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Av!"upada 
~o Seneni1 

Nasıl Geçtj 
Ah bu Didon ne müthiş bir afetti 

ona yalnız ben aşık değildim 

1 Yazan: Rebia AŞOBÇU 1 

Telif ve tcr~üm<: hakkı tamamile mahfuzdur 
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Yördis o gün benimle bcraberdı. herkes seviyordu. Ona ne sebeptense 
l."u·a.ı,ıça kulağıma: kocası Oidliğti zam il pek az blr ma-

- Rebia dedl. Didona m·de da .aş bağlamn . Fakat bazı ihtiyar ge-
ha iyi bakarsın. NorYeÇte kardeşle- neraJlcr bu haksızlığı ta.mır için 
rım(n çok cins kopekleri vardır. Köpchcn'in mu.şma zam ettirmek 
Hnstalıktarmda y~ Uzenne hay- anusUc hUkfunete iötida vermtş:Cr. 
'anların ağuna bir çay kaşığı kadar Btr pazar günü Köpohett yem~ 
konyak a.Jntınh, Netk'C11ın dalma. tyı geldiği zaman cebinden bir mahfaza 
olduğunu gördüm. Bir kere sen de çıkardı: 

tecrübe et. - Çocuğum dedi.. HUktunct i· 
Kollar'tının arasında ateştOO btr Chı:yI kamu etti. M ma yüz cm 

fırın gibi yan.an mı.~ı Didonu tek- mark zam eıttı!er. Ben de Yk ayh
rar es;e getiro!k. Y.n ği ~ kati- ğımôan sa-na kocamın asMot. arma
.><ın ırrumunza edcrnfyontu. Fakat sını Y.ı rt ibfr ta üzerine akettir
b.ir' kere konyak teertibesi ~a'l ıy.1 dim. Getiı'dim. Bu yUzllğU pa.rmetJ
blr tleair yaptı. ne.. tak d sent çok eevdlğ'imi daima 
~ Anna emir 'lmtl,ıtı. Ben, hatırla. Bu yQztiğü sen~n başka 

yakın rk doettarı tıe · hiç kfnı. kin~e taktırın 
se için dıet'Qdim. QdadRki ıwtı- O kadaı- sıkıntıları rasında i!k 
mn tmerinde maaşını, bana kocasımn a-nnasm1 

ta.ffidırmak · samtm ı bu iyar 
1 doStuma imdeki sevgiyi çok de-

rinkıfti. Ben ormn ~ yüzUnU 
Didon, te.-ı. on gQn ~!"Hen o, nmttastll g(aya özür dile

ölftınte nNicade!edctl sonra 'kurtuldu. ~ mecbtır:m~ gibi: 
Fakat bm t:ıu m bıtarken- ha- - Çocuğum d yordu. Sana ver
yat ~ al'trk tabii bir ııo- mek istediğim yalnıs bu değildi. Ben 
yt1• aldJğml zımrlOWğime bata etnU- sana benim içinide dcttluğum bnba-
şhn. mm 'l'flNodeki şatosunu da vennek 

Bir sekiz. ı çalışarak ye- r.ıtcr'dbn, yazık ki firn<ll böyle hiç 
nl ~1«' ~ıfanniten, öblir ta- bir şeyim kalmadı. Biz kocamla. 
raftan bu ltr.H aon baharın- ,prenslerden daha iyi yaş3dık. Fakat 

1 da Btdiııı:Wd ~ Rns knfilcsi- o ölünce tc t>Oyle k 'klrm. Sen, i
?Jlin de Par1Be hicret. eWlderinl işıti- çınde ~uç sunl, ıve iğreti mtıddcler 
yordum. Bl!- ICUinu da işlerinde iflas ohnıyan s hfdClli iblr insawmı, 'ben 
e'tıniş. be:ıa olan tıorçt:ı:rmı YCrme· sana. onun t in ev dnn diyorum. 
den b&ttA adı-es bmlkmadan Jraç Bun1an sb)ierken sesi titriyordu. 
~rdı. Bertin iş adamları içfıı. teh-- DFdon da. bu ihtiyar nfneyi benim 
ltkdı b :taka hatin'1 ahnıştı. Ev- gıbi çok seviyordu. Bize geidıği za
veıee bet' tşt-c kolay para kazan - man daha kapıyı çalmadan, onun ol
lar, şiDidlki gÜ!;l'tik karşlsmda şaşı- duğunu hlsseder kapılanı. hücum e
np ~. derdi. Köpchen içeri girdiği vakit 

Ştım.iye kada!' tesadllffin yardınri- Didon sevincinden deh gfbl dizlerl
ı ol&ıC'ak be hıç Almnnlarla bilyük rte sarılırdı. 
hır ış ya;pmmn.ışt.ım. Blrinci milşteri A!l\, bu Didon oo ımilUılş blr Met
Mad:ım .Anro da artık Madam Sadivi :ti. Ona Aşık olan yalnız ben değil
çok pahatI bulduğu için ortadan çe- elim. Yalnız Köpchcn değildi, yalnız 
kltdı. Elde kalan birkaç miişbtri e- Kagen.lar KUnelct' ~ işçiler, 
vin yftJaıek kh"aetıu, ~ masranarmı müşt.crüer değildi. Her gorenler eo
kap6.tmıya fi gcimiyordı.ı. Sonra kakta mut1a~a dunırlar, b&zan beni 
bu w, bir parça da merkezden u- de durdururlar bu hayvanın sahiden 
zak kalryardu. Boo yeniden mkıntı arslan mı yoksa •köpek mi olduğunu 

1 ve tm.tnUi fçindıe yaşamaya 1başlıt:- sorarlardı. Sonra: <Bu kadar gllzel 
dmı. Fakııl Yörots beni b!!"amfYOf'- şey biz görmedik> derler mutlaka 

sen. Rıetna diyot'du. 
Birkaç bhl mark Wn' ~ Ye-

rd>iürim. 

1 
Boı-çtan gözfun öYlC korkmuştu 'kl 

buna rağmen Yördise iki bin mark 
borçlandnn. Bazr insanlar uğura ve 
uğm'suz:luğa çok fnamrla.r. Ben de 
bu evin uğursuz olduğuna :inandım. 
Zaten bit' tilr!U u;im IJloşlanma
mıştz. Bir 9ef1eıırln 60mlnu ~klemc
den büyUJt 'bir s.pe.rtııniınm moble'tl 

bir daırumtI tuttum. Orasını ıterltct
tbn. Yördis beni hiç lbıra.knuyordu. 

Norveçt.en Bcrltne gelen akrabaları
nı '"~ doetlanm hep bana. getiriyor
du. 

Bu arı koca no aramızda akra
ba\ltt de. g~eıı bir eaminıiydt ve an 
•aşma vank. 

Yeni ev, işl«I blrd'enbire canlan· 
dırdı. Bı.r gün hiç ümlt etmediğim 
bir a.nda, Bcdın operası artistlerin· 
den bir sene evvel Amerika.ya. giden 
'Matmazel leisclıe> Nevyork'ta Met 
ropohlen> openısiW daimi surette blr 
.Jmnturat yapmış. ipmdi alış veri 
bir dolar prenscsf rolU oynamak için 
birkaç hafta Beri.ine ~ml.ş, Madam 
Sadiyi araımş bulmuş. 

ötekl evde yapıhp da satacak, 
kimse bulamadığmuz otuza yakın 
modelleri yarını sa.at içinde satın .al
dı. Sahnede giymek için de biıiuı.ç 
kat elbi9e ısmarladı. Matmazel cF~
ische:; de Madam Sadının olbisclerl
ni uğur sayıyordu: 

okşayıp stWlJlQk isterlerdl. 
Hakikaten Bcrline çav çav deöik

lerl dili ve damağı lklvert :rengin
deki bu Çin köpeğini ilk lben getır

dlm. 
Fakat Didon, öyle okşanmaktan 

sevilmekten hiç hoşlanmazdı. Ondn
ki aız:amet Çin padişahmm oğiunda 
bil1'ı yoktu. Tanımadığı adamların 

elinden hıç bir yerde hiç bir şey ka
bul etmezdi. Bir !okantada. olsak 
,garsona ona. verilecek yemek taba
ğmı lbana gettrtnesini soyler, ancak 
tabağı ben )'<:re koyarsam ycr'di. 

(Arba var) 

Kadın arın saçı 

Makineler saçlara 
harap ediyor 

Kadınlann ısaçlarını ondi.ıle 
yapmak için lberbezlerin uHan· 
dıkıları ıpcrımanant ,makineleri 
1 1 O vo 1a · de,meıkite ve A>u yüz
den ısık \kazalar olmalk:tadır. 
Son günlerde 9 ka<!Rlın saçı bu 
yüzden yanmıştır. 

Dahiliye V. cokaictj Belediyeye 
cönderdiği ıbfr tamimle bu gibiler 
hakkında za'bıtai ıbekıcl.iye tali· 
ma.tnamesinin tatbik ed.ilip edil
mediğini 190r.m~r. 

Belediye, Be~berlcr ccmiycıti
ne A>ir ebligat yaparak lbu gi.bj 
makineleri kullananların liatcairu 
· temiş ve bunlar.; !bir ay zarfın· 
da makinelerini ıtadil ettirmeleri. 
ni. abi ıt.a.kdirdc makineler.in.in 
m~dcre olunacağını biJd.irmiı. 
tir. 
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EKMEK 1 İngiltereden gelen 1 
Daha pişkin 

LİMON Ticari bilgisizlik 
B Ahmet Rauf, bjr Jiınoıı 
c:::> D havadisi naklediyor: Bir 

tüccann Suriyeden getirdiği li· 
monlan Haydnrpaşada hılJkıı 
biri satın almış, lzmire gt;tür· 
mÜf, orada da başka bir ~ 
alarak tclaar İstanbul getirıtl~ 
ve fiy tlar bu yüzden artmı.f· 

çıkarılacak yeni fribot gemimiz 10 vagon 
piyasaya çıkıyor 

Hüküm~.t. ekmek çe nie.inin de 
ğ~ibneeıne ve yüzde yirmi 
çavdar, yüzde otuz arpa, yüzde 
eUi de buğday nundan mLrek
kep YCfli bu ÇC,.'ml Jlc yeni bır tip 
ekrne'k yapılmasına karaa- vermıs.. . ~ 
tı. 

Yeni t.İp ekmek bi'I' kaç gün· 
denberi &atışa çrkanlmış fakat 
~e.kleınen n~K:: ekle edileme!Jl.İş. 
lir. Bu vauyeli ~azarı .itibara a
lan Belediy~ t '11$8t müdürlüğü 
bu ımalzeme ile daha pişkin ve 
daha lkabar& i>ir ekmek çeşnisi 
çıkarmayı dtlşiinmüş ve derhal 
faaliyete ~eçm..iştir. 

f.ıkmeğin kaharma~ı temin 
makaa.dik ekmek ulak yuvarlak 
ve ibüyük ~ olmak üze.re iki 
tip üzerinden çrkanlacaktır. 
Yuvar~ dcımckkt- 475 gram, 

uz~ai" .ise 9.S.O ram olacaktır. 
~--

Boş arsalarda st9enak 
ve siper y~ılacak 

Belediye, azala.rdan, Vakıfla. 
oo, Hazineye, Vııayet ve Beledi. 
yeye ait bo. arsaların UstC61mİ itı
tıeımi:ş ve ıbunun .İçin de D&h~l)ye 
Vekaletine 4>ir ıtejkere yazılarak 
bunla.rın siper ve sığınak olarak 
kullanılma ı jçin hangi kanunlar. 
dan ist:ifade edileceği -sorurmu~
tur. 

Mısır çarşısı 

hal oluyor 
Mıs.m;arşı ınm perakende ' hal 

olacağın_!. yazmıştt~ Belediye bu_ 
raya yerleşecek esnafın dükitan
lannı (frigorifik) soiutucu tesi
ea.tla ıtakviye etmelerini bjldir. 
m~r. E.ısnaf Belediyeye münca. 
&t ederek bu gibi tesisatın nele-ri 
ihtiva edeceğini 60rmaktadır. 

Ciğerciler ihafde 4 ciğerci dük. 
kanı açılmasını istemektedirler. 

---w 
f mha edilen kedi ve köpkeler 

ıBeledjyc oSOka: ·\arda başıboş 
dolaşan lkıedi ve ddö~le1le mü
ca.deleY.e devam etm&tedir. Son 
bir ay 'Zarfında öfdürülen köpek
lerfo ıadcdi 1355, !kedilerin ise 
369 1<iur. 

Otellerin sınıflandırılması 
meselesi tekrar münakaşa 

mevzuu 
Otdcilel' cemiyeti idare heyeti, 

bugünkü otel ücretlerine yüzde 
yfrmj zammı dileğile Beledıyeye 
bir ımüracaalita bulunmuş, !bu mü. 
na-sebetle otellerin tiınıflandırıl. 
m sı !hakkında dört 6ene evvel 
ya.pılıan ve ber ııe<:İenae nazarı iti. 
bara ahnııruyan lbir tekllfi de or
taya -k.oy.ml!!tur. 

Otel ııahi.:pleri, 11ınıflara ayrıl_ 
madığı iç.in Belediyece otel fi. 
yatlarının ~kat'i olara'k ıtcsbitinc 
inikan lbulunamadığmdan bahiBle 
bu defa ber .iki işin birlikte yci:pıl
maSMlı istemekte ve evvelce ve
rilen projeye gö.rc otellerin akı 
sınıfa a~rılmasını, her 6ınıfa haiz 
olduldarı vasıta ve !konforu Jle 
mütenasip fiyatlar tayin olunma. 
sını bdd~eıktedirler. 

Bcledıye vaziyeti tetkik et· 
mekıte,dir. 

Gemiye Mersinde merasimle 
Türk bayrağı çekildi 

Sirkcc..i istaay<>nunda bulunan 
1 O wııgon limonun M- aya çı
kanl,naeına iz.in verilm.iştir. Ya\
nız ~ sebeplerden ıd!Olayı ] 5 
gijrıdenberi lbeldetikn bu limon
ların b.ir kıan-t çürümüş ve hun-

~rendiğ.imi~e göre. Devlet j k bir 1u.tabede bulun.muştur. ]a.t'd.an iısti.faıde ;mkam kahnamış. 
Denızyolları tarafından lngilıere. Bund:aa eonra gemiyi Mersine tır. 
ye ısmarlanmış bulunan 600 ~n- kadar getirmiş olan ~iliz 4taP"' -
luk &:eaba-t fTihot g~m.isi. Mersi. tan, İngiliz tbayuğını aeli.m boru- Vaktinde beyanname 
ne ~~iş ~~ ıt:~ıJdune me· sile Kt<lirmiş ve Jiitk bayrağını 

l
rUlllll Y~~~~~~tt·-~-V otıonJul O• da gemİnİn 'SÜvarruğine ıtı.yfo O• Vermiyen bir tÜC:Cc)-r 
an gern-ı outun al"oillOtl vaporlıuı- Adı: 

mrzdan büyük "le ıtaınarnaı d<:· Yunan vaktile Sa vapurunu Al· .iyeye verildi 
mirden yapılln>fbr. man) adan ~tiren kaptan Vedat ~1 isnim:le bir bu>dava-t. 

Merasime İstiklal anar ·ıt" ıbaş- Karaa Lan meraeimk bayrak c:M- ç.ı yol malzemesi iç.in vermeğc 
lanmış, Vali namına Mek>tupçu reğine çeicim" tir. med>ur okh.ığu beyannameyi i&-

t.eailen zaman zarfında vermedi

Et Muhtekirleri 
Mürakabe teşkil ah lstanbula 
hayvan gönderen merkezlere 
Telgraf çekip sun'i olarak fiatları 
arttıran 6 tüccarı adliyeye veriyor 

ğmden Fiyat Mürakaıbe ıbüroM.t 
mermır}ıuı tarafından ıya'kala.ta. 
rak A&iye,oe ~lmiRtir. 

I~ Ban~ası da Fuara 
iştU-a« ediyor 

f. Bank.aeı Umum Müdör+üğü, 
bu eeneki bir Fuanna i~rak 
kararHU venniş V'CI keerfiyetıten a. 
~a<:laıları !haberdar etmi.§tir. 
Öğrendiğ.imize göre, lş Banka91 
için büyük ve zarif bir paov.iyon 

f.ıt m~lc& günün mevzuu ol· ı kadar '.büro, ıbıı tdgrafları çeken yaptmlacaktır. Sümerbank ve 
muştur. •Fl)"a't Müraatabe bi.İl'osu akı ~j,ı ~erw teeıbit etrnit- Etibank da Fuara zengin b)r tarz 
et fi~tlarının artmasında amil tir. da ve daimi ıpaviyonlarını::la ifti· 

D.iğer ttaraftan letanhul"' ka- raik ~ıccdcle«ir. olan bazı kimaelerin iu üzerinde 
bulunmakta .idi. ÖğrenikUğiae 
göre ibazı surü eahipicri anbula 
gelecek eürülerinin gelmeaine ma 
ni olmakta ve "asapl& bayvan 
meıic.ezl.erine telgraflar ~erek 
~üler.in lwtanbula gelme.ine 
mani C>lll}akta imişkr. 

fiyat Mürakahe büıon bu gi
bj telgrafların çeıkiip çekilmedi
ğini tahkik ~ ve teLgufla.rın 

çekikliği sabit olımuştıur. Şimdiye 

-o-----
sapl~ hayvan gelen yerleıdn valJ 
ve lka~akamlarına birer telgraf Alttn fiyatı düşüyor 
çekilerek aon fiyatlann derhal Attın fiyeıtları dün lbir miktar 
hil<iirUmeler.i İlıtenmiştir. İ~ ge· :inrnişt.ir. Reşadiye alhnı 26,80. 
len fiyadar burada siWü iıahiple- küfçe akın 3 3 7 kuruştan satılmış. 
rının ~öıater<iilc\&ri fi.yadardan 
ka.t lkat yükse'ktir. Tahkikat bit 
neticeye ıbağJendıkltan eıonra bu 
glb.i be:rdkette bu\unan sürü sa
hipleri milli lk.orun.ma kanunu bü. 
ki.imlerine ıtıevıfikan Adliyeye ve. 
r.il«~lerdir. 

tU'. 

Eski mahsul arpaya lisans 
verilecM 

Yardım Sevenlerin toplanbsı 

Hükumetimizin geçen ydlar 
maheulünıden -ol"'p ~iyaç fazlası 
bulunan arpalara bir .defa) a mah 

sus ıolırn.ak üzere lisans vereceği 

öğreni.l.mi?ll'. Bu euretıle ~ 

mahauıtleııden elde mevcut ıstok,. 

ların ımiJüm hir kltlmı eatılm~ o
lacabw. 

Cemiyetin kadın hatipleri her tarafta 
konferanslar verecek 

Yardımaevenler cemiyeti, mu. 
tat haftah:k lt:opfantısını yapmış· 
tır. Bu op\antıda şehrin uzak 
semtlerin<le oturup tda hastaba
kıcılık da ve tiyeler ini vaktinde a-

paganda ve neşriyat işlerini daha 
esaslı bfr şekilde yapmalk iç.in, 
önümüzdeki 1haftadan itibaren ka 
dm haüpler ıtaraf~an Hotk..ev· 
!erinde konferanslar verllme&ini 
kararla§tırm~ır. .Uk lkonf erans 
bu ayın on ahısın.da Bayan Rebia 
T ev.frk tarafından Eminönü l la)k 
evinde verilecek.tir. 

Sinemacılar da zam istedaer 

Muharrir buna tükredıyot: 
«Ya bu limonlar, lzmirden son· 
ra, ~danQ.yı, Konyayı, St"'{'ı 
Erzurumu dola§tıktan sonra .,. 
tanbula gebeydi?» diyOı'. 

O zaman mesele kaJınazdıı 
çünkü bu kadar dolathktan şort• 
ra o limonlar yiiksek fiyata de
ğil, maliyet fiyahna bile sablıa• 
niıyacak kadar çüriiröü. 

Ahmet Rauf bunu he p ede
memiş: Tabii, limonu yük&ei> 
fiyatla satmak yolunu bulacak 
tüccarl rdan olmadığı için.-

Fransanın ha~: 

B Daver · e • ~! .1.--. v·. ~ ...... \>' » •. 
bafyazısmda: haberlere '°-~ 
re, Vifı"'nin aksü • · ıiddeti1 

olmaktan ziyade ir» di1""• 
Hani ınes:hurdur 
- Adm ne? 4 

- Mülayim. ~ J 

- Sert olsan ne h it eıd~· 

Eski bir hatıra: 

Habefjstanda ir C:l~ 
Aosta düküne lngil~ 

bir hafta iz' ~ler. Bu~ 
det içinde Roınada ailesini ı; 
yaret edecek olan d- ger.İ ~· 
neceğine da" na ~e 
söz vermiş. 

Ba beri oku ziboiJr'. yunca . 

de e5ki, yinni yedi senelik b' 
habra canlancb-: 

Mektepte iken Gat tasar~ 
F enerbahçen. çok . ~ 

iddialı bir maçı bulunduğu ı.J· 
~ ~e 

ta, SOD derece cfur.mar 
denlerimi papağan gibi e~ 
!emeie gayret ettiğim ~ 

I.- 'Jik bu L!.. • -=........~ il" 
- &tül ya • UU" l;ı:;IP"'"" • 

dım. Hem de o tıJ>'" 
riJe «bilaaf» c' inden. O ~· 
manlat- bu hal bizim gibiler # 
Aosta d .. - .. csaretindefl ,. 
ktcı bir şeydi. .b:insizi veret' )O' 
caya: 

«Ba hafta ım da ~ 
dört h fta izinsiz veriniz» k 
yalvanp y kanmıtım. ,V. 
için maçı görmek.; d .. . · _,tı. 
sini görmesi kadar miib~ 
Öyle olduğu halde ~~ 
• Allah rahmet eylesin :' 1~ ..tlf' 
inaah ~ki razı obı1P'"· 
tı. 

lamıyan ıbayanlardan lbu ıdefa mü 
racaat odenlerin :kayıtları yapıl

mış ve hastanelere tevztleri .işi bi. 
tirifmiştir. Bu lbaya.nlardan otur· 

dukları semtleri bulunaca'kları 

ha tanelere uzak olanfarı için ce
miyet ilci otobüs tahsis etmiştir. 

Cemiyet, ıbu toplantısında pro. 

Cemiyet, meşai ıtarz ve şekiUe. 
rini tanzim ve teabit-.cttikten aon· 
ra, HaLkevlerinde ev lkadmlığı 
bilgilerine ait kursla\" aç.mağı da 
karar altma almıştır. 

Hay p~lıl'§IDasını ileri sii. 
ren einemaenar ıda BdecHyeyc 
müracaat ederde fiyat'la.nn ~ı

nZmasmı ıtakp etımiıııler.dir. SM1e
tnQC.iar 1iib mc~k 1 O ht-uş. J.o. 
calara 50, d.rğer lk~ ıela 5 ku

NŞ za-n1 :i&temekltodtrkr. Belediye 
il-tıısa.t müdörlüğü va<ejyeti te&iık 
ermdded.ir. Koyunun bulunmadığı 

~====~========== yerde ... 
T A il V İ fd Ün gün evvel baş1'111~ 

Durup dururken arkadaşını 
vurmuş 

Evvelki gece saat 'bir sıraların. 
da CibaHde Cami aokağında 4 
numarada oturan F ettullah oğlu 

.1 7 yaşında Osman a)'(lİ mahaTie. 
de oturan Fethi !birlikte oturur• 
larken, F cdli biırdenbiı'e bıça
ğını çekerek aebepsiz yere Os

manı yaralam~tır. 

Y arah hastaneye 
suçlu yakalanmı!ftır. 

kalôınlmı~ 

Kezzaptan yanan hamal 
öldü 

24 mayısta Sirkeci rıhtımında 
Rczzae,. damacanalarını ta§trttC.n 
damacanalardan birinın kırılnıa. 
sile ağır "&ureltC' yaralanan Y akup 
oğlu Yueuf o zaman t~.avi edn
mck. Ü'Zere Cerrahpa~ hutanC6i. 

ne lka~dırılmıştı. 
Yusuf aimt§ ol'cluğu yaraların 

teı9İrile ~ün ölmü~ür. A<l'liye dok 
toru Htbnet Tü~ ccscd.in def
nine ruhsat veırm.iştir . 

l'! IIAZtRA~· 9U sulh rivayetleri b~, 
PF..R~1'.:l\fBE tün boş değilmİ§: Bir Anı~ . e 

AY: 6 • ot:\: 16S - Hızır: 38 gazetesinin İsviçre muhab~, 
RUMİ: 185'7 - MAYIS: 30 göre İJgal albndaki fraıısvif' 
111CR1: 1360 - Cema:dele\·eı: 13 bulunan Alman makamlan tc<ft' 
VAKJ'l' ZE\'ALl t~ZA:St h~.etine derhal sulh .ıı. eı;, 
-
GÜNEŞ: 5,28 
ÖÔLE: 13.1 ı 
1KTh~t: 17.14 
AKŞAM: 2Q,.U 
YATSI: 22,42 
İMSAK: 3,08 

-
S,47 
4,33 
8,33 

12,00 
2,03 
6,26 

dilmeaı hususuncl kat'i bır l 
lifte bulunmU§lar. . ~ 

Fakat siz diyeceksiniz kı ~ 
çenlerde dönen sulh rivaYe id~ 
mihverle fngiltere arasınd~. 
Öyle ma, koyunun bulu ~ 
dığı yerde keçiye Abdurreb 

1 
dl' 

çelebi denildiğini unutrnaY• J 
KÖR KA~ 

- Durunuz, )flıt ~fable, td§.ş ettneyl.ıılz. r 
BI~ orınıJ ıı...; vv.Jyetıı a.ııJ&unm. ~'ok 

YEŞiL GOL 
- Pek ftlü .. Fakat lzlnle olmak 1 1 ı'IB11' 

güçleşt~. l'amnnda U h \ar mı! 
mü kül bl.r me"v.klıdeslnlz.. 

- N6 oldu? N" \.Ur! 
- lk\ polis memuru sfzi. tıo-vklf\ etıt1ek 

üıere benJm: apartmana; ,.ıtti. Sizl Bokicın'l 
öldlinnu olına.kla, it.ham edl,>·orıac, 

Roda. sapsa.n olmuştu. Delw:etle\ röı;lerinl 
aıtarak Ralf'ın yüzüne baka kaldı, delikan
lı aöze dc\am etti: 

- Beni de 5UÇ ortağınız zanneııU~·oriar. 

Roda.ıwı dlnl tuto111.1tu. Güzel 1nzın ela· 
~~ ~ kanm 5t<·aklıkJnı kendt 
etinde lmeedt,.>'or 'e &evinçl lkaltıl çarpl.} or
du. 

Yazan: Roy Wiker.ı - 38 - Çcft-q.: Reı:ıran A. E. Yalman 

- Çaı>uk, dedi .. Birer bilet alrp bir tara
fa &idellm. 

Daha Roda:n:m 00\'AP Vertrıe6ine meJ"dan 
\emııedM bilet~ yaklıılştı: 

- Enıbaıık l§ta6yonu iç.in iki bt)et. 

dağu\~.k~. 
Bfı" müddet onra JloUa.ıııd Park'a var'1· 

Lt,ı-. tsı...y~ sıiDMiııılıı Roda fM>t'du: 

- Burada ne ~? 
- Bu~ .. ....._ var, Bize oWnMıi>l-

linl verir. 

- H,vrr. 
- D~nuzdan otoın<ıbllılen ba.;ka bir 

4 

taba,n<·a alamıız nusınız 'l' ıı 
- Peki .. Slı. beni tıurada. b4'klc.) ınız. JJ 

şimol araha. lle g~löc.'<'ğim. (ıf' 
Gcıı~· kızı bir p:ı tahanede bıraktı 'c ~ 

diğl gibi yarını saat son aroba He orl'' 
geldi .. Reda y~runa. geçti, oturdu. 

- 1'ere,!'e gideceğiz.. 

- Taban<'Byı da aldınız nu '! 
- Evet. ~· 
- O haıld6 doğru gktlniz, onra ııol& rJ' 

rrruz; tekrar ze nereye gideceginizl 0 

- Bıhnez&intz dıyordu. Ne vakit 
sizin elbiseleri giydimsc daima. daha 
çok beğenildim. Benim bugUnkU ta
lihimi biraz da size borçluyum. Go
recıeks!niz her sene Ber'line gelece
ğim. Bütiln 'bir senelik elbiselerim! 
sı.ze ya.ptıracağtm. Ah sız Amerika.
ya gelseniz na6tl milyoner olurdu· 
nuz. 

Bu yarmı saa.tllk ti<:a.ret evimize 
yeniden rahat getinii. Dün Yörmsin 
bana acıyarak bakan gozleri, bu 
aktam cline borcum olan iki bin 
mnrkI tekrar koyduğum vakit, ha>'" 
retkr içinde açılarak: 

- Rebıa dıye bağırdı. Kuzum n, 
hep inanılmaz y1er yapan bir si-
h rba.Z mısın yoksa .. 

Yollar asfalt yapılacak 
Belediye Fen heyetince yapı· 

lan ıtecııübeler netifesinde paket 
taşlarla tyapılan yıollarm lbeher :. 
mctremura~aının 550 kuruşa, 
asfalt yıollarm metremurahbaının 
da 200 ıkuruşa ımat okluğu anla
plplıştır. Bu ısebeple yolların bü
yük bir kısmının aefak yapılması 
kerarla§ttrrhn tr. 

- Benim tem ııence~zln dib~e ya~ 
lanmış olmama ve ~ böyle işler aç

mama kbn bilir ne imdat kızarsınız, de!ll 
rnl? 

Genç kum ~ "e aşn1 zarnadta oo
retl RaJ.fı hayran bırakıyordu. Hayatnun 

e.n ınqsut a.nı.armı • şadığıru ..0~1cmek is
tedi. J<"akat ıRpıfn \e uman böyJe sözlere 
müıi&lt değ\ldl. Rodanın ellnl bırM<Arak te
llişla: 

- Bir şc~ e kanr "enneliyfz. \ akttmiı: 
sok da,r. 

Dedi. ~onta birı dakika. sonra tdtrar ıw,.e
ye ~· -Ye bu defa eWe yüzünü or
terek: 

- Şeph«d lı;hı iki bilet. 
Ta.Jebi,nde bulundu. Roda bütüa ba nl&ne\• 

rala~ b~ '4'Y anl&manulJtı. 
- Ke yapıy()f'8Unuz? Dl,ye 8()ruyordu. 
Ra.Jf knı kolW\da.D tuta.ryuc fihrükledi: 
- Ne yapat'ağnnı şlmdl görürırunüz. 
Diye~ Rodayı bir trene bindirdi. Sonra 

o trentn a.ks' ka.pmmda.n lndl,rdl ve etra.fma 
bakmımık kdndi kendine mınldandı: 

- 1nse,n takip edlllp edlhncdlilnl lı}te 

böy~ &Nılr. 

- Mfilammel .. O halde siz ek bu otomo
bili ban.aı vedıwlutZ. Ben yalııııUa. giderim. 

- Hayır ... Ben ~. elzi yakıtı: 
blrDJana,m. 

- N~ln '! Bentm ytiz;ümıloo nli,-in bıa.ıtmı
u bel ya &okacelıli(nıı. 'l Bu kadar ;l'&rdım 

ott~h: ya, un ... otomObill temin ediniz, o· 
ie5ine ka,nşmaYJNZ. 

- Poltsln ıılfsl .,radığını unuttunu ıaıı
ha. ! Belki de ha saatUı her mer'kez td:Dn 
şekllnlzde btr kadm tevkif etmek için eınlr 

almıştır. 

M>ylerim. ıl· 

Btr fôaa.t böylece a o}& sa~ ~ 
ler. Bilttiıı Susseks eyııletlnl g~t.UOI"· 

yet bir küçük şehre 'nrdıla,r. ııtP 
- l5to LeHe e gcld\k. Şhndi fstcdıfti µıJ' 

yaııtun, 1'Uster Brlrli ... Bf'nfmlc burlll}tı JJif 
tla.r geldiniz. Artık J,onılra.)ıı. donlıouı· 

l:iDate kad~ ~decek bir tren \a,r, 

- Hayır, gtdem m. ııı 
;.uııı• 

- P al , lzln çok inatçı oJdU # 
anladnn. O halde ı;lzden bir 1>a,,,ı.a rlC 
bulunacağım. 

Benun memnumyatim'lc caıidan 
biı'l~n birisi de ihUyar dostum Ma 
dam Fon Köpchcn'di. KUnentn e:vınl 
terketUğimdenberl her pazar gtln}c
rl öğle y.cmeğin.i benimle yemek için 
evvelden da\-et etmiştim. Bu davet 
onun yalnız haya.tında. yeni bir a
ılemsi ya etmişti. Yan Macar yarı 
Alnıan olan bu çok se\'imli ibUyarı 

Dünkü ihracat 294,292 lira 
Dün Romanyaya i:ırpm'h, yer. 

fıauğı, A\many~a halı, arpa, 
Bulgarist.ana zeytin, Amerikaya, 
İsveçe, Ma.caristana, lngilterere 
deri olmak üzere 294,292 lirafrk 
.Qu-.ıcat ~apıl.mıı;itır. 

- { ılgınlr:k ed~o*1z. Polflıtoo ka(:ıhnaz. 
EnıWm ki en a.kıllıcaı }Wtket polis mtldür
IUğUne gldlıı tec:llm olmaktTr. 

- Kendi ayağınızl:ı. gidip teıR!lm olmak 
akıllılık olur mu'! Ak \nl yapalım, ~alım. 

onra dU~UntlrUz. 
Otoınobil hta.ııyonun öniinde durmuştu. 

'l\a,lf hemen UıJG1den ıathJ k: 

Etra.tt.a kimSC.ler yoktu. Bu defa. ba.Şka 

l<ıtikamtJtc gitmefe hazıtlana.n ba.,ka btr 
trene blrulller. 

Roda blT ~Y ııö~·ıernl~·or, snde<'e gü!Prek 
Ralf'm tcl ,ıı n hf'yecanlı ~etlerini to.
kip ediyordu. 

i'ten hemen lı.a.re&.et etti. Çok &'ü.rilltü ol· 

- Blllyormn. F~t ben btrkal,; saat ol· 
•un seriM.'st kabrim ya.. Bana da bu bir~ 
saat kan ... ı;;cnıA artık polltiten korkum kal-

n'8.Z. 
Raif kuın bu sözle~lnden ı;lipbel.Mdi vo 

ken~lni yalnız b~ 1'a.raı- vt-.rdi. 
- sı.ıe otomobili temin ederim fakat bir 

şartla.. Ben de s\tjnle ~her gelirhn. 

- Enırediıılz. 

- Taıudığm1 bir ada,ına gfdeccğl:t.· 
kO<'.a.nı diye tanıtsıun olur mu? 

- l"e lt·fo~ ~ 
- :Se için olduğunu onnayınız. ssd , 

benimle bu hah fWlenmlş olduğunuzu :ııı' 
le)iniz benim hatırım t.c;ın bun:ı. rnz• 
muswıuz? (Arkası vat) 

I , 
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~arp Vaziyeti 

1 YAZANı l baaaa BOIAW 
~ muhaıara11: 

Zirai mücadelHen çık 
faydalı neticaler alındı 

Mücadele teşkilatının şi.mdige luıdtır 
kurtardıtz servet 220 nıilgon liradır 

Ankara, 11 (H...ı muha· delede lO ~ .C.ç kın ... 
bulmjzden) -Buyük z.wai kal. nım..r. 
kınrna:mız i9ft hük~ aldıiı ç~ 1 1 ••• .-.llıreai 
yerinde t..,_J.eıden çıc;k ,iyj ne. 
aiceler ekle eclilmekıtedir. Zirai ~ ör.,._ çiAçi ma~ı· 
mücadelenın timdıye 4'ad.,- kur rıa a.it Wr kanun IMsarlanıdtl'ı ve 
taordıb eerwt. llO mı~ lira- Buyük MUlit M«Ji.i eacumen· 

ler.ine •eriWiiüai yumatıt*· Y •. 
drf. Ç..-selenn imıh•ı müc•· lunda heyeti -.unıWedle müza. 
dele.ile 120 ntilıyon.luk aen>et kere eciilec~r. 
kurttanlmıfbr. Fare müıcadeleai Her ılııua rncs*.-.ae ~ ko. 
1 O -aetMdar devam eıtırn.ekıeclir. ruma naıeeli.i kıur.tacaldtr. Çift. 
Her yıl ~ 19 bin çı ~m ~ cnasllfı 
h-..r&.k aııazi --lenmellle· olarak ~ -'* t,İr pwa 
dir. l aı.a~. .. Bundan ~ler;n ay.lıldaf'ı, 
. . Meyve •ıaçtarını kurtarmak kimı6. yaptaiı 'beMi oklrıaıyan za. 
lç.ın yapıl.n tDet Mfteük müca· ,.,.ı.r Mlüp&erine vwa-ektir. 

Bir fen t.eyeti, memlek«in ta. 
bii ~~ .iltifa,d'e et· 

mek .iç.İa t,üyüir '* enerji ile ça

l~ır. Az eir ZlmUl .onra 
~n her yeri )ilk ıderyUIM 

bürQaeceWr. ~i Mil· 

tral y._a ag1~. 

Kadınlardan gol 
vergisi alınacak 

- 8tse mektup ~ me Va.et? 
- <Jlndelodi ama benim :JUi YfDlMlan 
~ıı-nı büiyomın. owap vll'l'jMdlm. 

Orta yatlı bir hannn aöse kanıptı: 
- Ben ona bir defa t&"m~. l'•vkall.· 

de g1Del bir kmdıı ~ mi? 

I •ilmi Balıisler ·-1 
Hafıza Kiiltiire 
mini olur mu? 

Hafıza lnall'ftı me"catıarlll al*'ır. • K entll lı~ıabıma 
ilç cDml,,U.Jı Aalıllıatl•rdea lıorlıarulı. Onları geniş 
lecr l beler ~lıule oldura olllura elde etmek iaterim,, 

Gtllldıe De "'-dlilıılal wı ~ ... rjtk 

Vtvet dudak btHrt1l. 
- Fevkall!M denetMS. Det1a zl,Ue k~· 

ıtı ctbeli idl. 
Yaza: Mu.nez T ehsiR BER~D 

bir ..... - ..... ,... ,.... kuY· 

~ '"' "ıt ~ tlMe ...... f&lll& ..... 
SUl olam• •ı. O.. lfilııi llwmllw lıir INrt 
_,. ....... ı ..... artllk ...... edQe. 

Bthter, aeetnde flsK Mı' lnWmm ve kin· 
le: 
-. Hakaahk ebne '9icdan. dedi. K-.n 

için köyHl ıGzeH denememi. Tam ml.nMlle 
ince bir kuıdı. Zaten omm _.. 411& balta 
ı.t&nbu11u tmif. 

Y&flı hanım alAkadar oldu: 
- öyle mı! K!Jnlqi' acaba! 

AJt Bıe7 KesblMle 1*ıUı ill. 'BlllMl nMl1 
...-...mıft,ı? o ,... ..... _ ....... 
il Mfıtoll vaka!ar ... _. ııer 1ıanll ~ e
diyordu. Fakat Jt.-.n 1*l1u butycr 1*1Y· 
dtı? Jıfat1ab ....... ..., b_., ola.. ...,.. 

lllaGi. &llıllaa .-. 1lin '* tılmllııt lıuau 
..... Jıılıft ... 

O lmlıle Kıllı - 'lısh ı 1ı1t ........ de 
UflllMw lıir ............. Mır fe7 delil-
di. - igla illa ... Jıılt'-ı ..... ~ 

...... - clt(a ........ 1ıılr .._... Ue ---
•: .... ..,... 8lıl DK idi 1 Bulw, Gtlzide)'l 
llMkadlr etm.t !NAaılüidllll maltMeme et· 
... il6edl .... )'iM -- ...... .-c iu· 
- ... Ha,ıır ...... ael' ........ --

Y eai Zelaacta 
ınedUinde Girit 

meaelesi ! 
w ...... , .. (.A.A.) - Aa. 

k•t ................ mıecli· 
&inin ıiali bir tıeplaat ı ık...,. 
o&u .. acalıia- S...ekie ~t 
edea 8, ...._ ~- I' in ye· 
~ .ı-a ~•l•bll. Yeei Za .. 
._.Wann YADM•n vıe Girft· 
wıki ı... lıftı • " la .-.., 
re cec-e,ıma adrceij•i •e ~ .. 
tin bu nMiıa•etere qdrak et• 
mekle lt tMpr ate c9imı ~iWir. 

~-ama ceva~ veren otmamqııtı. n.lllle Peri
dın bu lhrnall telifi etmek l.Stecnttni gördfl: 

- Bır mWıendiamif Hanmıeıfendi. All Nl· 
yazı Bey lamlnde lbir lıatanbullu nı.illendia. 

- AH~ Bey ... Ali N.,..._ Bq ... Ne· 
l'9de ~ aaıb& ! 

- O SUn aofradıP., biae ölen arkeclııaıım 
kmndan b~en eniftem ne kadar be
)'eC&lllı idi! Ökstls kalan Kezbanı tataııllula 
getJrtmeti teitlif eltili Vakit Otlmdenln W· 
l'llflanna k&rf' koymak !Gtn benim mıuwe· 
netimi dqenen 1itlleri."ld6 Y*fler va&"dl. Ben 
e wnan bww Gnan !MltlarııeUne Jlunlet· 
mtıpUm. Ondan aonra. Kelbana aıt: huırlık· 
J.-ı ~ ~ o 'ftkte kadar al1'km 
o1tnadllı birçôk tefeıTtlatla kendiai mewruI 
~-

Şimdi Keabanm ilk geldıtı akflll11a· art 
bul taflll*tl da Jı&tırlıyoNu. Ali Bey ,_ 

mnr t:mpnwlıl11•l ,_,ellerbn o deNce 
ıne:ru bir taW" *bitir ml)1dl ! G&dert y&f" 

la dolar mJJldr ! H..a 'tııanU blbnlf ole&, 'bu 
ewle onca heJs•.tıe tabelDm8l eder ve ne
ticede Alettıde lılr ı...t•• ıtlt1 kıvnılv•ta 
ruı olur IRu,dıl T 

O halde Alt - tıu _. her1ce9ten llak..
.IUIUfU ... .MaW. K ........ J'.qt are-w'aki 
o gilltt melltle ae idi! O.O 'kmn hmııkt.Jtı 
mektvpta, bir MfkWM att oldufu için 
ııöyliyemlyecetinlln .......,Jtt meeeıe ... 

............ -- .... ııa,:Gk defalar wııı,. o ... ,. Anne9ine att söclerinde ,. ' 
Bu ••I ~ knlann fUrUltllll mullave

reı.rt ....... ~ amma 1"lıllile Fe
:rldln .....O• 1*deMn be)llılnde bir ftnı• 
!}ek çaıktıtını lliuettl. 

- )(Uhendla Alı Niyazi Bey ... Bunu flın· 
diye kadar nuıl dQfQnememı,um? 

Bir defa bu ofÜı>be SUlntnden geçtikten aon 
ra artık Kesbanın wmını tık defa enı..teaın
den 1'1ttifı ıtındenben seçen ve o vakte k&· 
dar nasan dlk~atlnd6n kaçan binblr h&dlae 
södnUn k&1111mda canlı 1*" elıenılllıi)'et al· 
....,,. -.ı• 

kmn ellili onun eline vermlf: 
- Piıdle, 'bu çocuk aenta olsun! Onu een 
~· et, kalbinin aonsuz tefkat atqile o
nu •r, 1llaiın yanımızda Y'famaııı ve mtlllt 
olmaaı için OM yardım et. Dem1'U. 

Za.vtJlı adam, Kezbana alt iyı bir .. y duy· 
dulu zaman n .. ı mesut 01111', onun ev hal· 
1u tarafbld&ır ba'patanmakta olctutunu aıe
l"Unce gtllıleri naaıl acı ve nbr&pla ~! 

Hayır, bqka tUı:lU olmNI tuavvur edl· 
lemezdi, buna ım~ yoktu. Ali Bey, bir ;ya
bf,ncuun kısım. <Wıa «örür cfJrmez, bu dt· 
rece 'beaimaiyeme811. Hat~ o yabancı en 
...- bir çoc~uk ark*'1 bile ola&! 

Kezban Vkııett.-ı btlytlk ollilullm& s&'e. 
Ali Bey ilk cenolılinde bir .__. PCirmif 
olacaktı. Banu kam& atiyteme... :nal)ııdl? 
Yoka& Kezban ve Ferit hunu blliyWlar ...,_ 
dJ ? Aralannda.kl • 'bu ml)'ldı? 

Kanna k&r'J91k bir llUl'elte be,_e 1111· 
cum an bu ııuaıı.e verecek ceva ,.,._. 
mıyotdu. Btlttln IMml.,n birer birer ve ..,_ 
tuk kanlılıkla muhakeme ebnek münaetp 
olurdu. 

Bir defa hqn& ~ v..ul&Un ,.... • 

ıluıt, * •llıt ,..._ Yalael tlst:ıMlna dM' an 

4aıtt:IMln - - ı.a ... tı. Gene a.ı 
da. oı.. 1MM' tı ı-.. IDIMlı ıtr '1lllınıllfı 

beUi idi. 11 • ._ M - tut ır.wm bota· 
ımııptı. BqU ... eh • Yııtimll ~ 

'IDeldf. 
ftllle d..-.ıt·ııır - '•• dlllllMk 

rhri ...._. 1ıint" çıım n t• ı ı Jw ..... 
~ •sen ....... '*' ~ CiM _.. 
.. tılö: 
..... .. ~ 1*' ,...... ..... 

p • ..,.,,,,. ola11Gl'keR ......, Wrl ataolv 
ar&fllldall .... pklitlni dıQdU. kuJak ver
di. Waıte ....,... .k•8'C@\lllMlll: 

.(~ .. >. 

ne.111& &mı ouluoan ,.... 
--- ,a---~t ......... - ~ -- ..... -........ ...... 
cıeidh' ........ ' cbr ..._... 
....., _. 31 • .. , •nlll• 
ar., .......... , , ......... 
_..... bir ....... ,..,, ~ __., 
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•• 
ÇOCUK UNY ASI • • 

Hayalin 
Ali Dayının 

Kurtardığı Çocuk 
Siz Ne 

Yapardınız? 
Adamın biri, ormanda ido· 

la§U'ken. ağaca aaılnut bir İn· 
$U1 görüyor. Aklına pinları 
yapmak geliyor: 

~-0-ko_ı _Tar_. ih. ~ns_ik_lop_ed_is_i ) 
Kristof Kolomb 

sonu 
Yazan: Necıa MABAŞ 

lm ölünün hama deiter.inden: dim. Sonra onu belli ~c ca;;: 
önünde yakalanın ümidılc Y ıı 

Bu yabancı yerlerde daha Eaz. den ısrÇTa.chm. Fakat y.in>e kaP' 
la kaiacağunı zanncl'm.İ:yorum. el ı k.a '-~ 

Bır akşamdı. Sandalla dola§! 
:1i0rdu'·. Faka;t, birden deniz çe· 
k.ılince 68lldahmız. scrhilde kum· 
sa. m U'stunde kalmıstı. Saatlerce 
dcnız.in yiikacımeaini bckled~. 
Sandalın eıtzafında t;oplanmıştık. 
Ah dayı. bundan .istifade ederek 
bıze bir btl-fey.e anlattı: 

--Bund'a.n epey zaman evveldi. 
Babaımm iıç tane güzel kayığı 
vardı. ıHerKcs, babamı ~i bir de. 
n.izoi diye tanır. her gelen onun 
kayığl_!lı arardı. Bir hah, san· 
dahmr&a şu sağQa. gördüğünüz 
adaya ibir genç %_adınla iki çocu· 
ğunu gezmeye götürmü ük. Üç 
saa.t eonra adaya ya'k ~k. Yine 
böyle denızın ~clmesıni bek ı. 
yerck JKşarnı bul_9u ·. Saat beş 
buçuk.ta yo a çı.k.t • Az sonra 
kuıv.vdil blr ~ar esmeye ~ 
tadı. 

Sa.ndahm1:t: bir c:.cWz kabuğu 
giıbl donup dufU&'Ordu. AY.ahtan. 
babamın ~ manewalarite 
aahUi k~~ :ilerliyorduk. 
Sağ ve eatim karaya çıka.cağm11z 
sırada. ibüyük bir dalga sandah 
yana ya:t.N".<h. tekrar düzeldiği za 
man ki.ıc;ük çıocOk denize yıwar· 
landr. Suya baıtı;ı. Sonra tcb'ar 
suyun Wımnc çıklı. 

Bu v~ 4tarşuıında bir lah· 
za düşlınmedM ~cru:limj den!ze 
a.tıt.ım. Epeyoe uzak la,,<'lan çıocuğa 
~ kudiaç atmağa ~ım. 
D~l.u azalmış ğeiik5.. Biran 
ewvd ~eQ§mezaem ç,ocuk. mtttla
ka. boğu acakta. 

ul~llD:14 çıocuğu nasıl 
yaıkal:adtğmu ~ sandala döndü
ğümü hemlam1')'tmnn. Y a.mcak 
keridinc gdmek ~~ biL 4ıc 
sahne yanaıJt~. 

lk.i .giiın ~a., hepimiz bir ara
dıa bir maeamn lwL,nda t!Opian· 
mş.ık. Çocuğun am>eai bana .na• 
eıl t~i.r edıcocğim tilmiyon:iu. 
Maıııadan kaikm:k.c.n taba.ğımJ.n 
alt1ı11da bir zıt?ıf b1'dum. açt~. 
kıindıe para varoC o zamana ka... 
dar ~ ~ para.~ bir arada 
görmuni.<ım. 

lfte o paıra.iaıia eW!r'li ~ 
ve eon zamareda anneme, ba· 
bama rahat hft. hayat tcmıin et
miı§ıtim. Aradan a.enekt- geçın-İf· 
~ Çocıtiardan ruç hiTmi görmıe. 
rruıııim. 

Ara ara melk.tupla hatırımı 80· 

reyodar, k.üç.ük biı:er hcd~e gön. 
dermekıteıı ,ged lkalım~t'lardı. 
Nihayet meıktuplar.m ~ası kesil· 
eli. 

On bet yıl eon:ra ha.ııp patla. 
m)ftı. Ben de. herkes g;ihi adter 
oklu.m. Muharehe.aoin en atc§ii hir 
geeeei idi. bizdenb.rre patYııya.n bir 
borrlba hen.i .kendimldcn geç.indi. 
Öimiiş mu adim, fa.ıiwlda değil
dim. O vakit hatırliidtğuu bir şey 
Mı idi: 8k karaltı beni omuzla
mış götüriiyorıdu. ç.mur ve kar 
ımanuı ıbcline bdar ybkscl.~.or· 
du. Bu adam baı.i sıhhiye çadın
na piırdu. fate& gün yaram f>cl· 

nlm~ Artık k.end'ıme gdıni,. 
tim. Haaa ~= 

- B. bror mUBUn, dıedi. Seni 
m zab~ getİ!lcli. Hayatını ona 
bo.rçluaun ... 

Bır saat sonra elırrde bir bar· 
da.k süt ilıc geldıği zaman kara:r-

1 gaıha gönckrilcceğim.i müjdeledi. 
' Buna sevUıdim ama, gitmeden ev 
vel, hayatımı llwııtaran zabitin 
itim oPduğunu öğrenip ona ~ 
ki.ır eıımd: istiyordum. Bu arzu· 
mu ha!lta bakıcıya aö.ylcdim: 

- O da biraz ev;v.el seci sor· 
du. Cörhnlcm yollıyayım. .. 

Dedi. Bırkaç dakika sonra za. 
bıt JQCT.i girdi. Bu, uzun boylu 
ve baıu sanlı bir cf.etikanlı adi. 
Çehresinden ıyil~ ve vefa akıyor 
du. Gükrek: 

- Nastlsm !bakalım ... 
- Ah 1 Su'bayqm, size nasıl 

t~~eldkfu edeceğimi bmnzy<>rum. 
- Tcşe«.kür.e lüzum yok. Ça

bulk iyı ol da vatana yeniden hiz
met eti.. Aıd'ın ınc senin? .• 

- Ali yıldınm oghr} .. 
- Ali Yll-duımoğ'lu ım41} Hay. 

-· 

ret .inanılmıyaeak t'CY··· Benim 
klm olduğumu lbi:liyor musun) 
E.ğer sen beni, b.i.r gün dt' tüğüm 
da~aların içinden kurtarmamış 
obey-dın. ben de seni dün ak~m 1 
bınaya ge:tircmiyeocktim. 1 

Bu sade ve samimi sözler. 
gözlerim.den ya.şlaT a'kımasına se
bep o}du. Ellerini tuın:um ve min. 
netle ö,ptü.m. Her .ikimiz de harp
ten trağ kurtulmu uk. 

İşte o zamaından'bcri değerli %a 
bit buraya her yıl beni görmeye 
gelır. Doot:luğumuz hiç bir gün 
aksamadı. 

Ali da}'i' l!Kixlerini l:>it:ir.ince 
kal'ktı ve yükselen suların iç\~ 
san.dalı sürdü. Yola çıkmamız .i
çin hazıl'hğa. başladı. 

- . . . . . - ; 

Ayşe sinemada 
~. anne&le b~raber sine· 

ma.'Clan ç.ıkm~ı. Yofd:a annesine: 
- Anne, eledi. Sincmac:lak.i a. 

dam UT.1$l?lt dö-wiil de ealonda 

14 Elalla.mı 

14 rakamıı 
me;hur Fran· 
iZ lqrah 14 

üncü Lüi'nin 

1 - Onu ıasmt§ olmasın· 
dan ,üphe elmesİnlet' diye 
ka~ 

2 - Orman bekçisine ha· 
ber vennek. 

3 - lmdat diye bağırmak, 
4 - Hemen ipi kesmek, 
5 - Ağaca çıkıp nabzım 

yoldamak. 
Siz olsanız ne ~z?. 

En uzun bacaklı kuş 
Dünyanm en uzun !baca'klı ku. 

u, leylek ci?Wnden lbiT lku~wr. 
Bu ık denizin kenarında ve 
tatlı sulamı k1vılarrnda. yaşaT. 

nm 
dw-an polis me.mucu yerinden bi. 
1ıe kı.mıldamadı. Tuhaf d~il mi) 

Kaç taneymiş 
M1Safo - Pastalarmız ç.ok 

güze , bayan... Kaç ıtane yediği
mi ıbılemzyorurn. 

Küçük thsan (Misafir-e) -
Yedi ıane yediniz. ben sayldım. 

Hesap meselesi 
Bir talebenin a.nneainıden öğ

retmene mektup: d3ıey öğret· 
men. oğluma a~ıd'aki gibi bir 

14 36 da. doğmuştu,-. Çif.tçıı tar. 
ta&le öküzünü naeit 1ICVCt8e o da. 
dcnizlerj öyle 8C'Ycrdi. Oünyan111 
düz sanıldığı zamanlarda o,yuva.r 
Wclığma inandL ıGernik.re bin.-

.. 

Heı- gün bir parça daha cr.idiği- pencer er e rşıl49'-ım. k dır 
tni, söndügu···mü his.setm.ck bana Bir hayalin bir jn&anı bu ~ııP 

suacağm1 diit.iinemczc:Um. • pil 
büyük bir aza.p ver.iyor. Sözüm· kapalı tuliın arıkasınd.a ~ugu aP 
den anl~acak yok., 6öz.ümü din· bildiğ·'·im zamanlarda b. i'le ııstıf...tı 

m ek i.stiyo rdt.ı. Y ı fd rzlı gecelerde 
gıemisi, bir 'kızak gibi elen.iz dal· 
galan ü;cr.inde kayacaktı. Dal
gala.r.ı yaracaktı. klas Ok~anusu 
nun engi;nlerine a.c;tlacaktı. Zen· 
ginliği jlc m~ Hint ~a .. il' 
rına varacaktı. Jf, " 

l.iyecek yok, clerıdimle alakadar k _..ı__ F k ·~ w· 
kl kl 

. . _ ..ı b çe ·ıyıol'O'Um. a at ş~:ı 11• o!an yok. bu yo u ar ıçırnı~ e. büshi.itün kayıhettim. Kaç ~ 
rum de naml ırok olm.~ıgıma dıT uy&nıycrum. Her t.Maf ~ 

1j hay.retteıy.an. Buraya ne ı.çm cd· 1 kı e~ b.i.r mezar ~i ~ 
d)m} Babamdan kalan maHarın 1 Uzun gün} ~ada bLr }tar~ 
bazı devir mua.meıel.er:ile meııgul beklemekle C1"geç.ti ,Niı.a.yet b' 
olacak değil miyım) Aıicnin ye· sabah evıın büyük demir ~ 
gane oııkck evlam olduğumdan 1 açıldı Büyük bir ~lahahk ıdıf 

* Bu f.ikrrini ballara. kral:içelere 
açtı. Her önüne gelen ,kapıyı çal. 
dı.. Y ucbmı d.acdi. Bu uğurda a.ç 
kaldı. Hakaret gördü. KIİ.$e ka
pılurnda su ve ekmek dilendi. 
Fakat usanmadı. Nihayet, Knli· 
çc f;lizabetin yardımını dde et· 
ti. 

* 149 2 yıılmm lhk im ağuskıs 
gününde Palas limanında yeiken. 
lcri .açtıı. Kanazya adalarına ~el
diğ.i .zaman GcrıUlerini ba:tıya çe.. 
virdi. Tayfalar ı.y:orulmu lardı. 
b~ kakhnyorlardı. 

O, bir yan'clan dai g.ib.i dalga· 
larla çarpı~. ibir yandan dh 
tayfaları yatıştırmaya çalmyor 
du. Hareketlerinden .iki üç ay 
aonra, bir gece yarı ı. San Sal· 
va.dor adını verdiği adaya gel
n#i Sevine.in.den ıdcli gibi !ba
ğırdı: 

f bunl~r b~ ~ ~üyük_ va~~ ırı çlkb. Ortada eUer ~ .~ 
olmau degil mt? Oyle ııte butun v~ atla ör..tülen bir tabut g~ • 
günlerimi dar otel. ~~.sının arka- yordu. Deli gibi ~irnı:kn ~. 
ya bakan pencer«="l onun.de neden ılın O ··1.müJtü ba Bu nasıl 
geç.ir.iyoru~. Buna se:~cp n~ir) lur.' oeı:d. :ki her. sabah bs~· 
F~k~t b~m oraya ?ag,ıyan oyle limde şekillendirdiğim jnce pı. 
l:>uyıuA hir kuvv.cıt kıi onu aıtık da. kl " · ·ı..:.. L--.....,.eP ~ 

Kriatof Kolomb 

- b;te, ber~dli Hint toprak. 
lan görün~or 1 

* 'Krlstaf Ko1'crıM, Hindirtanı 
buluy.orwn :zannedetıken Amcri= 
ka ikttasmı •bu!mu;;tu. 15 Mart 
1495 de j5pantYaya .döndüğü 
zaman onu, hüy~ şenliklerle 
karşıladılar. Fak.at o, yer yüzüne 
mesut olmak ıçm Gelmem~. 
1506 yıtının 20 ımayısını:la aç. 

:bakr.m.'slz ve $utuimu~ o1arak 
ölduı 

. . . ma- arnc o lD.1 ..... ,ye ı;Jea .... tJ ı. 

maTlanma bile iqlem~ farzechyo. l · .ı··k · .L • .....;.., )'!"" 
~ me en ao ·en msan ~-

rum. Bu ku~vel ancak benımlc D k be ~e 
kaybo.up gidecek. tu. b ~ Oı:ı~ka-_.~,ıı 
Gcıd ğ.min ik.inc.ı. sabahı idi. A· ma ru bm. .ld. ~ .. .:~ı,.l>' 
ralık pencereden odaya dolan ha- 0 ewnd ının ° :unuolan ı/>1'' 
zin bir keman ses.iıe uyandım. sın~. a C&a6Cn,: ~ • ~ ~·· 
Sank.i yeıim!den kıpırdarsam bfr lerMğı~ •. ~erld~ ve· 
hareket yapanam kaybolacak· pan 1 ogrcnnı mı ~ . 
mı§ gibi uzun uzun bu jnıltiye 1 ce =a ~kçı~ı da};Z M~ 
benz.iyen nağmeler~ dınled ·m. Ne ede: oıd uzeır~la tıaıt 
kadar ge<;ti b 'rnem. o ha!a de· P~"":cr . amacmdun~ SU bil' 
vam ediyordu. Yava.§Ça yerımden Dli" keman aes.ile uy "'tıı"' 
kaılt.~. Karş;:ki evin tülte örmlü rUo/a. olamazcL. Ya.~ ka .. ıPdll 
penceresinde,n siyah bir gölge kı- Ay.ot ae& kuıaklar.ımda ui. pı• 
pırdadı ... Ah o şabah neden er· y:or. kai'şıki ~vhı peru:.tre&Sl~ 
ken<len u:vanı:lun da o derin 'bir lü s~ılrnı§ .iı;er.ide uzun: ~ 
feryadı andıran kemanı dınıedım. kır saçÜ g&:l"ri yumuk bir~ 

Daha Neler işiteceğiz ? 
Genç ..ğ!me hayattma kastcde,n 1 başını kemanına~· bi#'. 
hep o sabah olmll!.ur .. Artık bü. gözlcı:iıııden yaşlar SR:Mak ç1 
tün günlerimi o tarafa bM:.an sanat kaibiliy!'-1ile bır pa~ pb'r 
penC'e.renm önü.n.dc sonsuz hır te. lıy.or.du. ~ beni a: ards .~ 
vekkülle ibd.d.i;yerek geç.ıriyor. saran kuvvet .işte a;vm ~~il 
dum. Kimseye "kaycte hakkım paanaklar ccyai nağmdeıJ • 
yok yaşamam için ben ona müh- yor4u. ~ elılet.im ar~v 
tacım artık onu görmek de M!te- cfım. Ağjadım, ai\adım. rı
miyorum. Her S<i!bah beni baz.in pek geç meydana çıkın~· e. 

Göreceğiz ... -------------- --------------
Sert derili bir hayvan Hindistanda 

Bameo adalannda dcannca 
yiyen> ad~ verjleın ibir hayvan 
va.rdı-r L deTia.i g8(Yet ka~ın ve 
scrtlt:ir. Kuyroğunu ağzına alıp 1 

biç bfr ~den korkmaz. Çünkü 
keplanın diı;ı\cr~ bile derisine te· 

nağ~eıe-rl'ie u.)'1kudan uyandıran Kwllan ümidime. iba~ 
kcmamn sahihine ben ha~alimden ~a ağladin. Olen geJl~ 
§ekiT vermİ§tim. Saz benizli nar.in nu? Her saban heni hazin b' 
bir yuz. oyuklanna çe:ki.miş ko· baiJ.ıör.an ikl gÖzden ma~,deJI 
yu renk gözler, uzun ve düz san ba&ına un.? Yok.>a her -~ 
saçlar. Neden bilmem onu daima fa7Jıa, bü.tün ömrümü ~ ~ 
böyle düşünii)"Ordum. Kapalı 1 inBafsızca. loaraııtan ta~U 
perdenin arkasından en nadide ağladım bilmem? Sade biP"ı,i1 

ruı,r_ça-lan büy.ük bir ımaharetle bir~ v.area bey.alin pdc ~ 
çalarken benim kendisini taab-1 §Ckilde hail "kat ol1ıv~ ı,ıı 
biitle dınlecliğhni ~Tü,y.c:u- muy- Ben onun kemanına ~~ 
du .• lstan'buMan arka arkaya tel. lrere bile y.üzünil gö~ (, 
g~af aley-orum. Fakat ~u <!'üğümü Öl'lıU' k.ayıbeVtiğ.Nn .:için ıStt!~ 
çozmeden 8.Y'i'ıhnama imıkAn yok. kiy.ordum. Onu buklwn. ··tf'" 
Bekliyorum, kıorkuyonım. bu rii- ~ mesut deığ:ilirn) Bu ffO ~~ 

&r etmez. --------
BcStıl itikatlar 

Hindkftanda aeçim yapılacağı :yanın ıhkdenhire kB(Y'holmasından la-rına aebep nedir? Be~ l>Y 
zaman okum~ yazmak bilmiycn 1 loorıkuyıorum. 1,Jer ÜS:. üste yığıl· tak.dir edecek kttvvct ya ~ t' 
lere mahsus .işare'tli kutular konu. eh. AvU:ka:tiar sık sık beni rahat atlta mevcuttur.. .. 
tur. Cahil olanlar, ibu i§&ret'Ierin sız ediyıorlar fakat üzcr.imdm bu * 
göstcrdİği adamlardan birini be. uğuşukluğu atacak kuvvete oa- ~t 
ğenip reylerini 0 kutuya atarlaT. hlp değilim ki vazifeme d'öneylm. Tarık lbüy.ük bir nürae . tJ'' 

Genç dimağları yııka'tl, içle· ~ için gittiği İz.mit-ten ~~ b 
re m~ b.ir anWcırop gib.i kendi kullandığı otorndb~ ,,,., 

Dünyanın en eski bankası sokulan hayal insanları en nazik ~ neticeei ağaca çarP'11pıı)"' 
aayatıncla ibü 
yiik bır rol 
oynannştır. 

Tahta 16-43 
~lında çık· 
mı.,or. 

' claha lheaa.p me.sdes.i vermeyiniz. 
rica ederim. Biı elmayı yemek İ· 

çin 45 eaniye lazım oluma on iki 
elmay1 ycmd;: :için ne kadar za· 

man ~ımdır? 

Dünyanın haqa birçok yerlerin 
de bau~ itikatlara inananl'ar çok· 
ur. Cü.rd1uriyetiten evvel bizde 

de hal:k böyle şeylere .inanırdı. 
Fakat Cümhuı;.iyet devrinde 

artı'k heılkes ha.ki.katları öğrenmiş 

ve anlams,ıtr. Şimdi lb.izıde, böy/c 
~lere inanan!ar kalmamıştır. 

yer~rinden kemirerek farkında yaTalanarak ölmü tü. QnuP ~ 
olmadan çökcrti}'OT. Bu aleme tmdaki sırn aneak pek S~ ~r.f 
ka-pılmak ıiç.in biraz istidat, biTaz geçen defterini okuduk~~.ı..ii ' 
da zaaf lazım. Hiç bit' ekikle öğrenmek kabil oklu,. ÇUflP fi 
hayatla mücadeley~ girişnediğim kanda yaızdığım defter.in ~e ır 
için i · hamleıie mağlup oldum.. faıeı-iEe ka.ı,ij günü ayni u-r"· 

Bu 6abah )ıZne onun SC1fflc u· sadüf eder.... ~ 
1 + 6 + 4 + 3 - ' 4. 

Krallığa 14 üncü olarak gd-
~ir. 77 sene yapmlflır: 7 + 7 
= 14. 1715 ~ ölmüştiir: 

1 + 7 + 1 -1 5 - 14. 

Rehber dtyor ki: Benimle bera· 
ber yola ç*.an iiç daicı nerede?. 

d=lam.İı§.: Oğlumun yann ya
iaktan kalkıp mdl.ebe gelehilcce 
ğ..ni ::ı:an~m.-> 

-o--

Baba ve anadan sonra 
kızlar 

R~ ~fi pno~r Kim. 
Par.iste bir otomobil bzasınde 
vefat ettiği zaman ilmi tctebbüle-
ıine ze~ Madam Küri devam 
etmiş v.c irfun akvnin.dc büyük 
bir mevki safı hi olmu tu. 

Şimdi ise kızı Matmazel clren 
K üri:r>. ailenin ıilim Ye tcl'ebbü 
mirasına varis olmuştur. 

Ma.~azet Kür.i açıik kestane 
raıgi saçlı., güzel bir kız.dır. Tıp· 
ikı an~inin ~liğiııe beDU{l". 
Göz.ler! zeki ate~!e parlar. Fran. 

Hal.'.bulti Macaristanda !hala 
ebatn :itikatla?u inananlar pek 
çok. Bunlar, baş ağrıeına tutulan 
9QC'lkılara balmumundan yapıi. 

ım• bir çanak .if e su iç.iriyorfarm~. 
Bu suyu içen çocuğun hiç bir ~
yi ~ahnıazımıı~. A!ktlt'.anna §8~\ır 
değil mi?-

Çok eski bir oyuncak 

sız hezimetin:den ooma Amerika, Makin.eli oyunı:alcların ıt~rihi 
ya ı;itkn Ma!ımazel Küri, y~İ ~eskidir. Hemen en dki oyun 
bayatma başla;rken gaze.~c.ilere, cak. reeimc:k göııc:l.üğünü chamur 
bütün mC'YCUdiyetini i'lme v<ıRfet- yoğuran ad'am'.t ıirr. Bir ip.le ha
tiğ'ini, kendisi .için ~a bir emel reket eder. Bu oyunca-'k dört bin 
v-e gaye bulun,ma.dığını söyle~-f aene evvel Mı.sırda yapılm1§tı. 
ın. z~ bir ~k için_. 

Bankaların iş hayatı ıüzerinde 

ne mühim bir rol ovnadığını a.z 
çok b.ı1inüniz. Resimde gördüğü. 
n'i.2 bu bina, dünyanın em cs'ki 
,bina&tdtr.. 

Bu banka. 1260 yrhnda. yani 
aşağı yukarı 700 y,) evvel ltal

yanm bir şehrinde açıhnıştır. 

Ağaca tırmanan yengeç 
Yengeçler.in araısında ço • gar.İf 

ve ıt.tiıaf olanları var. Meeclli. 
Ame.rrkada k:ok denilen :iri yen
geçler ... iyeoeıklerinl temin etmek 
.için ağaçlara tınmanırlar. 

yandım gözümü asmadan dinle· Necla M~ 

SORUNUZ ~ 
I SÖ YLİY ELiM 

Bu zamanda evlenmek caiz mi? 
N~~ M. R. F. imz.a&lle: 

iz ~'8ktlle müfldillere ce\·ap ,~or· 
mek lçfn bU, eıütun 3&"1't!}UN'Z. Bu 
sütunu çoldanberl pzetenlz.dc 
gormUyonırn. Yoksa kapadınız 

mr'r H&ıttıııkl eyle bir ~yız 
ki herkesin bin türlü müşktHU \"ar. 
M~ ben de oıUard&nım. B1t" 
kızla ~~iş.iyorwn. ·~nlanınayı 

d~onız. Kızla. iyi ar.kw.laşu., 
ka.falarunuı iyi uyuyor. tyi tef'b~· 

ye görmüş, aklı ba,:rnda bir kıMır. 

Ben 7..aıuanm karanm:Jığına. baka· 
rak niışa.nJ.annıa,yı ve m·Jenme~'\ gt"..
rl btralana.k istcyorum. O, bu fi· 
kirde değUdtr. «Ben meMlllyet ta
ıpmağ• alışmış bir kmm. San& 
yük olmam. Bir .külfet ollll'S& be
QBberoo Uqlnz.» dbor. Buna rak· 
men bu 8D'adaı aUe ıkunnamn me-

zurları goze almazsak ,e ıt:~ 
da mesuliyeUcr yUkJenmezsel' ııı" 
bir adını atam&yız. Sız blı ,,s~ 
için zUmriidil anka k~ dentl fi' 

• })lr 
kadar nadir meztyeUerde. 
yat arkadaşı bulmuşsunuz. ~ 
duyonıunuz? Bu zamand~ 
lanınak ve ~mekte jj)lr 11\:-....ıfl 
yet vama kız. kendi payını ŞV'',, 
dcıı lizerlne alıyor. Bu fırsJltı tıU' 
rcddttt yüzünden kaçınrsaıtıi _.~ 
lün hayatınızca acısını d~ 
ıhtimati vardır. Sıze ka ~ 
tan kurtulmağt, <-:esaretle lı 
cbıloği tavsiye eder, şımdidell 
adetler dileriz. cıııı' 

Yazısız Hikaye 
.-=:1n1------ı~--:;;;::::::;- ~----~~~~~~.H7·...-;ı;;;;;.-.,..;;;:;~~~~-----

Sütunumuza gelınce bil :rver 
J<a.pamnış değıldır. Ymnaı JC ce<'r 
gazetel<:rdekt müşküllere 111ııt'' ütununa, 'birbinne öakaral' ,.ı f' 
es.at ederler. Btr kaç gün fil.l~ 
hp çıkmayınca mtı.şkuııerl~ 

CEVAP - Hayatta bazı mah· mak ıtıya.dı unutnlnftı~· 

uli,yetlnl göze alannyonım. Sh: ne 

\,, ~ 

H~ Mef'alesi .. İnkı16.p lbidesi... Ncş'o dilnyası oiaJl 
!ki tttm birden bugün me.tineierden ıtJbaren 

LALE ' de 
1-EMILZOLA 
POL MUNİ'nin Yarattığı son· 

mez bir san'at güneşt 
Seanslar: 2.so • 5,55 - 9.20 

2- Gel Barışalı~ 
GARY GRANT-iRENE D~ 

c.,"1 ya.ra.tılmaz harııaııs.rı 
Seanslar: -&.20 - 7.45 



~.:.:.·~ Mussolini 
son nutkunda 

• 

Almanlarla 
Dar lanın 

•stedikleri sulh 

Balkan 1'azigf!'ttnl 
tamamen izah etti 

SURIYEDE I 
DERRA VE 
Kien Kalesi 
Müttefiklerin 

Churchill 
son beyanatile 

Almanyanm 
sulh teklifi 1 Hayfa ve 

Brest'e 
~ ( .... 1 incW•) l-1 
~bıl§tır. Petain ve Veygand 
'1 ler de Fransız kuvvetleri"-f giltereye karşı kullana
~ ı ar. Bunun Fransamn haki
bt lllenfaatıeri hesabına bir inti
ltr d~ınek olacağını, Amerikah
~k Vı:hy Fransasmm kafasına 
ı::ga muvaffak olmu§lardır. 
~ ıni Fransa pek çaresiz bir 
"'bıe olmakla beraber Alman
lOl<ta ~e Darlan'ın istedikleri 
~ bır sulh imkansız bir şey-
~ ~~!anarak imza ettirilirse 
~, .?lu doğmuş olacak, hem 
letı l)Q Gol hareketinin bir ham
~oıe Ortalığa hakim olmasına 
~ ıı.~a~aktır, tıpkı Sevr ımıa
tib·esının bizde yaptığı tesir 

ı. .• 

'--=-~Emin YALMAN 

i~:iman ve Haylayf 
sabi~eri 

(Ba,ı 1 iacide) /-/ 

Şimdi halyaının başardığı bu 
deniz~rı harbe ait ba;tı r~a,m
lar VCl"mek isterim: 
Vapuılanm1:z Ad'r ·yat.ı.'kte l 360 

sefer yapmı"tır. Hafaf gcmilet 
1O70 defa vapurlara refaxat et
miştıir. 360,603 er ve subay, 
15,951 olıomıohil ve .kam)<>n, 
83,072 hayvan ve 704.150 U>n 
muhtelli eşya nalkledilmistir. Kıt. 
alan ıbeslemc'k .İıçlİn günde 4000 
ton yiyecek ve malzeme naklet
mek lazım gc:lmişlfr. Dü~rnan 
cern'e.n 67 bin ton naomin<ie 17 
vapur batı.r.r1111ttır. Ş-undan bat\a 
1 400 ton hacminde 3 orıpito 
kaybetıtik. 25 b.Wı oton hacmin.de 
5 vapurumuz haaa.ra uğranu,tır. 
Her nalUcdilen 1 O bin kişide 5 
kiti zayiat vet"Mmiftir. 

Hava &uvveder.imiırıin faal.iyetj 
ikıi. kıama aıynlır: Na*liiye faaÜye. 
ti ve muharebe fa&l~et.i. İıta}yan 
~arelıeci cem'an 7 102 •att.iık 
uçuşla Arn•vutluğa 30,85 1 jnsan 
ve 3.(). 16 ton maLzeme nalkletrn.iş
lerdir. Al.man nakliye tayyarelerj 
ek 13,212 saatuk uçuşla 39,816 
insan, 2923 tıo.ıl malzeme naklet. 
m.ifler.d il'. 

Harp ha-re'kıiııtinda '4 üncü 'h•va 
~ lea.+ ~~;..-=~ :(;(. filosu 35,079 saati~ UÇU§ yap-
~ it. mı§, 4a29 ll!ot'ı 'bo~a a4!mı§, 261 
'1 ?-.rı tebaaeından ol~ düpan taıyıyaıreai d~rmÜ§, 1 1 8 
~ ~~i memleket!- düıman U.yyarcaini hasara uğrat. 
~ret'le ıme•ul bWun- mı§ ve 700 bin mitralyöz memU..i 
ti!._~ • Bu~~ Bey_ kıufila---"""""· 
~ ~l cadıdeeinde An- .... ..,... 
.'.Yllr HaYa kuvvetlerim4i.n zayiatı 
~~jtnda 5 numarada pe- 97 tayıywemiz ~. 71 
"-~ bavukuhdt yepan l.te- tayıyaremiız baaara uğratılmıt. 
~ b iden perakende olarak 233 tayıyarec:.imiz <>1muş veya 
'\ili avullara yÜlıldıe otuz bet kaybolımut. 128 t&~are<:Jmiz ya
~:Ve dmitler ve valizlerJ ralanmışıt.ır. 
~ ilere yübek fir* •'""1- Soöukılardan donanlara gelin. \l ır. .....,, 
' ' ılan t-"-L~__.. --=-eBclıe ce, :birinci derece hafif yanık o-

--.- -- '--la .. 456,. ı.:..ı..ı: •• ikinci derece 
fitı___ ile ı.-d r~:-.=- zin. uı.o • "" ~ 
ıt.";.°'e ._._ ~---· donuldar 8592 kifiye ba~iğ ol-
~ ~ yaphtdara .a\atıl- JDUılku. Üçüncü ve en ağır dere-
~ tc," Karlınan ulübi ferdi- cede clonulclar '4391 kiti olup 

~~~eilev~:_ı~. ir bunlardan büıv\ik k.mı kurtanı-
-.1 -·~~ ---. 1528 ~-....1....-::.-:14-'ü öl-

~~~ ,dWftizin ma. ;;;;:· 32% ~i yara
~~-,. ve fe~.• ~ın- t..v.,. .... Yuıwılalann bllltiti za
l. ~&<)'lf '!1"~•e:r?•· . ~ bilmiıyıo..... da vmyete 
~~ , bır aene içinde h1Ç nazaran~ çıot oicbıiu 
~ &,,p y.atdten ,eker ve ,eker- muh~w.> 
S at~an~ ÜÇ defa zam Y~- Bundan aonra Mumolmi Yu
~ahif f~atl~ ~ yapıtı~ı soal.v_ ba.ıbi.nin neticelerine 1e· 
>tt:\'._~e~~ 9uçİie ~ 1DJ111 ~ y'~~fl!IUD tilW· 
~'--ttı.. rninden baıMdderek tyAları 9Öy-

' ~umiliık _'her iki müea.. laıU;tir: 
-...;, tahk.bta betla- y..,.ıa. me1ele.i 

..Jt -0-

" Aosta Dükü 
~ıı <Ba.tı 1 l.Dclde> X /X 
~ Y&rıınQa kalmak tiııere Hın-

~llecekttr. 
l.oQ teyit etmiyor 
~. 11 (A.A.) - Dük d'AOll· 

~lı\'IJtkaten Roma'ya gtttitf
~)' ~OV)'ork'tan verilen haber 

' :.~~ Londra ma!h!illerinde 
'~ktedır. 

ltıa tft~ İngilizlerin etınde eeir 

«-Arnavutluk, ıııimalde Ko•. 
va, cenupta Çam\& 'rnılnlllkalarını 
alarak genişliyecelgtir. 
J(aradıağ, iııltiklalini tekrar k ... 

zanaraıt kal~an nüfuz ~ 
gi.ımiŞÜ'. 

19 1 o danberi İtalya iie aiyui 
anlatmaıl.uı tbult1ttan Maıear.İıltan 
huci~ını genifletmittir. Atman 
~& da aıoluna doğru ge.ni,leyerek 
hudutlarını Sava nehrmin ötftine 
geçir,m.ir. Slovacayanın ..Ur kı
umlen ~ rejime -.bi b.ir İ
talyan viliryeti olmu,tur. 

eline geçti 
~lllleYe) X'X 

Londra, 1 1 (A.A.) - Reu· 
ter: 

Hür F raa.R lwvv~ri. Şamın 
16 !IWometre cenubun<la Kiave
de hu mukavemet görmekt-edir
ler. 

K-. bleei İllcilialeria eline seçti 

Y aJnn Şnrlta ait 
Nnit1t!ll izalı etti 

<llAfa ı tıiN.,) J+ / 
düflllat'Hfl azmme kat'fl fiddetH mu
kave!'Mt göetermen>n tefkH eM:iği 
lıayatt derecede c!ıemmtyetH 'bk
prensip de Yardtr. 

Eter Gırid'ı bir Ulfek aıbctadaıt 
kaybetmış olsaydık, nMlttefiklerlmi& 
:ııe derler.di? Bize derlcrdı ki bu ce
bin karar, düşmana f8rkl Alcdenı .. 
anahtarını teslim etmiı:s ve Malta ile 
mtınakalemiz ve düfMamn Libya He 
mtınakalAbnı kesmek beh&indeki 
kUdretımiz, ciddi surette tehlikeye 

Hat.ikatte 11N teklif 
bir rttifaic1! davettir 

~ 1 ialeiıle) = 
n<>kta f'ldvr: AltJNtn79Mn yapbtı 
BUth teki f'i bir ittifaka 9vet dıe· 
ınektir. Almanya, l•Mere He mHh 
ya pmadliu;a Fra.n6a ile de ,epamez. 
Pranııa ile Mlıtı aktedillce, iıfgati al
tında bulunchırduğ'U nw..s aruiei
IM t.altliye etrneıırı lUHnpltr. HaMnlld 
bu arasıye, lngiltereye karf1 hame 
ıleYam için muhtac:chr. 

.. .,.. --- llleiit 
cİtai)'Mun, Franeız - Mmen lıfbir-

Lolt(l:ra, l l (A.A.) - Rcu- liği11411en memRun kaJ.mecılııtı teltMin 
ter

0

in 5Uf'iyedcıki İngiliz ve fmpa_ Girit 1916 cWD v ..t .. .,ibi edıWlr. İtalyan raıılyotlıırBttft V«-

konmtıftur. 

ra'tı>rluk kuv.vetle'l'i nezdiMleki ltir miiclMaa INattun...tı 1f11i haberler AJ.,._,...yı, Yiey'41etı 
hususi mııhabiri hikliriyor: Btitlifl buıtlarda çok bakili.at ver- fÖpheye dUftirecek ıınırhiyettfftr. 

Meıtui1a böl:gesjnde dütman dır. Mamafih, nihaXetinde bu, belki <Mllaolınlnin dönlril. netk\tndan 
hiia mukavemet ediyor ve Kla- bu anlefltryor kı İtalya, Fransa toprak· 
r-, f ng"'- ~ .. unun kuvvetli ıu..iar ferı~a dinmiyecekU.-. Gı:-
~ ~ ~ · lan 1Uıerlndeki taleplerinden vazgeç-

fa, Uyetine rağ.men dur.makta de.. rıt, 1916 ela Verd1H1'da Doua11mont wıı.ftjr. 
vam ediyor. kalesı ve 19t8 de Kemmel tepeııl gi- ============= 

](jen ka~eaj halen İngilizlerin bl, mtldafaa hattrmısda fevkallde yeti izatı chneğe çalJŞMak ıxı.,tur. 
elind - ..ıı·r. s; ...... at köyi.ın içinde mü.hım •ır Mri nıevzil tefkll ediyor-

c:cı ....... d n....~ İnellflolar mat'ltıı.yeti ve OftW1 izahnK 
çarpı§'malar olmakta ve burada u. ~ument ve Kemınel, Alntan· 

lar •--.. mdan alındı f k t h ~ ne kadar muat olursa ohun ya•d· Avuatralya piyadesi V.ichy kıta- ....... • a 8 ef ._.a. r 

lar.ik muhar:eıbe ellmelaltedir. sında Almanlar muharebeyi ve seferi :munıı sevmezler. MatHHMyete veri· 
ve nlhayetin<'le de harbi kaybettiler. lecek yeglne cevap btr llMIU.tt«l-

5-İyedeki Frusaz ordulan Fakat eğer müttefikler Douaumont yettir. Eğer bir 'hWtOmet muharebe 
GltarlİWe ilraa ediliyoriM' için ve Kemmeı için çarprflll&Jnlt ol- ZIWIHlftmda, ııihayet zaffli temin ede-

Kahlre, 1 1 (A.A.) - Reuter: salardı, ayni netkeye varılm1>11 'bulu- ıınlyeceğl int1"8.rnı verirse, yapacağı 
Şarki Afrika .dCC"mde çok fay- nulaeağından emin olabılir mislrnz? izahlara. kim aldmş eder? Daha iyi 

dalı olarak iculianııLan oparlörler, Bu muharebeler ~akkında ancak ae- lf görecek •bir be.fkasını W.btıece
.SW.iye eefe.r.inıde de kulla11uhnak- ferin heyeti umumiyeel ile mUnaae- finize emin iseniz hükQmetin çekil
tıadır. Oparlöc, Saır~edeki Fran- betleri ogözönllnde tutularak hUkUm mesi lazımdır. Fakat hiçbir hQkQmet 
aa~ kıtalıarıaı mi.ııMef.ilc -er 'tarafına verilebilir. 88.flaın ve ınıüstakar esaslara. daya· 
geıı;meğc ve yahut ııiiib1armı bı- MagiQhiyet acıdır ve bir matıebl~ nemazsa h&l'bl idare etletnez. 

K 11rşılzklı hat>a. 
h ücumhwı gQpı/Jı 
Almanyll. Mısırın 

notasına ct!fXlp verdi 
Hayfa, 1 1 (A.A.) - Revter: 

Gece, Hayf a:Ya yapclan ve Pn-ti. 
ye kada r bu şehir üzer.ine olan
lartft en uzununu tefkil eden ilk 
gece hava hücımıu eenaanda, bic 
cliı!man İafl'M'eeİ. düşüriilmüş ve 
pek mı.Memd olM'aik diğer \Nr 
~~ıe t.IM"ip oh..ıar..k A«ki 
koyunda parçalenmaŞtır. Dü,maın 
ta~arekri kara niüıdafaalannın 
ve 1feııV\er.in şiddeıtli ateşine ma. 
NE bmHt1lmıftır. D~ınan Mm
bardıman tayyareleTi, H.yiayıa 

S\wd.ye .iltikamoetinıden yaklA§ml§. 
lar ve hücumiarıru limaıı iiz.ıcr.in
dc tcmeıSüz et'lirmiıflcı.dir. hap 
mah.aHeler.ine bir 90k ho.mba 
düfmÜr§. bu lbom~a~ar evlerOc 
tahribatı m'lcip o~ ve zayiata 
sebebi.Yet ve~•ir. Bir yangın 
çılkmış fak-at s\j-ratlc ba.tantmtfhr. 
Bütün s~vil müdafaı ser.vi91eri va· 
zUeler.i.ni aiikun .içinde ve çolk 
mükeımmel bir sur.ellte ifa ~
tW-. Alçak bulutlar, düfnHtn tay
yerek1-.iniın salclanmeema yardım 
etmİıf ..,e tll8")'ardıer, bulu~ların a
çıklığı umall'!ar pike hücu~arı 
Y'IPJD ııjbr. 

raltmağa ikna için 90k luymedi ıLondıra, 1 1 (A.A.) - ~ 
bir alet vaz..i.feai gör:mektedir. Ge. lerlni hımaye ve Fransa.ya alt petrol- nelıırini .......,ıar 'Ve ~t istikame- Wi~arekri dün gece &elit" e tMi. 
nerai Ketru'nun pazar ıünkü lerl vazıyet etmek üzere Sunyeye Unde fbnale iotru 8 kikımetre Ker- c~ etin&§lClldir. 
beyaıwıa.me-1.eri bu oparlörler va- girmekle ithaa etmiş ve demlftlr ki: lefr..qılePclir. Bu ealbah nqredilen Hava Ne-
aıtatile tdQ-ar edMımit ve İnciliz- ,.__.,.._ ... r -nn·u dem1z iİl9Ö ela- zaTetinin reemi teWİjinde Al-.._.._.., ....,,,., Salı gUnii öğle üzeri Suriye arazi- d J 
ler taraf*1ıdan iga~ edilen nwnta. nık JnıHae•aJr '-in -•-->· •-... v0..a..-. man ta~aır er.inin dün gece n· .,, -·- ........ .._ sine chıbul, en derin noktada 80 kılo-
kalaroak.i mahalli ha.ka İngiliz- Flllstiııdek1 mühim ı-...1112 kunetle- giikre üzerindeki fa.a~etlcriııin .... metre olmUflur. Eter rnu1'femel ol-
lerin hedefler.ini izah eden konu§ rtne muka\ emdt edecek FraMız ıu- dutu here Ulbnan sahil yelunu Ak- ehemmiyet&iz okkığ.u cka,.dodiı-
mala.r "'apılm...tır. •-'-n .. ......._. ___ ... ,. . mekıtedir. 

J ~· ..... ..,.,.,_ - kl - Şam bll)'!ik yoluna 'bağlıyan 
ÖireNlıdiiğine göre m\illıtefik.ler lltiaak nokta.ar mtUtefik kuvveti« ~n tay.yarekri centabi Gel 

i-ai edilen mmtelkalara, b u men- General d e Gaulle kan dökmek ..valetine ve L-iltuenin cenub. ..,... tarafından ele geçlrlllrse, Merja~m. -~ ~ 
t'*alaTın biİıyÜk jhltj,yaçı oian buğ istemiyor pek mvbtemel o&arak \ecrıt edıle- ,arkiaioide bir noktaya 'bomb.lar 
day ve petf'-oL gönderrn-dtitedir. Raıılyo cueteal: •GUnUn siyut cektır. ~dw. 8ir n*ac baear, bir 
V a...r•y ·• F _ _.__ met" manzarası sudur: Suriyedekl harekl- k~ ölü ve _;alıt vacdtr. 

"71 e gere ramaz m-ve ı Fransız Malı t~ iğtinam ohtn· _,, .,-
• Eazlalatmıt tın ruttunu anlryabilmek için pazar m~tur. Alm•,. MI ıa pr•hıtt1VN 

Vkhy 11 (AA ) Off b·ıd· . . gUnU harektt ~şlarken Londradaıı • · · - ı ırıyor. . . . . İngUız 6U'baylannın çok cesur 'btr cıMl'llp "9l'di 
Dü kU gU s . ed ki F 'erılen bır haberı hatıı lamak gerck-
~eU ~~ urıy e .: a:;\ım:. tir. İngilizleı e göre, Surlyedcki h& harekette bulundukları bMdırilmell- Mıetr hü1Wmet:i, Jııt.keMieri)'C 
zertf.ıh m u._ t:=? ı rekAt uked ._.u, -~- Bunun tedir. ı,..... ~ bir bepa ;t5 il • ı• d ı ••ı JI ı '• 

• . _,.,.,.. mbası •udur ki İngiltaler ve tıUr bayrakla DetTa'ya dofi'tı otomOISflte to eıemitııe dıe Alinanra., b.w 
tır. Vichydekı lllsıMyat, vaziyetin çok F ..... ihti tl 11 1 ıterlemlşlerdlr. Bir obtts oUmH>bOl lnpı · ..ı . ~ . .. .. _ 1 _ı __ • '-'> ram .... ,ar ya a ve yavlUJ er ı- ız uc.u.ız -.ı 9'KHlau ve 
.pyanı memnuniyet olduğu merke- harap etmış, fakat buna rağmen sat )?- _ _ı .ı eıdilec~ _. m-...ı ....... Gen al Dent.z herk yortar. İngilizlerin kullandıkları va- an:ıamana uCYam ~ .. , ce 
un'""'ır. er • esın va.- . kurtulan subaylar otomobilden in· _ıı____ • • Bu - .ıu_· 
ztf srtalar çok garıptır. Gazetelerın ver- v- ver~n. Ce'\" .... , un· esim yapmakta oldum•nu ve mı\- mı..ı r ve hed~ dnıı..... sakin bir su .. ...,..... - ,r 

r>" dltl malümata gore, müttefik kıta- "f e ""8 ~·.. • nd Alnı leyh · 'büyıütc 
neviyatın mükenunel bulunduğunu larm önünde otomobiller gfdıyor. Bu rette llerllyerek oradaki Fransız ~•- ~ a a'i::.u~ ı~ . . 
bftdinnekıtedk. otomobillerde bir çok hoparlörler bayını bulmllflar ve bu Fraruıae fMt- cere,ran R-..ı.~~lflx·. 

9 HMiranın askeri biltnçoeu f\l· bavt He mttzak-e """•laftlı..ı......a.... - .... ,..o azııdeaı -var, m4ltemaıdiyen bağırarak Suriye- ~ • ~· ~J .,..,. 'i' .... -· 

dur: ye dll,man değil, dost olarak geldik· Fakat Fransız subayı teslim olmayı Mll9 .... 450 nııik u eı ..,.,__ 
&ülil ile Hermon de.ğı araaında reddetmı..ır. Bunun üzerine t...,.;ııa Aiıiı.•:z!!" lerinl aöylilyorlar. Surlyedekl Fran- 'Y" • ...,. •..,--

bUUln d11'""'an hUcurnları geri Nı.a. kolu hücuma g-m ... ve Derra -...._ 
'"T"•• r- sız .kuvvetleri, ımiltteıflk kuvvetlere ~.,. -r .,...... L-.J. l 1 (A . A ) A --

kilrtWmU.tür. Ve bütün Fraınsu; mev. nl saptetmiftlr. ~. -· - ...,,..ıwn 
zllerl muhafaza edtlm\ştlr. Hennon ka11ı mukavemet göetennlyorlar, bi. kamuaea taraitndlın .orulan • 
ile CebelidilrUJ; arasında., hasım dur- !Akis kendilerile teşriki mesai edi- 5~ aeferini yddm ~ 
dunılnıu.ftur. Fransızlar bazı nokta· 
larda muvaffakyctle mukabil hUcum 
y11pm19lardır. 

Hava kUV'Vetleri. İngiliz kollarını 
fkldetle bombardıman etmiflerdır. 

yonar. 'Mukavemet göaıteren yerler teliıldô _.... lııatlldll' 
yok değ"ıldlr. Fakat, lngilizler ve hür Londra, il (A.A.) _ ~e-
Franaı&lar meobur kalmadıkça lllllb. ""KT 
kullanmıyorlar. niidijine göre, müttefilc kuvvet-

suale t.br.irea cevap veren Hawa 
NM!wı B. Siıadak derai,tir ki: 

~====ır=. =::::ıı::::===== 
Yumurta için 
Mutedil sigorta 

faitatı en mühimi, Hırvat dev. 
letinin 1 O aaar aoma tekrar diril· 
meeidir. Hll'vatittaıu yenid'C'll ih
ya eden Anıte Pavje-Wç.tir. Ante 
Pavlleviç, tuabrlariJe b4rlıkte 
12 sene İtalyaıdia ıürgÜn kalmı~
tır. PaVl.ev.iç, faş.i&t İtalyanın fili 
tcaanüdüne _güvenebtleceğİıni bil. 
mek.tedir. Quamara ada.Iarmm jş. 
ga•ile bugün Fiume" nin .itııtilt'baıi 
parlaktır. Çü.WW bu liman Hırva. 
tiıttanla Macari~aının deniz mah
reci olarak kullanılacaktır. 

Çölde, Fırat üzerinde, yalnız dUn
FraiuNzlarla bir tngıllz motörlU müf
rezesi arasında temas tesis edilmış
ttr. İngiliz nrilfrezesıne topçu n1Uza· 
heret etmektedir. 

kr, Su roeycde V .iohy ~ıtalann lfl 
dngtlizler niçin böyle hareket cdi· b.W miktar mukavemeı.ile kartı· 

yorlar? Fransızlardan korkuyorlar 
lapnaktadrr. Bu mulkavemet, te

mı? .. Hayır! Ka~ılarındakl kuvvetin 
çok olmadığını biliyorlar. General zah.ür etaiği muhtelif nolkta\ara 
Dö Gol, Dakarda olduğu grbl Fran- aöre deği1Jlldttedir. Şu cihet te· 
sız kanının dökWll'lellinl ieteıulyor. barüz ~edtr 1d Suriye 
Bunu yapmak Almanlum ekmeğine seferini bir c..r*frrHn harbi> gibi 

c.May• ayı iç.&nde mahld1 
harp sahnelerinde 4.s-0 diı,man 

taoyyareei dü,ür~. Bua1ar. 
dan 63 ii İngiibere i.Rerindc ve 

.lqiilıes-e c.Mlında &Vnd;iE vaki 
olmUfkk • ..41(ynı nwıt.aıit-..da l +4 
düJlll&ll t&&".)'ares.i de gece tahrip 
ecliJmİtltir: Şilu{iye k.dar ahnMı 
malUma.ta göre Akdenİ;z ve Or
tqu'lr.ta cereyMı eden mub•reıbe. 
!er elıDMUlda da 240 0091116R tay 
yareei imha edilm~. > 

sürprimi 
~'ıa, 1 1 (A.A.) - Ha~er 

ıröre halen mer'i ai
~ a:-.ınlı tarifceirün yumurta 

na ınah.W1 llÜırpr.İmİ, bu 

tngıilz kayıpları hissedilir derece
dedir. 30 kadar tan'k tahrip edllm~. 
8 bombardıman t,ayya.l'esl ıiOffürUl· 

m~tUr. 

lnPialer ~ deniz ÜNÜ 
olarak kwllanmlık ilti7orilır 

Londra, 11 (A.A.) - Aft: 

yağ sürmek demektir. teliWtki etsnel hlr lıa;tadır. 
cAsıl bUyük hal't.'kAt Suriycnın Müttefilder bir kaıç yi& .W 

şark bölgesinde. <Ebukemal> den alclllar 
Fıratı takı ben yapılmaktadır. Ebu- Lonctra, I 1 (A.A.) _ Len· 
kemalden gelen müttefik kuvvetleri, 

Veygand 
harekata muhalif 

, ( .... 1 IMı.le) (* 

s--.;;:;;. ___ _ 

r=Bl lMI 
i~BLiiLU] 

lncJifiz tebli9i 
Kahire, 1 1 (A.A.) - ~ 

Ort~rlt umum-i kararg&bımn tıeb 
}!ğ,i: 

Libyada, kayıda değer malaim 
bir fe}" yıo;lcnı r. 
H~a. Jinwna manta
~ haııekft.'t, fByanı mıem· 
naniyet bir tarzda devam etmek. 
tcd:ir. 

lrakta, dtin hüktim 8\İrmek· 
t.edir. 

Sur:iyedc. m.u«efitc. ktWVctler, 
§&yanı memnWIJYct ıteıakkiler 
k~e bc.rdcvamdır. 

AltMn tebliği 
Bedin, 1 1 (A.A.) - Alman 

oı"dula:rı bacicumendanhğırnn teb. 
'liğj: ' 

Akdcnirı ~da, Alman sa.' 
V8'f Mşıyardcri ~lia-i, yeni 
bcnz.in ~olanaa b~ muwaf. 
f~ hıücu.m ~e.W. İn
fj)ikleı- v~ yangm;lar oJa.tt,u. 

Şjmelf Afnikada, A\man • ltaL 
yaın topçuıM.ı, T .ab.rult c.W.actadeb 
lngtliıt batarya\ıw-mı ~ı
man ctmft ,,~ d:iiıwnanı ~ kee
meğe mecbu .. ey~. 

A.lmaa hawa l.Y.._.elier.i. Mer
a - ~-,. nwvaliıa~ le-

a.ev..u; eden ---- J'aplllf Ve 
b!K'ada .ft.ır11 ' - ~ be.ııa.a. de
po lannde. mil + iM 7aacdar 
çlk.ann.,w. 
s...,~-..i. ~ 

şarık sa.hıli açıkhmnda ve Brİllıol 
ka...t.ıda, ~i auırette b.İlna. 
ye eıdiılen iki gemi &~e Mi
cum ean'İıfkt" ve cem"an IQ bin 
ton.itatıo hacmihdc .iki ttıc....et ıre
misi b.a!tuı~r:ıdu. Be, tikp tie 
ciıdıd'i ~a aıiı'at...._ 
Br~ lmnalu.ı liıınai mahre. 

cin~ tiımaaılar teıeİılatlAa kar11 
y~ hav. biiıcum&an _,_ .. 
d:a, bir kaç ~ ,,..... Ye l>.ir 
c;dr. dalMt. az dwsiMi:i;:-.: ~ 
il iç ... ,.,,.,,.., ·;;... 

Ne gindüz, ne gece Alma. a
raır.iat üzeDnde biç bir -..... 
M"aiııücamu~ 

ltalyan tebliği 1 
Rıo..a, 11 (A.A) - t-ly• 

oı-.d.tlaırı umumi kııı•raıiıhHHll 
371 numanıla ıtcNiii: 

Şiırn.M ~a T*'* c~ 
heei:nde ıtıopçumaız ~ top. 
ÇMl9IMI ..-.... ~ lllllıeıt .kana 
~ır. T~•*Naaıis ~O hui.. 
ran g«a,i 111aiıilltıhk~ ıntediill 

\eeiıı ı •mı, ~~ va !!ltcaıısile_ 
riM ' i t IJt ' lH ~ _., 
ınişler. yaog..Mvtn ç*"'-aa ve 
~e .ebq> oJmu,ludır. 

Alman ta~d.i Ma.ea Mat
Nlı' a ......_ ellımİflerdi.. 

9 ve U» ~ ... •«*j '-ei-
1.R t~releı-i Rodıoe edıa.n• 
hiııa ıne<YWletini ~..-.n 
~.-.. 1 t«. 

Şeıııki .Ai.iıkad:ıa Cclga ceplae_ 
&inde Go..!ar tnnlltaaa••cla cere. 
yan eden mllha.rebeler --•••· 
da \.ta.lerım•z diişneına ....... 
zayilıtv~. 

Yardım Savanlar 
Cemiyeti bir 

beyanname nıretti 
,..,. 1 illcıWe) /// 

ne bağil klldl.ak yolımu tercih et
mekte old~nu bildir~ "'8 w 
hususta bUt'ln kr~m btı yola dı9f· 
ru sevkedeceğinl bUdirmeınecur. 

Dlter taraf4an .Ankara Y~ 
ven~r cemiyeti Aftkara kadmmını 
pazartesi gtlnli toplanımya (lrfet et
rniftir. Ankara kadınları huduU~ 

mw.ı bekli)"en kahramen lll'lkelieri-
01~11 ~ka )C(Jksul m~l ço,. 
cuklar için de kazak öreceklerdlr. 

-.ı ~ın arze~ tchLiıkeye 
• •tarı olduju p;rülerek bu 

' G.ha mutedil bir sür
~~ikı Tica.rct V eülıetince 

. R'Ör\Ümüt ve keyfiyet si. 
flrketlerine teblii ecMmit· 

l'; 
~~t V ~a.fetj tarafınıda~ a. 

k..~ 1ıedhı.rm yumurta pıya-

'' ~ i.c.ra edec;eiine §üpbc 

Dalm~a sah.ıı'llerin<ieki bütün 
adalarm i.INılkı. yeni Spabto ve 
CMıtaıro viliycderi.Un x.d.aı ve 
c;ıo4c sadık ve emilU Zara eyalet.inin 
büırümce.i •yeeinde Dalımaçya 
mesele.ine ~.ımif nazarile b.kıla_ 
biJir. 

Dalmaçya meeelc,& A.dr.iyati
kin emniyeti ve İtallyan Hırvat 
Krallıklarının mimaeebeflerile bir 
likt'e ınAtalia ecHimelid.iır. Hırv.at 
Kraılolaiına Sa'Y'Oie hanedanmdan 
bir prens getir~lnüı]ltir. Bu bakım. 
1-ardan Dalmaçya. meecice.ini k.a,t'i 
bir ha} auTetile i>ağlaomıı adde
d1~rıım. > 

İsviçre radyosunun verdığl bir ha
bere göre Amiral Darlan'm yeni ha· 
rlclye nazırı Benois Mechln, Fransa
nm muhasamat sahnesini genlışlet
mek üzere hiçbir zaman teşcbbllae 
geçmiyeceğinl söylemiş, fakat Pe
tatn'le Darlan'ın emri mucibince 
Franeamn hücuma uA'rtyacağı yer 
neresi olursa olıllun mlldafaa edile
ceğini tasrih etmiştir. 

B. Mechin, İngiltereyi, Irak petrol. 

110 kılometre mesafede bulunan dranın .. lihi.Y~i ımat.lilier.Hıdc 
Dlrizar kaııalıulaı lfgal etınl .. erdır. beyMl olun<luğuna göre, Sur~e
Burada Fransızların çok mUhim 'bir deki miitteia ~ hak&Jnda 
tayyare meydanları vardır. Bu mey- bucün alman ı..berlıer mütefer
dan Almanlar tarafından ela kutta· rı.ktir. MiNlıefik kıt.alac aral'&nn
ndmıftı. BuJ<aaab&yı f4ıgal eden mut. da Tunuslu da olmak üzere hlr 
lelik kuvveUer, bisml hududuınuza kaç yüz Fra!WIZ eıMr aJrnı.ııa:rdu. 
mı.ıvazi olan Re&ül&yn'den geçerek B"'1'lann hıubetıne.den mi te.ılim 
Akçakale'ye yaldaşml.ftır. olduk:ları açikça brilirun.i.yor. Fa· 

<Fransızların (.'rabhuı ile ~15khı kat bunlerdan biir natarNıın hür 
arasmda bir mUda!aa harbi yapma- F ranea davaeına tar aft.ar olduk
ları düıJtinWürse de 100 kilometrelik ları anfll§l1'na.kıta.dıı.r. Hür Frana.z 
bir cephede zayıf kuvvetlerle mUda- kııtaları Şaaun cenubunda K.i.va. 
!aa yapılmaeı fikrift'll:ııoe pek .gtiçtUr. da be«ı muk.avemd.'le ıla~ı-

T~.it ed~e gıQ.e GenerM 
V ıenand .AM.iktııdıa, De G .. ~. e 
brfl hazcıkete gir,İfnıelt iç.in Ami. 
ral Dar1an"H. hornfik.ir deii)dit. 
Ve-,....d, bıö,-le biır- hereketın AI 
rik.ede 8'ar,.+ı1Y°l• llley!dan ve. 
rec~ A.menlta miıcWıat-'ııı 
*8cil eıdeceğ.ini .ö&rlıemiıftir. 

Diter tualtan genç kızlar için de 
Dir ıel~ a&ıelyıetn açılm-.tır. Bµ aıeı
y-. çallpn u.tarnnm l'Mlhtac ol
dwklan .talcdırde mftayyen btr yev
mi"8 "l&blleeekl« ~ e lııu ••etl• lnQ;. 
mölıdekl dct-8 54meslndekl 1ttektef 
mUl'MkPHM kapetaıbiieceklerdir. 

~· . 
Q;•at bankasının 
tanıiye kurası 

~ çekildi ! 
11 (A.A.) - Tilrkıye , :~ı Ziraat bankasının 50 

lte. -.ıa Ziyade mevduatı bulu
bır l'rut sahipleri için her Uç 
ittir te~r etmekte olduğ'U lkra-
~t a..ı bugUn banka rnerkezin

noter ile diğer ali.kalılar 
>e ÇekiJmiftlr. Kendılerine 
Jt~~t eden tevdıa.t sahıp-

~ --aeaıu'de İmnall Erdem'e 
~lli'de Fatma Bllgen'e 500, 

•cı- a aatıce Kaya'ya 250, Er
' lfUsamec:1dın Seyhan, Bo-
~t <lUnrör Oduncu oğlu, ZUh
Sı Çelik, Elen!, Bolu·da Tah
~ l'il~e'de Hakkı Demokan 
~ kazanm .. lardrr. Bun-lar

lllllhtelıf mahallerdeki 95 
"'hiP1enne de 20 - 50 Ura 
ıcr~ ... iılHat etmiftir. 

BufgM-ıstan, muhakkak surel• 
te Bulıpr olan Makedonyayı ve 
Ege denizıinde mahreç hulma11na 
mini otan garbi Tr•yayı ilhak 
etmi§tir. 

Y unanietan İtalyan ifpli altına 
aWc:ak 

tün Şariki Af~ika .impeoratıorluğu
nun lııcitizler teraıfındaın i9Pli ile 
iUç bi.r ~ .iıfa.cle etmemekte
dir. Ora.clai mulıarebeler mün
hasıran şahei bfr intikam m&hi
yeti arzellmdtte olup harbin ne· 
tıiceleri üzufoe hiç bir teeiri oknı. 
yacak'tm Bu, olsa olsa İtalya ile 
İngikerenin araeındaki uçurumu 
biraz daha derin~recektir. 

Nasıl ve ne zacnan olacağını 
Alman balltuman.danl.iı ile Pmıli aövleyecek vaz~etıte bu

yapıl.an arılalln&la.ra ıöte, Atina lumn.amaiclla beraber, bir gün ka. 
d a dabtt 0 1--' :;...-~e L',.."- Yu· RIMK ._...._. 'U\AUll nımı.zla aulanaıq ollan bu t.oprak-
naıUatan İtalyan ıkıtaları tarafı.n- lara tekrar lkevUl}aıc:.ağırnızı kat"i 
dan İ4ıgal -ed.ilec...... Biz, miiln- bir liısanla beyen eıdjyorum. Çün. 
kün okluğu k.a.da.r, Yı.man mille- kü biız bu bpraık.l.arı, huta.neler, 
tinin sefaletini hafifletımeğe çalı- mdc.te,plel\ evler, barajlar, fabri. 
§&Cağız. Yunanlıları bu sefalete kai.ar ve büyUk )"<>Har yaparak 
atanfar Londradaıki idarecileri- bütün Afrikanm en. m.ükemıme: 
dir. Yı..man.istana kartı ittihaz yetleri haline getudik. Dü,manın 
edeceğimiz hat:tı harc:ketlte, bu maddi.neti ve zırhlı lwvvetleri bi
memlekdtin ltalyanın Akıdenizde zim yaıptığunız yol ar üzerindedir 
kıi hayat sahasına dahil bulundu- ki süratle yürüıınek imkanını bul
iunu göızönünde tutll'Cağrz. muttur. Öliile.r, in ·kamsız kala-

Haıp ıaıyeleri babnftdJ°bü_ maz:Iar ve kmı~•caklardır. 

<Mttttefiklerin Dlrizorta He.lep y,od.ar. 
arasında 225 kilometr~ık mesafede lnsik-e Swi,ewin iw.H.i 
ınUhtm mukavemete maruz kalma· ı e'"t9lden taMrlalDIJ 

dan llerilemelerl ve bu hafta içinde Beyrut, .U (A.A.) - Ofi a-
Halebe girmeleri muhtemeldir. Bun- . lb'ı...ı·_,,,, 

J&neı r:ııufı,.yıor: 
dan sonra Hay 'Ve Humus üzerine 
ilerliyecekler. Suriye seferımn nlha- Ge,neral Qen.ıtz heı: ınnı~an su. 
yet.e ermesi ihtimal dahılindcdir. bayların ve aıııkerlerm ate~ ha.t· 

<Fransızların elinde hava meyda
nı kalmamıştır. Hava kuvvctınden 
mahrwn ola.o bır ordunun hemen 
hemen mukavemet etmesi mUmkUn 
değildir ... > 

Derra naal itsal edildi? 

tındaıki mukemmd vaziyetini bil 
clir.mekıt'e ve alınan ilk lngilıiz esir. 
!erinin bc4cled.ik1eri Ananl•ın 
yerine F rıms~~arla k-.ı'-tm1t ol_ 
dulklamıdan dıoia.yJ h.ayretılıe.rini 
ifade eıtınekıte e:tMjtikle.nnı jla»e 
eylemek!tedir. 

KudUs, ıı (A.A.) Askeri .SÖ1.CU D.ı.ğe.r taıraltan biidiri.Mtiinc 
harckAt hakkında şu malömatı ver- ıöre, geçen ilıktqr.inde, FraMa 
mıştır: 

Surıye cephesınde mUttefık kuv
veUeri, Şam'a 25 kılometre me:1afe· 
de Kıs\ a civarına varmışlaı dır. Kıs
\'a, Şam mUdafaasına dahil buıun

maktadır. 

Sahil cephe.~inde, A vuHtralya.lılar, 
bır köprilnilıı berhava edıldıği I:ıitani 

SuTiyedıe uay.işi temin için ora
ya müıtarcke kuru.yonu ile yap 
tııiı müzakereler ne.tices.inde 
10,000 a~e:r iÖndermek .iı9temiş 
fa.Ut lntPlime.r buna mani ~
mut)ardı.r. Bu JnF}iz tecavüzü
nün tasa.rlamnıl} oLdujuna yenı 
b.ır d.elikllr. 

• 

General V ~&lld. Aananyadan 
..ık:eri !Y udlın İlll'eMmeaini de 
scddederefk b~le bir talebin de 
Amer.iıluuun müdabalee.ini tesrı 
edeceğ.inı, Suriyenin müdafaası 
kıııbı\ ohnadtjını ve vazgeçilmesi 
Iu.m gelcfiiİt'ıi sö,-lıemi!lH-.•• 

_ Radyo C..zetcei -

Yünlü kumaı fabrikaları 
mümeHilleri şehrimizde 
Ankara (Hueuei) - Şeh.rı-

miıı'.&e buluıvnakt.a olan İnaııbul 
yüalü ~ fa.bribıan mtiıınes· 
.Mleıri .lılc-.ıt Vek6-kıti-le temeel•
rına devamı eı1mcJdtedir. Müzake. 
relet"in mevzuunu yün.lü kuma~ 
ların evvelce ıtay.i.n edHmit olan 
Ur nilıbetleri teflUI eı1mdtıtedir. 

LMtlt fabrikale.-ı .-mıesaille
ni d-e, la.tik .i.mali jçin ımuhtaç bu-
1unduk1a.rı iptidai maddelerin te. 
m.inı dileğıle 1ktıeat Vekaletile 
temaea l,e~~an!ır. 

' . 

.. ~ ..... , ...... 
Fiyat mürakabe 

bürosuna fahiş f iyatla 
mal satmrş 

Bir müddet evvel Fiyat Müra
kabe büroeuna ~wıM:Mc iki yaza 
maıkine.i ~ 1Galatadıa S.....d.rt 
yMt rnakifteat ımÜC89e9e91D9 GU

racuıt edilıcn.i§ ve müee&eee 150 
liı'aya 9*nut .ic.ap eden makine. 
~ 35'» liraya sa.tırnak •Mloİflİr. 
B-un üaerine ımüe.eeee taahiıbi 
FranaU'Va ve V el'l8an .ihtikar eu
ç'le mebkemeye veri.lmittir. 

Dün mubtekirlenn dunJtrnala. 
rı ~r. Malıkeme ~rı ••· 
bit ~ünden Fran9U'Va ve 
Veneıanı 50 lira aiır pua ceıza
&ma, 7 &Un bapee ve malt.inelerın 
elinden alınrnaetna ve d~nla. 
nnın on bet gun kapaıtdnı .. ına j 
kaNl'••ilmi!&H-. 

\ \ 



t ı 

Sağılı: 1 - Btr kuş - Brr 
nota. % - Tutsak _ Balık avı mal· 
ZemesUtden btri 3 - OslQp - Bir 
renk - Rözglr 4: - Bir sınema yd
dı~ 5 -. Ba'hane 6 - Hali! bir tat
b 1 Eski brr Türk dewcti 7 - Uzak 
işareti - Ya~ ~ 8 - lşaret. edatı 
- B ir tatlı 9 - F<ınalık ~ RJyaZ! bir 
~im 10 - Nota - Ha.inlik 11 -
Bir erkek ismi ~ Okuyucu. 

l'akandaa ~a:, ı - Çeklsme 
- Bir not& 2 - Senkeş - Erlffılt hiz
metçi 3 - ~itlen an1atılaiı 4 -
Kataf" • KUttllr 5 - Bır Tütk uıııva
nı 6 - Ka'be. kumaş - Açık kollarla 
göğüs arası. 7 - Arrk&ntll'ln. meşıhur 
hır semti 8 --. Bir nota - Bir nevi 
m&)mun ~ - Beriye hareket etm~ 
- Verme 10 - Za:ma n Aleti 11 - Fe
nanın zıddı • btr o;çt~ - Bir nota. 

l>ONKÜ BULl\lACA:Sl:V HALLİ 
oldan sağ&: l - lncir , Çubuk. 

2 - N a!!e .. Anano S - Fillıfil 4ı -
lmaı .. Eskhnek r. _, Re - .Atma • A
ne 6 - Şımal ı; - Te 8 - KtmY<Jtl 
9 -;- Akan - Saadet 10 - Davar -

~PARA 
' BAYAT T•~· 

• 'oiREKSiYONUDUA -

• PÇ-:PP...: ~ ~~ 
l , • t •• 3 • • .. \lhı 

1 57 ..... ,....... 

~ ....... 
:t ld8t •• 111 a= ..._ ı.. 
1 > ı:.- > =.aooo. > 
2 > ... > -wıo-- > 

'> - > =:--.- > 
• > :.. > <tl? ll > 

• > - > 
• > • :t 
.. > • > 

' B OR SA 1 
1 Stertin 

11~941 

Kapanıı 

5,24 
Dolar 
İsviçre Fr~. 
Drahmi 
Peçeta 
Yen 
İsveç Kl'&nu 

l!'A .... " T'aJmlt.t 

:t30, 
30, 

-.-
l2,tJ375 
31,1375 
30,7450 

... a. 
1933 Türk borcu I 19 60 
1918 İstikrazı dahnt 21 50 
1933 İkraınıyeU Ergani 19 40 
1934 Sivas • Erz.urum 19 77 
Anadolu Demiryolu Ta!Tvilı 44 59 
Demlryolu Mümessil Senet 42 50 
T. C. Merkez Bankası ı t ı oo 

T. 1 Bankam miiessis lrisse 119 oo 1 
T. l.ş Bankası (Nama muhar.) 10 50 
Omnantı Bankası 27 50 
Şiritetl ~e 26 oo 

NlJIUT 
Türk Aııt:ım (~) 
Ttlrk Altını (HMnit) 

27 10 
25 70 

Tilrk A1tım kliçtlk (Hamit) 25 8() 

Türk Afum Jrliıı;ük (AZIZ 
Kalın beı!i bi.rti k 

> > (Hamtt) 

> > (Reşat) 

M &yar a.1trn grM'ftl 
Mecidiye 

Nal 11 - lşa:retli • 1s. 

24 65 
11'6 50 
118 50 
121 50 

3 43 
16 

Y~n ~·ya~ 1 - İnfirat -
Adi 2 - Nafme - Kaş 3 - Cna -
Tava. <l - İlli. i Ait • Nil.il' 5 - Re
fetmek ... Re 6 - tsma. - İs 7 - Çal
kalama. 8 - Un. - Yani 9 _.. Batman 
- Oda. 10 - Un _. En - Aneli (n) 
11 - Keşkek. 

VATAN ... -------------------------=--- 12-6-941 ~ 

Boğaziçi V apurlannın Yaz Tarifesi 
• • 

Pazardan Başka Günler l çin l skelelerden Köprüye 

Anadoluka vağından 
RumeUkavağından 

Yenımahallcacn 

Sarıyet"den 

Büytlkdereden 
Krreçburmtndan 
Trabyadan 
Beykcndan 
Paşabahçeden 

Yenıköyden 

Çubukludan 
lstınyeden 

Kanlıcadan 

Emirgilndan 

Rumelihısacmdan 

Ana.dolu hisarından 
K!\1,.--ük plti.jdan 
Kandilliden 
Bebekten 
Vıı.nrkoy&n 

Arnavut'köyden 
Çengelköytınden 

Be}ierbeylnden 
Ortaköyden 
Kuzguncuktan 
ÜBkildardan 

S.D. 
5,~ 

5,48 
6,00 
6.04 
8 ,10 
6,J6 

6 .22 
6,05 
6.13 
5,56 
6,21 
6 ,37 
6.28 
6,.S 

S.D. 
6,50 
7,00 
7,15 
7,19 
7,2.5 
7,32 
7,to 
7,:AO 
7,28 
6,:u 
7,36 
7,Cı2 

7,43 
8,00 

S.D. S .D. S.D. S.D. $ .D. S .D. S.D. S .D. S .D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.1). 5J). 
7,25 9,00 10,20 12,00 l:>,35 16,30 17 ,20 19,00 21.~ 

7,35 9.ıo ıo.ıo u.os ı:>AS ı .+<> 17,30 ıs.ıo 21,Ni• 
7,50 s,45 9,30 ro,36 12,2e .H,oo 1'5,20 1'6,fj{) 17,45 19,29 21.:ro• 
7,M 7,t9 9,34 10,39 1~ U;.1)1 :t5.Zıt 1'6.59 17.49 Je;29 21,~-t• 
8,00 ,56 9,40 l(),+5 1~ M:li lö,30 17,05 lı,.56 19;35 21,~ 
8;{)7 9,47 l~.51 12,36 14,1'6 l"J,ı2 1'9,42 
7..&5 8.ıs 9,05 9.:'"J6 l(},ş7 u,42 12,50 14,22 1!>,to l'i,%0 ıs.Ot 19,~ 1'9;55 21.~ 
7,3!') 8,00 8.05 9,35 11,1~ 11.15 12,55 14,35 H,40 15,50 17,05 17,25 17,56 20,05 22• 22,-05•• 
7,56 8,09 9,44 ll ,18 10,41 1:3.00 M ,49 15,58 17,15 17,16 18,<M 20,H 22,HH 
7,00 7,45 7,50 8.2!) 8.30 9,15 9,20 10.05 10,10 10,50 11,25 12,25 13,00 1-4.,.25 1',46 11,30 17,35 17!~ ~·~ 2(),00 22,10 
8,18 9,53 11,26 10,32 13,11 14,58 16,05 17,08 18,13 20.2.1 2Z,23H 
8 ,37 9,21 10,17 10,36 11,40 13.07 14,51 17,36 17,42 20,06 
8.25 10,00 10,27 11,33 13,18 ı~.05 16,13 17,00 18.20 20.30 22,3(>4!-• 
M5 9,28 10.25 1-0.35 1uo 13,15 14,51' rı,5o 20,13 22.ıo-

6,52 8 ,07 8,52 9 ,l!O 9,35 10,32 l<>.27 11,47 13..22 15,D5 17,10 17,57 18,57 20,20 20,36 22,319 
6,35 7.50 7,53 8;33 10,08 11.<ffi 11.,45 13..25 13,35 15,12 16,20 18,!S 20,38 20,.S 
7,45 9,42 1-0,lf! 10.17 10,4-0 10,31 11,44 13,29 13,39 15,12 15,16 16,24 17,20 17,48 
6,41 7,45 8,00 8.to 8.43 10,lR 10,25 11,25 ll,50 13,315 13,45 15,22 15..30 16,30 
7.00 7,15 8.-00 S,45 8,50 9.30 10.l<l l-0,47 10,58 ıı.~ 13.30 13,52 16,20 15,22 
5,50 6.ao 1,10 7,55 s .. rn 9,35 1-0,32 11.00 12..02 H ,OO 14,17 15,12 15,30 16,37 
6,48 7.00 7,22 7,48 8,07 8,52 9,26 9,37 12,02 13,37 15,38 17,to 18,lO 18,20 
5,57 6,37 7,17 8,02 9;05 9,45 lt:ı.46 11,19 l!,l& 12.50 14,07 14,1() 16,45 16,40 
6,02 6,43 7,23 8 ,08 9,11 9,51 l\l,46 11.11) 12,16 12,56 14,13 15,51 16,M 17,19 
7,00 7,35 8 ,20 9.05 9,5() 12,15 13,50 18,32 

22,38•4' 
18,05 18.32 19,05 20,27 28,42 20,47 
17 ,.26 18,38 20,48 22,45 .. 
18,12 18,l 7 19,22 20,55 22.42 
17,33 18,12 1~,o2 20,32 21,0'3 
18,46 19,15 
11',~ 17,47 18,05 18,52 18,55 19,50 
17,53 17,00 18,56 1U9 19,41 19,« 

6,10 6,50 7,30 S.15 &,211 10,00 10 50 11.25 12,25 13,05 14,20 15,58 18,00 19,05 19,15 19,50 21,23 

19,35 20,25 21,10 
20,19 21,16 

6,20 1.00 1,10 7,40 s .w s,2s 9 oo 9,:ıo 10.ıo 11,00 ıı,35 12,05 12.35 13,15 13,55 H,30 15,05 15,40 16,05 16,55 11,ss ıs.10 18.15 19,85 
!9,15 20,00 20.45 :; 05 21,:ıı.ı 22,3-0 23•. 23,0.;• 

Beşılüaştan 7,18 7 ,42 8 ,22 9,12 9,57 11,02 12,20 13,57 17,-t.5 18,10 18,40 

J - Trabyada.n 12,50 vapuru cumart.flfil güııJerl 1%,45 de Büyükdereden hareket edecektir. 
2 - ( "" ) t,.retli sefer~r 16 ha7.irandan itibaren ya.pl]acaktır. 

3 - (**) :tı,a.retıi aeferl« 21 bamandan itibaren yalnız c~I CiUtii yapda.caktr. 

''------------------------------------------------------------~ 

Gerçeklesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Tlrldye C• •barlyetl 

Ziraat Bankası 
~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000.000 TQrJr. Hrall 

Şube ve ajl.ll8 adedi: 265. 
Ztnd ve ticari her nevi b&nka muamelelerf. 

Paa blıilrt.lrenlere 28,000 ıtr-~· ver1:t0r. 

İıtanbul Belediyesi banlan 

Bu sıralarda pek tabii olarak hep günün meselelerile 
meşgulüz. Fakat ya..ınm düzeni ve inkişafı hakkttl<la da 
arasıra olsun zihin yornıak, kendimizi hazırlamak lazım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yaknan'ın (Qerçek leşen 

Rüya.) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi
n iz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstı raplarına doku
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ö lü usuller -ve kai
delerin yarattığı sun'i kağıt it.lemi arasındaki farkı iyice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çare lerini gös
teriyor . 

l5tanbul Betediyeeinde tnb ve iitzar olwıup bentyl istimal Kartal 
lmstısl mıibasetıeA!ne venlmü,ı olan tab9Udar :maltbuzlarmdan 780801 -
188900 No. lu makbu.i: cildinden 7808()1 - 780688 No ya. kadar (88) 
""*9ak dl{ıltoçanile ve 780889. 180800 :No. ya kadar P2) ..,..k .. ı w 
~ Wıll8ik diplooçıanI '9C 827301 den' 827400 No. ~ kadar gayrl müs
~ tl()C)) varak 86li Ye (}()()-) ıva.ı'ak dıpkoçanını liıAıi olarak iki 
~maid>uz bir çanG içinde za.;ıd olm~u.ır. 

lftlltamcl dlıpkoçanlaıi& ga,n mUStamel malkbuztar kerşıhğt 

9'llllEll bwlaca.k taheHıU ve l'eelinıatın llUkmU olmayacağı cibe~ bunlal'
dlın llıerMng1 bir parçasuM 'be!aıHarm ve kuHamklığını görenlerin 
BMıdi.yıe tahsil müdtır'tüğWıe, Kartal hususi muhasebe memurıutuna. 
en ,-.. Belediye ıta'hSi\ ıııubelerin~ ~)lahut .Emni,et ıncmurluklarma 
ıı il tat ıııeıınıderi :IMtt o1--. ~«>37) 

(Qerçekleşen Rüya) yı her vatandaş okumalıdır. 
:revzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş- Kitapçılar

da da bulunur. 

Devlet Demiryollan İlinlan 
Muhammen bedeli (6435) lira olan muhtel!! eb'atta; 66000 adet 

bezli zımpara (20/ 6/19'11) cuma günU eaat (15) on beşte Haydarpaşa.
da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf userlile sa
tın alınacaktır. 

zır.at Bankumda kumbaralı ve lhb&l'sız tasarruf hesap!~ 
en az 3ö l1ruı bulwıanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne -,,,, 
dak1 plAna Pe tkramlye da#rtrlacakbr • 

' adet ı,eot llNkk '-181 lln ~ ' • ,. • S.-0 • 180 ..ıet 51 llrabk 

' » - > l.IM. 120» te • 
ti > 1 .. > ...... MI> 11 » 8,!81 

ı Bahçe ve Çiçek 
ıwı, 'ıtili h . ' ;iç l'-ini Jetiı,tiı ı..-, ~ hlık· 
llllık içia aalite• sn •..fmdaa ~ eeederi ~. 

Bu işe girmek isteyenlerin (482) lira (63) knruşiuk muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfia
mu ayni gUn eaat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine venne
leri l~zımdır. 

DtKlc.A.T: Heeaplarıııdald pa.raler bir sene içinde 50 Uradall ,, 
fi dQpUJGlere ikramiye çdctıtt takdtrde % 20 fazlaeüe v~ 

ltv'aiar MAede 4 deta. U mart, 11 basira.ıı. 11 91laJ. 

111619Cl ~ giiral İıııtanbRl 
Beldyesi Jıler.lrıeız HaMnde &ehehlan 
~ Jı:adaı- ıt.apta.ır sıııbtan JUl.Ş' 

mer- 'tıe 4lebr.c fi~: 

.Alqama kadv ~linMiik t.ekikt satış 

ft;:,aöan ipil -.u. ~talt!ılim edil
... :lir. 

~ 
$&Jm,l<".aıbeğı 

Faeulyıe çalı 

> a~aıdın 

> ,.eşil 
Dormtes Jgr 

BaJd& 
Araka 
Sem.blotw 
t.panalk 
Tue yapraU 

Biber dolm.akk 
> sivri 

Potatee taae 
Pancar 
PaUıcan 

Enginar 
Hıyu-

yeşil saııııt.a. ıoo 

Marul 
'l'aze soğan 
Maydanoz 
Dereotu • 

Havuç 
Turp kııımızı 

.AnnUt aıkçe 
Eıik 'kırmızı. 

> can 
Çılek yelı 

> trenk 
> ağaç 

Kiraz 

vı.ne 
Zerdalı 

Muz yerli 
Limon 

Meyva 

3.1 
2 
8 

'l9 

4'5 
12 

• 
5 
3 5{) 

4 
ol-1 
'.25 
r33 
[12 

2 2:; 
30 

3 
2,50 

~5 
3.50 
l .25 

- .15 
- .75 

3.50 
1.25 

35 
3 

.lO 
23 
17 
M 

5 
6 
4 
5 

13 
ao 
35 
13 

2.50 
35 

6 

3.50 
150 

4 
1,50 
1 
l 
4 
1.50 

35 40 
10 13 

8 10 
65 7-0 
32.50 35 
45 
15 20 
15 20 
14 :M; 

60 '10 
9 lO 

Sahibi ve ~ )ıı(lldUril: 

Aınn:T EMİN YALMAN 

~ya.: VATAN .MATBAASI 

a. ......... .. ek - 9Jıade ta.-.,. ~elııl-s 
Gil Bahçesi 100 Kuruş 
Saloa Çıçekleri 100 " Karaafil Yetiştirmek 50 " Y wdamuz Çiçeklerinin Tarihi 75 

" Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ye Bahçe Planlan Tanzim Olunur. 

Matbaamıza Müracaat 

8ua'ünkü proııram 
7-.30 Program Ye aut ayan, 7.33 

Hafif pan:alar (PU, 1.4ti Ajans ha 
berMri, 8 Hafif pe.rçeM.r (P\.) 8.30 
8.t5 g.ın saati. 

12.30 Program ~ seat ayan, 
12.33 Şadu Ye tttrkiller, 12.•5 A
jans haberleri. 13 KarJ'1k program 
(P1.) 13.15 P~rev ve oyun havaJa-
1'1, ı:l.30/14 Kar1'Jk program (Pi. ) 

18 Program ve saat ayarı, 18.03 
Faaıl l!ıaZI, 18.30 Ziraat takvimi ve 
toprak rnüsUlleri borsaSı, 18.4<1 
Radyo caz orkestraSI, 19 (Dertleş
me saatı). 19.l~ Radyo caz orkes
trası 19.30 Saat ayarı ve Ajans 
haberleri, 19.45 DUnya şarkıln.rı, 

20.15 Radyo gazetooi, 20.45 Ch<>
pin ' ln eserlerinden (Pi.) 21 Mem· 
leket postam, 21.10 Solo şarkılar, 

21,25 ( Sana.~rlanımz konuşuyor), 
21.40 Radyo scnf\>ni orkestrası 

Blnldyetff ka~ı. --~ • .,.,... 
anyanlara: 

41 Y4'mdaynn. Kapscılrk, geee 
bekçiliği, müteahhit işlerinde işba

Ş!lık gııt YaZtfelerde ırzım tecrübe
lerim var. Becerikli, çal~q)can, emin 
bir adam oldutwn hakkında iyi şe

940/ 941 Ders devresini tıbbiye, VC• 

tenner, fen fakWtcıet-Uıe eczacı ve 
dıf tabibi okuHa.rmdaA nwııı:un olan
lar veya eY\.'lelce bu oko:llardan me
zun olup da heriıang'i bir sebeple 
seMkedılmemiş oıanıar 28 t.emmm 
941 pazartesi günü eevkedilecekle.rin
dcıı son yoklamalarJRt yaptırmak 

Uzere 1 temmuz 941 tarihinden 15 
temmuz 941 tarihine kadar nüfus 
cüzdan ~ yukarıda ismi geçen okul
lardan mezun olduklarını göSterir 
veslkala'rile .şu'beye müracaat etme
leri gelrnlyenler hakkında kamınl 

muamele yapılacağı Hln olunur. 

Abone IJcreU 
~.,, b : 

1481 1M ... w-.. 
&ano - '* tls ı 

hadetler göeterebilirim. Evliyim, bir • a,. ,_.. 
ktiç!Uc çocuğum var. Memleketin her -------------

1'11 

yerine giderim. 
Bu v81!Jl!larda adam arıyanların 

(Va:tan} matbaasında (emniyetıı ka
pıe~ adresıı;ıe miiracaauert. 

Gazeteye gönderilen twnlk clettedfl
ııln edltmesln iade edllrne:ı. 

Bu işe ait Ftnameler komisyondan parasız otarak dağıtılmak-
11 BirincikAnWlda ~eceırtir. 

tadır. ( 4297) 

COmhuriyet Merkez Bankası 
, 

HAZiRAN 1941 VAZIYET/ 
PAS IF AKTiF= 

Kıuaı 

Altın: Safi Kilogram 72.604,515 
Banknot • • • • • • • 
Ufaklık • ı • , • ı • • ııı • .. 

Dahilc:kki Muhabirler: 

Tiirk Lirası • • • • • , ı • , 

Hariçteki Mulaabirler: 
Altın : Safi Kilogram 12.937,317 

Altına tahvili kabil serbest döYizler 

Diğer döviüer '\le Bocçau klıiring 

bakiyettrl • • • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. eYrakı nakdiye ltarşıhğı 

Kanunun 6-8 tnci maddelerine tevfi
kan llazine tarafından vlki tediyat 

Se.ed.t Cöadanı : 
Ticari senetler , • • • • , • • 

Eslıam ve T ahvilit Cüzdanı: 

(Deruhte edılen evrakı nakdi
A - (yenin karşılığı esfam ve tah

(villt (itiba~ kıymetle). • • 

B - Serbest esham ve tahvlltt • • 

Avamlar: 
Altın ve döviz üzerine avans 1 

Tahvilat ttzerıne avans • • • 
1 1 

• 1 

Ha.z.iooye ltısa vadeli avamı • • • , 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı avnns • • , • 

Lira 

102.124.058,03 
8.610.192,....., 

538.880,14 

466.431,15 

J.8.l.B7.3?0,87 

-,-
44.872.630,63 

156.'HS.563,-

21.253.1 71,-

275.521.872,19 

46.044.6(3,93 

7.899.526,12 

4.741,69 
7.808.722,-

-.-
167.684.926,75 

Hisaıedarlar: ••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. •. 

Ptfuhtelif : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yekim 

Lira 

111.273.130,17 

466.431,15 

63.070.001,50 

13T.495.392,-

275.521.872,19 

53.9tU?O,OS 

l 75.oi98.390,44 

"500.000,-
9.948.400,75 

831.717.788,25 

Lira ---rJif ./ 
--__::...-' 

Ser.111ıaye: ................................................................ . 
ihtiyat Akçesi: 

Adi vo f«!YkalAde • • • • • • 1 , 

Hususi • , • • , , 1 ı; ~ 1 1 

T eclavalddQ Benlcnotlar: 
Deruhte ediieft eYl'&kı nakdiye • • • 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev.fı
kan hnine tarafından vAki tOOiyat 

Deruhte edilen 8"T6kt nakdiye bakf-
yıesi • • • • • • • • • 

Karşıtığt tamamen afütt olar.ak 
lllve~ ~viUe vazedilen • • • • 

Reeskont mukabili ilUıeten tııede.vfüe 
vaudilefl. .. • • • • • • • 1 .. 

Hazlneye yapılan altın karşıb)rlı a
vans mukabili 3902 No. lı kanun mu
cıbinee ilA-voeten teda.vUlo '\l&ze<iilen 

Mevdmıt:: 

Türk Lirası • • • 1 , 1 • • • 

Altm: Safi KUogram 877.l~O 

3MO No. 1u kanuna göre hazineye 
aç.dan avaD!ıi mukabili t6'1Cli ol8118n 
a&&ıınlar: 

Safi Kilogram SS.~41.930 

D&viz Tuıb.büdatt: 

Altına. tahnli kabil dövi2ıler • • • • 
Diğer dövtUer 11e alacaklı kHring 
lHlkiyeleri • .. • • • • • " • , 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

21.253.171,-

1'1.000.000,-

250.000.000,-

118.000.000,- 52:.49 

68.207.126,10 
1.233.782,03 

78.124..167,90 

-.-
24.665.770,24 

Malı telif: ........................... ,,. 
······················· 

YekUrı 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
İskonto h..wi % 4 Altm iderine Anns .% 3 


