvvetleri, İ gillz mil· 
de olunmuştur. 1kl düşman iaşe 
gemisi limana yaklaşırken yaka. _ himmat depolarmı muvatfakiyetıe 

lşğale uğrayan memle- tıner verilmekte olduğunu söylcdiğt 
batırlıı.rdadır. 

ket başvekillerine nun gece, geç vakit Menezde San.o 
lanmış ve tahrip edilmiştir. Bun _ bombardrman etmiştir. Bir tngmz tay 
Iardnn bir tanesi Uç bin tonilA.to _ yıı.resi kaçmağa ve dijter blr tayyare 
luktu ve mü.hlmmat taşıyan diğerl Kerkllkte yere inmeğe mecbur •dil· 
be!] ilA altr bin tonU!to hacminde mlştir. BUtUn Irak tayyareleri Usleri• 
idi. Bu gemiler, parça. parça edil_ ne d~nmU11tUr. 
mJl}tir. 6 Mayısta İngiliz hava. kuvvetleri, 

Va.şaş askert tayyare meydanı ile is· 
tasyonunu bombardıman etmiştir. Ha 
sar mUhim değildir. Bir düşman nak· 
llye tıı.yyaresl., K-30 istasyonunda 
zaptedilmiştir. Bu tayyarede bulunan 
blr • ytizbaşı, bir teğmen, uç erba.~ ve 

BtRKAÇ SiKLAD 
ADASI DAHA 

Al.iNDi 
Roma, 10 (A.A.) - İtalyan or~ 

dulan umumi karal"gahmm 339 nu
marfl.lı tebliği: 

Ege denizinde Siklad grupun _ 
dan Andres, Eüıos ve Termia ada
ları tarafımızdan işgal edilmiştir. 
--~ 

P. T. T. kursundan bu 
sene mezun olanlar 
Anlmra, 10 (A.A.) - Posta Tel· 

gra! ve Telci'on umumt mUdllrlilğtlnün 
memurları arasında sicilleri ve mesa
ileri itibariyle şef olmağa liyakat gös 
tcrenlerden ayrılan 48 memur tahsi! 
derecesi bir se"e olan ve Ankarada 
buluaaıı P. T. T. memurlar kursun- . 
dan !Jtı sene mezun olmuştur. Bu me· 
murlar Posta, Teıgra.f ve Telefon hl.ı· 
ınetıcrln!n her şub:-sfnde şeflik yapa
cak bılı;fyl bu kursta tatbiki ve na• 
oınri 0 111.rak ikmal etmiş bulunmakta· 
dırlar. 

Ku:11 d!ptoma.ıa.rı dUn kendilerine 
MUnakalft.t Vek!letl ve Po .. ta, Telgraf 
Umumi mlldUrfüğU erkA.nx huzurunda 

11 er esir alınmıştır. 
Bir tngl.llz bombardıman tayyaresi, 

Batdıt ile Ma.şiabida. arasında. yere 
inmeğe mecbur edilmiştir. Bu tayya
renin dört lti§i1!k mürettebatı esir a,.o 

ımrruştır. 

* * .ıı: 
KnhJre, 10 (A.A.) - Resmen bildi· 

rlldlğine göre Rutbah tayyare mey
danı dll.n sabah erkenden teslim olmuş 
ve İngiliz havı:ı. kuvvetleri tarafından 
tekrar i~gal edilmiştir. 

Rutbah, Hindistan hava yolu tw.e
rinde ml\him bir mevkidir. Bu tayyaı
re meydanı Haytaya. petrol akıtan 

PipeUne'in de üzerindedir. 

tevzi edllmJştlr. 
MUnakaıa.t Vekili Cevdet Kerim İn· 

cedayı ve Posta Telgraf Umumt mUdll
rU Kadn :Musluoğlu tarafmdş.n yeni 
vazifelerinde muvattakiyet temenni 
edllml.3 ve !Azım gelen öğüUer verll
ınfştir. 

ÇORÇILIN MESAJI dovallu barlciy$ nezareti hususi ka. 
Londra, 10 (A.A.) _ BugUn, lem mtldürlUğüne tayin edildiği öğre. 

Almanya, Belçikayı, Holandayı ve nıımı,ti!". Bu mevki hariciye ııezareti
Lü1'semburgu istila edeli bir sene n1n en mUhim. makamıdır. 
olmuştur. Mukaddem& ·mpuzcoada sivil vali o. 

Bu münasebetle Çörçil nelçika tarak ıılbe.y Caballero da emniyet u.. 
ve Holanda başvekilleriyle Lük_ mum müdllrlUğtlne tayin edilmiştir. 
semburg hariciye nazrrma bugün Bu suretle bUtUan lspanyol pollş teş,. 
birer mesaj göndererek müstevli. kilA.tı albay Gııba.Ueronun mUra.kabe. 
nin boyunduruğu altında bulunan at aıtma glrmlş bulunmaktadır. Aynı 
milfatlcre karşı !ngilterenin duy _ umum mUdUrlUkte mühim bir vazife. 
duğu sempati ve tesanüd hislel'ini si bulunan Manueı Zaragoza emniyet 
bildirm.~tir. umum mUdUrlUğU umumi kltipllğine 

Londra, 10 (A.A.) - Almanya- tayin cılilmiştir. 
nrn Holanda ve Belçikayı istilası • I.!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
nın yıldönümü, bugün Hola.ndalı _ halinde dll.şman, diğer tarafta stıkilta 
lar, Belçikalılar ve bütün dünya mahkant edilen fakat cesaret ve gu• 
tarafından kederli fa.kat aynı za. • rurla kırılmaz bir pa.ai! mukavemet 
manda ümitle dolu bir tarzda awı. göstermekte olan millet var. Şarkta 
mıştır. ve garpta en büyük Hollanda, ba.na 

HOLLANDA KRALlÇESlNtN ya.rdmıda bulunmayı ve bu hedef içln 
NUTKU her §6Yi feda. etmeği bUtUn kalbi ile 

Londra, 10 (A.A.) - Holla.Dda kra. • 
Uçesl Wilhelmlna, bu aqam radyoda 
söyledi~! lkl nutukta niha! zafere iti
madım blldlrmi§ ve İngiliZ dili kulla• 
nan ır.metıere yardmıma geldiklenn· 
den r!olayı teşekkür etmiştir. 

Vata.nda~larm& hitap eden Kraliçe, 
demJJtlr kl: 

- Geçen bir imtihan llellesinden 
sonra, Krallık, daha mUttehld, daha 
azim!<ıi.r, daha kuvvetli ayakta duru
yor. Herkes, mücadeleye iştirA.k edi 
yor. Bir tarafta enternasyonal hukuk 
ve en ipt!dıı.1 bc§er hakları ile ihtilA.f 

1.ltemektedlr. Ruzvelt ve Amertkıuı 
milleti de, zafer a.ımm..dan dunı:uya· 
cakJat'dır. 

BELÇİKA HABtottE 
NAZIRININ NUTKU 

Londra, 10 (A.A.) - Belçika Ha. 
rlcl.ye nazın Spaak, radyo ile LondnJ... 
dan bir nutuk söylemi§ ve eT.ctımlc 
demiftlr ki: 

''Hitlerin yeni nb'-lmmda., Bel~a, 

ancak bil' esir devlet olacaktır. Fa.kat 
İngiliz zaferinden sonra, hürriyete ve 
mlll1 ıerete d&y~ yeni blr D1zam 
kurul&Caktn'.,. . -~ - -·-

Hitler Stalinle 
görüşecek 

(Bas tarafı 1 incide) 
Times gazetesinin diplomatik 

muharriri de, belki de pek ya
kında mühinı Rus. Alman dip. 
lamatik mti7.akereleri yapılaca. 
ğını tahmin etmektedir. Tim.es 
muharriri, bilhassa Yugoslav· 
lara karşı gösterilen kardeşlik 
sempatisi tezahürlerinden sonra, 
Belçika, Norveç ve Yugoslavya. 
nm hükfunranhklarmm tanın. 
maması hakkındaki kararın, o.. 
portünist kelimesi kullantlmasa 
da "fevkalade realist" denilecek 
bir siyasete ne güzelı bir misal 
t.eşkil eylediğini tebarüz ettir
mekte ve yazmma şöyle devam 
eylemektedir: 

Muhtemel olarak bu kararm 
vet"ilmesinde seçilen zamanı iki 
sebep izah etme~rtodir: 

Stalinin başvekalete gelmesi, 
fevkaliide bir vaziyeti göster. 
mekte ve ıbelki pek yakında Al
manya ile mühim görüşmelere 
iştiraık edeceği hissini vermekte. 
dir. Bu görüşmelere yol açmak
la veyahut hiç olmazsa Alman -
Rus m~erini aydrnJat. 
mıya teşebbüs etmekle, StaJin, 
maniayı ortadan kaldırmıştır. 
Nihayet, bu Rus jesti, Baltrk dev 
Jetlerinin ilhakını tannnamış o.. 
lan İngiliz hüklımetine karşı res
mi bir ihtar gilbi gözükmektedir. 
Bu tanımama keyfiyetinde, Rus. 
lar, Moskova ile Londra arasın. 
da münasebetlerin iyileşmesine 
mani olan esaslr engel demek. 
tir. 

News Ohronide gazetesinin 
diplomatik muıharririne göre. 
Hitler uzun vaadeli geniş teklif
lerde bulUiımak üı.ere önümüzde. 
ki haftalarda Stalinlc görüşmeyi 
dü.']ünmektedir. Bu teklifler, 
belki, Rusyaya Hindisatn ve Ja. 
ponya da da:hil olmak üzere As. 
yada tam hareket serbestisi ve 
tran yolu ile Basra körfezine bir 
mahreç verilmesini ihtiva ede
cektir. Buna mukabil Rusya, 
Avrupada bugünkü hudutlarını 
garanti eyliyecektir. Ekonomi 
sa.hada, Almanya, Rus iptidai 
maddelerinden, bilhassa Ukran. 
ya buğdayı ile Kafkasya petso. 
tünden geniş istifade etmeyi ta.. 
Jep eyliyecek ve buna mulmbit, 
Almanya Sovyetlere makine ve 
ağır endüstri mamulatı vereeck
tir. Eğer Hitler, Japonya ile mü. 
nasebetlerinde Rusya ya tam ser -
besti vermeyi kabul ederse, bu, 
B. Matsuokanm Berlini ziya.re. 
tindenberi Japonyanm uzak şark 
ta müe.ssir bir şaşırtma hareke
ti ya,paıbilmek kabiliyeti haJdcın. 
da Berlindeki kanaatin azalına.sJ 
l!lebc,.,; ile olacaktır. Nihayet, 
Ame ..• ca Birleşik devletlerinin 
harbe girmesi ihtimalinden en. 
di§e eden Hitler, tantanalı bir 
jestle, !ngiltere ve Amerika Bir. 
\eşik Devleti.erimi, Rus iptidai 
maddeleri de elinde olarak ken
di hakimiyeti altında bir Avru
pa karşısında bırakmak iste. 
mektedir. 

ııtanbaldan ayrıla
caklara dair 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu la.kırdı yalandır. Hüikfunet 

bir iıhtiyat tedbiri olarak işi ol. 
mıyan vatandaşların Anadoluya 
gitmelerini kolaylaştırmaya ka • 
rar vermişti. Hükfunetimizin 
halktan gizlediği kararlar yok • 
tur. Gidenler gitmelerini mucip 
olan sebepler zail olunca der
hal dön®iıleeek:lerıdir. ııntlalbalık 
şehirde işi olmıya.nlarm muvak. 
lkaten nailt:ledilmelerinde hem 
kendileri, hem de memleket için 
fayda vardır. .Aıksine inanmak 
safdillik olur. 

Kaçakçılık takibinde 
yararlık gösterenler 
Ka.c;ak.çı:l:rğm. ta'ldbinde ve mu

hafaza işlerinde büyük yararlığı 
~rlilenlere verilecek Ummıiye 
haıkk:mdaki ıma.tnname V.ekiller 
l'Ieyetinfn ~ tasrUJrine a.rzol~l.1§-tur, ...__., __ _ 

B-e!c;lka .NorveÇ .,, d• ııol IJ 
sözcüleri, bU~ 1°ı:ptt il'~ 
nazik vo.ziyet.ill bU 

11 
'tl''f" 

lerıne mani otdıığ'UD ~ ' 
dir. so#.....tl# 

Şimdiye kada~erııiş~~O" 
bu ani kıırarııır ~ . .ı-1! 
da hiçbir şey yoır.tu~d ,,, 
hlyefü bir sovyets!v.eılfl' ' 
bize ttlvordu ıcı, vy~:..aırP 

- tf~ mihvere ks.rvı ka !Jd'.:..ı 
rlz deli11 Mosko~ eJIP"·~ 
veç ve Yugoslav:Y .. ıı ,. 

ı ı:ıııırrıt.,. 
normal sıyss dıı' 11'11 
makta buıunınaııt !~il~ 1' 
Bazı !ngil!Z rna?ıtı!d•~ ....J 

rln bıı 1<ararıntrı 1" •~ 
umumi bir ın!lll~ ~ıf,ıt 
mayül U vıırdr. Ç ıçii<J fi J'. 
llği geç6llerdC }3edtlf)ll W' ~ 
ıe tstı!ııaUlt ınUlı~tıer .j 
lar akddmtşUr. rt1' tıd ;lf 

öndere e1' ır 
çıka.ya. ı>.ııhlre f5 ~tJ11 ~ 
tin açlığını na! d~ ııı~ 
Mukabilinde de ~ıcetı•r!O _, 
ıacaktr. Bu meJ?I dB1I .e ıııl -
da bulunduklarf?I rıı•~ :..,. 
ancak Alman nıaıc;eıı So~ 
Ue yapılabıteccğin ısteııılf ~ 
vaziyeti tanımalt ts.IC"t ıll 
lhtlmı.ıl vcrıııyordU· d& 1"~ ~ 

ıı:arŞ• ~..ıı il"' 
Yugosıavyaya uıefl"· 
rar ittihaz etll!esl ~f·,o ; 
do vurlt gö~rıı;:e~ı 'J 

Siyasi mah!ılle tedlr: ~ 
lea ilP.rl l'ilrillrıteJ< ı;ı:ıleıcetl~ 
Amerl".ka Battık ı:rıe ııııı' il 1 
yctıer bırııği.ne uııa f;1!1eıP ıç' 
nrmaktan iıntiD8 ~terııı'~ ~ 
hoşnut.su:r.ıuğllnu ~ıııaJI te50~ 
yetler Mrliğl de ~ 1ıcsJI ~ 
memleketlerinden ~JtlO ısı J 
bukuknn tanllll8ın rJI' ff"' 
mektedir. tıcri tıl?' ~ 

Holanda, Soı7JC )lufP:l 
nıma.uı~ oıuui!'U11:ııeıı-''jb .~ 
mesaili yoktu ye P'~ \' 
baha oıama.zdı. g?~J \.."' 

Sovyetıerin bU ~~.r_~~:~. ~ 
bittal>i t:ugUnkU 1 t flY. ~·14, 
ça vahim bir rnsll~ ,,~ "dı' 
lf'ım olduğ'u uzere ,ıdd'tıl sJ! 
Moııko ;ıı. uzerind~ 6' 
yapmaktadır ve 01,r&l'.ıııt'I 
diye ıcaılar n~ !1<11 

diğerl~rino bıra1'tl~ıctldlf~ ı~ 
eline almr§ buıunın teıı-1 ~ôf'. 

Bu hapta fi}lirıer il' 11 ..i 
ıcsı1ı ~ 

dernokrosilere ~ııl<~ ,J 
ğunu • ki hO§llu Jdıl" ~ 
yarxyabUccek ııı:ı tılrlıflll' O"'..'.A 
menin Sovyetıer ıııı8' 'I 
merik'.lı:m ya8ıık e, 1'~.ııı'_,,f 
kat daha art.ınıştrı'~ııtt.l' eıl":ı 
göstermiş oJdu~ tifa ıııı ~ 1 
narak bununla ık bırıır ."8' fi 1 
Yokı;:ı. Sovyctıer 11~~ 1 
mihverle sı1cı bit' ~ııfl ~~ 
liz • Amerfkatı f§b 1'it ~~1 ~ bette artacak 01:,,r ',? 1 
seUni mi takiP e ~:İı tJ~ 

1ngilterenin ye.lt uııııı4 .• ııı ·; 
lft.tla ı{arş11a.şmıŞ :i~tJl"l.A 
Stalinla bu yeni ol~ıl'~ 
İngiltere zarıı.rfll~cıeıı~ıJ'.J 
ayııı zamanda f1. ıııeıt'ıcı); 
nizde mUıılOrnaJ1 r&~ 
yeti u•numlyesi ~ ıcol# ~ 
Alman tehditıeritl1 ıeıJll'' ,p} 
dan end!§e edilrntlC _,~ 

~(li'' -~ 
DtPLOMATJ.1{ i'l'fiJ' / 

tiÇE .ı\ ).} 11J 
(J.;Jd.•"' 

M?<ıhO'tıa, . ~~ ~f.!J' 
yetıe: Bi_rJiğın111 ~~ı 
messıllerınE'.• ~ef!i ı;tıt ,.. 
mucibince ılk -~ 
ve unvan ~rı f; 
bir kararnaın~e.fdl~, 
Bu rütbeler. ,,e ııı~ol'~: 
elGi, orta ekı ıı.> --:::~ 

Roma, ıo (~·{ııll~~(JtJl".'-;-,N· 
Moek()"la }lüle ~ • 

lavya, Norve<t .ve l< ~ 
tik heyetıerin.ıJl ~ ~ 
kmdaki kanı~~· tef# 
fillerinde benuı t 
tedir. Gazeteci~ .,,,;1 
kararların s~ esi ~et· r 
gelmesinin netiC · .. o~ f 

• Jll~ıiS 
dedirler. Siyası ~e ;J 
birin, MoskoV81:1°~et:ıı"";ı.;,ı 
ketlere karŞt &l~i11 e • 

;;.;.,.ıneıı j 
mel bir de.,...-. 4ef' 
olmadığını sor;::k-q-er ~eP 
linin kararı, )l9J~ 

karşı bir anla~edi'· 
telakki ediJ.Ine1t > 

AMEld~~ 
tT AL Y~oJJ"~ 

TEVKtf ~,;./,,;' 
Nevyorl< 10 ~ .~~~ 

te.zıkerelerf~e J;; ~ 
detlerinl geçi &fl1I t il 
birçok ttal~ ..rıcıef; J~fı 
lerl diğer bi1:_~-;:r ~~ 
rnde a.nı.§'t~~ tr.A 
nilıniştir. ~-;, 
~an .de~--
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l'AZA&: 1U1ll1 21.IO Koeupna: 21.45 Müsik: KlUlk 18.30 Müzik: Meydan FasJı. 19 3l• 

>femlekct saat ayan ve Ajans babt>r 
h:rl. Hl.45 Kon\lf#ma: Zırı.at takvimı 

lll.M Müzik : Seçilmiş şarkı ve tUr 

kUler. 20.15 Radyo gazetesi, 20.4. 
Temsil. 21.30 Kon utma (lktısa t saa
tli, 21.45 MU.zlk: Radyo ııalon orkeıı 
traSl ı \'lyolonlııt Necıp Aşkın ldarr 
111ncle). 22.30 Memleket saat ayarı. 

AJana l"abeıleri, Ziraat. Esham • Tah• 
vtlAt. J.:ambiyo · Nukut borsaaı IFI 
yatı. 22.41'1 Radyo aalon orkeatrası 

prog"ramrnın devamı. 23.00 M!:c.ik· 
Dana mllzlği (Pl.1, 23.~ 23.30 Ya• 
rınkl program ve kapanıııı. 

Yazan: Alil OBA Y 
nUllü yazılmak• için oraya gitmek 
ietiyonım. 

Bu eözihı kansı li8tünde ya.pa. 
cağı tesiri biliyordu. Elya.n k(). 

Alemdar Nu~ C. oturan 
T&lebe Futıt Ferhat ile Sadiye. JCmaıf 1.00 ~ - memleket M&t a· 
llafim BerifhaD ile KUnevver özmen. yan. ı.• A.jaDa baberlert. ı.ıa KQ. 

ötretuıen M. Tacettin ile Jlellbat .sik: Haftf ,..ıar -.e.......,. (Pl.l. 
Demli' i§çlal M. Sadik Dinel ile Saime ıuıvıo.oo ı:.. bdml - Yemek u.te.i, 

Kellh:ı Akdoğan (Fatih San Beyazıt 112.80 Pıcıpam Ye __..ket -.at a,a· 

cavanl~e 18), Komi8yoncU Ah· n. 12.11 lllldk: RadJO IDce uz Jııe. 
met ~ıaıettiJı Ge9gbıcl ue Perihan yeti, 12.IO AjıUYI baberleri. ıS.OCi llU· 

Turgatp, Berber Emin Yenlgtln ne zlık: .şarkı w TQrldller, lS.2&/14.SO 
J'atma Penur). Talebe R&lln Qevlk ne XtlzUc ~ ulcıD orkeatraaı (VI· 

pürdü> - Çocuklarxıı da fngilis kralı Hatice Sabahat Şirini! . .Mker lılwı-
beelesin. diye balmlı. Bana ge. tahdem Avtam Katalon De Sara, Jıla· 
lince, baf11JUı;ı ~ne baıkaca.

1 
nav tsmail Hakk ıl1e Zeyn:p Korkut, 

ğnn. Genç1JliDıi nuııh~ttlm. ~- Kahveci A8llD .Bener ile Şerife De

Uk yetitir· Bundan ~Pıra biraz 1 mırll, Börekçı Feysl Kavuk ilıe Ayıe 
da kendimi ciüşUnecıeğım. Ocaklı, Tahsildar Cevat Bebatı ile Fik· 

Bu mukabele Sesarı enElh.-as rtke L<alf'nderhane Burmalı Kuc4.dde 
verin.den vurmuştu. Y"ıne yana · 
teklifler yapan eski dost mevzu~ oturan ve fabrika mOdtırU A. Kenan 
ortaya çıktl. Onlar~ mahreml· Fer ile, Fatma Nurhayat Kuay. 

yetini tozınamak ıçın yanların. ~ta 'i!&nlananl•r: 

dan ayrıldım. odama çıktım. w 

Lormon'a geç vakit, beşe doğ. 
ru gideceğim için o vakte~~ 
biraz uyumak isti~ord~. D~ı~ 
<>'f>Ce hava tehlikesi )"UzUnden ıyı 
~~vamamışbm. 

"Bir çalar Bc;.atle uyandırıl~ı~ 
ibi tam dört buçukta gözlenmı 

:çtım. Bir eaa.tten fazla yolum 
var. J<'akat. Alfons<>:<ian evvel kah 
veye gitmek istemıyorum. 

E ~m tenha mahalleden kala. 
balık caddelere çıktım. :ıııtıma 
indim, taş könrllv!lw.~~· Al· 
fonsonun tarif ettıgı pbı. sola 
sape.rak rıhtanı takip et~. 1. 
talyan amele yolu o kadar ıyı an. 
Jatmış ki, tıiç aormadan Lor. 
mon çarştsJnı !e omı.n arlc~ 
uf ak bir t.epenlil Us~ camla 
rı a.k.,.<1Sm güneşiyle parıJdıyan 
kahve); buldUlll· Bu~ . nehre 
ve karşl'ki sahile bMum bır m~v~ 
ki. Kahve a.Jıpp, virane&, ikı 
katlı bir bma. . . 

Ost katının ~ncerelerıne ıpler 
rilmiş, bu ıplere kadın çama. 

::.ıarı erkek çora.phtrı asılmış. .. Zem'.ın katuUll kahve. Ust ka. 
tın ikametgih olarak kullanıldı· 
- anl8fllıYOI' gı BinanJD önU :molodU top~ 

Öğ'retmen A. Nedim Taşçrogıu Hl" 

!Sğretmen Saime :Makbule GODeba.baıı, 
Ba~van 'Mustafa Ergel ile GWial' 
YağJS. 8 • .Mlllıenrla KUım TUrkmen 

ne Kız saıı'at Okulundaıı mesua Jıl .. 
llba. Emekli Mwıtafa Erkal Ue Naai· 
be, Rıhtım Bekleme salonunda A.lan· 

llÖr memuru Muatafe. YUkııel ile Hik· 
met Sırmatel. Gemici Recep Güneı 
ili" Aliye BtıyWcduman. lılatba&Cı Jılu
zafftır AmD Den!Jıer tıe Ayte Bulun· 
maz. zıraat Bankannda mpmur K 

At!\eddln Aytura ile Fatma Betul 
Baysal. Tramvay biletçisi .AB Coflam 
ııe Nebiye Tafkdı, Yol Aemıe)Ni Yu· 
llUl Htngir ne Hamide. 

VAK I T 

ukabil yan taraflan bır. 
::--.hı ile ~ tli)ıııleamek i&. 
tenm.if.Bu sak•tlarıD y~ ko- 1 

b. ...amaşır tekne91 baş 
caman ır ~- . kullanıl-
~ ka.~ Yem 
mış olan bu tekneden . ~:ı-~ır 
&ulan SIJ.IYOr. U~ bır kopek 
~ lftlYU akmtııannr ~ 
yor; ne yaıamıya.. ~.de çekilıp 
gitntlye karar verebilı~· 
· üstünde tahtadan bir yelken
li gemi maketi aaılı .olan .kahve. 
kapısından içeri girdim· ~ı: genç 
kJZ. kaılıvenİ1l tek mtt!'llterısı olen 
bir ~iciye içki vermekle met-

guldü. da rta vaa. 
Tezgahm arka8JD .• 0 • J..,. 

11, şişman bir kadın dört şişle C:O-
rap örilyordu. r.ernin iiStUnde &ı eser-* dd .... a 9C 

Kadın. ~~ adı~ için defUI eo. .-r dlfa9 Ti " • 
ayu 981lerimı duym ~· \ defUI uıo w111•· 'rdiğimin farlania olmadı· ı..;;;:;.;-...-..imiiiiii .... ___ .. 

yolonlst Necip Afltm ldarMindel. 
ıLOO Procr&ID ve memleket aut ~ 
rr. 18.03 Jlnalk: Radyo caz ork.traaı 
(tbrahim ôır«tlr idare9inde). 18.IO 
:Mtlalk: Jl'Ul1 Jaeyeıti, 11.IO Memleket 
aat a+-arı ve Ajana bÜ)erlerl. lt.481 

l(oına,ına: ztnt.at takvlmi •• 19.IO lıltt• 
sik: Solo flU'lWar• 20.15 Konuf1Da. 
20.IO ımsur: Tek ve beraber .. rkılar 
21.00 )(Qzlk: Mefhar operalar <Pl.I, 
%2.30 Memleket aaat ayan, Ajana ha· 
berleri, ve Ajans llPOI' eervlai, 22.50: 
:Moztk: Dana mu.iti (Pi.), 21.25 1 
23.SO Yarmki program ve kapantş. 

PAZA'Bft8l: 11.&.1141 

8.00 Program ve memleket aaat •· 
yan, 8.03 Aj&Dll tıaberlerL 8.18 MU 
ztk: Hatif prosram (Pi.), 8.·U~/9.00 

ıc. kadın• - KGDUflll&· 12.ao Proa• 
nm ,,., ınemıeut .ut ayarı. 12.13 
JılDZlk: Karlflk p.rtuıar. 12.&0 Ajalla 

h&berieri. ıa.OCi lılblk: Beraber .-r· 
Jala''o J3.20/14.00 Jılblk: Kanflk 
progrmı (P.), 18.00 Proçaın ft mem 
teket Mat a,an, ıa.oa Mblk: RaQo 
cu :>rkMtl'UI (tbnhim o.sar lda
rutnde). 18.'° MtblDt: Geçit prosramı 

11.15 ]ibik: Pl,-0 ile cu puca1arr 
'(Pi.). J9.30 Memleket aaat a,.n ve 
AJam habee1erl. ıt.'6 ıc.apna: Zl· 
raat tıUmml. 1ıuo 119ıllk: R8dJ'O • 
ce saz beyeU, 21o.ıı Ra4'0 ......-. 
20.45 KtlSlk: Ama.titr Saati - Pa1d9e 
AJba,,..ıt tanfmdall x.man 80lolan. 
21.00 MOztk: DIDJeyic1 i9tekJert. 21.IO 
Kon111ma. 21.4& KOlılk: Radyo or
kut.nlal (Şef: Dr. Emat. Praotorlua). 

Rrahm8: Keman ~· Re m&· 

jör. SolWt: A. B. V'lnlder. 22.30 Kem· 
ıeut aaat ayan, Ajalla haberler- zi
raat, E9bam • TabvilAt, Kambiyo • 
Nukut _.... (.,,.ı). 2U5 KOzik: 
C........ (Pi.), ta.n/21.SO Yannkl 

program ve kapanııt. 

MU: 11.5.UNI 

8.00 Progralll Ye momleket ••l a 
yan, 8.03 Ajan.ıJ baiıerleri. 8.18 lılbik 
Hafif parçalar (Pi.), M~/9.00 Ev k11· 

... _, ~~ u.ew; 1UI ~ 
raırı .,. memJebt mat .,.... 
'Jılblk: ~ pl&ldU'. ıuo AjaM 
ııabertert. ıa.oıs 11Gs11t: ftrlr4l9 pllk· 
ıar procrammm cleftlDJ, 13.t0/1'.IO 
ımzHt: Kanflll procram '(PL). 18.00 
procram w mmaıeır.et mat a,.n, 
18.0S ]ltlsOr: CUlıdd (Pi.), 11.JO 
KonQflD& (~ llaat1), 18.'5: 
JIOZUr: çıttıçb:dD ...U. lt.00 Jııl9lilll: 
Trio vo Solol&r. lt.30 J(emlelr.et aat 
ayan .e Ajam baberteri. 11.•5 Ko 
nU§ID&: zıraat Ta1tTbel. 11.llO 11t1m1k • 
Jl'&tld ı.e,ett. 20.15 Radyo p.-ı 

20.45 KUzlk: RadJo -- deWUI 
(V!yoloaillt Necip ~ ldal'MIBde). 

tOrk muRkl .,.....ramı. 22.30 Memle
ket ....ı: ayan, Ajana haberleri. ziraat 
eılıam • t.ahYUAt, kambiyo • nukut 
bonası, (,,,..t). 22.45 llUzik: Danıı 
mQslCi (Pi.), 23.26/23.30 Yarınki 

program ve kapanıı. 

ÇAR$AllBA: 14.6.JIMJ 

8.00 Program Ye memleket .aat a 
yan. i.08 Ajam haberleri, 8.18 Ktlzlk 
Haftt pıosratııı (Pi.). 9.00 Ev kadını -
Yemek Uate8i, 12.30 Procram ve mem 
lelcet _.t a1an, 12.33 Jltızik: Haf!C 
f&l'kılar, 12.50 Ajana b&beJieri, 13.05 
lıltıalk: T\lrkWer. 18.20/14.00 Jlllzlk: 
Rad10 Ml<m ork~. (Viyolonist 
Necip Afkm i~de), 18.00 ~· 

- ve memlellet eaat ayan, 18.c6-
Kllmk: Oda nıUzlti (Pi.), 18.IO Ko· 
nuıma IDıt politika h&dlııeJeri), 18.45 
Qocuk ııaatı, 19.15 Çocuklar ieiıı mu· 
lllkt (Pl.l, 19.30 Jl~leket aaat aya
rı n A1ana haberleri, 19.45 KonU§ID8.. 
Ziraat takvimi, lll.00 ınstk: Kadın· 
tar tuh. 20.15: Radyo gaseı.t. 20.•~ 
Mtızllt: 9olo prkdal', 21.10 Koınıpna. 

21.25 llflzlk: lılrSl'aph sazlardan •z 
<·Mrlerl. 21.41\ Kttzik: Rlyuetlcumbur 
lıando.-.ı cı,et: lMan KOnçef'l. 22.30 
:Memleket eaat ayarı, Ajanıl haberleri, 
Ziraat. "!labam - Taımtlt. Kam~ • 
Nukut bonıaeı ıın,at>. 22.45 ınslk 
CUband (Pi.), 21.2&/23.30 Yarınki 

prognm ve ltapallll. 

PICBŞ&BlllB: 16..6.1911 

1.00 Prosr&m ve me~t .. t a
yan. 8.0I AjaDlı bllberlert. (PL), L~/ 
9.00 EY Jwlmı - Kon111ma, 12.SOI 
Pncnwn -.e mellllelret ..at ayarı, 

u.as :MOldk: -....ı ~. 12.IO A· 
jmla haberleri, lS.OG Küslk: ll'ul1 ı.
yett prıognmmm da..amı. 13.JD/1'.00 
ım.lk: Karlfılt program (PL), 18.00 
Program w.....,.ı.1ıet uat ayan. 
18.08 Jıltlslll: RadJo eu orkeııtruı 
f llın!l\nı özgUr ~l. llUO 
lltıstk: Radyo lnee-.& he~ 19.10 
Konutm• (Se,.Ut röporta:Jlanı, 
19.IO llelDleket .at ayan ve Ajuıa 
haberleri, 19.•ri KonUJID&: Ziraat tak· 
vbld. 1ıuo 110SUc: Muhtelif prıaıar. 
20.15 Radyo guet• 20.'5 KQzlk: 

Kabare ınGs1A1 <PLl. 21.00 MOllOC dlD 

1e7ief ı.tekleri. ıı.ao goaapna <M- • 
bat .aati). '11.41\ lltbdll: ~ or
kestrası (Scf: Dr. Eml't Praetorim), 

22.80 Jııf,.mleket aut ayan, Ajana ha· 

ber\erl. ~nat. llllıbam • TatmlAt. 
Kam~. N.ımt lııDl9M C~), 
21.'3 llUllPr: ca. f (Pi.) • ..., 

21.M Tannki ~· w 1nı11111r-• 

01Jll : Ul.6.lMI 

S.00 Prcıısnm w memleket _. a
yarı, S 03 Aja.DS h&berlel't. 1.11 ın.111 
Hant parçalar f Pl.), S.'5/9.00 Dr lra

dmı - Yemek lietıeat. 12.IO Procram 
ve memı.luıt saat ayan. 12.13 'ile.Dl 
ııuııteur f&l'kllar. 12.IO Ajam :balJer. 

ıerl. ıa.O& MOZlk: 'ntrktller. ıa.ıoı 
14.00 Mtlalk: Karqık program o(Pl.), 
18.00 Proeram ve memleket aaat .. 
yan, 18.03 Jltlzik: Radyo .. s..tng .. ku· 

arteU ıt. 0sıQr ve Alet Becekleri), 

gı (~ .,.,.) 

EJ[ei&l ıtO Aznif 

uk iplikleri 
lavziab 
!-r kooperatifi 

Ankara dan 
aeldi 

. · bammülU yoktu. Sevgiislni bul. 
Biriıbirlerinı 0

1
kadartabs::,t du ve~ hiç yadıl'

ler, o kadar ayn ar:a ki Necli gam•dan: 
edeınıeZ olmutl ~iyet v~ _ o maJQmdu .. dedi. Batan 
}JıabaemJll o.::'!: gilisine: kaba bir adamdır. Küçük bir tl-

~* demifti. ~. jste... mitle seni .~im.. . 
- ' edenÜ)"OnJID Sadık bOılıbiltön lmmJıp. 

Artık tabammüi · - Deptk bile bile yaptın .. 
·Evlenelim ~·· tereddüt et. - TllJil bile bile .. Ben mt.mı 

Ve SadJk. bir an •e mOra· mı bilmiyeceğim.. Fakat senden 
medeıı Vad Son~i bir de bunu~ 
caat etm.11. ~ - Ne yapnamı i8tiyorChın? .. 
nefeste eöyl~· müthİI Gırtl&ık gut1ağa mı gelecekttk. 

.Amall ~ g1WeliDi - ~ açm8!'JIND=:_~: 
andı. ~ ~ .,.... teyim ben. ımmı biTd ~1 

!~~~~ kıpkml kanm olur. Necli .....-..ır omıa.. Beni 
y~-. ~-mdan korku • - • ~ . 
kendisini .~ le iki yanağı. koltJmd311 tutup delol di'ye kov. 
yormuş gıbı '!~rıy du diyorum sana... . 
nı baSt~ . · Defol.. Gödinl _ öyle ı.e aen de beni tııolum-

- G!t artık· ut,aımaz... dan tutar, ~·· 
gönneeı~:~k·ı .,. _ _., ev Bu. Neclinm SlıdJia karii~ 
diye bir PllfiU•~ ••• aaımu _.. aŞ ~ ferağatm 
müthil bir selıJel~ He yıkıl~· Iedi'!anıı IJir mislliJdi. Onun i. 
dtinY8 ıror)mDC; bir hızla dönü- : Sadığın gururu <*şandı. Kot. 
yordu. müddet bir şey tu)darmı kalJarttJ ve: w 

Sadik. usunBer • dö...ı""or - Elbette &yle yapacagım .. 
p-meız oldu: . 18Y uoy eledi· . 
ve kaplSIZ bir hüerede ııa.peedff- Fakat. ne Saıd* bu ceeareti 
miş gibi torku~ro;amf ODU 0 • ~' ne de N~ .. Ay. 

Bereket ~1r kaldırmJf ve Iar haliA seneler geçti. Evet. 
musunden tuu.-~ ~ iiç ame ~ w iki eevgili 
kapJYI ~J: unutuldu. 

- Defol-· Sadığa çc& teair VllJlf Sonytırek. ~ mOddet 
Bu kovuJıaıaki ~ ta. arfmda birkaç ~ daha ~~

etti. O kadar hııes 8fkm1 bile u.. sumndan defetti. Birkaç görü-
~ hammill ~ da 80ğur dl: . 

ilrkeıesi yanında in- nuttu. J>oirU8D birU - Kuı:mm orta malı değildir, 
olan m"ndirek ta- gibi oldu. f\· ,.., ~............ ~;ve savuldu. 

· 13.,. . "' -=1 ,..,,. -• ' . '.l G , ; bunlar Stı.dr1da N~llnm 
1'11tt 4luıoy ve fen i. ~ ı i :u • ..la. ncz.ı~e~1• ~ ekmeğine yağ sürüyordu. fa.kat 

ı.ı1!?.!~~ylne gide • ı mırı ıaznııN.~ ~ .,1~. ne kadar ~ ~izli 31ldar? 
, ~il tetkik et- :a~ - ,.,-~ ta- Necil &il! insn dilJerine kL 

panarak hlÇluniı. ~ ye. 
meclen. ıçmrdm yattı. 

- Artik tahammül edmıiyo -
rum .. Beni Sldlkla evlendirin .. 
d' ayak diredi. 
~vallı aııoe ne yaplbiliınli. 

Evde Ali Jann bat Jıeeen koca
sı idi. Fmi& ileri gidene kendisi. 
Al bile~ korkuyor
du. •• 
va kızılla naaıı bir da.mat 

anyordu? .. Bunı kimsenin bil
diği yoktu. Zenginlik onun ic;in 
bir tf&Y ifade etmemi . 

- Para nedir? diyordu. Bu. 
gön var yanrı )'Ok.. Meelek li. 
Zllll imam-. 
~t nwl mrlek .. Memuri. 

yeUI güffmneS: 
- Bir bata Y8'JUn mı?.. Bil· 

tün hayatınca llilrildeDinin. al. 
mmn kara dlımR_. siten ol • 
mu. .. der dururdu. 

Anlefl'mu .,tamdı vemelim 

şu~ "t Fakat 5""' aman, gı aaman 
oıtm aenelik evlilik bay&tmdaıt 
80lll'& Kuniae haJUm, basumı 
hafif dmm'IDJ ke(lfetmifti Son. 
yGreiin baftlık dereeeelncJe bir 
iıptillıa vaıdı: Domino ayunu ... 
Aznif .•• Ve amif Ulilalanna da 
mUthil zaaft .. 

M'.uniee barımı bunu ~ 
kl'Zllll ~: 

- Yavrum, dedi, IU Slıııhk de. 
diğin delikanlı ile bir de ben l'Ö
rillm* iat:i)u"um. y.,. fliJeden 
enet Relsin buraya. .. 

- Buraya mı? .. J"abt. .. 
- ~en karışma. ~ltrin .. .... 
Bir hafta acıma V-4 Sanyil.. 

rekle Sadik. kahvedt.n çıkmaz 
olmQllardı. Saatlerce karşı kar
şıya amil oynuyorlardı. 

VU'll. bir gün: 
- Bendehaneye teorif etmez 

mi9iniz.. m,e onu evine davet 
eıtmifti. 

Sadik bir haftalık ata.jdan eon. 
ra nılmait6p bir unifQi olmuştu 
ve VMJl Sonytireğe nefes aldır. 
m~. 

Sonylirek deliye dönüyor, t'a. 
kat buna rabJıen oynamaktan 
1*mıyor, envaı tknmla Sadığı 
evhlde alakoymıya c;ah1Jıyord11. 

Muniae bann, bu hali göı ün
ce hophop hoplu)U'du. Bir gün 
mOıltaktJe1 damadmı bir kenara 
çekti ve: 

- YaYftllll, dedi. taraz kendı. 
ni - çek .• Birkaç ~n uğra. 
ma .. 

- BlışUıBtüne. emreder;.;•nız 

Valllf, yalnn kalınca cınlcz b • 
gına toıpla.DJ)'OI'. Janr dök ii .,.,, ' 
du. Munise bir akşam: 

- Bey. dedi. şu genç~ er. 
oiyeli. ulllu. akıHt ... 

Vaınf k&J'WTM fuıbı sövlP-t. 
medf: 

- Anladım. udadmı. dedı 
Hazni.ılda" ya.l)ehnı d;:ı . lıir an 
enel. ..• 

ARMM' IU!ISA'l' 

Y arm, bu sütunda ......... 

( UMARTE8': 1'7.5.JINI 

8.00 Program ve memleket aaat •· 
yan. 8.03 Ajana haberleri, 8.18 lıılU 

zik: Hafit paı-çalar (Pl.). .•5/ 9.0I' 
Ev kaduıı - Yemek l.J.atest. 13 3•' 
Program ve memleket saat ayarı 
18.33 lılllalk: Türkçe pıtJUar. 13 l'lt. 
Ajana haberleri, 14.05 Mn.lk: Türk~ 
pWdar pror-amınm devamı. H.20 
KGzlk: Rtyuetlcumbur bandoeu (Şef 
lhaan Ktınçer), 15.0Q/15.30 KUzik 
HatU aololar IPI.), 18.00 Program .,e 
memleket aut ayan. 18.oa KUz.lk: 
R&cl70 caz orkeatruı (İbnblm O.Ur 
ldare91Dde), 18.40 Ktılıik: Saa eeede 
n, 111.00 KonUflD&: o(Günün m11 1 1 
ri). 19.15 Kblk: Halk tl1rkWerl, 19.IO 
lıleaueUt ••t ayan w Ajana Mlıer
ıert. 19 ,5 Korıupıa: Zlraat tabiin. 
19.llO lılüsik: Solo fU'lalar, I0.16: 
RadJo guetMl. 20.45 lltlslk: ...... 
ı.,.ati. 21.lli KCJIUlllD& (Kitap ..U). 
21.JO Ktılıik: ~ 8ÜOD Ol'k..tn 

• (V~ Necip Afkm idaruin· 
ae), ll.30 Jlemlelret aat ayan. Ajam 
ha!lerlert. Ziraat. Dıbam _ 'l llvlW 

~ • 'Nuınıt tııonuı <F~) 

2UO lllbılk: n.n. mlsil1 <PL), 
2l.2&/2l.IO Yamıld. pnpam 'M tıra· 

pmlf. 

Ticaret VekAletini11 
gıda endeksi 

47 lira ile bet nüfuslu 
bir aile a-eçinebiliyor 
Ticuet VeWeti. 1'7 pla mad. 

..... - tutarak bir geçinme 
endeksi hazırla.nuşUr. Bwıa naza, 
ıan 47 Ura maqlı 5 nüfua bir ailf> 
mti'kemme len geçinetıllecelrtir. 

..,.. Mr ...... ......, .....,. 
Jaıma aen. aile 1941 martmda 
gellrtDdea n Ura 32 kur111 pla 
maddeleri ~ aarfet:mek meaba • 
riyet:Jnıde)'dl Halbuki bu mebllğ 
1933 de ıs Hra 33 1mru1. ım da 
20 Ura 45 'JmluJ. lMft da 2t lira 
18 tun11t.u.. 

Bet nllfmlu bir ailenin pla mad 
delerine harcadJir ayl* mebll.I. 
1933 eeneelndenberi memleketin 
muhteHf yerierinde şu nlııııbetleri 
muhafaza etmlftir: 

Ankarada 1896 kuruttan 2716 
kurup, Adanada 1391 tw Q1tan 
2'183 kunap, hmirde 1814 :laftt
tan 2861 kuruta, 1atanbaJc1a 1TM 
kuMJft&D 2890 lımup.. 

NUfue adedi daha az veya .w.a 
ook olan ailelerde ba nillbetler 
ar1makta veyahut ••••tada-. 

Tetkikler net:ice81de mem&ea • 
timime geçinme imlEin1anmn din 
ya hutine ralnten. normal oldla
tu anlattlmlJtır. 

Orta okullanla 
. tiha • . ım n neticeaı 

tstanıbaldaki ortaokullann imti
han neticeleri u.blt ectnndttir 
f mthana 4.MO tale iltirak etadf 0 

bunun 697 at muvaffak olemee" 

100 talebe de kendi analarlle •' 
mal devreelne kahmıtlarckr. l)jfer 
3.600 talebe tamamen muvaffak 
olmuııılardır 

Şubeye Davet 
)'t"rli lllmlll&l9 Aııkertllı $91M ılm• , 
Yd L•. Attm Adtl ll'ettab othı 

Mehmet Yuııuf Çolpan 81? lllttan 
18910) 

Yd P. Ulğm Mı:stata otlu Satm 
T «ınn ıuı 2s2ı. 

' t1. P Atl'm Cemal ntlu Fent Oü 
n 148186) 
,. ı. P. Ttm Kuım ntlu Hier'l Bey 

.. •471lfll 
Ka'91tlan tetkik edilmek ._,. der 

.. ... e11be7' ırıUraeaatsan. &luıl t.akdir 
"" ım11 •Y1h ır.uımnııı tttnrttırııwm 
•'-hl nıtulAcakJan QAD .,..",. 

HlrbMt,.._,W ..... 

Doktor 
Nuri Beller 

................... rı 
"'*-9 aıMıııll N-.: 11 

'ofta,,.. ..a.t: ıe ._ ıo ~ 
lc&dar 

1 



6 - VAKiT 11 MAYIS l!lll 

İşitilmemiş bir hırsızhk vakası· BORSA 
- Ankara 10·5· 941-Kontesin gerdanlığı 
11-- ÇEKLER 

müşteriler arasına karışmış bu-Eıı a'l1'ıtacağımız hırsızlık 
vakası bir kaç sene evvel Belçi 
kadn cereyan etmiştir. Çok ti_ 
pik ve eşın(? ender tesadüf cdi
'ır bir valrn olduğundan okuyu 
cularıımza anlatmaktan kendL 
mizi alamıyoruz. 

Be!cil~amn meşhur ıı:uyumcu

ıarmdaıı bıri bu vakanın kurba 
nı ohıu.ştur: O gün. Rue Hoyel 
1eki lüks mücevherat mağaza_ 
<::ının önünde bir otomobil dur
du ve ıçinden gayet şık giyin_ 
miş bir çift indı. Kadın, yük
sek so:;yeteye mensup oldu!tun
la hıç bir ştlphc. uyandırmıya
cak tar:uia giyınm•ş, şahane 
andırıyordu. 
mantosu ile ha:kiki bir kontesi 

Erkek ıse orta yaşlı ve asil, 
kibar tavırlı bir ::ııfamdı. Bir a. 
ralrk kuyumcu. kadının mendi
linde bir kac: resmi işlenmiş ol. 
cluğnnu görUnc;- kndmın bir 
kontes olduğun<lci şüphesi kal
madı. Hafif ecnebi aksanmdan 
yabancı olduklnıını anladığı müş 
terilerine büyük bir itibar gös_ 
tcrerek emirlerini sordu. 
Kadın bir çok mücevherler 

gördükten sonra çok kıymetli 
bir gerdanlık seçti. Fakat bü
tün bu kı1ınetli mücevherleri 
gözden geçirip inceden inceye 
tetkik ederken epeyce zaman 
geçmiş olduğundan. bile~indeki 
saate bakıp bir randevusuna 
geç kaldığını soyliyerek pazar -
lrk işi için ar.kadaşını mağaza
da bırakıp gitti. 

Erkek gerdanlığın fi}·atı üze 
rinde ü~ aşağı beş yukarı kısa 
bir pazar\:ıık yaptıkt<ın sonra sek 
sen bin frank üzerinde mutabık 
kaldı. Fakat bbyle yabancı bir 
memlekette seyahat eden bir a_ 
damın üzerinde o miktar nakit 
para bulunmasına imkan olma
dığı için ancak ciizdanmda baş_ 
ka çekleri bulunduğunu söyledi. 
Fakat halden anlar bir adam ol
duğumı derhal belli ederek ger_ 
tlanhğ'm bedelini nakit para ile 
'<iemE"l, istediğini söyledi ve ila 

ve etti: 
- Buradan bir a.z ötede Fran 

"'ız - Belçika bankasının bir şu
besi bulunduğunu gördüm. arzu 
ederseniz beraberce gidelim ve 
ben bu c:eklerden bir kaç tane-
5ini paraya tahvil ederek derhal 
borcumu ödey:m. Haydi buyu_ 
run. 

Tabii kuyumcu böyle bir tek
lifi rc<ldeimkan bulunmadığını 
bildiği ıçin derhal kabul etti. 
Kıymetli gerdanlığı ihtiva eden 
mahfazayı güzelce peket yaptır
dıktan sonra şapkasını alrp müş 
teri ile beraber yola çıktı. Biraz 
sonra bankanın kapısından içe. 
ri giriyorlardı. Zengin müşteri, 
yanında kuyumcu olduğu halde 
gi~eye müracaat ederek her biri 
otuz bin franklrk olan üç çek u
zattı. Banka ıncmunmun müş -
teriyi hürmetlç sclamlamasr ve 
derhal çeJ,Jcri vi7.e etmesi kendi 
sini tamdı~na delildi. 

80 bin frank: 
BÜ kısa ameliyeden sonra zen 

gi nmüşteri ile kuyumcu vezne. 
ye yaklaştılar. Gişenin önünde 
bir kaç kişi olmasına rağmen er 
na sıra çabuk geldi. Veznedar üç 
çeki tetkik ettikten sonra hi<] 
bir wrluk göstenneden paraları 
oaymağa haşladı. Kuyumcuyu 
daima yanında bulunduran müş 
teri veznedarın uzattığı para des 
tesini aldı. Tam ayrılacağı sıra
da kendisini itmiş veya dürtmiiş 
olan başka bir miişteriye döne. 
rek sert bir söz söyledikten son
ra kuyumcu ile beraber salonun 
ortasında bulunan masalardan 
birine doğru ilerledi. Elinde bu
lunan parA destesinden on bin 
frank ayırarak kalan seksen bin 
frangı kuyumcuya teslim etti. 
Kuyumcu paraları cüzdanına 
yerl~tirdikt.cn sonra derin bir 
reverans yaparak gerdanlığı ih. 
tiva eden paketi ve paranın ö. 
rlendiğini gösteren imzalı fatu
rayı müşteriye verdi. 

Kibar ve zen~in mü§teri Ban. 
ka:lan çıkıp giderken, mücevher 
ci df' he.sabt carisi bulunan bi
raz ötedeki Bclcika milli banka
•·rn:ı raralar1 ya.tmnaı;a gitti. 

Riilfill; bir siirpriz: 
Be!c:ika milli b:ınka~ınm vez. 

nesine Y<' klasıp parayı kasadara 
teslim edince iş meydana çıktı. 
Para destesini eliııe alır almaz 
vE'z~eclar bir tanesini dikkatle 
tetkik ttikten sonra yülrnek ses· .. 

- Pltkıtt bu paralar sahte! di
ye bağırmaktan kendini alama. 
dı. Bu vaziyet anlaşılınca işin 
nı::sıl cereynn etmis olduğunu 

tesbit etmek güç olmadı. Kibar 
ve asil tavırlı meçhul dolandırı
cı, bir kaç gündenberi Fransız 
- Belcika bankasına mühim 
meblağlar yatırmış, para çek
miş bir çok muameleler yapmış. 
tı. Bu suretle memurlar kendisi
ni iyi tanımışlardı. 

O gün kuyumcu ile beraber 
içeri girdikten sonra üç çeki vez 
nedara veımiş ve kuyumcunun 
gözleri önünde sağlam paraları 
sayıp teslim almıştı. 

Fakat gişenin önünde, öteki 

h.man cürüm ortaklarından biri 
vardı. Bu arla.m dolandırıcıya a. 
banarak kendisini dürtmüş, işte 
tam bu anda. elinde bulunan sah
te para ·paketini arkadaşına ve
rip ötekini elinden almıştı. Ku_ 
yumcu, bir bankadan alınmış ol
duğunu gözlerile görmüş olduğu 
parlarm sahte ola.Jbileceğini aklı
na getirmediği için banknotları 
tetkik etmeğc lüzum görmemiş 
ve gerdanlığı teslim etmişti. 

Me. 

. 
Basın birliğinde genç ressam-

lar sergi açtılar 
bir çok tanınmış zevat ziyaretçi. 
lcr arasında bulunmuşlardır. 

1 St.e.rllD 

lOO Dolar 
lOO Frc. 
lOO Ll.ret 
100 ıavıore Fra. 
100 Florbı 
100 Rayi§lnal'lJ 
lOO Belga 
100 Dmbml 
ıoo Leva 
100 Çek Krona 
100 Peçeta 
100 Zloti 
lOO Peng6 
100 ~ 
100 Otnar 
100 Yea 
100 İsveç Kronh 
100 Kabl~ 

Altın: 

30.-

0.995 

12.89 

81.0175 
80.IS25 

27.00 

ESHAM ve TAHVİLAT 
tkramiyelt % 5 1938 19.0S 

Diin saat l 6 da Bey oğlunda 
Hasın birliği binasında ı;tenç rns· 
samlarrmız "1.irnan,, mC\'zulu bir 
:-;cr~i açmı~lardır. Sertı;inin açılışı 

ç~>k Aiizcl olmus l.imana ait muh· 
tcJif tir portrC'leri ve Peyı;ajları 
~östf'rcn tablolar büyii'"ı< bir afü
ka ile scyredilmi~tir. 

Bu sergide eserleri teşhir <'di. n-------------
len genç ressamlarımız şunlardır: 

Ürfi idar<> komutanı Ali Rıza 
'""rlnnkal, ,-ali muaYini Ahmet 
Kınık, müzeler miidürü Hamdi ·rn 

Avni Arbaş, Ha.5met Akal, Nc-
jat Melih, Ynsuf Karaçay, Turgut 
A tabay, thsa.n Trakan. Faruk Don, 
Kemal Sönmezler. Mümtaz Yener, 
Agop Arat, Abidin Dino, Nuri 
İyem. Selim Turan. 

Vatan duygusu kimlerde olur ? 
(Ba~ tarafı 2 incide) 

yalnız pek yliksek ~ahsiyellcr ve bil
hassa ı kanun yııpanıar) tarafından 

duyulduğunu yazar. 

lid!al) in ara.basma kendislnl koşar· 
sa. ondan duyduğu zevki başka hiç· 
bir şeyde bulamaz, kendi şahsı da ga · 
yenin temizliği ve bUyüklUğU nisbc
tinde yükselir. Fakat, böyle bir zovkl 
tatmak herkese mllyesser değildir. 

Bunun ~rtlarınr yukar."ı. saydrm. 

( 

\ 

\ 

KAYIPLAR ________________ / 
Emniyet müdUrlUğU 4 üncü şube

den aldığım 31/13754 numaralı ika-

met tezkerem ile evraklarımı zayi et

tim. Yenisini aıa.cağmıdan eakisinln 
hllkmıi yoktur. 

İngiliz Tobaa.lı: Jözt'J' Llkarl 
(35783) 

* * * 
lş Bankasr İstanbul Şubesinde 

14170 numaralı kUçUk hesap caride 

kullandığım mtihürüm.U zayi ettiğim· 
den ve yenisini yaptırdığımdan eski· 

Bu:ıun aksine olarak, bir mcmlckc• 
tin hakıkf çocuğu olmayan. veya ca
hil veya 7.eki olmıyan, veya dalkavuk 
ruhlu olan kimseler de. fırsat bulur-. 
!arsa, hir <IP.vletl batırmak için en tc· 
sirli Amillerdir. Osmıı.nıı Devletinin 
dtişme cevri tarihi bu tıususta mi.sal• 
lerle doludur. 

Dr. MUSTAFA HAKKI AKANSEli sinin bir kıymeti kalmadığmr ilA.ncn 
bildiririm. · Nazile Kıldıs 

Vatan duy;;usunu samimi bir tarz
da his ctmiyenlerin, bir millete ne ka
dar fenalık yapabilecelderinl burada 
iki misal ile kIRaca belirtebllir11em bu 
yazıdan glittUğtlm gayeyi elde etmiş 
olunım: 

- 1720 laı-ihlerlnr> doğru, doğduğu, 
Giritt-;ıkl Re11mo kasabasından İatan
bula gelen, zeki ve ikbal hırsı ile ya
nan Rum genci, evvela, zamanın zih
niyetini mı.7.arı dikkate alarak, MUsl.li
man oluyor, ve Ahmet Rrsmi adını 
takmıyor. hariciyede k!içtik bir me· 
muriyet alıyor; sonra, vaktın en nti• 
!uzlu ~·ahsiyeU, ve on beş senede on
üç sadrazam devirmiş ve yapmış otan 
Kızlara.ğası Bcşirin gözüne girmek 
için, ·(Halimetülktibra) !simli, otuz 
iki kızlar ağasının hayatından bahis, 
ve zenci rrkınm düny<ıda en yüksek 
ırk olduğ"tmdan, dtinyada en makbul 
dokuz nesn<>nin siyah oldu~undan, 

dtiny:ıda en meşhur onbcş zatın ha
drm olduınından dem vuran bir kitap 
yazıp Beşire takdim <ldiyor v" en so
nunda, (Reisülkiittap • hariciye nazı
ı-ı) oluyor, ve (Ahmet Resmi Efend~) 
imzasiyle, Ruıı b:ışkumandanından 

panı alarak - Hammcr<l göre- Os
manlr drvletinin yapmış olduıtu en fe· 
na muahedeyi, sanki Bizanııın intika
mını almak istiyormuş gibi, yedi saat 

Fatih, 29 Nisan 1941 

Ankarada milli 
küme maçları 

Harbiye - Demirspor 
0-0 berabere, Gençler 
Maskesporu 1-0 yendi 

AJJkara, ıo (A.A-> - Bugün 19 
Mayıs Stadyollluııda yapılan Milli kü
me maçlarında Harbiye İdmanyurdu -
Esklşcnir Demirspor karşılaşması 

0-0 beraberlikle ve Gençlerbirliği -
Maskespor karşılaşması da Gençlerin 
1-0 g'!libiyetiyıc neticelenmiştir. 

İlk karşılaşma Harbiye İdmanyur• 
du ile Demirspor arasında yaprlıru~
tır. llk anlardan itibaren her iki ta
kım da devrenin sonuna. kadar seyir
cileri tatmin edemiyen zevksiz btr o
yun oynamıştır. Bu devrede gerek 
Harbiyeliler, gerekse Domirsporlula.r 
bir türlü a.nla.şamamışlar ve yaptık
ları bütün akmıar bu anlaşmamazlık 
yüzünden semeresiz kalmıştır. Devre 
cansız bir oyundan sonra 0-0 bera.· 
bcrlikle bitmiştir. 

Hal·t>!yelilerin rakiplcrind('.O daha. 
üstün t>ir oyun çıkarmış olmalarma 
rağmen ikinci devrede ~ :ı.fsile deyml
yecek kp~ar tatsız ve zevksiz cereyan 

içindr> imzalıyor. Bu h!ldise. hem (dal• etmiştir. 

kavukluk) un. hrm de (iltimas) m. Maç hu hava içinde O-O berabcr-
bir devleti kemiren ne mUthiş kurtlar tikle neticelenmiştir. 
oldıığunu pek güzel anlatır. Genı;ler ile Maskespor arasında. ya-

öte1<i mL'!al - Üçilllcli Mustafanm pılan ikinci karşılaşma. her iki takı
nedimi. V<l kendisinin (Kızrl Ahmetıu) mın enerjik ve şuurlu oyunu sayesin
hanedanına m<>nsup n1duğundan lft!- de ço kcanlı ve gU.zel olmuştur. Daha 
harla bahseden. yani kendini O!!manlı ilk J.nlardan itibaren gençler lıA.klm 
hissetmiycn Şemsi Paşa ~öylı> ı;<;yıe· biı:- oy..ıı:ı çıkarmağa muvaffak olnıuş
miş: IBugl!n. I{ı7..ıl;ıhmetlıı hancdam· tar ve rakiplerinin kalesini tetıllkeli 
nın intikrımmr Osman o~ullarır:<Jan vaziyetlertı sokmaktan geri kalma· 
aldım ~ Bizzat parlişaha kırk bin sarı mışlar..lır. Buna mukabil Maskespor 
lirı:ı rU-,vet aldırdım. Baıı, rUşvcte alt• mUdafaası da gllzel bir tabiye ile bu 
şmca. tiitiln devlet memurları. dere- tehlikeli vaziyetleri bertaraf etmekte 
cesınn göre rüşv<>t alacak ve en so- güçlük çekmemiştir. Mütemadiyen sı
nunda, O!mlanlı devleti çökeccl{tir. kıştır .ı:a Gençler karşısında Maske 

Bu iki misalde dahi. bu zatlar <Biz- müdafilerinden biri son da.kikala.rda 
den) rleğildiler, ve hu srhcpten (hlzim sakatlanmış ve sa.hadan çıkmak mec
vatanın rluv~"unu) duymalarına im• buriyelinde kalmrştır. 
kA.n yoktu. R. O~z T!irkkan'ın İkinci devrede 10 kişi ile oynamak 
(Türk,,üllı~e giriş) isimli krymf'Ui ki- mecburiyetinde kalan Maskelilerin 
tabın !a da yıızrlığt gibi, <vatan duy- karşısında 9ençler derhal hAkimiyeti 
gusu) ııun yllksek zevkine erişeme· tesis t?tmişler ve 28 inci dakika.da. 1-0 
cliklerinden. dııha bayıı~ı zevklere galip vaziyete geçmişlerdir. Oyun so
saptıhr. Kanunt Stileym.an'm sadrıa• nuna kadar Gençlerin tazyiki altında 
zam1 Rtistem dahi aynı ruh haletinde devam etmiş iSe de sayı vaziyetinde 
idi: Osmanlı vatanının duygusunu 1 bir de~şiklik olmamış ve maç 1- 0 
duym<ııiığından blltUn hırsiyle pek Gençl~;in galibiyeti ile sona ermiştir. 
büyük ııkıllara durgunluk V<'rcn hir 

EMiN FiDAN 
Rervct biriktirmiş idi. DtişUncesiz ve 
bayağı bir ihtiras. Fakat, onun bey
ni. da,1ıı. yüksek ve Cabstra!t) bir fi· FENNf StJNNET, KUÇt)K CERRAHI 

kir ol ·1n vatan kayg1sınr kavrayacak 
bir tekftmüld" değildi. Sokollu da ve 
Köpr"Hll de iı<e bu kabiliyet olduıtun· 
da.n Osmanlı rlevletine pek bUyük iyi• 
ll'<ler etmişlerdir. 

Ha'dkaten, R. Oıtuz Ttlrkkanm da 
pek güzel izah etmiş olduğu veçhtıe. 
bir insan. gayesi, kendi h&yatmı ve 
şahsi menfaatlerini aşan yüksek bir 

Panıuman, Aşılar 

ve Şlrlogalar 
reı.: kabine 4439f 

tat. Betlktaf, 
· ramvay cad. Eriı• 

Apartunaıı 

Evi: SuadJye 
lstasyon yanı. l 

(35780) 

tstaııbu1 Dördltncü tora Memurlu· 
ğunda.n: 

1940/3033 No.lı dosyada rehinli o
lup paraya çevrilm~ine karar verilen 

531 lira 30 kuru§ kıymetinde iki adet 
Frijider buz dolabı ile sandalye, mar· 

merli masa ve sair aşçı vo muha11c
bici eşyası Şişlide Abidet Htirıiyet 

caddesin.de 185 No.h dtikk!nda. 
13.5.941 Salı gtinü sa.at 12- 14 ara
sında satışa çıkarılacağı ve teklif olu• 
nan bedel, muhammen krymetlerinin 
yüzde 75 illi bulmadığr takdirde o 
günkü satış geri bırakılarak 15.5.941 
Perşembe gllnti ayni saatte ve yerde 
ikinci artırma suretile satılacajı.'ı i!An 

olunur. (35781) 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu Pa.rmakkapı, tma.n eokak 
No. %, Tel: 4155S 
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~~\PARA ~ \ BAYA.T~YARIŞINlN 
'oiREKSİYONUDUR 
~---......... -. 

----

T. iŞ BANKASI ' 
Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
. E.:ŞlDELER : 4: Şubat, 2 Mayıs 

ı Ağu.stos, S İkincite§rin 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
l adet 2000 L.lık - 2000.-Ura 
a • 1000 • -sooo.- .. 
ll • 750 • • 1500.- • 

' • 500 • = 2000.- • 
8 • 250 • .... 2000.- .. 

36 • 100 • ...3500.- .. 
1 s: • 50 .. .. 4-000.- .. 

20 .. ""'6000.- " 

1 

....................... 

I
' TUrklye tumbarlyetl 

ZiRAA T BANKA Si it' 
Kurulu~ tarihi. 1888. - :)emıayesı; 100,000,000 Türk J, 

~ Şube ve Ajans adedi: 265. . 
Zuai ve tıcari it.er nevı banka mılllmtkln't 

Para blrlkt1renlere ıs.HOO U.ra lkramlye verf7ol• 

-M.raat Bankasında ıı:umbara.b ve Dıbarrm ta!l&!Tllf lıe"'JI,., .. ~ 
ao IJram IJU.lunanJara ııenede « defa ~0 ldlecek kur'a U• ~ 

pta.n.a göre ikramiye t111ğrt.Ilacslrtil'. "~ 
• a.ded l,000 tlralık t.,000 Ura 100 llded 50 ural., ~' 
1 • 600 • Z,000 • • IG • fJr1 ' 
' • ı60 • ı.ooo • • zo • 

IO • 100 • &.000 • 

OIKXA T: eesapıarmda.ld paralar bir ııene lçlnde 
jt1şmiyenlere lkramiye çıktığl takdirde % 20 cazıuıyıe 

Ke~~·'·r: U Mart, U Haziran 11 Ey•tll, U BirineikA11111' 
rinde yapılır. 

....... ı .... mm ........... ~ 

V AKIT. matbaası· 
Kitap kısmını 

edip • 
tanzım 

yenide 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gnzete basat• 
Tabiler namına dizi!l isleri alır• 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şub 

Şühemizde münhs.l buluna'ı muhtelif iicretll mcmuriyetJett' 
<ıvdetifü• kadar muvakkst kaydlylo memur al~acağm~. tal~P bıl 
~ta.yıs Pereşmbc gtinU ~ubemizd~ yaplaca.k imtıhana iştirak ~e 
ti.sap etmek Uzerc v~sikalarını H.günli akşamına kadar şu ( 

Eıtmeleri. 

1 Otel yapılmaya elverı 
Ankara eaddehlnl• ~ ~~~~erin~j ~v~ide ~ 

, ·ada.r ve aydınlık bir bina kiı-alıktır. 
Vakit gazeksi idarchı>..ne!'line müracaat. 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

l nhisarlar I sla11ı,bul 

İçki .. o \'.itün satıcılarınm et13rındeld satış tezkerelerinin ın 
yxs 941 a.k§anu sona E>::'loekt!r. 

Sa~cı arın yeni tezkerelerini ko!aylıkla a~abllmeleri için -"' 
rlle a.şa.ğrda. gösterilen gtl.n.lerde ıUkkAna alt konturatları ve ea-
vo iki adat fotoğr&flari;vle Kaba.taştaki ba:1-'1ılldUr!UğümUze Dl 
teri ve ? HRz.iran 9U akşamı SA.ş.t 17 den ıaonra yapılacak kO~ıf 
re1erini aJınıyanlar hakkında kanun1 muameJe yapılacağı ua.n 

15-16--17-20 Mayıs 941 gOı!leri Beyoğıu, Galata, Pangtı&ır 
Kasınıı>aşa mmtake.smc'ıdd bayiler. J 

21-22--2.i Mayıs 941 gllnleri Sirkeci ve Beyazıt mm.tak~ 
24-26-27 Mayıs 941 gün~eri Aksaray, Fatih, Balat, :sa 

kasmdıı.ki bayiler. 
28-29 Mayıs 941 günleri Deş!kta.ş, Rumeli, Boğaziçl '18 

ğaziçi b;ıy!leri. ,,4" 
30-31 Mayıs 941 ve 2-3 Rııztran 941 gttnleri U8küda1', ıt 

köy m.mtakasındald bay~er. 
4-5 Haziran 941 ırtmıert Adalardaki ba.Y1ler.. 


