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Kayseride iki ihtilalci 
bana neler anlattı 

Yazan : Camal BAROAKCI 
Bugün 3 üncü say/ amızda 

Milli Şef 
Büyük bir ·muvaffakıyetle temsil edilen Madam 

Butterfly operasını şereflendirdiler 

İnönü genç ve güzide san'atkarlarımızı tebrik ettiler 
..._~. 12 (T~ - B.r akşam Anklll'a Hal- Jinde genç yıldız. .Mesude He N'urullaih Şe\·ket biıyük 
tlOQa Maidam B~1 OfN'llf&t'll teıru.U edDmlşttr. mm affakıyet kazaınnıl}lar '\·e uzan uzadı~'81 alkış-
.._lldeı -,ıa ctimhuft'elııılmtL olmak üzere Vekiller, l&IUllli}lardlr. Temı;UI müteakıp Cümhurr8ıılml7. ar-
~. p.zetectler. konl\plolnatHc '\'e gmlde bir t.k1k'lri kabul ederek rosterdlkkıri hiİ)iik ırmnaffakı-
~ küttest haaRr ~ardtr. ()pera,ıuR temsi- ~etten delayı kendileı'Jni tebrik etm-,ıenHr. 

Alman 
Şovyet 

' ALMANYA 

TURK 
Arazisinden 

asker geçirmeği 

Ne düşünmüş 

, ne de istemiştir 
1 

ALMANYA 

r ~ 
Türk emniyetini tehdit ve Londra ile 

Romadan 
gelen sesler harbi mi? l 

. ~ . 
Suriyede iler~ İngiliz Ortqa 'rk askerleri çölde yürüyüı balande 

Türk milletinin şeref ve 
menfaatlerine muhalif 
taleplerde bulunmayı 

düşünmediğini isbat da 
etmiştir ~lar.,_ ifade ettiği gaye-

8.rastnda derin bjr uçu
~ var ki bunu doklurmak 
IÇirı ~lerte kan akmast la-
ltfngeJecek. ı 

't ~: A~ Emin YALMAN 

l n~}iz mebuslan, B. Chur
kerı :h_ıll'i sigaya çekmişler ve 
~ disinden şunları sormuşlar
~ ~içiR Girit A&rbini kabul 
'°rı ntt? Bir defa kabul ettikten 
~ ra. da elden gelen her şeyi 
~ tnız mı? Harbin idaresinde 
~ffak okluğunuza emin mi-

~~ill, saedalyeye bağlı 
~an, vicdanı rahat bir dev
~ aclanıma layık <>laeak şekilde 
'i~Plar vermiştir; Girit, tıpkı 
~ -\ln gibi, müdafaa utları
~- bir parçası idi. Müdafaa 
.. ~ çekilemeııdik. Orada 
~kabul etmeseydik bize gü-
~ 4ti tnemleketlere karşı kil
.~ 4üterdik. Yunanistanda ve 
~ müeaaeıe,t ka'bal ;ea.,. 
\..- &aınan kazanmasaJdık Al
~ bugün Suriye ve Irak'a 
>bt bulunur ve lran'a doğru 

16 alırlardı. Eldeki vasıtalara 
~ ~ tnümkün olanı ya,ptığınıı
.. ~llanıyoruz· Başkalannın da
~ı~ Yapacağını :zannediyorsa
~ ış başına getiriniz, fakat 
~ idare için iktidar mevki
~ herhalde sağlam ve istik
~ 8ahibi bir hükumete ihtiyaç 
""-- ır. Bunu hatırdan çıkarma
"'lltı.> 

ta~gi!terede her vesile ile tek
\elki edilen bu nevi münakaşalar 
~de başka memelketler için 
dllt hdır, belki de sözün ayağa 
'trlesine ve birliğin dağılma
llıiUe Sebep olur. Fakat İngiliz 
~Ilı t~nin mukavemete devam 
ltltın esi için bu açık tenkit ve 
)~ akaŞa yolundan başka yol 
'i, Ur. İngilizler için demokra
~ılsa alufılmış bir şekil me
lrtı • bir siyasi oyun değildir. 
~kın iliğine kadar işlemiş bir 
~dır .. Yolsuzluk görürlerse 
~l rırıar, çağınrlar, .t~n~it e
~ er. İkna edilmelennı ıster
~ ~zü bağlı olarak, başkala
b ~ ınanarak hiçbir f edakarlı
bıı toze almazlar. Fakat hakikat 
oı:n için ne kadar acı olursa 
~Un, hazmederler, neticelerine 
~nırıar, şu şartla ki yolun 
~rı berrak ve ümitli görül-... 
~~·gili~ milleti, Dunk~rk'i~ 
~Yesındcnberi geçen gunlen 
~nen geçirince ve Amerikalı 
la.; rıın hazırlıklarına ve karar-
llıa~ bakınca nikbinli~ duy
'ııı ve tali hezimetlenn acı
~a~uvakkat surette katlan-

lJ elbette haklıdır. 
~ °th'usu aranırsa İngiltere 
~ 

1 
hamleyi, mukabil bir ham
~ karşılamak iktidarını g?s
~· ektedir. Son Irak ve Surıye 
t.,~ 1l!eleri buna delildir. Or
~ koyduğu harp gayeleri de 
~~~lığın hakiki menfaatlerine 
~ ll. gayelerdir. 

~. Cburchill ile ayni zamanda 
~1Alussolini'nin sesini işittik. 
'ıtı Y~dan akseden ses. hudut
~1 hır iştiha ve ihtırasın ifade
~~e doludur. ttaıyaya tabi bir 
~e~Ya, bir İtalyan prensinin 
hı; ~altında sözde müstakil 
~e . atistan, ayni çerçeveye 
~~hır Bosna - Hersek ve bir 
~leın~Ya, İtalya hesabına ge-
(~ış bir Arnavutluk İtalyayı 

._ Sa. 5, Sü. l ~ X f.X 

Romanya Kralı M"ifel 

BOkreş 
BÜYÜK ELÇiMiZ 

Rumen Kralı 
• 

yanında 
ıBükrcs, 12 (A.A.) - Türk.i· 

ye büyük elçisi, refik.asile bera· 
~ ~ tu~D öjJ. ,.._ 
meğıne davet edihn.ittir. 

Yugoslav 
komitacıları 

faaliyette mi ? 

Semendre kalesinde 
infi.fık oldu 

Belgrat, 12 (A.A.) - D. N. 
B. biklhiy.or: 

Alman ordusunun· topladığı 
lıa:rp ganaiminin okıonulmuş oldu
ğu bir ıkaımp.'ta vahim blr infilak 
olmuŞtu.r. Munimımat Semendria 
§ohrinin ortaç.ağdan kalıma kale
aW:le bulunuyıooou. Sivil halk a
rasında yüzlerce ölü ve yaraiı 
varoır. Ka:zaıda.n gehir zaııar gör_ 
müşµir. Kalenin büyük bir kısmı 
hasara uğu-am.am"Ştır. 
~ man aSkeri makamları, harp 

teşicili.tlarınm da yaroımile he
mıcn geniş bir kur'.tarma işine baş.. 
Jamıtlarclır. 

Sovyet hu-dudunda 
tah.şidat 

İngilterenin 
Moskova sefiri 

Londrada 
Lond.ra, 12 (A.A.) - Ah· 

nan haber~erden an'la)llldığma 
göre Sovyet kudutlarında muez· 
zam Alman lcuvvetlcri taıhşit 
ed'Nmekitcdir. Bu haberlC1'fo a.Iın.. 
maaı İn:giltercnm Motikovadaki 
büyük elç.is.i Sir Sta.ffurd Cripp8İn 
Lo.ndra.ya ıınuvasalatı lıeberile 
ayni zamana tesadüf etmiş ol
mas• bugünkü Lond.ra gazeteler:. 
nin nazarı dJJdkatini ceibdrnck-te
dir. T<Ctnin e<l.ikl.iğine göre Sov
yet !hudutıarı bo)'!Ul<:a tahşit edL 
len Abnan kuvve'tleri hakikaten 
muazzam kuvvetlerdir. 

Tim azetosinjn diplomatik 
ııiiıııiıllrrid Bewndea ele ~
ter Birliğine kar11 bir taarruız ya
pılacağını anlatan bazı haıberler 

Sir S. Crippı 

'Ve.rifdiğinden baheet1mekitedir. 
Muiharıdr diyıor ki: 
Tahşidat yapıldığının gizfi tu

tulması ve B. Hitle.r'in daha ziya_ 
ele yabancı add-ecüLmes.i lazım ge.. 

(De\"amJ 1SL 5, SU. 7 tle) *= 

Şarki Akdenize hareket emrini a lan Fransız donanmaamı kartı· 
lapcak olan 1nıilter~ Akdıeaiz filoeu pmileri aeyjr halinde 

SURIYEDE \ 

Merce 1 

Ay un 
Zapt edildi 

l AKDENIZDE 

Fransız 
lngiliz 

Be~ in, 12· (A.A.) - Hususi 
muhahirimiz bildiriyor: 

Aşağı.da-ki te\_0faf memirıin ke. 
ş.idesi ~ unda ha.na salahiyet 
ve.ril.ıruştir: 

ALMANYA 

Fransadaa aldığı 

Silahlann 
bir kısmını 
geri verecek 

Suriyedıe.. hür Fnnaız ve İngi
liz kuvvetlerinin iıleri harekatı 
devam crlimckted.ir. İug.i.ltcreden 
gelen haberler mucadelenin, hiç 
bir ~e ~ı olnaa.dri1'H 
~ir. 

Bunun ba$aca &clbebi şudur: 
lngilizlcr Stniyeyi kıan dotkmek· 
sizin ahn~ i9li)oıia-r. Yişi hiı
kfunet.inin ise haırptcn çekindiği 
enlaşılıym-. Vi.şi hUkümeti Alınan 
&-adan icıoriuna~a<iı.r. Halbuki 
eon görii""11Clerde impazatorluk 

/ bölgelerini sı1ahla müdafaa ;d.e· 
ceğini Abnanyaya vaddımJ,ftır. 
AlmaniYa,ya g.Qre, madedc:i ktgi_ 
ii21er Suriyeye taarruz c4Jmifler
dir. Şu hafde V.q.i hükiimeti sila
ha urılarak burayı müdafaa et
melidir. Hatta Almanya, bunUın 
için ımıütareke fUll!arını dcğiştİT· 
meye. zaptolunan Fraruıız silah 
la1md.an bir k?S111ım ger.i vermeye 

1 
hazır bulunduğunu i>ildinnittir. 
Bunun içindir ki V.ifi hükumeti, 
Suriyede şidclet1i mukavemet 
ed~ld.iğ.i.ni, çoık çetm muharebeler 
ofduğU1lu ııöylüyıor. Almanya bu. 
nunla ibifa etımiYıo-r, kanlı mika. 
delelcrc giırişildiğmi görmdc. iati
yor. 

Vişi, lngiltcreye .ik.in<:.i defa o. 
hınk bir protcStıo notası vermiş
tir. Fakat, İınıgiltereye kar.şı harp 
naıı etımiyıor. 

Ask.eri harekata tekaddüım 
eden gün~eroe, Suıiyede Alman 
~ııtalarınm bulunduğuna da..ir 
Lonıdradan ~rilen habel"ler teey
.,.Ut etmemi~. 

_ Radyo Gazetesi _ 

F ramız tebliği 

V.ichy, 1 2 (A.A.) - Fransa 
Harbiye Nezareti $urjycdek.i as
keri vaziyet hal&ın.cla dün ap· 
ğıdaki tebliği neşretmiştir: 

<Devamı: Sa. a. 8ö. a te) /-/ 

Rol>in Moor hiıdiaesinde ne karar 
v~ merakla beklenen 

Ruzvelt 

Amerika hariciyesi 

Robin Moor'u 

Alman 
Denizaltısının 
Batırdığını bildirdi 

Hükumet 
Kararı 
Meçhul 

Vaştng.lıon, 12 (A.A.) - Bir-
1etik devletılcır Hariciye Nezareti, 
Amerikan bandırah Rohin Moor 
vapurunun ~üplheye mahal kal
mayacak b.ir suretlte bir Alman 
denizal\a;ı tarafından hatırılmı§ 
olduğunu 1bildiTmi tir. 

* Londra, 1 2 (A.A.) - At1an-
tikx.e tba.tırı'Lnıı~ olan «Rob.in 
Moor> adındakıi Amerikan va
purundan ilrurtarılmı,ş bulunaR 
yoılıc:ularla rnüretıtebatm bugün 
geç vakit Pernamıbouc"a muvasa
latları beklenmokted.ir. Amerika 
M.lkumeti bu hadise haklkında bir 
hüküm vcrımekıten şiın'd.il.ik .iç.ti
nab etımekıtcdir. 
Tımcs gazetesinin Vaşington 

muhabirine göre, bu hadisenin 
kaaden yapıfmı!I hi.r hücum oklu
ğu tahakıkuk e.ttiği takdirde Ame. 
rika hiıkümetinin nasıl bir karar 
alacağını şimdiden kest.i.r:mek .im
kanaızdlr.Bunun1a beraber 19 15, 
19 1 6, 1 9 1 7 senelerinde göstcril
mit oJan hudutsuz sabrın tekrar 
göeterJlemiycccğ.inc ~e Y'Oik
tuı-. 

HARP VAZİYETİ 

Suriye cephesinde 
Yazan: basan BORAN 

• 
Muharebenin betinci günü bit- ! ıılmaktadır. Bu böı.ecle donan-

ti; bu müclclet zarfında cenupta manan Lübnan sahiline yaptajl ça. 
müttefik kuvvetler 80 kilometre kanna lefebbiisü de akim kal
kadar ilerlediler, prkta da Diri- llUfbr. Fakat İngilizler Beyrut -
zor'a vardılar. Fakat Şam, Bey- Şam cephesine mütemadiyen ye
rut ve Rayak ile buradaki bava ni kuvvetler aevketmektedirler, 
meydanlan henüz Franuzlann Franuz mukavemetinin kırılaca· 
elindedir. Dündenberi Sayda ve it, Şam ve Beyrutun sukut ede
Şam cenuplarında ciddi muhare. ceii fiipheaizdir. 
beler olduğu ve Franaızlann mu. Şarktan ilerleyen kuvvetlere 
kavemet etmek ieteclilderi anla- (De,"8IDI: S.. 3, Si. ı ile) 

Deniz harbi 

TULONDAK1 

Fransız filosu 

Şarki 
Ak denize 
Hareket etti 

Nevyork, 12 (A.A.} - Rcuter: 
Nevyork Times gazetesinin Va

~ington muhabirinin bildirdiğine gö· 
re, V~ndaa g~ haberler, Tou. 
Jon'da bulunan Fransız f losu cüaU
.tr J ııwır ~ Alal•-~ 
~ oidwğu merkezi dedir. 

* ıngil.izlerin şarki Akıdcniz fil.o. 
eu ıjmdi Suriye sahılindc blstun
metba ve sahilden j)et.Jeye:n rnüt. 

(1Jıe"'1MIU Sa. a. Sü 2 de) -/-

Hitler 
Antoneskoyu 

kabul etti 
Romanyada ciddi 
tedbirler alınıyor 
Mooilı, 1 2 ( A.A.) - B. Hit-

ler bugün saat 1 1 de partinin 
merkezinde General Anronesco
yu bbul ~ir. Bu mülakatta 
Hariciye Nazm B. V ~ Ribben
trop da hazır bulunmuştur. 

ıB. Hitler mıül&ic.aitltan sonra Ge 
ne.raol Antonesoo·yu öğle yemeği. 
ne ahkıoy;muştur. 

Roman!Ya d~let re.isi General 
A.ntlonesoo yemeği .mÜtca'kıp Bük 

(De,·amı: Sa. 5, Sö. 6 tıe) -

E.one'hi gazeteciler ttarafından 
A'lmaınyanın ~itnk:iye r.opraklann. 
dan geçme müsaa<ksini 'takp et
tiğine dair Beı!im:le yayılan şa
yjalat' h.mkında salafü,yel\a.r mah 
fiL!ıeırk yapılan .kıonuşmalar ~ su. 
~ı!le bul8.ae. eıd~obilir: 
~an) a lıi.ç lbir vakit Tıür1' 

arazi inden askeri mahiyette 
transkler iorasını ne istemiş ne 
de dii,şün.rnüşfilr. Bö~e bir ihti
mal bir hayaJ mahsufürıtden baş
ka ıbil' şey değiklir. Irak ve Suri-

(Devamı ısa. 5, Sö. 2 de) / 11 

ispanyada mühim 

Bir toplantı 

Türk 
Elçisini Serrano 
Sunner kabul etti 

Serrano Sunner 

Mad.rit, 12 (A.A.) - Stcfani 
ajan&ından: 

Hariciye Nazırı, kelyan, Al· 
man, Portekiz. İngi z, Şıli sefır
J.e.r.ile, Papa·nm vdcilini ve Tür
kiye ma~abat'gUızannı kabul et
mistir. 

Tırhan, torpillenen Fransız 
gemisinin mürettebatını getirdi 

Kurtulan 25 tayfadan biri 
dün sabah şehrimizde öldü 

Ege denmnde torpillıenen FranM z gemiai mürettebatını getiren 
Tarhan gemimiz 

Aıldcl-enizden Karadeoize giden olan mürettebatı san.dana gemi
«.Alı'beırta.> a.dlı lb.ir Fnnsız petrol den ayrılmışlar. Tfukiye sularına 
gemisi, haziranın 7 foci günü sa· gelirken tesadüf c.tıtikleri cTır· 
bahı ~e d~niz.inde hüviyeti ımcç. han> vapuru tarafından alınarak 
bul bir denizaltı tarafından tor- lstanbula getirılır..işlerdır. Müret. 
pillenm~tir. Geminin batacağını tebattan İl.ÇÜ yara ıdtr. Bunllar· 
aalayan ve 25 'ki,iden murellep ciaıı 'birisi şehr.ım~ öhnıiiftür. 
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Avrupada 
20 Senem 

Nasıl Geçti. 
Sefire bana diktirdiği 

elbiseleri gösterdi 

Ekmek 

Hem beyaz hem 
pişkln çıkacak 

Beled1ye ekmeklerin daha p · . 
kin o1ması jç.in yarı;m lk:iloluk yu· 
varlak ve bir !kiloluk uzun ek· 

VATAN -------------~---_.::....;'---:--"~:..;.... _____ _ U.G .. 9u -

ve daha iyi IEt fiatı indiriliyor! Romangaga 11 fyi 
Ü ngiltere Başvekili "r 

açık hakikatlerle do 
11 

Kuzu etine 65 kuruş narh kondu 
Karaman 55, Dağlıç 60 kuruş 

Domates pathcan 
gönderdik son nutkunda demiş ki: 

1 Yazan: Rebia 'ievlllc IAŞOBÇU • me.kler '.Yaptırmağa karar vermi • 
ti. 

Fiyat Müralcabc bürosu dün l pılacaktır. Tenz.ildtlı "Satı~ bu a
tı~planarak et mceelelerinin hal- yın 15 .inden itiba-ıcn :nevkii tat· 
ime çalışını .tır. :Et fiyatlarında 1 • • - • 

Dün ilk ıdefa Romanyaya do· 
matea, enginar, pathcan olmak 
ü"ere yaş 'Sebze sevkedilmiştır . 

Bu~dan ba$a Almanyaya yu
murta, ltalya.ya deri, Macarirta
na palamut, deri. ·barsak, yaprak 
tütün, Romanyaıa balık, paçav· 
ra, Slova;köraya badem içi, İ viç· 
reye kitıre dtmak itte re 2 7 3 bin 
liraltk ihracat yapıhnmır. 

«Dahi,\ iri iş görecek bir ~ 
kasını bulabileceğinize eJ1'lİt15e
r:ıiz: hükumetin çekilmesi liıııı1'' 
dır.» 1~ Bu cümle, samimi bir de" ., 
adamının ağzına yakışan en "~ 
vetli cümlelerden biı-idir. 
demektir ki, bizden iyi i~ ~ort' 
cekler varsa onların yeriJtl 

Telif ve tercüme ha1'kı tamamile mahfuzdur 

-58-
o ev 'bırkaç dostunu tanır, se- ı ki dağlarda uzun yUrUyUşlcr yapar, 

\ r. Ocld kleri zamarr bayram yapar arkalarnnız.daki torbalarda taşıdığı
\ c sonra da IClt!cn elınt de verirdi. mız yomekler'ı kırlarda yerdik. Hele 
Kapı çalınınca bir kere merak ve te Dıdon, bu gezmelerin ba.ş davetlisi 
li.şla kapıya :k°"ar. tanımadığı idi. Onsuz hiç bir gezme yapılmazdı. 
adamlara hiç ala.ka gôstermeden çc- Fa'kat onu ezdirmek için pek çok 
k.lır giderdi. Tekdir ve tchditk ona teYltt le t edlltnll. 
hiç bir ş y yaptırılamazdı. O sev- vı 

diklerini kendı seçen bir mah\Clktu. Bir akşam Uzerl yUzU gözil kar· 
Bu kadar azametıle beraber neşesine ma k~ heyecan içinde Alf Ka.· 
de olçU yoktu. Oyuna başladığı vakit gerah geldı. Bfrkaç S&nlye sUk~t et· 
sokaklan da evi de tUst cderdı. tı Sonra hiç bir mukaddemeye lü· 
Alfred Kagcrah bıze geldiği vakit zum görmeden: 
mutlak beraber saklambaç oynarlar - Rebfa, dedi. Ben mahvoldum. 
dı. O her yere !benden evvel davet Bankadaki bUtUn par ı rı at k~· 
olur mi6afıı1ikte evvela. Dıdona mah larında oynadım bir anda Berlin, 
sus yapılan yemek listesi okunurdu. Pans, Londre. at yarışlarına bUyUk 

Bu neıı,ıell gtlnlerdc bir bayram gil· paralar yatll'dm1. Birden 'büyük bir 
nU bizim sefarete glttığim vakit ba- servet yapı.p rahat y amak istiyor· 
yan sefire: dum. Fakat bugün hepsi gıttl. 'Bel

- Efendım, dedi. GUzel işlerinizi ki baŞka turtU kurtarırım diye Mr· 
lşrtıyoruz. Bize onları ne vakit gös· kaç yerde atumar da oynadım, giden 
tcrcceksıniz? lcı·I kttrtaramadıktan m da boğazı· 

- ECcn<flm, dedim. Sizı t&tmin e- ma kadar borca battım. Deli olacak 
decck :kadar büyUk işler yapmıyo- bir haldeyim. Yordiso bunla.re s<ıyll
nım. Fakat eğ r tenezzül buyurur yemem t:ıena olan btltUn inanını kay
da teşrif ederseniz bU~'IÜ!t 'bir ıltifat bederim. Alman dosUe.rıma dıı. bun· 
etmiş olursunuz. dan bahsedemem, şerefıml kaybede· 

- Siu zahmet: olmaz.sa bir g\in rim. Sızinle istişareye geldim. Ben 
birkaç model bm-aya gönder6entZ 9tmdi ne yapayım? 
olmaz mı? - Çok fena etmişsiniz. Dedim. 
~ ki ·· le emrc:ıdlyorsumız. Fakat bunu Yördlsten saklıyarak 

peki efendim. YaT n 4bh'k ç model bu işin içinden çıkamazsınız. Yördls 
getireyim. ı o kadar iyı bir kadındır 'ki, sizi af· 

Ertcs1 yeni se!lre bana Hô feder ve 'bo~annn.ı chı. o ödeycl>llir. 
....,,,.$91-tm!'kcn, :lci.aftbulda orveçtcki Hesinden para getirtir. 

inde bir a~ıye - ~ benim vaziyetim müthiş 
diktirdiği eıb· · de göst<ırdi. bir şey, dedi. arınun bankadaki bil· 

Bayan sefire ~m elbiselerden tün bir ev parasını mabvettım. BI· 
pek memnun giirilnüyoniu. F.akat hrsfn ya, Yö~is evine ne kad:ır bağlı 
mUtemadiycn prova için or~ git· bir kadındır. Kaç e nedir kendımize 
mek beni gok ıkıyordu. Doğrusu O- mahsus bır ev sahibi olmak onun bil
t.ekil r beni :biraz ışmıartmı.şhımı. Gıv tun saadetini t.qkil ediyordu. Bugün 
hba. bit' satmak ~tn .a.yağa. ka.. cebimde yi.iz mark bıle kalmadı. Ben 
dal" gitmek iç lıOıfUIM. gitmiyordu. ona. bunları aın.'111 anlatırım? 
Faka.t ırc çok naztku. Bır g:Un - Yüz iki yUz mark bulmak kolay 
UU!a.tıarı arMll1d : dıodim. t~e size vereyim. Geçen se-

- Hannnefcndi dedi. Bitiyor mu- no Yördietn b na yaptı~ yardımlara 
unuz? SiZ1 Meme ~ yazdım. lm!kabil ekmeğtıTdn yansını stzc 

Berllnde de l:kbırl Hanım t;'lbi ufak verme:ı:scm kendi naumncta kendimi 
tefe'k diktirecek btr Müslüman bul- alçalmı., göreceğim. Fakat korkuyo
duğunm h vedun. Annem böyle rum kı, siz Yordisten gizlıyerek yine 
şeylere çok mcmnua olur. oyuna devam edeceksiniz. Bana öyle 
Sefırenm Rt.if1ı'bna t*1tkür et· geliyor kl. bu ipt.il sizde kökleşmiş 

meklc beraber bruıun, pek yerinde bir Kıyat oh1t • 
sarfedilm ' mı du;ı."dwn. Ken· 
dl kendıme: 

Bu ekmekler Belediyece tet4İk 
olunmaktadır. Bundan ba a ek 
meğljn <laha beyaz olması iç.i~ 
Belediye Ofisten ıyumuş k buğ· 
day i tcmiştir. Bu aurct1c ekmek 
hem p~in ıhcm ıde 'beyaz çıka· 
ca:ldhr. 

Çorapçılar sanayi birliğinde 
toplandılar 

Dün çorapçılar Sanayi Birli· 
ğinde toplanmı•lardır. Toplantı· 
da İtalyaya zeytinyağı ihracı mu· 
kabilinde çorap ipl.ıği iılıal.i .iÇJn 
Vilayete miiracaata arar ver· 
mi:; erdir. 

-0---

Belediye kimyahanesine 
getirilen gıda maddeleri 
Son lbir ay zarfında gıda mad

deferfoin ıtakşiş olunduğu iddia
sile Bdediye kimyahancs>nc -ge
tirilen maddelerin bir kışmının 
b.ozuk olduğu anlaşılmı~ır. Geti. 
r.ilen 129 eüt nÜ'munesin.dcn 12 
si, 25 -gazozdan 1 O u, 11 mcmlba 
8\lyundan 2 si, 2 3 francala unun· 
dan 1 i, 24 ckımek unundan 2 si, 
198 ekmekten 33 ü, 16 francala. 
dan 1 j, 22 makarnadan 3 ü, 14 
şekerlemeden 4 ü, 6 rcçddcn 
2 ei, 40 çikolatadan 1 7 ', 56 
zeytinyağından 5 i gayl"imuvafık 
görülduğündcn bunları <SStanlar 
hakkında takLbaota ıba lanılmı.,.tır. 

-0-

Basın Birliği 
azalarına 

Tıirk B&!ıın Blrilğl btubul Mın· 

tallla5ı Rei llğlnden: 

Mıntaka kongresinin 13 haziran 
1941 cuma gtlnU (bugUn) saat 14 de 
EmtrfonU Halkevl alonunda topla· 
nacağını, hesap ve muamele, bUtr.e, 
dılekler encUmenlerınin raporlarını 

müzakere ile idare -heyeti, ha.ysiyet 
divanı azaslyle umumı kong-re mu· 
rahbasları ve yedeklerini eeçcccğinl 
sayın erkadıı..şlarımıza 'hatırlatır, ha
zır bulunmalarını rica ederiz. 

Eon giiınlcrdc ıgörülen fa"lalık na bıka gırecek ve daglıç ıle boyaL 
zarı dikkate alınarak bu fiy tlar: karaman 60, "araman i~c 5 5 ku
dan ofr m.ktar indirilme i karar- ruŞan fazlaya satıl~acaktır. 
la tırı~mıştrr. Kom· yonun var· Bundan ba~ka kom· yon kuzu 
dığı karara nazaran et fiyat~arın· etine de 65 kuru~ narh koymuş 
da 5 !kuru§ :ka<Jar bir ıtenzılit ya- tur. 

S4TİE DAVASI 
Müddeiumumi suçlulardan bir kısmının 

cezalandırılmasını istedi 
Uzun za.:n ndanıbcri devam et· 

ıınekte olan Sat.le dava ma dün 
de İstanbul birinci ağırceza mah
kemesinde lbakrlmağa devam 
edilmif!tir. 

Dünkü cc?scde Müddeiumumi 
muavini Ztya Yazgan mütalaasını 
~öylemİ.§'tir. Ziya )'~an Yusuf 
Ziya Önişin alnn .rmıameleeinde 
hiç bir rapora iatlnat etmeden ve 
asıl raporu yırt.ıtırara'k yeni \bir 
rapor ıtanzim cttıird1ii ve Veka
letin iğfal ediLdığini ve 250 b;n 
lirahk fiyatın YU6uf Z.Lya tara· 
ftndan Jte:bul edldiğini ~]edik
ten sonra. kendisinden evvel id
dia makamını ~l eden Übeyt 
ve Ba müddeiuımumiliğin müta
laasının d.a ayıni urctte t.tt.elll et_ 
tiğini, :kendi~inin e.ski hlep\eri 
taav.ip ve ;yıikısdc Mahdtemei T cm 
yizcc itıtt1ıaz edilen kararın hu 
noktalardan euçl'ulu akynine 
!!adır oıkluiunu eöyc.d~ıdten &Oflra, 
ezcümle demiştir ki: 

c:- Bunun içindir &r.i Yu5uf 

Ziya Önişle Tahir Kc.v'keb ve 
Neşet Kasımg;Je sah.tckarlık ve 
vwfey.i e.ulis6mal suçla.rmdan 
dolay 1 mah ~umiyet talebine ve 
bnail İsa ile Sadun Galip hak
la:rındaki aleplere de i tircı.k 
ederc.k mez!kur Dcnizbank idare 
meclisi azasından i:ıulunan Ce
mal Şahingiray, Sedat ve Ziyanın 
beraetlerine karar verilmesini ta. 
lep ederim.>> 

Mü:d,deiumuminin mütalbsın. 
dcı.n sonra Yueuf Ziya Öni~ mü· 
talaaya itiraz e~mi§ ve Müd'dei
umuminin alım ımuameles.inin hjç 
bir rapora i tinat ctmediğ; hak· 
kında i mütalaalarının doğru ol· 
madığını, çünkü binanın satın a· 
lınması için Neşet Kasımgil:n ra· 
porunu idare medl:i~ne göa:terdi
ğini ve bundan eo-nra &atın alın
ma ımuaıneleşfoin yapılıdığını aöy 
1 erni~:t.ir. 

Muha«emc auçluların müda· 
faalarmı hazı.ifamafarı için 3 ı~. 
~-nµz peırşem'be ıg'.ıinü saat 14 e ta. 
lik edi:Imi,tir. 

Her büyük sanatkar gibi lostracı Ali 

ruhi hadiseJerin tesiri altmda imiş 

B. Hitlere bile bir mektup yafmış 
Bundan uzun ırnüdidet 

Bey.oğlu~a Büyu1tzlbada 

evvel Konscrvatuard&n çıkaTıJCiığı bir 
strada Berlin Konscrvatuarına &• 

lımnası için Alman .devlet reisi 
Hitler' c ıdahi bir ımekitup yazdı· 
ğını eöylemi~tir. 

--o-

7.000 sandık 
çay geliyor 

Bağdaıl!ta ıbu~unan 5000, Bas· 
rada ık.alan 2000 bin aandık ça
yın pdc yakında şehrimize getiri· 
leceği haber ahnm)Ştır. 

75 ton çivi geldi 
Dün ,ehrimize 75 ıton çiv~ gel. 

mi~r. Bu çiviler Fiyat Mücakabe 
büroau tarafından Vckaletloere ve 
Anadolu viliı.yeblerine ıkilosu 75 
kun.ı§'l.an tevzi edilecektir. 

-o-

Ofisin elindeki kahveler 
Of.isin C'tinclc lhu\unan kahve· 

ntn ıtevzii haklkıuda Ticaret Ve· 
kaletinden henüz bir emir gel· 
memi;<tir. 

Bu kahveleri kat'i bir ~kilde 
k>min dağ>tacağL malum değilse 
de, Vilayetin önilmüzdck1 hafta 
bu tevziatı yapması !kuvvetle 
muhtemeldtr. 

-o-

Halk tipi ayakkabı 
Evvelce ıbildirikn ha k ayak· 

kah•la-rının fi.Yatları ayak'kabı 
malzemee.inin )o 1 5 pahalanma
sı yüzünden. 660 .kuruşa satılma 
ian~anilım kalmamtitır. 

Fiyat Müra.kabe komisyonu bu 
mcaele hakkında paza.rteai günkü 
'L:oplantış.mda .kıonu~caktır. 

-0---

Bir muhtekir tevkif edildi 
Sultanhamarnında, Çiçeıkpazn. 

rında ç.ivicil k !}'apan Yagye 
bundan bir müddet evvel ıhtikar 
atJ&ilc Adliyeye venlmi§ti. Dün 
ba la.nan .d~rumlaSJ ıso.nunda 
Y gye .&inci asliye ecza ıınahke· 
mesi kararile tev'kif edilmi,tir. 

-<>---

Sokakta 3 aylık bir çocuk 
bulundu 

. '"' alması memleketin ıeıametı ı dl 
hıdır; eğer yoksa bırakınıı d> 
biz: İ§İmiz:i görelim, çünkü b&J 
memleketin selameti icabıdıt~ 

Franısızların bir darbın'let iir 
vardır: «Da.ha İyi, iyinin el ~ 
manıdır» derler. Her şeyi ten!'11, 
de merakh olanl~r hayaller;d 
deki «daha iyi» nin, iş gö~ ·, 
ise ortaya koyabildikleri (ti>" 

nin taraftarıdırlar. 

Tabii bir şey 
B ir gazete, «haber v~ 

diğine göre İtaly~ İe
kerleri Atinaya doğru ı.ıer d' 
mektedir. Bu kıtaat Atıı:ı• 
Alman 85kerinin yerini ala~ 
tır» diyen telgrafın üstüne 
bat lığı koymll§: 

«İtalyan askerleri muhareııe; 
siz: Atinaya ilerliyorlar, ı\lı11' 
kıtalarının yerlerini alacakl•''ı-

Vakıi. gazetenin bu baflılı., 
kasdctmek istediği manaY•ı > 
ni AtinayL Yunanlılardan :; 
harebe ile almağa ınuv~ 
olamLyan İtalyan askeri ~ 
ayni şehirde Almanların >' •• tle> 
muh.ar hesiz alacaklarını &" 0r 
mek istediğini ıuılamıyor b'r 
ğiliz. Fakat ne de olsa, bu ı~ 
lık biraz tuh f oluyor. lı-1' 
İtalyanların Yunanlılardan eJı11 
bede ede alanındrklan bir f Jıij 
harbede ede Alnumlard•0 

alamıyacakları pek tabiidir· 

Acaba siz ne dersiniı? 
Bir yabancı m~ 

gözüme ilİ§ti: dl' 
Para hakkında, 18 y•~ııı ,,. 

kiler: «Çok para ka:tJl11~ 
ğım»; 30 yaşındakiler: «ı; ~ 
daha fazla p r m olsa!»; ~' 
yaJındakilcr: «Para nekad,r r•· 
lazım!»; 65 yaıındakiler:~ 
ray ne lüzum var?» deri >"' 

- Setıre Hanımcl'endl, yalnız, <U· 

fak tefek dikecek> bir mtislüman ol· 
madığ'mu tspat edinceye kadar di· 
k1'}erinc fasıla vers m hiç fena ol
maz, dedbn. 

- Evet. ATa srra oynardım, ama 
böy~ blı• del!llk yapmam tım. Bah· 
riye mesleğini terkettiğlmdenberi - s r o ı ? 
yaptı~ım iflerl sevmiyordum. SML , 0 UY r ar • 

arap 

Şctaretin evfode oturan Nazırjye 
adınd~kj evgilwni öldürmek 

kaıtdi\e yaralayan loatracı ve 
Konscrva'luar ıtadebeeindcn Ali 
Sonadın vekili dün müdP.f aa•mı 
yrı.pmı§'tır. 

Bundan sonra mijcf f aa ına 
devam eden vekil, müc,k'kilinin 
Nazmiyeyi kudcn yaralamadığı· 
nı ilave etnıi~r. 

Dün E.minönünde Şirvanizade 
caddesinde ıSOkak ortasın.da ıteı· 
kedihnis üç aylık 1bir çocuk bu
lunmuştur. Çocuğun anası aran· 
mışsa da bulunamamış ve niha· 
yet "üçük yavruya Fatma adı ve 
rilm4tir. Çocuk kim eeiz yavru· 
lar kırcşine gönder.ilmiştir. 

Ka~nlar hakkında, 1 S. ,r 
ıındnkilcr: «Kadınlar be~~a~ 
laımyorlar» ; 30 y tındP ~ 
«Kadınları anlamıyoruın»; ~ 
yqındakiler: «Kadınları ıı;aer 
anlnyorwn»; 65 yaşındıL 0rt 
«Beni kadınlar ne iyi aııl•>' 

Bitm~ dlkişlcrl kendıstne gönder· 
dlm. Yeni ba.Şlsnacak birkaç şey i· 
çln 'bhl t>ahane bularak müteaddit 
telefonlara ra.ğm<ın tnnnasebetl kes· 
Um. Bununla. beraber bu hareket, be
nim resmi gUnlerde 6efarete gitmeme 
\'e kart bırakmama mflni teşkil et
medi. 

Ben işlerimden memnundum. BU· 
tUn fırtınalara ve dalgalara rağmen 
hayat damla. damla yUksdiyordu. Ya 
zık ki şımdi de dosUarun Kagerah 
lafın uğradığı saremtrlar bana çok 
ttzUntU veriyordu. Yördisln bazı defa 
gözlerinin etrafını kızarmış göıilyor· 
dıım. O, hayatından hiç kimseye şi. 
kA.yet etmezdi. Kendisini dünyanın 
en mesut bir kadını .gtbi gösterirdi. 
Kendi kardeşleri ve annesi de onu 
öyJc bl!lrdı. 

Bir za.mandanberl bu melek gibi 
sabırlı kadının hayatında. bazı gizli 
UzUntnıcr olduğunu hissediyordum. 
Bunu merak etmek de istemiyordum. 
Fakıı.t garip bir iMttise benı ~u karı 
kocanın ha.yatınd::ı. UçUncU bir şah· 
s yet mevkllnc koydu. 

Alf'da a.t koşularına karşı derin 
bir iptilA. vardı. Hiç blr pazar koşu· 
!arı kaçrrmuı c\'dc oturduğu zaman 
da elınden koıJU :gazeteleri dUşmez· 
dl. !!Jkser1 pazarlar koşulara ilçihnUz 
beraber giderdik. Fakat Yördis at 
koşularından hiç zevk almıyordu. Bu 
nun yer'inc GöUnglcrln bahçesinde 
oturup evczelik etmek ona daha 
!ğlencell geliyordu. Gdtlng, Al!'ın 
n ıyı arkad~!arından bUyUk rUtbe· 

de ~lr bahriye zabiti idi. Hem kendi· 
si 'hem de ~ yUksek terbiye görmüş 
en iyi ailelere mensuptular MüsyU 
GöUng birçok ehcmmlyeUl ıvazlte

lerden sonra nihayet amiral olmuş
tu. Sonraları da; Kici şehrine kuman. 
dıı.rı tn.yfn cdJldl. 

o zamanlar Beninde hUkümetln 
bahriye zabitlerine tahsis <ıttıği bah· 

ı 
çcli evlerin birinde oturuyorlardı. 
Madam GöUng Atman kadınlığına 

1
, haklkatcn teref verecek kadar mü

kemmel bır kadındı. Ara srra g1lzel 
lırler de ~azar. Ruhundaki hassasi-
·ct eı; inin tanzhninde \ 'e her hare

ketinde sötu!UrdU. Bann 'karşı çok 
y kın bir al ka ve sevgi gösteriyor-
lardı. 

Ç',ok defa., Gölingler ve Ka.gcrah
lar bcp beraber Vanze'nirr üzerinde· 

işlcrdcld insanlarla. blr tUrlU anlaşa· ı ıııııı.. 
ınıyordum. Belki bu benim, cenubi ' 
A.merlkada. ~duğumdan ileri gel!- 1 Kıı.Iamı~ta. otuı<an bir okuyucu· 
yor. Ben memleketime geldiğim va- muz yazı.) or 'e diyor ki: 
kit on lkl yaşımı geçmiştim. Bahriye Ka.lamı~ koyunu ~enell.)en 
mesl$nl çok vdim. Mektepten çı· kwrtf;IŞ bir mezbele halini alıyor 
kar çıkmaz. Kayserin bahriyeli oğlu ,.e. buna. ktrnse clıemmlyet '·ere. 
Prens Adalbcrt'ın yaveri oldwn. Ha- ~ meşıuJ olJnu.}or. Kedi, kôııck 
yat: gilzeldl. O vakit bir tek arzum hattlı yunus balı ı leızlcri bile bu· 
vardı. Beni anlıyan bir kadına mahk ııadan hallim ı;eçme:.lne m nl 
olmak... ohnaktadır. 

Vekil müdafaaeı eenasında A· 
linin her büyük :eanatkur gibi 
ufak ruhi 'hadi&elcrin te•iri altın· 
da kaldığını aöylem~ ve hatta 

Bir muhtekir Adliyeye 
verildi . 

Sarıyerdc bir ütüncü iboyalı 

Ali Sonad da ımüdafaasını ya
parak beraetini ietemi tir. Muha. 
keme karar verilmek Ü:t~e talik 
edilmiştir. 

Ekmek bıçağı ile dolaşırken 
düştü ve öldü T.AKVİM 

13 HA.ZlRA=" 9U 
ClI:\IA 

derlermiş.. o'' 
Atk hususunda, 18 yaf~. 

kiler: «Sevmek ... » ; 30 Y ~· 
da kiler: «Sevmek ve te St' 
~ek ... »; 45 y ıındakiler~ 
vılmek ... »; 65 ya§ınd lef 
«Kendim için sevilmek» det 

miş. .?' 

- Peki noiçln bahriyeyi terketti- Bum ya'kın e\ler !;Ö(llerinl 
nlz '? bur,a~a dokmcktccllrler. lllllkııı 

- Onun dıı. scb bl •;ardı. Donan- ,.e tıllha.!!sa bura halkının d1>laşa-
ma.nın şe!ı Amiral o zaman lıarpten cağı ~egCıne muhit olan kumluk 
ıonra lngfttereye verilecek Alman ve çocukların girdiği di!niz ~ok 

0ıpiT-to.nun ltilo&unu 50 :kuruş ye· 
rinc 200 .kuru.fil &atmak surctilc 
ihtikar yaptığından fjyat Müra· 
kabc büroıu m~murl!an tarafın

dan y.e'1c~lanarak Adliyeye veril· 

mi§tir. 

Gıtılatada :t'1ccat.ibcy caddesin
de 35 1 numarah Muradın kah
vcs.indc yaıtıp kalkan Cez.m.i oğlu 
lbrahim Z~ü. ıdün odasında 
elinde ekmek brçağilc yiM"ürken 
birdenbire ayakları &ıahya takıl
ın~ ve yere dıü§müştik. 

AY: 6 • GU!'I: 164 • Hrı.ır: 39 
Rl'l\ll: 136'7 - MAYIS: Si 
U1CRl: lStie - CemazleleH~l: 17 

VA1'.İT ZEVALİ EZANİ 

itte insanların hayatındıL ~ 
him roller oynay n üç şeY ~ 
kında bazı sözler. Yaşınıı.a "" 
kendi dü üncelerinizin bU11 jııit 
uyup uym dığını kontrol ed 

filosunu benim gotlirmeml emretti. plı.tır. 
Bu emir benim hislerime son derece Alak.ıutarların ~uz nıe\'~lmlnhı 

GÜNEŞ: 5,28 

ôCLE: 13,H --o--
zıddı. Hnyntımdan çok sevdiğim ge· ~.langı{·ında bu t,l ele olarak 
milerlmi elimle dl.L'µnona. teslim ede· :halletmelerini ''r. hlze r hat n Altın fiyatı yükseldi 

ÜÜ§erıkcn ekmek bıçağı Züh
tünün !karnına ·batımı~ ve Zühtü 
ağır ıurette yaralanmıftır. Hasta. 
neye kaldırılan yaralı. al<:iığı :ra· 
ranın tesirile ö1müptür. Adliye 
doktoru Hık.met Tümer coeeıdtn 
defnine ruhşat vermiştir. 

1K1ND1: 17,15 

AKŞAM: 2M2 
miyccektim. Gemilerle ıııeraber kcn· temfz bir ;)8Z ı; rtmıelcrlnl bek· 
dbni de yolda batıracağımı amirale llyoruz. 
söylediğim ''aldt o: <Demek, dedi. \., ___________ .,, 
Verilen emre itaat etmiyorsunuz. Bu 
nun ne demek olduğunu bilirsiniz.> 

Altın fiyat'\arı dün tbir miktar 
yüksclnUştir. Rc~adiye alımı 
26,85, ıkürse al'tın 339 kuruştan 
sa.tılmı§tır. 

YATSI: 22.H 

İMSAK: 3,08 

cEvet amiralim jblllyorum. Bunun l· 
çin de mesleğimden lstrfa ediyorum, 
dedim. lşte o gUn b hrlyeyi tcrket
Uın. 

(Arkası var) 

- Tabii olurum. 
- T ,ckkllr ederim. O halde artık otomo· 

blll ben kullanaymı. Yol dar ,.c ka.rma ka

rışıktır. 

R 11 ttlraz etmeden ~erlııl ona 'erdi. Ro· 
da. çok maharetle otomobil kul'9.1u:yordu. 
Bir ~e)·rek kadar çaprn ık yollardan g"lttl
ler, RoU.nı.ıı bu tenh$ 'e uak şehirde yol
ları bu derec·e iyl hllıneı>lno RaU )ıayret f't· 
ti.. Haya.tının blı3 iık btı• kJ mıru Ca~·ka. 
awında g~lmll oltluğu halde tnıtıterede 
her yeri n" iyl bUlyordu. Nlhn)et yol geni~· 
Iedl. B~r demir ııarınaklık ka~ılarına çık• 
tı. Arap ınin1*f t.arz.ınd& büyiık blr e\ in. 
önünde idiler. 

YEŞiL GOL 
Açık hava 
temsilleri 

Beyoğ1unda Ha!kcvi Temsil 
şubeşj yaz ıme'VGiminde ehrln 
muhtelif meydanlarında ha1ka a. 
ç&!ha.va tem~illeri ~crmeğe kuar 
vermiş.tir. 

İ1k teımil 14 haziran c1.m1artcşj 
giinüı aaa'l 1 7 de ı.Bey.oğlunda Şiş
hane .ile ıKasunpaşa arasında 
Aşıklarmezarlığı namile ımaruf 
mcyıdanda verilece:k:tir. 

Haitevi burada vereceği ilk 
temsilden eonra her euımArtC$i ve 
pazar ~in ıcl.iğer ımey:danların· 
da mu'htıcdif ıpiyeJler tem il ede· 
cck'tir. Tem.sif herkese açıktır ve 
parruuzdır. 

---o-

Belediye 6 hasta nakliye 
otomobili satın alıyor 

Belediye Beyikıoz, Sanyer, Ba~ 
1\m1köy, E~. Kadıköy ve Ada· 
lar kazalarının lher bhine tnhsıs 
edıunck üz.ere 6 'ha ta nakliye o· 
to'm:obıli almaya karar vermı~tir. 

K,'apıyr ~aldılar. Kecaman blr 11e11.ct kapı· 

l, ~tı. ~ofııda dört ta.ne zenl"I da.ha. duru· 
yordu. Hep hUnnl'!tle Roday, eUi.mladıla.r. 

Ve salona aldılar. 
&da eldhcnlerint !;ıkaru'kmı RaU .)·avaş 

5e5le: 
- Parıııağıruu'a ;niş n halkıt5ı yok, dik· 

kat! 
Dedi. Roıla ı;illere.k ol elinin pam1ağında

ki ince alltn halka;) ı göı;tererek bordu: 
- Bu nedir'! 
Rn.lf, tam hlr daha ımal oracal;ı zaman 

ka~n bir kllltlf6 perde .kalktı. \.'p, bir kış bah
~( gôrUııdU. Hunııla garip Nmkte ırhllerle 

dolu bir a(;aç \ardı. A~ın yarundn. da Ca
ron d~onlu. 

Ralf, oa •h bo~a resimde, fi«>nra. af>&l'tntan· 
da gördü@ m lez gen<'! derha.1 tanıdı. A· 
dam nuz.lk \C taUı bir le dedl ki: 

- Nasıls:ıwz, .. llstcr BrlrU, güllerim gü-

Yazan.: Ro:r Wikera - 39 -Çevifoen: Rcuan A. E. Yalman 

zel detll mi? Bwı.lar çok tıadll' bir cins cül· 
dür. YatnrL ıcıa.k meıınleketlerde yetl,tr. t
imlcrl kader giiller~ir, değil mi Roda 't 

xxxıv 

GVZEL lNEli 

Kader gilllerf !.. Demek ki b• ıa..rip gfille.
rin ismi hu idi. Raif, cöıUnü bunlardan ~,
!runııyordıı . Kader gülleri ... Ne kadar msa· 
nın .kaderi bu ciillere ha.f lı bulunuyordu. Ro
d.a, 'Rolden, r.oıva kendh;I. .. Hepsinin ksderi 
bu gilllerln, hu zehlrl( güllerin tesiri altında 
idi. Pakat hu yabanı·ı neden Roda'yı 1 mlle 
~.<lğınyordu "! Hiddetlnl ıizllyerck ev sahibi· 
ne cevap \erdi: 

- Gut l~in garip ve hm~ hlr blın. Bu lııim 
hele kllf'mıın pt'k ho,un& gitti. Değil mi, 
Roda': 

Roda ile karı kf)(.• rolii o~namAk hn~urıa 
gldtyordu. Bu M>z. genç kııın hoşuna. ııtm~ 
olacak id, kızardı 'e delJkanlımn yUzUne 
tattı tatlı baktı. 

Raif yan ıözle carron• hakıyordu. Adam 
'.\erinden kımılı\anma.mı tı. YUıu. t>llf'!rl hftre· 

ketslıdlt omuzlarının ~oJanw, bir hali urdJ. 

adecfJ ..... fllr& kederli cörJerJe Roda'y.a ba
kıyordu. Bu eletnll bak"ların derin blr kin 
de ctzledtıt belli klJ. 

- Sizi ~·lenmenlzden dolllı.Yl tebrik ed~ 
rim, Mbt~ Brl?H' .. Ya,ayaeafı.nn mUdde~e 
'me6Ut elJMNZJ dllerinl. ~i tıfı;deıı Def• 

ret etmem 1'um ... 
RaJf hay.rtıüe bekti. Adam devamla: 
- Roda ize rakip olabllcceğimı ö;,:lene• 

mı, mı kil? 
Roda c .. roau 8Münli keserek ce,·ap ver• 

dl: 
- Kocamla ben yahm: 1 tl'kbali llü,ımü-

3'0MlZ. Mazl bizde ıalı\ka uyandınıııyor. 
Genç kız aJOn görünmeğe ~alışıyordu. Fa

kıct blitlin \.·lk'udü elnlr içinde tıtrlyerdu. 
Carron M'I IM'I emerek: 
- l tik bal .. ö~·Je ınıl? llakkmız nr: sev

gili Roda.. Mazinin ne kı~metl ,·ar? Onu 
gömdünitz, o J4adar derin gomdünüz kf, saa· 
dettnb; arMmda yükselen ln!:kınkları duy
ntU~'01'8unuz bile. .. 

Raif kqlarııu tattı. Jtu tarzda laflardan 
hl!: h°'lanmadığını Carrona M>~lemek ltttedl. 
Rodanın dRı böl le !Aflardan hnı:tanmıya.oağını 

tahmin ediJ orkcn genç kızın heJ_ecana kapıl. 

8,47 
4,32 
8,33 

12,00 
2,03 
G,26 

KÖR KJ\1'1 

Ticaret müdürü geldi f 

Mm.taka Tkaret müdift11 d• 
Sait Rauf Sarper di.in An'k& a. 
dönmü~iir. 

dığnu gÖl'dü. Duıbkla.n tltrly-0nlu, ı;liı: 
dolrnuştn. G~'Ct ya,ıış bir sesle dedi ~ ,t 

- Polis bctıl l'tllster Bolılen'l oldUf111 
nıak uçlle te,·kif etm<'k ı ti,) or. 1~ ' 

- inle 50n gôriiştuğünıliz gUn ~~, 
lacağnu sö~ lemk,tiın. 1;-lcmemlş oldtıi 0 • 

bil' uçun neden cC7.ıısınr !;Ckecek,,;lniı•tıııı« 
ze buııd n kurtulmanın @reshıl bul•JlU'I ~ 
~·eg{lne 91lreslnl." t tcnıccliniz bana. bir <' 
kaslle e\'leneceğlnlli tıöyl:ediğlnlz znJJ1ll

11 
• 

lan aıunı tını. 

cmra. Ralf'ı işaret ederek: 11ııfl' 
- Görü_\oruın ı ı. doğru imi • X'e ~"ltrclııJ' 

::O.lındl bent kocamzla ~raoor z1~11reto ~ ı;' 
~ld unuz için lz.e t ckki.lrler ederlJJ: ıı 

tı•' llyorsumız ki, <'ok zamanım J<ıı.lnlllJlll.; ... fe' 
saatleri beraber geçlrecefrlz. Bu~uruıt 

tl" • 

111eğe... ofra hazırdır. !J dl 
Uoda, Rn.lf'ın kolunu tuttu. oelll>jloll 

kıı.a şu l>ıtcri f ı1cl tlı: t tP' 
- lla.)'<li Roda, kıtç~lım. Bamı. ıtJ111' 

nlz, Buradan gidellm. ııııJ 
- Jla)ır, ne fa~ılaM 'ar'? Haklklltl ~ 

o blllyor. <li:ı:lcmek cllnılr<lir. <'1 ıııı1' 
- ~ize hat,Jk,ı,tl ,;öl tomrgi teıdlf 11;1 

fakat hlr şartb •.• Knbul etmediııl:r. tV 11rı;I 
dü f. .. 1 '1 b 1 1 • ·ı ,-cı raz ı: ıruırseıı z .. n ıı t ı er ıııı , w 

tckııa.r kö ısuruz. 

Stıssl:ı.ce. ;crıwk oda"ına glrılllrr· r.JJCl'ıııJ 
Rod•'nııı f' rroıı'a gelr&1~ıııin 8 

Ralf anlıı.r gllJl olu) ordu. f>#, 
Bolclen'I oldu ren in nm \ c C'fnn' ctlJJ el' ~ 

bini l alnız o lbilll ordu. J ..ı.ıa.t Ö\ fü cC 

idi'? (Arka5ı "81) 
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f!arp Vaziyeti Adllge Koriılorlarmda: 

c~~--ı 
~· cephesinde: 1 ' 

-.. .... 1't artık. çok Heri ~rlar. Ferit 
:-1'cak diye yQretlJd oyı1117or Bihter. 
~ ne o1Ul'JllU9 T Sanki onun Vl
~tinl mi anıyonwı Semra T 
"' lfe akhm erm yor veaellm. Necmi 

tec. l'Undüz bir uadalar. Hattt. Vlvet 
~ 'tQ1')•~ a&baıbtan ı.tan'bula lntyer, &k-

ıc.ctar Necmi Ue geslp tozuyorlar, An
~91'id n geılecettni bildill aaatte köye 

\...:: ilen Necmiye de Feride de ac11orum 
~ Bu ~ aklmı kaçU"llUf• 

llenbn anlıyamadıltm bir nokta var: 
Olu10r da Ferit bu münaaebatı farket-., 

"' dedikodu yapmaaını sevmem Blh· 
'-kat. önUme baktıtmU penlerln beni 

1ertne koymal&rmdan u h09lanmam. 
tnclittm bir feJ var bentm. 
~. lfbl? Kusum Semra 'benıhn u.k· 

'1&111ı1ı1 Jctnweye bir f9Y a6ytemem. 
l"enıtn ediJor mmun? 
1('2rluewn üzerine lllb: vfri:yorum. 
~ 1ri14llllm bir ..,. yok. '6Y1• h• • 
.._'°f'be. daha dotrun ilendi anıayı· 
-ne. Jl'erit b&fkumı M'Vlyor. 

Kani? 
~ etme De ilen& D• de beni yavrupı. 

Yaş ihtikirı 
yapan kadın 

YUM: Mu.nez T ehıin BERKAND 
Kasbanı eevt10r. 

- Kemanı mı? A.nuna 1911tm •r 
Sinirli, hırçın bir k&Nubl. 
- Ben öyle a&llJ1WWD. ~ x.tı.a 

b4lkan gözlerinde derin ltir • ob~am. 
BueUn onun çok daJa'm, hatta. 1fteJU oldu• 
tunu ~· Adeta bera.t.n UoıJıor. 
Ma&matlt ded*ftpı gibi, belld de '9ual&r he-, 
nhn kuruntumdur. belki de~. 

Btr iki saniye sWcflt... Sonra ;yine Bllte-
rın hD"Çın sesi: 

- Kesbanm kaçıfr da l»lr ~a oldu 
aitti. Jlwnuı J'erftle münuebetl Ylll' mı W• 
sin? 

- llübunes. Belki Vtvet onu IQlkt.~quftır, 
onunla kMS& eQniftlr, kaıCalla d& bllup 
k~Jftır. 

- Kıekanmuı için Vlvetln Fctrl4i ıeınneai 
lAIDll: halbuki C9t)qn Neeeüıe &tek okt~u 
hepimiz lıiltyorus. • 

- Sen Vtvett tannnas ınlBilt? O Necrrıı
yt eeverken ct.ebtr bafkMwn rertdl elb\ten 
alınaaını tettm-. Klnı bilir, !ltlki M ı.tnlm 
t(tmdeki tDPbe onda da vanll? Mki de nl• 
~ıaıınm ~ HYmeetne im~n brrak· 
mamak içln onu eliDde lutn\&k iati)'Or? Vi· 

1* bu ... Jıı. ~ ne ya.ptılı bilinmez. - .Ae• K..ırı.n tnt oı.un diye ...W• 
...... mi---.? 

- O bllm'lm auetmmı. Vtwllln 'b6yte 

ltlr Urüet tbatt ·~ dtlllö Necmi 
"' ctq8ne m&ai olur, derim. 

- Her Mide pıtp bir ...... Viod&n bu 
cltfald ~ Y&kelaads ...... Meom1 
lııaaııd• eW.lkl flti..u.rtne hiç ....._iJOr. 

- N..U ahklen NYiJor, ctrmtb'or ıau· 
euaT 

- .,_- Vwet 'bu 191n IGlftdelı ~ o
na 8'k olaun derim. 

- ll•ak etme; k•nt1k v~.,... kur· 
tqlm&kt.f, mahareti Vudll'. Yalllm ~ tu• 
luıtım& sl4en lMr nokta vu: l'erlt nltUl•ı· 
nm kendilini NVmtıdiftnl anıı,or. bu mu· 
bükak··· Onun cibl ..ııı 'bir innnm 'bunu 
Pnıer"'8inl tu&"9Ur ed•eaı. Beıl• iken 
niçin ondan aynlnuyorT 

- ilana ettyutyonım ya Semra, &rap ~ı 
•tM 'karma karıtık blr if. lollıa nuıl oı.caJc 
QJ;rt rntrlk edi)'Ol'UJQ. 

Uuktan Mı- ayak Mili dUY\lldu. :hlı s•ne 
kuo 1'• • ~ ın ot.eki 'llCUJl& gitli\er. 

Fa..lie H4PJQl elinden kite.buµ bıraktı. ~aı 

KAYSER/DE 

talaırdanberl anlamata çallıptltr 4'11" 99k f8Y• 
lert, 1-düten iflwti bu uaük61eme ona it· 
r~. 

CJGelertm lrıepMı, Bthterle Semranm kar· 
ma k~ btr 8Ul'ett.e ~ eöslerl 
dlninde ı.nstm etlnete çallfl:J: 

- Fent VM!tl Nllmlyor, KabHr eeNiyor. 
- Kellban J'erldt ~ aına, .... a. 

brıMıfl oldlııtwt anladllr ~ 'bu .. llen
di9int tllra1nnak ~. mOcadele dyor. 

- YJıııet •stıtt ..... ,.. Necınt.11 ..... 
)'er. 

- Kemal. Vlvetl MriJOI". 
Bir telNırlenıqe ve lıüm~ ...,,_ bu 
~ 1*'91' lllrer ~ lgtne ~8fÜl'· 
dtktm ...... ~,.. _. dö-

ktlla: 
- Xademki ~ imlf, &yle l8e Ptrit niçin 
Vt~ qn1ıp Kuı.nl& 4Menmek Ç81'ele
rilll ~? 1'eden -.ıtlanm ,,....umr 
~ ~r? On1111 hareketleriai ken 
trol .untyGC'? 

Bıı Haller y&V&f y&Y&f onu eardı ~ bu
na oeYQ almak U.ldUe. o ıtne bdlır h~ 
JnetlUJ •Meı bir ..,. yapmlfa, JIWtdin, 
V~9"n ıve Ntcı1lintn hNeketlerlni JllllWldan 

tetllUr ·~· kariır ~ • 
• tetk**i ~ -- dlmadl: Bir lı&f· 

ı... 110ftra Stmranm altrtnde Uklı oMutunu 
!tirat etmek mtcbuflyettııde kaJnut w katı 

harektte ı*'ın•k lı;ln ktndıştne bir )'ol ~l• 

nılfU. 

eUnıze geçen ntmetleri lıh' keltm• ne 
.. 1111'11HZ1 konJJabillntniz, eonra I· 
,. t.Wm ki, bae Mraetıert tta-

- m-.. mak*niard& yatnm p
_. .. UMleÜn laMia. eetQ ~ 
...._ ıaua.ınr....,...._.. tıu~ 

kilıeftn hatclbılte ..... h ..... 
ketim 'ka,a .._ a1an IMrlnnlv .an. 

bdUa. •adete ~ Bir~ ddıer oAdlltWı• faıiledeini)llelller. b9 
bin ,mcrecım. Şu K~iDm 9'lleri, .._ 'ııtlı 54 11ıar dMikM1nm b11a&u 
'blldllı saınannnaıda htilltı tek ,.._ vemıliJe ~ ~ uuraa
....an ı..-... Ve Mpıt. dJ9 d• ı.r, 0 !IMtznnhn lilsal aliw ~ 
manleıia y1191le.n llerplerde, iç ~ keadilerbt a 41etM Ul1lUlnm malı ol
.._ ~ .... ~ kocala- ......... Jler ;yenl bakka '-Us&t
na, ~. rı.&.-ıılllana matem- • lıir ,,_,. ~ mılllet.e lllt o
~ dulu idi.. ônlerindea ~ ı.n ..... 4)iillta lııir k-- itli' 
.., '91a'U JrahlHtlaa1a!' dellıl. fer· ctilı&,.. t.ıaOOt ,,. kJn&ına ....... 
,.u.r, mı;kımdar du~ Dl* ediHlme 0 ...._.,.te wa ........ 
... .... ,.... 1aflf I• ır.oca- na, OHD itidıll W .-..U. ......, 
...... ,..., ıkr ~ dar, do- Wenelr ......... ..mit tı 1 .... 
lelnNolr. keevetH 80kaldann yerini,, 111 , , dllilftdm Çlk-ılw _,._. 
ı-.rkeler ~' genif, dtiz, uaın, *' telMiete --wrter. ?7111 .... 
fenhll caddeler 111m-.. meJdanlar a- dlll mm.ti • fı1kJNıS _..,. ...... ~ 
ÇllDllŞ, herkelllıa çolak çoe&lffe .. ··111?W. 
otuı llllMeceli. bıDfça wktt ..-cıreceti 811 ıımıııl& k8paam fldlletle ~ 
pMdar, babceler. •lneauıUr, halk- ... 1leııııt dlrılJnlf ~ derlıı...,. 
....... ,,.,... ptirilaaiıf .. l'9lli ... k1ldM .,.-. ~ ter tçımle 
raat m.tilılıl ~. Y.n ekim 1D1fB- Dlıpulılan 1* ... : c .... 
il ,... ~Pl'I 1 ..... Yerimi artta- tım 98lktl )Nlıka.,tJ> dl~ ..,.. 
nm.ı., )IW'dun tııer taratında ayni ıundan fırJ8*m, o-çalıak ,.,.._ 
awmıma ~. Bu pella biDU- Bir araba.Ja &Uıyarak .. ..,. ~ 
mes ntmetlıerin Udrint bAln ve mtlll ~ Mclıınn. :e. WIFM 111N111*1i 
tMdllt, t.plulutıJ ~ Ataam Mr dakUta 80ftr& kaUr llareket 4 
kunkJtu dtl9eni bozacak Mreketler- Knnııp&rthnnm ,..,.....nelen 1M 
den -.JmıJD. Biminı WIPAP"' .... dev ıQael fellrbnlz ~ ........... 
letbı l!lmlrlen Bı.t d•WHW• Vi- son 1*' 611& ....... 

9 

h'ken .... 
yana Uıpdarlaa k9ıdar uıııuuyordu, y..a He KAller* DllaW. lalıY9ı! 
bus&ı 6Jte clelfld*r. Dllnyanm hali diD a nııbl&twlm ve Gnlann ~ 
de penftecek bir mansua gtilter. d&n cı.- '9lllleroe nıı.an 
nıtyor. l!ltrfblrtntııe ç!SslUmez ballar- kartı uıpelertne dol!'u uçup Si 
la IJlll8dn batlanm. Ancak bu auret- te oldukl •ını görUr sıbl olU1a1•• 
le h&re"et etmekle sa.ı JUld-. c-a ••••• 
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YERLİ İNTİKAMI 

1 
Yazan: j , ____ _ 

Şıddetle esen b.rr musaon riiz· ' a !tında t'Unçlaşn~ wcudu dire· 
garı 0.lcyanus dd~larmın en kü- ge bağlanınca güzelliği bOObütün 
(,:.ı,... 1 c.tınden b.irinxleb meras.ı- mey.dana çıkan yerli k.ızın rengi 
mır: gurü tu ... :.ı .ıu ıılıyo (. ta öte- S'ar.arır gibi oldu. K~. pa.rlak 
b merc n adalarına kadar sötu· göz:ilerfoi İ1şl:hma dıkti .. .SÜ- mü<:l. 
ru.'yordu. ı det her ilisı de ümimizce ba-

Geni 'ğı ikı mı kadar tutan kıstılar. 
bu adada na<fu olarak böyle bır • Yıcrli gençlerin dansları yeni· 
merasune rastlanabıiudı. O giın tlen ba la.-:nı tı. Bu sırada Grief 
te:!aduJen adaya çek.Mı "'·i be- :yanan ateşl:erın knmızı &Jeıvtcr.i
~ az nsal\, ayaklarını sahile ba- le a~ dınlanan meydana <:l.oğru 
' r ba,;m z giıt'U' tuden ürkmü~· atıld•. Yanında gemi müret.tcba
ler ve çıplak k c;alarınıı örten tından a tı yedı kiti d'e "a:rdı. 
pe ema'ı.anntn U:rJeriıne sarkan Fu ua, ye yakla!!Jllll<lan bağırdı: 

ahlanrıa el a~~ı. Fakat - Çabuk bunlann clierini çö. 
kumıuğulı bıraz .iln.l>sind.eki ağaç :liin, yıoku hepfo.i.zin canmıza kı. 
1 raı arasından çıkan ya§h bll' yarım. 
yCTJ.i, onlara: le.apta'I\ Var.(id.cl kalkmak Ü· 

- Korkm k Jıo'k. d,e,di. Biz zere olan lcırah kıolan:dan tut.tu: 
beyaz insan sevmek var. - Ku8Ura bakıma, dedi. genç 

BC'yazlann şa~k.nhğı gidince, tir. Ben ~ımdi mcşel-e311i hallede· 
agaç..arın arastnda ıaklı duran hm. 
yer ıler buer birer çıkım~lar, ku. Kaptan yerinden kalkarken 
asa hoş gden ecayı.ip 508!c:rle F uluaünin gözlerinin kinle par· 
bagırmağa ve oyına-mağa b~la· taoığını fargettti. 
mı rclı. Varfi.eld muav.iınimn mna 

Ka.ptan V. :r:fıe d UZAm sene- s:elince: 
erın .tecrübeslle ağ.am1 ~arvn - :::>elırdin Gricfl chyc aöze 
c ite tarayarak baiıtdı: ba ~adı. Bu adamlar hepimizi ö\. 

- Hey.. Gemıdcikiler, d • dıiırccdcler. 
k .. th olıın. Şey.tanın JŞi y:ok. bir ' Grıef karşı gelmek if: eyince. 
bel~a ç.atımıyalı.m. birinci kaptan msıavinine şid

't erlilor.in r · i old.uğu a.n.la:.,ı- det1i bir y.um:ruk vurara.-. yere 
lan yö lı adam bu hrtıaba irir-az llı:ktı. Sonra tayıf:alara dönerek: 
cttı. - Alm şunu gemiye gölii:rün. 

- Kıorkmak y~. diye hajır· Ben gChn'eden ıkinıı.se ge..llidon 
dı Bız beyaz &dam sevmek. çıkmasm. d~i. 

Kaptan her ihtimale karşı e- V-arfield Fufoefinin yanına o· 
!ini lih'tan .trmadan, lakayt tururken onun gözlerinden Jcinin 
bir vırla: tatmm cdiımeml§ okluğunu an-

- Biz de sizi. scqeriz. d'ecli. ladı. 
Do.sı geç..inmd; ohınıa pa'f a çok 
var. 

Kral Mı · kahileeine d~ 
rek keBCi.i chlkrinıcc bir ~ 
aöylcdikkn sonra. beyazla : 

- f.ğlenee &Ö'.ımek WIK, ek· 
dJ. 

Kaptan ~r.fieid y.anındak.i 
cldbmıntn elin-d.M çekerek: 

- )'.Um, myc söze başl.a.dı. 
Ür.kece.k thlr ey ~ ~aliha. A
ma her ihtimak kan;ı ilıtiyatb 
ol. Bu aıdam~m · ·ne karış
ma.zsan aon&en. iYn ~- Şa
yet Şeytana uyar igkrine kar.r 
ıween ~ay~ 

Gu-nıoşten tunç anına 

&ii."\'en sarı bu ôcımet saçı dile 
ka dırmağa ça~ d:elikan1ı.: 

- Merak etime k.apıtan, ~di. 
İhtiyar F u.lu ·• beyaz misa· 

fuleri.n'n önünde gidjy,o:r, onlara 
kendi kanun nnıo n~~ ta.tl>ik 
edilmekte oi'~uğunu göStermek· 
ten biiyiık bir haz duyuyordu. 

Adanın ortası.na gddiklori :za. 
man, y.orlileri ~ bir ~ i
çinde Oı}"Ml'kcn ve aca1it> aca· 
~ p scııkr ç.d..arrnkcn buldular. 

Kıraıl Fuluali.rain gö.!:terdiği 
yu°X ekçe bir yere bağdaş kuran 
kaptan Varfic ve ırnua:vini et· 
raJita ya.nan at~re ve mey· 
dana d~ diğer k.a.ffn direğe 
ba.yretle baktı. Bu arada boyun
larma Myaz çiı;dtlcır mkm yer. 
h gençler d~ dan~ 
den.i:z hayvanPannm kabuklarının 
hirhirlecine çMPmalen ile çıkan 
~ekın~k tempoya ayak uyduru. 
~.orlardı. 
ı Kaptan Var:field sol eli.le ba
şınL koaşı,yarak: 

- Gr.ief, d«;d.i. bu manzara• 
ya ç,Oik. uıana.n tahaımmw ede· 
blleceginı zan:netm.ıyorum. Öyle 
tahmı;.n ediyorum ki. böyle ibı.r 
mcru.ıme hiçbir mcu:an ada
sında tcaa<ltlf etmiş değilsin. Ba 
koc.a&ına ihanet odıen kadmtn a· 
şığ• U'e ~ y Jima&ı meras.i-
1ın1dır, dedi. 

ıCr.ief, biroonbirc brperdi: 
- Ne vahşet. <lıyc JDH'ıkia& 

dı. 
Hak.ika n 'böy~esine hiç tesa• 

~uf eıtmemişııi. Kaptana: 
- Ben gidi.yorum. dedi. 
Kaptan Kral fu ualinın hatı

ırmı kıımıamak ~ın yühıek yerin 
uz.ex.in-de otu~ ala.rek kaldı. 

Mey.dam da 'duran gençler, 

* Ay ı ğı ~a @gru duı-· 
gunl8{;m~ denizi yallYO!_, Varfi
d"d'in, gemisinin kıç tarafını a.y· 
dmlauyordu. Kaptan, Jl'EUlıoda 
g_üvcııcnın 'htafannaı uzallım)Şo 
ikinci :kap.tana.: 

- Bu bir gey değiL dedi. Bu 
ikılimde y~k · tiyor6an yer
Uler.m ~ kan~. He-rkeJmı 
bir katNKUl var. 6z ıka'6ın gemiyi 
tnercafl ada3mın limanında par· 
çala.tacakiln. 

Kaptan bunları aöylcdcen dur 
gun denizin p~lak sııllan üzerin
de bir pnıt.ı oklu. ~~ &or\ra 
Kral Falualı. gi.werteye tmnan
mıştı. ihtiyar yerli, k.aptana.: 

- Meraann bitmek ver, de· 
lli. Şi.midi ticauıt yapmak ola· 
cak. 
' Var fi eki. edindc tU.tituığu pıt. 
posilc, Gr.ief e aıvı@nôSını işaret 
et.ti. 
' :Bir at ka.dar sonıra yerli· ta.y 

faılaz.d.an 6:.iri ~ra • bptana 
yaklaştı. 

- ~aptan Gr.ief. öhnek var. 
cljye bağırdı. 

Yarfidd yer.inden ~adı, ka... 
maraya indi Grief, upuzun yüzü 
koyun, yerde yatıyıordu. 

Tunç rengind-e çtp}ıtk sırtının 
tam or.tasma saplanmış bir bıça· 
ğın pı göz~rdu. 

VeıfıolG. elite ~rı aaı?-
1.arını okMr gibi taMyarak: 

- Tüh, Allah k.ehretSin. de· 
<li. Şu yeniler iıJ:i &eığutan&ci<an 
intikam ahrlar. 

Ertesi günun a~ Verfield 
gem~ dcıM- almkon f'1tuali. 
Çtoel:et:inden bağıny.ordu: 

- Biz beyazıla.ıı se\lll'nek vu, 
onlar bizi sevmek var. 

·Kap;.an bu sözter<kıki derin 
miınay; anlaml§h. B.ir din.i yine 
görü~üriiz k-abiünıden ihtiyar re.i.. 
sc sallarken kendi kendine: 

- T-uh Aılah kahre!8in 
yer!Slcr · · soğutnw,yorlm-, diye 
mfflldamyordu. 

Mitat PERİN 

Başkasmın mahnt kendi malı 
imi§ gibi tartıp satıyormu§ 

Evvdki gifn, Çarşl''kapida, pa

zar yerinde. Eibrtih.inin diik.lkaıru 
ön.ünde duran vişne i.~csine yak 
la.şan Hasan isminde biri-si küfe 
sahihi Hüeeyin orada lb.ulunrnaıdı. 

md1 direklere bağammış aşık
ann etrafında dcineyorlar, çLp· ğı halde ıkcnıdisine · yarım Otllo 
ak ayak.arı üzerinde tcpÜÜ)"Or. tatıtmtş ve o <llU'ada Gel.en bir anüş 
kalçalannı sağa aola o)'lrlatarak ter.iye cie Mr kib> tar.tarak vıer· 
~anıs ~orlardı. mi§tir. 

Niheyct gcnç.le.r dans etmek· & va:ıiy.et.i gören Ebruhi: 
'ten yorgun ditc:tükleri bir SU'ada 
Fufua ·, ik.i el.ini havaya kali:hr- - Bunun hihl burada cle.ğil, 
dı. Dan durdu. Adayı derin o· ne yapıyıonıun, dem' de Ha· 
sukiınet ka.prad.t. ~ kailma :içar~ ve söylen· 

Yalına: şiddetle eeen rüzgarın m.eğe ba ladığı raıda ~ mülda
uğu tusu He yanan oıdunların çı· hak eden ıbelediyc zabı.truıı mc· 
kardığı çıı.tırtJ.lann eesi bu sü-- murlaruıdan Haıklkıya hakaret et
kütu bozu~. merui.me bizyük miş ve bununla da iktifa etmi.Ye
'b.ir d~,et veriyordu. ıek sol -gözünün aıluna b.ir Ytıım· 

İhtiyar kıra], oturduğu yemen ru vuıım~-
'ka~ktı, ~nm orta.sma doğ· Cüıımü ırne;ıhut olarak Adliye
ru yüroou. Genç kadma döne- ye verilen Huanın suçu mahke.
~ek: ınece sabit göriildiığlinden suçılu 

- Biz. aiıi yakırruyoO?UZ. dedi. 55 gün~ ve 30 lira ağır pa· 
Sızın ıç.ıniz.ddki oeyıt.anı yal;aca- ra ceusına çarptmlmJfllır. 
ğız. Hasan muhakeme sonunda 
Cen~ ıdenazinin kızıgın giineş.ı ' le~ ed~cttır. 

VATA~;;...._.------------------------- -
Başıboş çocuklar arasında 

Sokaklarda haylazlık hastalığı var, 
karantina diye kamplara ihtiyaç var 

Gül ku ası 

Atletizm şampiyonası neden 
Yazmı: llertmaa Blllmet 

Maarıf Vek!lfıtı çoculdarrm<za la· 
tikten fstffado etttrcbılmek Unlidlle 
kamplar ltur.rıuı.ğa çalrşırkcn ibcn de 
düşUndUmı «İstanbul eoka.kla.rmı do. 
la.şa.yıın, oniann kendi mahallelerın
de, kendi havalarına göro nelarle 
m~ olduklarını anl~ayım.:ı. J)(). 

dım. 

İçimde çocuklara raslryanuyaca
ğnn endı.şcsı Yoklu, nasrı olsa. adım 
başında. beş, on tane görebilecektim. 
Çocuklar soltaltlaru. o kadar yayıl· 

llUl;\ ki ulu <>rta. sokaklarda. işlenen 
cfnaycUere baz.an Ç()CUklardan başka 
şahrt, bulunmadığuu gazeteler.de oku 
yanız. 

Geçen gtin şehirde şoylo do1'aş· 

ma.k maksadile bu seyahate kare r 
verdım ve SOka.klal"da. yilrlimeğe baş 
!adım. Daha uzaklar gftmedruı Mğ

dan. soldan .her sokak luwılı.,'<ta hır 
hamam kapısmm arala.nı ı gıbı uğul. 
tulu çocuk ~ kulnldarmu par· 
çalarcasına yalayıp geçıyordu. T \!. 
toprak u:ınde yuvartanara.k ıtişıp ka. 
Jtı..ceyoı'la.rdı. 

Allah tıer mahalleliye 6ahir ve ta· 
hamrn.Ul versin! •• OOniln hemen her 
saatinde :radyo parazıtıernc beraber 
bH" de bu müthiş gllrllltilyll çekmek 
ınecbunyetindeler. 

İşte bır afacan. •• <Tarzan, diyo· 
nım,, budur.> Şu dığer harikulade oğ· 
la.n Bozamboya. lbenz\yor. Bunların 

arasında. azılı Amerikan vari gan· 
pter krlıklı olanlarını mı, .kOYboy
lanm mı, polıs haf1ye'lenn1 mı gbs
teroymı, tarif edeyim mze? İçlerfn
d~. nelet·, kimler yok? .• HaUA efele
ri de var!- K 1h n'bey'lcıi, bıçkınları 
da. mevcut.-

Bunlar oyte bfr kafile !ki sokak!a.· 
nn mutlak hfı.k'imleri, geçit başları
:ıun yaman Qeteefleri-
Nuruosınanlyenm arltalarma geçi

yorum. Henüz yQrllmoğe ibaşlnmtş 

olan'Janndan :mckteplllt çağlarını aş
mış delikan'lılrğa. yaklaşmış bulunan 
lanna. kadar hepsine ayrı ayn be.

kıyorum. 

İki ev aram boş arsaları işgal et
mişler, Kirnlsi btiyUk btr taş pan;a
snıı yerinden oyna.tmağa ça!lıştyor, 

kftnlsi 00 kocarn3n iri bir aA'aç gOV• 
desini ttmeğe utnışıyordu. Bir ikıs
ll\1 yEre çöme'hnl hele ~ toprak
lara gelişi gilze? oturuvcrm!Ş. 

Asıl göı1ilecek ı;ey m!nl mtni kız· 
lamı yilrtimeğe başlamamış kardeş

lerine ab'ladık etmeleri idi .• 
Btr evm önüne gelmfştfm. En faz. 

la çocuk kalaba'lıf;t burada idı. Ka· 
pmın onünd-0 çocuklar kaydırak. çe
Hk çomak oynuyaı-la.rdı. ~k ta.şr

ruı. yaslanmış. yorgun yüzlü 'btrka.ç 
ya.WTU onları seyredıYoTdU. 

Küçük 'bir pencereden uza.nan btr 
kadın başma. dot'ru gittim~ 

- Ba.y&ll, dedim. bu gocuklar m
zın mı? 

- Hopsl !bizim değil, mnhallelinm 
de, l»zım. de var. Diye cevap verdi. 

- Neden omarı sokete. sahyar· 
6\UlUZ? 

- Aman, ba.yanmı, diye çıklştı. 

değilim ya onları... Y.mo gözümün - Başka!. 

önündeler ya.... - Arada. denn:e kaçarız. Parka 
- Çocuk bahQe&ıne, çocuk ka.mı>ı· gide.l"iz anıa akşama da cvc işi çak-

na. götUrsenlze... tırırsak bır sürü sözU dinler, dayağı 
- Aman... Ne dıyonıunuız! Bızim da yeriz. 

çocuklarmuzı QOCttk kampına. vore- - Nıçfn çocuk kampl.snna, çocıık 
ce'k paramD mı ÇOCUk bahçesine ıgo- bahçelerine gıtmiyorsunuz? 
türecek vaJ.dtımız mi var ki?... İşte Başka iisanla k<>nU\Jl.ly<>r muşum. 
oyna:::ınlar burada.. ~ dedit;in gibi afalla&ıu. soyliyecek bir 1 kır· 
düşe kalka, ağlzya ağlıya. büyür. Gö· dı bulamadılaı-. 

zlimün onltnden ayrılmasınlar da, Sonra. lçlerındon bırı ne ctüşitndll 

başka. taı:aflara gıdıp başlanna. bir taşındı ise: 
hal gelmesın de ne yaparlarsa yap- - Gideceğiz Bayan sideceğiz, de-
smlıı.r.. df. (Ciddi bır tavnia) ben de bam 

Kadının hu 'Sôz!ermc karşı b!r §nY da ıstiyoruz. 
demeden yürfıdüm. Zannedersem çocuklar 1JOCUk kam * pmm çocuk 'bahçesinın devamı mec· 

Bir cami avlusuna. gırmtşt:rm. 20- burl mektep gibi bir JieY olduğuna 
30 çoettk bir ali mm etrdma topla.n. hıikmetmiVlerdi de bana. höyle ce· 
mış Jnvrak, be.3'gın kahkahalar ata· va.p verdiler. Yalnız bu cevap çeki
ııaJ;;; kırrlıp dök~ ~ olu· ııerek mı, )"Oksa bvuneı·ek ml~·di bu
yordu?. Yanlarına. sokuldum. Hem ıuı anlamadım. .. 
ınoozttp, hem dılcnci, hem, de ayyaş * 
olan 'bır adam çocuklara. eaçrna. 68· • 
pan bir ıreYlel' söylüyor onlar da Daha. bırk~ saat sokak haya.tını. 
dhılfyorlardı.. İstanbul çocuklarlle beraber yaşa· 

Fakat çocuklar fşuı atayınd:ılar-. dmı. Oynadıkları oyunlara. dtk'ka.t 
Zavalh adamı rezıl kepaze edip, mas ettim hemen hepsi ayni o~'Unlan tek 
kara.ya çevınyorlaroı. ra.r ediyorlardı: S&Xla.mbaç., koşma-

Bir fk1Sirrı konuşturmak istedim. ca, zıpzıp, çelık ı:omak, kaydırak 
Al~ etmedı1er. Gllç halle elebaşı· sırt atlamaca vesıı:ire ..• 
lan olacak. en afilisıne, güzel gillen Bu oyunlar evvel zamandan kal-
taze yüztllstine: ma. tekillerini muha!a.za. ediyorlardı. 

- Brra.k. canurı adamın peşınt-. Annelenmiz, babalarımız lbunlan 
Ya.zrk, gtinah d~ mi! Kurtar şu· annelerinden babalarından 'bulmu~
nu onlann elinden! Dedım. !ardı. Bunlar onlardan bize geçtL 
SözlımQn ımAniısını anlemamtŞ gi- Şimdi de küçilk )c&'dcşlerlnuz, ço-

bi yüzüme baktı: cuklarımız yine bu oyunlarla. ha.şir 
- Niye bıra'kalım mış?! .• Eğicnt· n~r oluyor'lar. Kım bilır on1ann 

yoruz L.,<.e ... Dedi. çocuklarınm çocukları da bu oyun-
San'ki demek istıyordu kı: cHer 'ıan oynıyarak büyüyecek.

zaman 'böyle bir parça ele geçmez!.. Bır mahallenin köşesinde k~a
~ Clmıize düşmüşken elbette e(;. ca. oyunun& başlamak Uzerc dlztı
leninz.> mişler. ebeyi seçeceklerdi. Daırenin 

- Bqka eğlence 'bulamıyor musu.-. fçlnde bulunan çocuk, işaret parma· 
nuz? ,ğmı a.ğ%Ina. .götilrdfi, dudakları ra-

Deylnce bır daha yUzthne: <Yok sına sokup çıkardı. Diğerlertn1n ct
kbı diyecekmi' hisslle baktı. ama rafında. gezdirdi: 
bunu demedı. - Ena. mena clOSi dosı do6i safnı..n· 

- Eğlence çok. bu da ayn. Ba- bosi. A ne küçUk yaramaz rengi ren· 
yan... Ne ya.ıxınıın. bıı acaltta. ev· gi rens o orta. pof • ling& hnga !of 
de oturulmuyor ki.. sayı zuzu sof tren geldi po!!!! ... 

- Mektebe gidiyor mu.sun? Diyerek son kelimeyi söylediği 
- Gidıyorum. Beşincı sınıfa gecp kimsenin iiBt.ünde durdu ... 

ceğhn. Bir ıkmahm var. Bunun mAnAsı var mcydı? Ben 

Kollej de yapdıyor 

==~~~~=::~: 
Geçen seneki Gül kupası finalind c Faik manialı yarıp kazarıırfte!' 

Her eene muntnzaman yapıl. ma e naşında.ki ti:ire~ ~ı\ 
rnakıta olM (ıGül) lku,pası at e- edece.ldcrclır. 

tlzm ~iyonası fınalleri pazar Bu müsaha\alara gi;r~k b<' 
günü Robcn't Kolej sahasında ya. gelerin. bölge bir.inciliklcrinı >': 
pıla~~tı.r. E de nizami ve mer· mı§ olma.laın şart;tı.r. Bu,girne _ ~ 
kezı lbir saha. var.kcn bu. eme daıı h~erfoi yapan bO g 
şampiyıona s~9me vo llinallerinin lcr: Ankara, Balrk.csu, Bu~ 
Bebekte Kolej sahasında yapıl· Deınizli. Eski ehir. Hatay, ~o 
ması Poütii'n ıe.por efkarı umumiYe- caeli. l~ul ve bnnirdir. 1'~ 
aincle -ol:duğ~ gibi Atıletizm Fede. sa'baka tar.ihıne kadar bölge ~ 
ra~nu clikanı arasında da hay· rinciHklerın.i. ıyapan bölgeler 
ret cyand~~tır. Allletiz.ınin neticesini fcde.r~ona bild~ • 
günden rgüne ırağ:bet ibulıduğu bir ~i takıd:irde ,..anoa davet eJ e 
sırada bu ç.ora karııı ala1cayı da· ce'klerd.iT 
ha ziyade artbrm:ak lç.in ha1ka ıK ~far 26 haziranda ~ 
yakınlaşt111mak ıcap ede&en O§ll " 
halktan !kaçırmak pek lhakh ota- tay.dan hareitetle An-karaya. r} 
rak at etizm anerak1ılannı ırr:ütc- lcco\ı!C!' ve bu\rada yapıla 
cssir e'trni~ir. 100 ~el bi-ı- ko.,,<;U)"a 

rak e;decddd.?s. ~ 

* 'Türkiye bisildcl birimiliği 24 
haziranda Halayda y pılıyor 

Aiıkıa.ra. 12 (A.A.) - Bu ee
ne bisiklet Tur.kiye birinciliği 24 
haziran salı günü Hatay.da yapı· 
tacakıtır Y arı~ın mesaf cs.i 120 ki. 
lometredir. 
Koşu 24 haziran günü sahah 

saat 7, 30 da Ant~dan ba~a
yacakıtır. 24 haziran Hataytn 
ahden anavatana ihiha'k günü ol· 
duğundan büilln ~orıeuiar başla_ 

Jimn~*l:Jk Klübü ~ 
lığından: 

Khıbüm.UzUn l ve fedak!l' ~ 
mi m-0rhum Şerefin &ümUnflJl ~ 
zincl yıldöntimU münasebetile 14 S 
ziran 941 cumartesi g!lnü sa.at ~ 
Şeref stadyomu kıı.rştsmda. f 
Efendi mczarlığ'mdaki mald>credlıııt 
ya.Nıt edlleıc~"inden Azanuzm ~ 
httmn sevenlerin teşrifleri r.ieo$ 
nur. 

ôtE.kfler de benim etra.fnna. geldi- vaktfie anneme sonnuştum, dıllrni-
ler. Baktım adam eallana ana. si· yorum• ceva'bmı vemı i. Bu ço.- 1!!!!'~!!!!1!~~!!"!"!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~t" 
diyordu. Çocnklar bu seter de ben- cuklar da şUpheslz bunu b!lmlye
den 'bir şey ummuş olacaklardı!.. celderdir. Fakat bn sö:ı:ler onların 
Her halele ~ de yatlı bır eğlence işine yanyordu, 'kolayca. ebeyi seçI-
tahmin trttılcr... yorlar. 

Gülüşerek: cEV> çocuklarnnıza c'kscrıyıı. orta. 
- Bak, Bayan, dediler. (K'.on~- haUi falur Olanlara azaplı 'bir hapıs

t.utwn çocuğu göstererek) bu Met· hancdır. Bunlara. csokak'l> \kurtuluş 
remonden çetesfnln reısfd1r. meydanı oluyor. 

- Çete ne l:ş yapar? Halbuki onlan bu meydandan da. 
Birisi baklayı ağzından çıkardı: alıp birer birer çocuk kamplarına 
- Yemiş aşınnz. Deyince çocu- çocuk klllpledne, çocuk be.hç.elerlne 

ğun ağzını kapa.tarak susturdtılar. götiirllp bura.lan onlara tıınrtıp alış
- Ya.lan söy'lllyor, yala.n onun sö- tırsak kllc,.1ikler kendilerine daha 

zime balooo.ym. O biraz kaçıktır. verimli ziyansrz, battA fa[dell eğlen· 
- En faz:2a hangi ayumarı oynar- ccler bulabileceklor. 

smrz? Sokaklarımızda M.yliz çoettk has· 

- Ne bilelim, her oyunu... t&lığı var. Kamplarda karantina lku-

Bu sene Trakyada 
mahsulü verimli 

pancaf 

oldu 

Trakya senede 4 milyon kilo peynir 
ediyor istihsal 

- Nerelerde dolaşırsınız? raJnn. 
Buralarda. .. 

Edirne (Vatan) - PaıK.Ar 'rnkya senede 4,ooo,000 ııiJ' 
Nerimnn HiKMET mahsufü bu sene Trakyada lbol • .1.-Bana... Hep evin içine ha.psedeeek 

d d 
peynır çmanyor 1 

====================================== yıllara n&Sİ.p olan mikıta.r a ır. Edirne (Va.tan) _ Mano 

Muamele ve istihlak vergi-I Serbest Kürsü: Yaimvrlann zamanında gdi- lar geçen «1Cne o!duğu gıbi bıJ, 
§i, au baikınlannın olmaYlfJ. don ne de ha-raretle çalıı:mııktB 

lerinin piyasaya tesirleri fırtınalarının za.ranuz geç.işi pan- Trakya !Ky~ v.e ka c '° 11 

1 - Btıhasea. nebat1 yatlar nr.e- Asker ailelerine yardım yalnız car ıgibi bütün ziraatımah uJ.lcıinı üzere eeneıcle 4.ooo.-0oo ~j,ıO 
rinde mUes6ir olmuştur. Zeytın, pa- d ~-"- · • b. ..ı______ ~ fis peynir Ç1karm'aKıtadır B 

B d l b k l ı e ~ ıyı ır qucun1<1 80 Uflur. rın bir ~..,,....,1 Tra3-·a ve dah8ı. 
tnUk, 8U5amı ayçiçeği Ve mıSlr özt1 l ·ye ere ıra ı mama ı u :,, • • a_ - '°"''' A')' 11 e e ı mUJmİ Ve 'ÇCŞ)l;!i zıraatın .n<:f CU da '"''anlLul bu-Lane~erJılle 
yağlan kiloda 6 _ 7,5 toreffU e~- cı. .. ,.. ıo aı ı 
tir. <Tun yam 8ertleşUrilmlş pamuk L ccphesj lha~kın ve ıY..öryolünün fc- gün tır~nler ve kamyıonJarlıı b 

ıBabacAi. 8 lhaziran olduğuna göre vatandaşann yük rahlı alameıtleri~e doludun. şınmek.t-adtr.. Mewim h& 
yağlan da muamele vergisi yOzllnden Vatan rniıdafaastna ko.,an lcneceği bazı .maddi fed&karlık· 11 ~ 10 artmıştır. ' -'- - .ı ıb , ..... v 1 .. r •mug __ ı.ilin· de .ı... i..o.i .. 'baıc..rıl- Bilhıuısa Türk i}Q'Mılij kadınları• göre 15 tc.nttTliUU oka.dar 11'1,, Mdunetctğın an>'"'a ıra ..... ıgı .. 'Ndll ıau. ..,,... ..- -J 1 u ı cıı• 

2 
- Sa.bun, e•R,_ ... _ oldu""• ...,bi .._ , ___ , _ _,__, B f ı· _.. . . ··ı~~,.ı ra ar :roncı'llni yapmış oıa 

....... ""'~ b" .,. ailesine yardtm et.nreık nem vic· ması irnAW.man mevıcuttur. u nın aa ıy ... ını ~ en gcruş o ı.-..... e <llr. 
muamele vergU>inden muaf ise de sa.- .ı._ _ ıı_ -~ ta lbo d _ı_ __ ..,ı ""'" L •. ı<.ı v rl t_ - .ı_ • • L oa.n ve ınem ıae va n rc.u ur. milKl5Clı.;1a ar--v-ırıp uuıuusumuz paneıtr ıt.a aUlnIKUI. ve umuma z.ı- ı B ıb .ıı. .k ___ ...ı· " 
bun -t.;in kullanılan ze.ytinyağlan f-t·at ıL .. Layırlı ;sin. yalnız ma· imik.anlar --lardır: h lık _L_ _, u croı-.et ve ı tısauı __.., 

bu 
~ ıou 111 .. ~ ~....... raatın azır ve ırCKVl.re .İ,,""ler.in· l::et L._. ı·· ·· ·· .. ·· · diı".-

vergiye tfibı bulunduğundan sa. n halli 'bele<liye ve ıköy varidatına 1 - İEk akla gelen şey. ka- d .. , . ..ı. • KU-Y' unun yu:zunu guı. 
rıyatıarı da. dolayısne kiloda 3 kuruş . 1 . . !'11. I"' A e gorrneK ıruıana ZCvıtt vıer.ı.y.or. tıür. inhisar ettirmekte v.erımll o mesı zanç vergısı veren mUKe ıc ere h •. •. . _,,/ 
kadar zam gömrll.,tlir. m&anı var ~udu} Ameli hır ınc- muay:yen ıbir niebet dahillnde .uk ar:pa ımahsulunu Babaeskı Trakya yırları açılır 

l5tihlak v~inin tcsi?'lerl. ..:-e ,. 1.ı. __ ,,d • .irin hakikatı'lc yüz • mesela yüzde iki - a.aker ıal•elc- borsaya ..ç"'a.rımŞı. Fakat lb.un· l:".ı! (ıH 1 
""" .,.. ~ ...... .-.·A ,... 1 llJU'lr.n-c usu si) -

ı - :lsWıl!k vergısi bllhs a 1nhı· )'\Üze gelmemiz lazımdır: !'ine yard,m VM;Jİ.8i ıkıoymak; dan J 5 gün önce Rap.is ve Kolza pan~trlan her tarafta giit 
sar mall8rlle şeker, glıkoz ve şeker- TTakyada !beyanname ile A· 2 - Varidatı a ·er ajlelerini.n d-ene-n ıy~lı ıne:ba:tm mahsulünü haLnd~ açı:İmağa be" ş 
16melerde ve çay, kahve frya.tlanna na.el.o~ gitmek jsteyeDlerin mi· yMdım ~ne. a~r~~ ....... üze.re:- Ha-wa köylülor.i elde etmiştir. tu. ~ 
müessir olmaktadır. Şeker fiye.tı ger. r.o:.ı l ı. ~ ehmetcik a.i!csıne .Y""''·"m pı- Rap.is hem yen.İl'., 'h- y ü dı"· ı_ı_lk. __ ,_tn ..:~-_,..,u·rıı.ı• 

tan azalmlf!tır. ~emiy~ er .... o. ek ...... e ~ ·~... ~...-·· 
çi artnuı.mı.ştır. Da!ıa. evvel .şekere cet-an aıı&erde ıhu-Junan aileler, yangB ~~ tert:iptle~ . ; ... ik ye kul1arulır ve ıhem de mak.lne hk ve yıllık iha:iyaçbı.rını bıl ;,ı 
konulan on kuru• bu defa istihlA.k ~ 1 devıle eştLnnege arar yağlan:nd.a işe yarar ibır nebattır. naym-larda en w:uz ş.a.tt ar " 
v-...,.,sme talwil edilmiş oluyor. c.... ekinl.er.inıi biçmek isteyen çiftçi- verdıkıterı sonra. ibuna lbenzer T el . 4.:-:. "b· •-·· ..:~ı... .. -"- _ ı..ı - -~ -~-~-.ı:_. 
.,.6. V"- 1 l muhite çok b' _...ıı, .id _ _ıı_ __ ,L __ ,~_,_ an e:rı oru.go•ws gı ı ·ı:.."U>-~•uT. ~ eı:o-c: ~cuı:r 

kerlome ve ç1kolata fabrikaları ma· er ve :yıaşa.ı:ua arı ır ı.a-""' var at ımernOCSJ outnuuı; 100 .ı.:ı toh·~-d 30 "-'J ~ Or L_.ı boğ d k0 

ba~ı l ·· d " Bu sebenl.. k b·1d· 'r T'"-'- •~-d--1 4U!O -· .. an 'Kl o yag a.ıa.rga a, ana. mulAtıarma yeni i&tihlAk resmını g ı o an ızumıre ır. ,... ... a ı u. vıe un,; va....,.. "*'arı 1 a...._ w ı.:ı d k ·-~- ' _:ı, 
- 1• • ·~ .....,ı:: ":t vergı' mu·· b h"" • k lb" f _J a_ a ımnıtıu= ve yagın <&ı osu a ·uzu, u:.6C. a.t, a.rarba, l:>lJ" ı. 

Ut.ve et.mekt.edirl«'. Küçük ~kerle. ffiillll vaZJ3-'e... ~ .. u .... • unu uıyu ır erag .... ıe IKaI§l• 30 35 k,.,,.,..,, d im ~- k - .ı nJ-1- h .r " 
kell--fl~ı·nın· cmikıtan --·ı. aulmı~ ,__, r:.ı l · f-L! -·-'- - --,,. arasın a satı aı;;• ·ır, ava<:ıa M; ve er ~;, • 

mecilerln bu vergl(ien ıetiana edil· ... ...... ~ ta.lllar. u.ı.cıen e.nn. cuur Ve ~- ta4 ~"' tnJ,ş ohruım btiytlk şekerlemecılerle a.ı;lker ailelerine yardım için yapı. su~ aileleri elimize ve -gözümüze Çır~tlı ziraat b" bu e- mak mtim.kiindur, T~B \ 
.a... .......... 

1 
..-.. ... w d la.cak vcg.i ıtah "li .it\lerl durmuş. ümitk bakıp beklemekıtc<lirler. ..,,·ha ,__ dg ı ~nehç yır!arıncla bilhassa Q.okrorld~ ~ 

şekerleme uı.uu .. a arını ... ...,... u- hunwı ınetic.es.i ola.rek ~hir, 'ka- Onl !k ata :_.ı ~<..1.1 yvanıcw- a tamamne as· ter.merler merkez açar, ç:ı e e 
ruma ~r. Kenar bucakta 1 L __ ara ar§l .-:'.. ~- ~-'e :'~_an taJıbıu: ve dıogv umları ;..,.i derece· ıar ve L -

1-dzyeler'- 1-o··y id•
1
..e 

kll"";k ok sa~a ve lköyterde asıcıer aile Cl"ine ı;l(7T CUJeQ 0 ag ~· DCl'C ıe ~ 11-haın odalarında çalışan ı.w ş ·er· 1 _.ı k ,_,
1
• c~~ul surunc e tr a· dedir. Aiım satım .ide normal-ı de orar-ra "'''''".,., b;, .ı~e;ee . ..,..._. -• ı v i yarClım yapaca'k lbe ~iye ve öy Dl Ul ....., ... -. ... U«> ener .. ...._. ,,.,.., .... yor ar. erg veren· r lT nuyJZ. dir. 'kavnakf.an ekle ederler. 

ler ise bunlara. rekahot cdemiyecek· sandık~mın elleri lböğül'!crinôe .,, •. 

ıe.:.. kilosuna ••• kah•enın .... ~:.ki.;,:ı~.ı;·:il~,;:,;-:;: Nuri Bosut Sıvasta dokuma kursu açıldı 
61Jll& ise 25 kuruş tstihlAk vergisi da· bir ~y :yıa.pılamamı~tır. Bu hayırlı Ankaraya gidiyor 1 ·ıJş 1 
he. konulmuştur. Daha doğrusu evvel. işin özde kalmaması lôzıındır. Sıvas, 12 (A.A.) - ktı.sat 1 ve Kav:ak kıı:iyıi.inde 9 t~ 
00 

verilen istüıY.ı.k vnrgılcrıne çayda Vari.c!.at anembaı buhna:k ilk ~art fstanhuL Mın.ta.kası Futbol A· Vekaleti ıt:arafından v.if~etımize sa11atlıtur yet~tir.Umıiştır._ ıl~ 
40, kahvede 25 kuruş daha zam ya- ============== janı ve Hakem komit~ baıjkanı gönderilen ol dnkum.a te~a- Sw83 ku.rsuna gCl'IÇ lkı · j1 
pılmıştlr. Bu zamlar çay ve kabvc kuruşa fırlaması yUzilndon slikoz N B F .ıı... _, F- .ı dan 60 ~~ miitracaat e~ A rıye.tıarmm anormal dUMlJllU karşr. rahalrya. mal olmaktadır. D1ğer ta• uri osu,b.ln Uwor cgera~o- rına aU ıd()Tdüncü !kurs dün bu- dilik 20 si kabul edilJn.işt.ıJ'· ';il 
sında. asla hissedllmcnıi~ir. Gllko- raftan da. kıloda 10 kuruş iıstihlfı.k nunda .. üc.rotıl! ı~ir vazifeye tayini ra.da f evzipaşa ilk okulunda va· mi 20 giın devam edecek 0 µ 
zun istihlAk vargısı 10 kuruşa rblA.ğ vergısi glikoz !ıya.t1armı şeker fıya- takar:ru'l' e.tnu,,.crt.ır. li ve hükUmet crkiınının huzurile Sıvas bıraunda ,mıuvaff alc ~ 
edı1miştir. Şekerlemeci ve helvacıhı.· tına yakle..ştırnuş bulunuyor. Bu se- Nuri Bosut tbugiinlerd.e yeni açılmı~ır .• Bu ku.rsJ.arda şimdiye lara mükafat olarak bir ~rJ 
rın kullaıuiıklan bu madde bundan beple gUkoz sarfıyatı . gayet tabii i vazifesine tayin edilecek ve~- kadar merkez.in Pır!kmık köyun~ hir ctarama tarağı, b1r çık;;l~ 
böyle çok az rfedılecektir. Çilnkil olarak ~ 50 • 60 dcreoc.4'ıne dlişeceği lamak üzere derhal Ankal'aya gi. ide 1 O tezgahla 20 -sanatkar, Yıl· I 2 pak.et pamuk ipliği veı 
nı ır fıyatlarmın 6,5 kuruştan S.S muhakkaktır. ı d.cce'kıtir. dtzel:i ·azasında 1.S ~a 20 1 tir. 



Londra ile 
Romadan 

gelen sesler 
0 • (Bao:ı 1 incide) X X 

t ~urrnağa kil.fi gelmiyor. Bü
ı ):' unanistanm İtalyan hayat 

t~~a ına ait olduğundan ve 
ec ~~nlaı tarafından işgal edi
ta eğınden de bahsediliyor. Ma
'<ı~~an hakkında bile B. Mus
taı.~1 bir metbu ve hami tavrı 

"UlIYor. 

be~Ylece ltalya, Avrupanın gö
ın.ginde ve cenubunda öyle bir 
~llatatorluk kuruyor ki haki
ti.ıı~e ınüstakil milletlere ait bir 
bir andan ve mezarlıktan başka 
1 §ey değildir. ltalyaya tabi 
e0~e~ azlığının çektiği iskence 
~ ~~aketıer, yüksek meziyetli 

tıı1~Urüst Sloven milleti için 
3ir senesindcnberi en derin 
en~~tem sebebi idi. Şimdi Slo
tın erın, Boşnaklann, Hırvatla
be; Arrıavutıann hepsile bera
ııuıılunanlılar hakkında da esir 

et rnuamelesi etmek iddiası 
~ır •. Faşist İtalyanın; insan
~ Vıcdanına karşı temsil et
~le ~eni nizam i§te böyle bir 

lık nizamıdır. 
l.o~ada iki ayrı kutup var: 
ilk lira ile Vaşingtonun mü~e
~ harp gayesi, bütün milletle-
!"t ~ .emniyet. istiklal, istil-i
h~. ltftthı etmektir. Buna kal"§ı 
~ın Mihver nizamı namına 
~~ığı şey, dünyayı kendinden 
btlı a milletler için bir zindan 
~ile. koymaktır. 

t~ıı~ ~~~ kutup arasında kainat 
~lt\lıgınde bir uçurum vardır. 
llıa~ ~~. bu :uçurumu doldur
dar ~Çın insanlığın daha ne ka.
llıı~ an akıtması, ne kadar 
~~et ve işkence çekmesi la-

cıelecek. 

'-,Ahmet Emin YALMAN 

~den terbiyesi 
Qirektör_lüğünde 

Almanya Türk 

arazisinden 

geçmiyecekmiş 
(Ba,ı 1 locide) // J 

ye v.akayii Almanya devletine is
nat olunan planların hakikate te. 
vafuk etmediğini ve Alrnanyil 
devletinin hiç bir &ureıtle fliı1d
yenin emniyetini liC'hdit otırneğe 
veya Türk1yıeye kaıışı, Türk hü· 
kiım~tinin arz.usuna, Türk mille· 
tinin şeref veya menfaatine mu· 
halif talepler serdetmeği düşün· 
mediğini · bat etmiştir. A~manya 
ya isnat olunan tranısit projeleri 
ecndbi gazetecilerin ıtertipleri ve 
Türkiye ile A1manya arasındakj 
münasebatı ihlal etmek isteyen 
ecnebi manevıralarıdır. A)'ırıi za· 
manda bu tertibatla AL-manyada 
bir ak\!lü1amel ~\1$ule getirerek 
müw.takbel harek'etler 'Mkıkında 
A~man a~eri :plan~arının anla
şılmaısı gayesi de tak":p olunmu'· 
tur. 

Almanyamn Türk.iyeye aempatiıi 
büyüktür 

Alman;)' a, Türı1dyeye karş.ı, her 
hangi bitanf devkte karşı besle. 
diğin,den çok kuvıvetli ve hususi 
biT şempatj bealemelttodir. A~
manya siya i ve ukeri vaziyd· 
!eri inki af ettirecek euırette ka· 
rarlar ittiha:z ederitoen daima es'ki 
müttefikıer olan, Tütık"ye ile bJJ 
ih'til~ zuhur eıttird>Hecek her ha. 
rekeıtcn cckinmck lüzumunu da 
gö:ıönüncle t.uGmuttur. Zaten ha
ktki vaziyeti anlama'k için biuz 
vuzuh ve aikh~climle tettltik et• 
mıek kif ıııyet eder: Eğer Almama 
bitaraf memekeblerin öte tarafı· 
na asker naklletmck İsterse el.i.nde 
bu husus .iç.in Eıge ada1ari1e Cirit 
vaı;dır iki miikemmel ve kafi bir 
y:ol hizmetini görebilir. Giridin 
zaptı, kıtaa.tm ve ordu levaz•mı· 
nın kara yollarına müracaat ediL 
medcın nakli imkanını ıtamaınHe 
isbat etmi~ir. Bugür.t..ü harbi bi. 
)en~er .için ise, Türkiye yollarını!'\ 
ve ıa.t1kıi Anad:oludaki tek hatlı 
demıry.olunun. aeri bir orduyu 
.nakil husu&unda lazım gelen mu. 
azzam ihtiy11Ç.lara ne derece az 
tekabiiıl edebila:eği de ibir aır de. 
iıidir. 

, Almuıyanm aiyueti ihtilifa 

" değ işi k 1 i k meydan vennetMktir 
ı:ı d Ballkan. lralk 'c Suriye hidi-

~~.~~.:n T crbiycsi Genel Direk· -lerı· tama:mile iSbat ehni•tİ1' lci 
~~li ıtetlkil:it kanunu Büyük ,,_ .,. 

ltk Meclisin.in ıtaechkından ge. Almanya Timkiyenin e.mniyetine 
)' t~l'btk mevık.iine gi1'miııtir. hiç bir vakiıt taarruz etmek emeli_ 

~,ttkılit !kanununa eöre lkad. :ni besTememiırt:ir. Aliman(Yanın 
~ l'eni dei~ükler yaprlmış, ifürlk:iyeye kar~ı olan ~iyase'tinin 

'\i; 1r_~e.rnutılar !bareme intıbak hir bir türlü ihtilafa mey· 
1:) ~IUJle d" 1 ıcsası ,.. 

~ lı 'icr tarraıf;an Bede.n Terbiye. ıclan vememekıteclir. Bundan 18 
'~~ Miidiırlüğü Cen.cJ: Sek- 11Y evvel anla§l'Tl~:naz1~l!ara . e~· 
~ lii~ lüzumsuz ıgörülerek ~ai· tbebiy.et ver~n ~U:k . ~ısıyaaetınm 
~ b'-la muıluı.bil Umum ibugün Tüıikıyeyı ıhtilaftan uzak 

t muavinliği ihdas olı.m- lctutmağa matuf olduğunu görmek 
Q lq. ı ~~ Berl.in iç.in ~fi. bir .itminan 
~· "•ıiyet dahilinde eski U- ıcscri olarak telakki eclılmekte
" ~ 1 l<atip CemaT Gökdağ açık. dir.> 
~~~~t&dır. Umum Miıd~r 
' ~lıaınc de düne /kadar kı· 
,lt_Yın e.dileceii ıbelli olma.-

Ye~ 
'- !lta.nuna ~öre, Beden Ter. 

1 
tc ltıi&tındaki lb\Jtün me· 

tu •r . _,ı_ 
ı'll~I ~erek ıtahsıl ve gere!A.se 

:t erj ıgözönünde tutu arak 
~ ıntıbak e.t!tirHmekte ve 
~d tayinleri yeniden yapıl
ı. tr. 
''lecı· · t '-ten çıkan bütçeye göre 
>'~Çc~ ıacne 80,640 lira olan 
S 2~0ıçin ıbu aenc thUkiımetçe 

lira talep edilmiıt. fakat 
5fıo ~CÜ!plenince lbu milctaı 
~ lliraya .indirılmiştir. Ge 
tarı c ~c 1 4 bin küsur lira o· 
tr cb.ı ııniitchaaına ve antre· 

t~·L . 
tıı:;:1sı.sa.tı bu sene tamamen 

&~d •~ır. 
~ en Terbiyesi Umum Mı.i

\ı~r;; 
1 

Yeniden yapılacak ta
Sı.,' çok titiz dav.ı~nacağı 

"• . lotedir. Umum Müdür 
-1\tılıği için de cAi Tuıikiye 
Sa ~~etleri İttifakı re.İ& 
~Mn isminden bahsedıl-

Akdenizde 

Deniz harbi 
(S.,ı ı incide-/-

tefik kuvvetlerine yardtm etımek. 
tedır. Sur sahiline uıkcr ,ihraç et. 
m'işler ve. Franeız ~uvvetlerin.i to
pa tu~utlardır. Şimalden gelen 
jki Fıransız mu'hribini bir şey yap 
malarına meydan vermeden şi
mate püSkürtımü§lerdir. 

Fransı~ar, bu muhriplerin iki 
lngiliz moorıbini tahrip ettiğini 
lbildinyıor. 

Suriye sahillerinde fngilizlerin 
bir saffıharp gemısı, iki kruvazö. 
rü. hir de tayyare gemisi bulun· 
duğu anla!Jllmaık!tadır. 

- Radyo Gazetesi -
f ransı% nazırlar mec:liai toplandı 

Vıctıy, 12 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfillerden öğrenildiAine gfüe, dün 
sabah toplanan nazırlar heyeti, bil
hassa Surıycdckl \'aziyet ile meşgul 
(Jımu,wr. 

' Fransız sefirinin 

cenaze merasimi 

Şehrimizde 
yapılacak 

Anka.$Ml,a, bl,r Mte&IJIM netice
! vetat eden Franer& Mflrtnin 

cenır.zet.I CUIA&rteııl sabahı 11a,. 
darpal}&JI\ g'Ctlri1ecfıktJr. 

Ayni «tln saat ıı ,se da.. aiate 
Loul6 ldllee8hıııle dlllf bir Ayin 
yapddlktaın eıoara Ferikiythldekl 
Katoltk meıartrtma defnetflle
cektlr. 

~--------.1 
Denizlide 

Yardım Sevenler 
cemiyeti açıldı 

Azalar Bn. lnönü'ge 
saygılarını bildirdiler 

Denizli, 1 2 (A.A.) - Bugün 
Denizli 'bayanları Bayan Tekeli· 
nin ba.ıkanlığında Va1i, Parti ve 
Hafkevi reislerinin huzurile Halk. 
evinde yilptikJarı bir toplantı ile 
Yardrmaevenler cemiyetinin De
nizli m~ııkez.ini a9mı~lardır. Yar
dıınsevenler cemiyet.ini-ıt Denizli 
ıubesinin ibu suretle f'nliyete geç 
mesi mÜ!laıebetile cemiyetin yük 
selle h.amiei Bayan l-nönüy~ ııön
derd~k~erj bir telgrafla saygıları
m teyit ~lerdir. 

Suriyede 
( Baııjı 1 hadde) /-/ 

ı 1 O haziran öğlleden sonra ve 
1 1 ha.ziran aaıbabı İngilizler rnıev. 
rı.ilerini takviye ettikıten ve yeni 
kuvvetler !kullanarak: Lübnanın 
cenubunda F rartaız mevzilerfoe 
karşı §idldetli taarruz1uda bulun. 
mutlardır. Avustralyalı :kıtalar, 
F'.ranıeız mukavemet merkezlerini 
ateşe tutMt bir Jngi.liz hava filo
aunun yardımı sayeıııfode sahil 
boyunc..,a Litani n~rinin şimalin. 
ıc!e ilerıemeğ<; muvaffak olmuşlar 
dır. Yran•ız lü.lalan vahım za~la. 
ta rağmen kendieine adıetc;e Üs· 
tün dU:,.cıınana karşı siddet1i hır 
mukavemet göştermekteclir. 
' Hermon dağlannm garbında, 
Merciun"u müoafaa eden Fransız 
krtaları Albaya y\ikae1dıklerine 
çekilmişlerdir. 

Her1l"4on dailarile Ceıbelidürüz 
arasında Fraıneız kıtalan hava 
kuvvetler.inin yar:dımile mütead
d.it taarru:dar yapmışlar ve Şama 
d;oiru .ilerlemeic çalışaın dütma· 
nı Kisva·ınm cenubuna. atmıı!ar· 
d1J'. Burac#a muha;e<be salı günü 
cLe devam etımiştir. Fıransız kıta
laTI, dütman piyadesinin tankla
rın müzaheretile yaptığı şiddetlı 
taarruzlar.da çetin pir mukavemet 
göetenmi,Jerdu. 

Iraktan gelen bir dü man zırh
lı t~ddkulü Suriye hududunda 
Ebu.kemal civarında Franaız krt• 
alarile temas e.tıni~tir. . 

Fransız ha.va kuvv;ctleıri her 
tarafta muharcıbclere muvaffaki. 
yet'İe iştirak ebmckıte ve cfü§,l'Tla· 
nın kaıra ve deniz kuvvetler.ine 
bom'bJar atmaktadır. 

8 ve 9 haziranda 9 Jngiliz tay
yares.i d.ü§iirülmü~ii.r. 1 O ve l 1 
ha:ciranda tahrip cıdilcn lngfüı 
ta~.yareierinin adec::li hCflüz tee.bit 
edilcmemif(.İr. 

Almanya SlD'iye muharebelerine 
•)"İrcİ kalacak 

BAl, 12 (A.A.) - Rcuter: 
Baaler Nachrichten gazetesinin 

Berlin muhabirinin bildirdiği.ne göre, 
Alıoon hariciye nezaretinde, Alman
ya'nm, Suriye anl8.l}mazlığından, 

Fransaya ancak siyasi sempatisini. 
vereceğim ve Franısamn yalnız hare
ket etmesi icap eyliye<:eği beyan 
olunmuştur. Fra.nsanın kendi mUs., 
temlekelerlnln mUdafaasını mUmkUn 
kılmak Uzere mUtarekc şartları ta~ 

d1l edllmlfttr, fakat bu ti<lillcrln 
mahiyeti bildirllmem~ktcdlr. 

Miittefik kuvveti• Merce ve 
Ayunu itral ettiler 

Londra, 12 (A.A.) - Teyld edildi
ğine göre imparatorluk ve İngiliz 
kıtaları Merce ve Ayun'u işgal etmiş. 
!erdir. 

* Kıth!re, 12 (A.A.) - J!lurada zan-
nedlldiğ1ne göre müttefiklerin Şam 

ist.ikametınde yaptıkları ileri h,ffe· 
keti devam etmektedir. Mamafih bu 
llerley!şdc hiçbir istical gösterilmc
mektedır. ÇUnkli burada mevzuu 
bahSolan şey muslihane bır hulQlden 
ibarettir. ~anı yolu Uzerlııdc bulunan 
Hasbah'ın işgal edildiği hakkında 

Ke.hirenln bazı mahfillerinde çıkan 
haberleri teyld eder mahiyette hiçbir 
haber alınmamıştır. Mamafih mUtte· 

.. ~TA7' 

Hava harbi 

Ruhr 
Roterdam 
Boulogne 
bombalandı 

8 tayyare üs&iine 
dönmedi 

Londra~ 12 (A.A.) - Dün ge 
ce Ruhr üzer.ine 1-;;giliz tayyare
leri tar(. fmdan ya.pılan ş.iddetH 
taanuzda ba,lıc.a he<ldi Duis
burg ve Derııseldıolrf t~il etıni~ 
iic. BÜ} ü'k y.angınlar çıkmı!' ve 
cndümi tesisatında geniş hasar
ar yapHın.,r. 

* 
Londra, 12 (A.A.) - Dün 

gec.c Ru r, Rotıtcı-d.aını ve Bou-
1.ogne üze.rine taarruz; yapan ln
.gi}iz tıayyareler.ind~ sekizi t*e· 
rine dönmcmitlerdir. 

* Berlin, 12 (A.A.) - D.N.B.: 
Gece münferıt dü~an ta,oyare
leti, gar.bi ve şimali Almanya 
Üı:ednidc uçmuşlar ve Ren • Vesıt-. 
falya endü~ri mmtak'a.,, üzerine 
yangın ve jnfil8.k bombaları at
mış!.ardır. Bazı madtdi haear ve 
mütea<lıdi:t ölü ve yanlı vardır. 
Şimdiyıe kadar alman habcr~ere 
göre, iki dütınan ta> yaıresi dü,ü
rüllınüştür. 

Lort Be•verb..ook yeni Hava 
Nuıruu tebrik etti 

Londıa, 12 lA.A.) - Lord Bea
verbrook, dfln Lorôlar kamarasında 
devlet nazırı sıfatile aôyledıği ilk 
nutkunda ezcümle demiştır ki: 

........................ ,_ 
Londrada bir 
imparatorluk 

konferansı topla
mayı düşünüyor 

İngilterenin Fransız 
topraklarında asla 

gözü yok! 
Londra, 12 (A.A.) - Dün Avam 

kamarasında sorulan bir swaıe cevap 
veren başvekil B. ChurchHl, beyanat
ta bulunmuştur: 

Londra'da bir imparatorluk kon. 
ferlUU!lnın topl&nmMından ve do

minyonlar başvekillerinin bir lıçtbna
ının yapılmasından çok ~mnun ola. 
cafım. Falqat bu hususta gfü;lükler 
vardır. Bu nazırların hepeinlfl ayni 
zamanda Londraya gelmelerini temin 
etmek kokly değHdır. 

Bu esnada mukafuakAr meb\islar
daıı B. Moore. askeri harfkAtı idare 
için biı· imparatorluk genclkurmayı 

stratejiyı ıdare için bir ınwara.torluk 
ınlidafaa 'komıtesi bulunduğu gıbl, 

harp gayretini idare !çın de bir im
paratorluk harp kabınesi btılunmaııı. 
nın mantıki olacağım tebariız ettır

miştlr. 
B. Churchlll, buna cevaben de de· 

mi~Ur ki: 
Eğer domlnyonlar başvekıHel'inln 

bu yaz ve,-ahut bu sonbıthard&. Lon· 
draya gelmeleri temin olunabiliree, 
bu meseleler, şimdi bahis mevzuu 
edilme~e değmez. 

B. Churchill, Suriye meselesinden 
bahsederek tımlan soylem~tir: 

Bizim. Suı·iye toprakları veya diğer 
Fransız toprakları Uzerinde asla gi)· 

Hava .bombardımanı hl\cumlannın ztlnıüz yoktur. Fıansızlarıı. alt ara
artnıasını :beklemeliyiz. Fakat fazla· ziden hlc;blr mUstem1ekc istancdlğt· 
Jaştırılmış ,.e çok daha iyi bir vazı- miz ~01 oralarda herhangı bir men~ 
yete sokulmuş müdafaa sıstemleri raat peşinde de değiliz. Bu harpte 
ile bu hücumları karşılamllğa. bazı· kendimiz için hiçbir müstemleke ve· 
rız. ya hor'hangl bir menfaat tflrİıln et-

Lotd Bcaverbı·ook, bundan sonra mek istemiyoruz. Fransız dostları· 
havacılık lstıhsalAtı nezaretinde ken- nnzdan hiçbıri bu hususta Almanya 
disinl lstlhlllf eden yeni nazırı, ma
yıs ayr zarfındaki cparlak> tayyaı e 
istıhsalınden ve rııkor teşkıl eden 
tayyare motörü lmalatmdan dolayı 
tel!nk...c~"1iştlr. 

Huli'un 
beyanatı 

ve Viehy hUkflnıetl taı a!mdan yapı
lan propagandalara aldanmamalıdır. 
Biz, Fransanın hürriyet ve ıstiklall 
t\e bütün haKlarını yeniden temin 
etmek 'içın climizden gel<>nl yapa· 
cafız. General De Caulle'c yamıtım 
bır mektupta Fransanın hUn-lyctınl 
ve haklarını iade için yedi tktldnn
mızda. olan heı· şcyı yapacağımızı te. 
yid ettlm. l<"'akat Fraıısanın zametl.
ni lade için bıze yardım etmek Fran
sızların vazıfesl olmak lazımdır. Ge• 

Vaşıngi.on, 12 (A.A.) - B. Roose• neral De GauUe'li.n, dilfman Alman· 
velt'ln 27 mayısta Atlantıktekl Por- yaya mutavaat politika.ısı güden Vi
tekiz adaları hakkında yaptığı tel-ı chy ricaline nazaran FranB&nın en 
mlhlerc dair Port.ekizln Vaşington gayretli bir mUdafil olduğuna hiç 
elçisı bazı mUirı.hnzalan ihtiva eden ,uphe yoktur. 
bır nota tevdı etm!.o;ıtır. !!!!!1!!!!!!1!!!!!!9!!!!1!!1!!!!!!!11!!"""""'"~!!!!!!!!!"!'! 

Hariciye ırıazın B. Hull bu notaya 
verdiği cevapta dıyor ki: Hitler 

Birleşik Amerika hUkumctlnln hiç (Ba'ı ı incide) _ 
bir de\•letin lhflkimlyetlne veya top· ·1 

rqe dönmek üzere tayyare ı e 
rak }>UtUnlUğUne karvt tecavUz fll~rl Münih"ten hareket et.miştir. 
yoktuı-. Bizim şlmdıkl slyasetiml:ı: Ribbentrop AntoneKo mülakatı 
reddedilmez meşru mlidafaa husu· .. A A ) A ~ 

1
• 

sundakl hukuku ôUvele dayanmak- Munlh.. 1 2 ( · · - fili 
tıııdır. Birleşik Amerıkıı. hUkümetl, da1ci .. tebl.iğ neşrolunAmu$tur :H i 
bazı muharip devletlerin şimdi ~-ı Dun saat 18 de, .man ar . 
zim yarı küremizdc'ki milletlerin ciye Nazırı B. V Ofl ~ıbbentrop 
sulh ve emniyetini tehdıt: eden teca-1 Romanya .devlet re?Sı G.eneral 
vUz hareketlerinin inkıfafını endişe- Antonesco yu kıabul. eu:?~ş ve 

uzoo ve samimi bır mülakatıla 
sız göreme?.:. 

ReislcUmhur sadece mezkflr ada- bulunmuıtuır. 
hAk tı ı Mücnih, 1 2 (A.A.) - D.N.B.: 

laı· dlinyanın fethi ve ımıye s. AILınan Harjciye Nazm B. Von 
yasetini taklbeden devletler tarafwı- Ribbenıtrop dün alloşam General 
dan işgal edHdıği takdirde bundan Anıtoncsco şerefine büyük bir zi· 
&"arp yarı küresi için tahas~il edebi· 
lecek tehlikeye !taret etmek etemı,. ya.fdl: vermi§tir. 
tir. Bu adalara coğrafi vaziyetleri- Romanyada ciddi kontrol 
nin verdiği. sevkulceyş ehemmiyetini tedbirleri ..ı.ul.or 
reislcUmhur münhasıran bu adalaırm Billare~, 1 2 (A.A.) - Başve· 
garp yarı !<tiresine karşı bir taarruz 1 kaleıtıten teobliğ olun<i.uğ~na göre: 
için hareket noktası bakrmından bütün mcn»lelcette ciddı kontrol 
kaydeylemlştl'r. teclbirleri ahnacakıtır. Bütün ) ol-

c~lar hüviyetlerini ve a9kcri va· 

fiklt-r!n yakında Şam civarındaki 
bağlara varması beklenmektedir. Bu 
mıntaka çöl ve lavlardan t~kkUl 
etmiş arazi ortasında bir vaha teşkil 
etmektedir. 

Beyn.ıt fiddetle hom'bardıman 
edildi 

Vlchy, 12 (A.A.) - Of! ajansının 
blldırdlğtne göre inılliz bava kuv
vetleri dUn öğleden sonra müteaddit 
defalar Beyrut'u bombardıman et
mişlerdir. Fransız hava <laf! topları 

faaliyete geçmiştir. 

Fruwz subay ve erleri hür 
Frans1zlara iltihak ediyor 

Kahire, 12 (A.A.) - Reuter: 
Suriyedeki Fransız subay ve erle· 

rlııden bır ı,;oğu cHür l<~rnnsa ~a illi. 
hak etmektedir. Burad söylendlğıne 

göre, General Dentz emrı altındaki 
kıtaların Vichy iıUkOmet.ıine sadaka
tini temın etmek mak"adllc subay ve 
er.başların ay!ıklurını nglllz oı·dusun... 
dakl seviyeyi bulaoak derecede art
tırmıştır. Fakat rllşvet mahiyetinde
ki bu hareket ekseriyetle, arzu edl· 
lenin aksi b r nett<:e .., ermcktedır. 

ziyedexini isbat edecek vesikala.rı 
~erlcr.i.nde ta§ımaia. davet olun. 
mutlaııd'ır. 

E..uen trenlerlıı seyrüaeferi bir 
kaç 8',indenbcri ç.ook tahdit ectl
miş butunrnU.tadu. 

KÖltenc:e ı1imanma cirecek 
semiler kılavuz alacak 

Bükre§, 1 2 ( A.A.) - Stcfani 
aj an•ından: 

Romaınya Bahriye Nezareti 
Kö9tlence limanına girecek gemı. 
ler ha.kkmda yeni tedbirler al
mtttır. Bu )~mana girecek olan 
bütün gemiler Tuzla bumun un 
şark ve. cenubu ;;;ark.is.inde döı t 
buçuk .ımt uzaık.ta a8kcri bir krla
vuz beklemeğe mecbur olacak
lardır. İ§aretlere mUıealltk not
redilen talimat lağvedilmiştir. 
Ahnanya - Romanya arasnıda 

yeni mukaveleler 
Bükıre§. 1 2 (A.A.) - Ro

manya ile Ahnanya arasında ) e. 
ni bir mukavele imzalanmıştır. 
Bu mukavele mucibince Alman
yadan "~omanyaya 400 ımilyon 
leoy kıymetinde ııimendifer malze. 
meai ye otomobıl getirile~ektir. 

\ \ 

Afrika harbi 

İngilizler 
Eritrede 
ilerliyor 
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-RESMi 
TEBLLÖLEB 1 

lngiliz tebliği 
Knhlre, 12 (A.A.) - Oıtafjark ln• 

glliz umumi kararglı.hının tebllği: 

Llbyııdn, vazıyette hiçbir değl~ık
llk yoktur. 
Ha~lstand , Adi ababanın 270 

kilometre garibinde bulwıan mUhim 
1 Lakent şehri Habeş \atanpcrverleri 
tarafından zaptedılmil.ıtır. 

Sahil mıntak ınd , İngiliz deniı 

ve ha\ a kuvvetlerinin ışbir1lğile Hint 
Assab zaptolundu lrnvveuen blrdenbııe bır rhrıu.ı iıare· 

f) ket yapmışlar ve A ab lımanım 

Ad en, 12 (A.A.) - İngiliz za.pteylemlş.lerdlr. Şimdıye knd•r sa.. 
ık.ara, deniz ve hava kuvvetleri- yılan esirler arasında 50 bahrıyeli, 
run i birliğj ıle Y1t·>ı[an bu gün· 87 tayyareci, 39 Almaır baknyelıtıi 
diııc hareketi neticesinde &itre- ve brr miktar da İtalyan aaket'ı var
de Aseeh'ın zapıtedlmi>'< o•duğu dır. Gener.ı BardWL ve Dıacentınl ıle 
reanen l>iJdiıriılmdcıtedir. ba.hr~ yüz~ı Cotla d& eHm1zıde· 

Bahriye Nezaretiain tebliği dır. 

Londra, 12 (A.A.) - Habeşistan· Cinm1a mmtakasında umumt ller· 
da Ası:;ab limanının imparatorluk leyitimiz devam etmektedır. 
ku\-vetlerı taratmdan zaptı hakkın- Suriyede, dünkü çarşamba günU 
da ba'hrtye nell!lreti neşrettiği bir ınüttefık kuvvetler bUtun nuntaka· 
teblifde diyor kı: !arda muh)m teraJduler kaydetmif-

Hlnd19t.a11 ba,kumandanlığının . mi. lerdır. j 
dird~me g0re A sab limanı İngiliz Suriyeye girişimizin hedefleri hak-ı 
harp gemılerinden çıkarılan Hint kı- 1 kında yanlış maJCimaUa aldatılan 
taları tarafından ~al edilm1'tır. Vlchy kıtaları bazı nuntakalarda. 

1 

Lil> a ahillerinde iki 1 "li:ı: mukaveR1et gli6te~mekle nerı yftrU· 
Y 1 

. • tt "&" ı yüştlmUzUn mAnıaya. uğramamaaı 
harp rcmııı ba 1 ll l için bizi ktıvvet lsUmalıne mecbur 

Londra, 12 (A.A.) - Amira lk etmektedir. Bu kıtalar tenkil edıl· 
dairesınin tebliği: 

Amirallk daıresi 'konseyı, TeıTor 

ve ı..a.d:r Bırd harp gemilerinin, L\b· 
ya sahilleri açıklarında ~·ııpıla.n ha
rekat P.Snasında dü.,c;man taratmdan 
batırılmış <Hduğunu tees.stirle 'mktlrlr. 
Telf'f ola.nlann aılelcrı k~yflyettcn 

derhal haberdar cdılmışlcrtilr. 
---o-

Duçenin nutku 
Almanyadaiyi 
karşılanmadı 

dikten oonra bir ç()kları Surtyen n 
Alman glrlfine karşı himayesi olan 
mUttefiklerln mai<sıı<lı hakkında te· 
vecctıhlenni ifade edıyorlar. 

lrak'ta vaziyet sük~netınl muha.· 
faza etmektedır. 

Ahnan tebliği 
Bertin. 12 lA.A.) - Alman ordu· 

ları başkumandanlığının tebliği: 

Bır Alman denizaltısı 1.2.000 ton
luk düşman tlcar~t genuleTi batır• 
mı.;ılır. 

Alman hu·a kun·eUerl dUn gUn· 
dilzün ve ge<:eleyln lnı;ıll.erenın ce· 
nubunda ve merkezinde m\ihım as
keri hedeflere \'e keza lngllterenln 

Mussolmi tarafından sÖ) !enen şark sahili ile lskoçya sahlllerlndekı 
nutulk1-a BaJkanhmn ati.si hakkın. liman taaWıatına taaıruzıar y&.pnl1'· 

dil kayda değer noktalar var: tır. 
BuTgar~aı.ı: Makedo~ayı ve Şimali Afrikada. Alman topçusu, 

garbi T.raıkıyayı alacak.tw. Arna· Tobruk civannda dllşman kıtalarına, 
vtitluk, §,ima'l:d.-:n ve cenuptan ge. araba tec·emmUlerine ve su tet;ısatına 
ni liyecektir. Macaristan arazi~ 1 şiddetli ve tesirli ~teş açmıştır. 
de büyü} ecek-ti.r. Slovcnyanın bıT ~manın gllndüı:Un lff'al aıt.ında
kıamlna bir halıyan preMi kral ki topraklara girmek tetebbUıılerl 
olacaktır. tardedilmıştir. A\' tayyareleri ve ha-

Yunanistan, hatibin sonuna ka. va dafi bataryalan beş lnglhz tay
dar kalya tarafından .idare edile. yaresi dU\lürın\1'lerdlr. 
cck, sonra da h-alyan hayat saha
sma geçecdcitir. 

Berlinden ~elen bir h.abcrd~ 
bu ntMiılcun BeTlin bitaraf rn.ahi.il
lerindc pek iyi tee.ır hu.ule getır· 
mediği eöy;lenıyor. Fakat bu 
4'Jbitaraf mahfiller» in kiml~r ol
duğu bildirilmiyor. 

- Raci.ya Gazcte5.i • 

RODOS 
bombalandı 

Kahire, 12 (A.A.) - lngıhz hau 
kuvvetleri orta~ark umumi karargA· 
hının tebht'l: 

Rodos: Dl.lırı ve evvelki geceler, İn
giliz ha.va kU\'Vetlerine mensup bom. 
bardıman tayyareleri, Rodos aduın
daki dUşrnan tayyaı·e meydıwılanna 

muvatfakıyeUc tetevvüç eden ağıl' 
hUeumlar yapmıştır. Kalato"da bUyük 
miktarda benzin yanm14tır. Tayya
relerin yerde serili bulunduğu bir 
mahakle lbıı· yangın ... e 1nfllt\.klar çı
karan bombalarla n .. ; düşman t.ayya
ı esl yakılmış. bir mıktar ooşka tay
yare de tahrip edılmi§ ve hasara uğ
ratıhmı;ıtır. 

Darlanın nutku 
Almanyada naStl 
tefsir ediliyor? 

Berlın, 12 (A.A.) - Yarı resmi 
biı· ka.ynaktan bildirilıyor: 

Amiral Darlan, katiyen herhangi 
bir duygunun deA"il, fa.kat tabll şart
ların Fransayı galip Almanya ile şe
refli. bir sulh aktetmeğ"e mU alt bir 
anla.şma yapmağa. mecbuı· etbğınl 

ehemmiyeUe kaydetmiştir. 
lşte Amlıal Darlan'm dUn akşam 

ki hitabesi bugtin Alman hariciye 
nezaretinde bu suretJoe tebe.rUz cttirH. 
mlştır. 

Alman hariciye nezaretinde şu 

cihet de kaydedl.lmlş.tlr ki, Amiral 
Darlan. Fransamn hattı hareketi, 
vazgcçmiyeceğı Avrupa milletleri lş

bırllğıne de u~gun olduğunu beyan 
etmiştır. Bu bakımdan Amlra1 Dar
lan'ın nutku Fransız milletine bu 
ıhakikatleri gözönllnde tutması için 
bir mliracaatı suret nde telakki olun. 
maktadır. 

Demokrasilere 
yardım 

Vaşington, 12 (A.A.) - Cilmhur 
başkanı B. Roo evelt, demokrasilere 
yapılan yardıma dnlr kongreye 'bir 
mesaj gondermıştir. 

B. ROOSilvelt, bu mesajında yar
dım içın kongre tarafından kabul 
olunan 1 milyar dolardan 4 milyar
lık yardımın •imdıyc kadar ya.pıltdı· 
ğmı bıldirmiştır ve lnglltereye, Çine 
ve diğer demokrasi dcvleUerınc top. 
tayyare, \"e hıı.rp levazımı gonderı

leceğlnl. ıl&.vc etmıştır. 

Alman - Sovyet 
Harbi mi?· 

(Batı 1 iaaiG•) *= 
\en bazı kimselere bu sene :için.de 
5oVl)'etkr Bwliğine kartı bir hu
cwn hazırladığı halk'kında )~pbğı 
beyanat. Al-manların böyle lbır 
pro.jenin mu\•affak ollacağına tam 
bir itimıat bealediWerini vey.a bu 
isin ihtimaımTa hazrrlan11Uf bir 
blöf olduğunu gösterm.ekt4;dir. 

Bu huı9U8t.a Uç ihtimal .ileri aü· 
rülcbilir: 

1 - B. Hitler büyü« orduları
nı bir tarafa ycrlcft,irmek mecbU· 
riyetinded.ir. Şaılki Avrupanın ge 
niş ovaları Alman tü.menlerinın 
yer~e meeine çok müsaittir. Çoo. 
kü bunıdan Sovyetler Birliğinın 
harekct1 cıri nezaret altında bu· 
lundunilacağıı g.tbi ln.g.ıLtcrcnin ,is, 
tilaamın da ba~a hır zamana 
talik. cdlld.iğini a.annet:tirebilir. 
Bu suretıle lng.ılite.re :İtitila teıeb
bü•üniın :>.aP.ı!m>yaoasmldan emin 
olarak adadaki kuvvetlerde.o bir 
lı 'll11flt diğ.er cephelere gıöntkTe
bilir. Aman,> a jse icabı halinde 
ıal'ktaki kuV!Vetler.ini siiratle gar. 
ba na'l«edebilir. 

2 - B. HıUcı· mUthış tıarp maki· 
nesini So\ yetler Birlltlne karşı ku· 
rarak Moskovayı korikutmak ve yal· 
mrA kuv-. et.lerlnl göstererek ~m 
ttvlzat ekle etmeği düştlnmilş ola
bmr. 

3 - Almanlarm Ukranya buğday. 
lanna ve Kaıfkas petroHerine göc 
koydukhm malüm olduğundan haki.· 
kalen B. Hitler Sovyetler Bırllğin' 

istılAya teşebbUe edebllir. 
Bu UçUnden ikincisi, yani Sovyet:-

1er Birliğini korkutarak bul t.8.viZa.t 
~ etmek thUmall. IJU anda en çok 
akla yakın olanıdır. 

B. HıUer'in makôadı hemen heınen' 
her zamankinin aynıdır. 

İşlediğim, harpsiz yalnız tehdıt ile 
elde etmek. Fakat ıhazuiıkla.rın ıc· 
nişi ği karşısında B. Hıuer·ın mübim 
tavızat ısteyeceğtne hllkmetmek li· 
zımdır. Bu ttvizler B. Stalin'in vere
bilecek'Jcrlnden acaba daha mı mU
hlmdir? Ve B. Bitler, Sovyetler Bir· 
llğlnin kaçınmak bll8{ısundakl arzu· 
suna 1Ayık olduğu değeri acaba ver• 
memekte midir? 

Cripps Lon!lrada 
lngilıerenin Maekova büyiı1c 

ıeiÇ.is.i Sir Staffot.d Cıippe Lon· 
maya var.mış ve Hariciye Nazırı 
Bay Eıden"le g~ü-r. Bır 
kaç gün so{l(l'a va~f esi başına 
dön~cekfü. 

Bay Eden·in daveti Ü'Lerİne 
Londraya seyahatine sebep, bü· 
yü\c. e1ç.inin. pek mütehavvil olan 
S9vye~ siyaseti !takkmda malu
mat "'ermek olduğu söyleni;or. 

Radyo Cazeteai • 

\ 
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SEBZE-MEYVA 
toptan fiatları 

İstanbut Bel<ıdlyesi Merkez Hilin· 
de sabahları öğlene kadar toptan sa
tılan yaş meyva ve sebze fiyatlnrı: 

(A~a. kadar gtlnlUk haktkt sa
tış fiyaUın-ı ~in başka. hste tanzım 
edilmektedir.) 

Ctn.sl Emsall Or;ta İyi 

Kuru Kuruş 

---------
Ba.mye 
Sakızkabağı 

Fasulye yatı 

Ktlo 4;,ı 

> 2.50 
> 6 

50 
3 
7 

:soldan : ı - 'Mükeyyifat va- > ayşekadmı 18 21 
15 
lfi 

sıtalnruıdan bırl; Yapma. 2 - Dü- > yeşll 
zen; İç uzuvlarmuzda.n 3 - Meşhur Domates kır 
bır ca us. 4 - K16.1r; Yeni. 5 - Blr j Balda 
musıkı alet kullanan. 6 - İhtilill Araka 
çetecisi. 7 - SeOO eden; Bi'r kap. Semizotu 
8 - Tatlı lbır madde. 9 - Oruç tu- Taze yaprak 
tan; Hnfif ve karIŞlk yiyecek. 10 -
M 1 kahramanlarından; Düşman

lık. 11 - Nefer; LMuf ve Merhamet. 

Yuk'nrıd:ın aşağıya: 1 - Bh' iba
det yen; Zarl edatı. 2 - Bır uzvu
muz; Meydana getırllen iş. 3 - Bir 
ressamımız; Bır ırk. t - Bir ö"lçü; 

Sn.ğlam. 5 - Bllyük. 6 - Müptedı; 

Zarf edatı. 7 - Bır kasabamız; ıçtik. 

lerfmfzd~n. S - İrnd; Bir hayvan. 
O - Vllfl.yct; Israr; Geri çevirme. 
10 - Bir nota; Tecim. 11 - Btr 
TUrk unvanı; Sahip. 

D • iKÜ nuı.MACANIN HALLI 

oldruı mı: 1 - Karta.\; Si. 2 -
Estr; Ağ. 3 - Şive; Ak; Esi. ~ -

• Anıı:bella. 5 - Kaçamak. 6 - Kr~ 
ma; EU. 7 - Ta; Köşk. 8 - Şu; 
~e. 9 - Şer; Cebir. 10 - La.; 
ihanet. 11 - Akif; Kari. 

Yldmrıitan şağı.}n.: 1 - KilŞme-

keş; La. 2 - Asi; Ul}ak. 3 - Rtva.

ynt. 4 - Tren; Maarif. 5 - Mm. 

6 - Abe; Kucak. 7 - Keçiöroo. 8 -
La; La; Şebek. 9 - Geknek; l1a. 

1e - Saat. ıı - lyi; Koo. 

Biber dolmelı 
> stvrl 

Patates taoo 
Pancar 
Pattrcan 

EnJlna.r 
Hıyar 

Y~I sata 
Marul 
Taze soğan 
Maydanoz 
Dereotu 
Havuç 
Tt!tp 4urnvzı 

Armut akçe 
> Yabani 

Erik tttrbe 
> can 

Çilek yerli 
> F!"enk 

Ağnç çi~ 

Kiraz 
Vişne 

Kayısı 

Zcrdah 
Şe{tali 

Muz yerli 

> H,50 
> 12 
~ 3 
> i) 

> 2,50 
> 10 
> 27 
> 33 
> 10 
> ı .... o 
> 25 

Adet 3 
> 2 

100 > 100 
> 3 

DeD1et 1.25 
> -.50 
> 
> 
> 

tETl'A 

-,75 
3,50 
l 

4 
6 
3 

11 
30 
3a 
11 

2 
30 

6 
3 

125 
4 
1,50 

-,i5 
1, 
4 
l,2ö 

Kno 33 35 
> 16 İzmir 21 
> 10 14 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

12 
70 
33 
30 
15 
14 
35 
13 

> 53 
> 70 

Adet 10 

1~ 

75 
35 
37,BO 
22 
20 
45 
lJ 
55 
80 

~~ 
~ Eski mektebi mb1~ idadisinden 

ZA •J 

Bugünkü prasram 
7.30 Proı;ram Ye saat a.yan, 7~ 

Hafif program, (,P.l.) 7..45 A:J&flS 

haberleri, 8 Bando ptallla-rı, 8.a6 
8.45 EWn saati. 

aıımş olduğum dıplomaıru kazaen 
za;vi etmıış Olduğnnw:l811 vıe yenisini 
amcağmıdan eskmmtn blikmö olma
dığını lllıın ederim. 

Ahmet Huttbl eğlu chnıet fahri 

Ni ntaşı kız orta okuht hesap 
memuru 

Birçok Genç Kız ar 
Ve Genç Kad nlar 

Oençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadi
sini mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane 
kalmışlardır. Kadında dikkat edilmesi pek mühim 
olan nokta: Cildin ifl<:elik ve taravetini ebediyen 
muhafazadır. 
Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulan 
genç kadınların biaınan di.işmanıdırlar. Bedeni ve 
dimaği yorgun( ukların neticesi guddeler elastiki

yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edi
len avarizi (Rüzgar ve güneşin de tesirite) ltltSUle 
getirirler. işte bu gibi halatta ve bu gibi avarize 
karşı Krem Pertev; Terkibinin kuvvet ve kudreti 
sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarır. 

l."üz binlerce kadının tccrfıbe ettiği Ye 5e' diklerine tavsiye
den hali kalmadığı Krem Pertev ile günde yapd;:ıe: l 8 - 5 daki
kalık bir m:ısajın ne ;ibl harikalar yarattığını pek kısn bir za
manda iz de mttterlf ometık"ınız. Krent Pe te'li 'in y nm rhk 
beynelmilel şöhreti asıbız detfldlr. Ondan istifade edtnb:. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Tenüzlik işleri am~i lçiln yaptmla.eak 2600 çift ayakkabı kapalı 

za.rf usullle eksH.t.meye konulmuştur. Mecmuumın tahmin be4e1i 11,700 
lrra ve ilk teminatı 877 lira 00 kuruştur. Şartnrune zabıt ve muamel~t 
mUdUrlliğU kaleminde g5rtllebi1ir. :hıale 30/6 941 Pazartesi gUnU sa.at 
15 de Daim! Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temınat: makbuz 
veya :mektuplan, 941 yılına. -alt Tlıcaret Odıısı vesıke.ları ve kanunen 
ibrazı ınzım gelen diğer' vesaik ne 2490 ınumarah kanunun tari.ia.tı çev
resfnÖ lhazlrlıyneaklan teklif mc'ktuplarıru ihale gtinU saat H de kadar 
.Da.im1 Enclhncne vermeleri !Azım.dır. ('4574) 

,,.. 
Eminön1i meydarunm Yenicami arknsmdaki kısım yo11m ının inşası 

açık eksl!tmeye konulmnştur. Keşif bedeli 2953 liro. 6'l kuruş ve ilk 
tem.in.atı 221 lira 53 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelft.t 
mUdürlUğü kaleminöe görülebilir. İhale 20/6/911 cuma gUnü sa.at 14 de 
tiaiml encümende ya.pılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz veya 
mektuplan. ihale tari'.hlndcn 8 gUn evvel Belediye fen işleri müdUrlliğü
ne anürncaatla alaeakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası 
vesi.ka.la.n1e ilıalo günü muayyen saatte daimi cncilmcnde bulwıma-
lar.ı. ( 4323) 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
Müdürlüğünden: 

Müessesemizin dıram, komedi, çocuk kısımlarında. temsil etUrmek 
üzere piyes vermek arzu eden muharrir ve mUterclmlerln eserleıinl 
naiayet 1 Kanunuevvel 941 tarihine kadar Tepebaşmda Şehir tiyat
rosu kütt1phnne memurluğuna göndermeJerl Utzımdrr. 

iN 
DIŞ MACUNU 

Dişlere Hayat Verir 
ANCAK:~ 

Her sabah, öğle ve ak
pm, ber yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak prttu-. 

Bu usulü fqmadnn, munta
zam bir metodla takip 
edenlerin dişleri mikroplar
dan, butalıklardan muha
faza edihni§ olur, paşlan
maktan ve çürümekten kur
tulur. Her zaman temiz, 
parlak v.e güzel olarak ka
lır. 

ile sabah, öğle ve alqam 
her yemekten sonra 

günde 3 defa 

'' 12.SO Program ve saat ayan, 
1.2.33 K tfasll programı, l2.4S 
Ajamı habcricli, ?.3 Karışık prog
ram (Pi.) ı:us KJSa :fasıl progra
JIK 13.30/14 Karı.şık program (P1.) 

Bolu Orman koruma 1. alay 2. tabur komutanlığından : 

BANA 
inanınız,, 

18 Program vıo a_ rı, 18.00 
Fasıl s::ızı, 18.30 ~ takvimi ve 

.,,. toprak borsası, 18.40 
Radyıo ·r.g oritestnı:m. 19 (İktiB:ı1 
saa tı), 19.15 1tua.rtet.iı 

19.30 Saat ber-
leri. 19..46 ıoasik: program, ıo.ıs 

Radyo gnzeteei, Soto şarkt
lar, 21 Memtdcet postası, tl,10 
Temsll 22 Radyo salon orkestrası 
22.30 Saat yan, 22.45 Radyo sa
lon orkestrası, 23.15 CaZband (Pi.) 
23.25/23.30 Y~i pl'Ogl'a!ll ve 
kapwuş. 

1 BORSA 1 
12 HAZİRAr 941 

1 Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçeta 

Kapan 
5,2025 

129,()95 

30, 

Yen 
İsveg Kronu 

Estıam ~ ~"'ab'ltllt 

1933 Türk borou I 
l 918 İstikrazı dahlU 
1933 İkramly.cli Ergani 
193• Sıvas • Erwnım 
Anadolu Demiryolu Tahvil! 
Dcmu-yolu Mümessil Sencl 
T. C. Merkez Bankası 
T. lş Bank sı mti hı hisse 
T . ı., Bankası (Nama muhar.) 
Osmanlı Bankası 

Şirltcti Hayrly 
'UKlJT 

TUrk Altını (Reşat) 
TUrk Altını (Hamit) 
TUrk Altını ıkUçUk (Hamit) 
Tll:rk A'ltını küç{ik (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar attın gramı 
Mecidiye 

Yeni Neşriyat: 
TiCARET 

-.-
1%,845 

30,915 
30~25 

~ 1'. 

19 15 
21 50 
10 40 
19 77 
4450 
42 50 

ll4 00 
119 00 
10 50 
27 50 

2ô 00 

-ı:r 10 
25 70 
25 60 
24 65 

116 50 
118 50 
121 50 

3 43 
75 

IJ<~KTUPLARI 

TaMin A. Gökşıngol tarafından 

hazırlanan bu eser, ticaret :ve sanat
la uğraşan herkese lilzumlu bir ki
taptır. Mtln:dcricatı: 

.Mimakaıoanm y prlnca ~ mah ı 

Bolu kışl 

> 
da s:ıtmalmada 

> 
> 
> 

> 
> 

~PARA 
' il.ATAT YAWŞIWI1'0 

T. iŞ BANBASI 

1941 iKRAMiYE PLANI 
O:ŞiDELER: 4 Şubat, J Jıla7111o 

1 Ağustos, 3 lkiı:ııeit.,m 
tarihlerinde yaprlır. 

J 941 il:r:amiyef eri 
1 adet 2000 liralık = 2000.-L. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 
4 > 500 > =2000.- > 
8 > ~ > = 2000.- > 

35 > 100 > = 8500.- > 
80 > 60 > = ~.- > 

300 > ~ > =8000.- > 

...... DOKTOR 

ÇIPRUT 
Olldiye ftl ZllkroTlye 
neı ~yoğlo Yerli Pa
a.n ka.rfUJmt'l6 Posta wkaiı 
k~lnde Meymenet aııartmam 

Tel: 4S358 ----

Dr. IS. da 

TABANTO 
SirkWerler - Hizmet tcldiflcrl - il AT l B A S l IS l 

TQocarlar arasında. mfinnsebcl te$18- il 

ıerı • Kredi mektı.qıları - Borsaya. Ttbıel Şahdeğtrmeal Sok. No. cı 
mütedair cmirnıuneler • K~ır- Tel 4920G 
cuıara verilen muhteut mektuplar -

2 
den 

5 
e kıMJDr 

ÇeklC'l" ve poliçeler - Ktunht)'o mua- ••••••cmı•••••ll 
meleleıi - Konsinynsyonlnr - Nakli-

o· ı 

Ekmek 
s. eti 
Sadeyağ 

kilo 

190,000 
43.000 

4:.300 

Ma,,akkat 
temınatı Mön.akasnnın 

Lira Kr. tarihi gün fmnt 

1852.50 18.6.941 Çarşamba 9 
1290.00 18.6.941 Çarşamba 10 

•70.85 18.6.941 Çarşamba 15 

Iunnkasanın 

sureti icrası 

Kapalı zart 

(4H9) 

.. • .#1 .. • 

IDARUINt Bllll IS BAMICASINDA 
iKRAMiYELi HE.!'lAP A~R 

TtlrldJe COmbarlyetl 

Ziraa'i Ban 
g.wuş tarihi: 1888. - Serma.7esi: 100,000,000 Türk liraaı 

Şube vıe a.j&nıB adedi: 265. 
Zirai ve tica.ı1 her neıri be.tıka muameleleri. 

Pal-. birikt.irenlıere 28,000 l1ı'fl> ~· veriyor. 

Ziraat Ba.nkaamda kumbaralı ve lhbars.ız tasa.rrut hcsaplarmda 
en az 6(.1 liruI bulunanlara aenede • defa çekilecek kur'a ile ~· 
dald plAna göre iıtr&mlye dağrtılaaktJ:r. 

t adet ı,ooo Uraldı: '-000 nra ıoo acıet 60 liralık a.ooo Ura 
' ... aoo ... ı,ooo • 
,.,. ZGO » ı.ooo. 

lJO :t 

'° :t lGO » "°'° • 180 > • > 

Bu Süt Kreması 
Usulü Sayesinde 

50 yaşındaki birçok kadınlar 
Ancak 30 yaşlarında 

görüneceklerdir 

Oıklarla I şaret J:..'diLen 
Yerlere Tatbik Ediniz. 
Sonra da Bütün Yüz 

Ve Boynunuza 
Sürünüz. 

Buruşnuış, solmuş ve gevşemiş bir 
cildi, tazeleyip gençleştirmek için 
işte size basit blr usul: TAkım ve 
tasfiye edilmiş bir miktar snt krema
sını bir mi'ktar saf zeytinyağı ile ka.. 
rıştmnız. Som-a hepsini iki kısım on 
iyi krema ile knrı.7tırımz. Bu hauta 
cildinizi besleyip ~eleştirecek ve 
inanılmaz bir güzellik temin edecek
tir. 

Bir aktris gençlik manzarasını 

muhafaza ve idame için bu ba3ıt 
usuı.u tatbik etmiş ve 70 yaşında, 
genç kadın rollerini oynamıştır. Ec
zacmız da bu halitıı.yı size ihzar ede
bllir. Fakat muhteviyatı az miktar
da olmakla beraber pahalıya mal 
olur. (Yağsız) lbcyaz rcngiıtdeld To
kalon krem.inin terkibinde sat zey
tinyağı ile ihzar edilmiş sut lkrema-
81 mevcuttur. Cildinizi beslemek için 
en mUkemmel ve llıakfkJ bir cilt un
surudur. Herhalde memmıniyetbaJış 
semeresi garaı?t.llldlr. Aksi haki pa
ranız iade edilebilir. 

VAT AN Gazetesi 
tt.AN FtYATLAıtl Kuruş 

Başlık mnktu olaıak 
ı inci IJlilyfa sa.ntbnl 
2 » 
s » 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 8.?8- , » 

» 

• 
» 

7~0 

GOO 
300 
aoo 
ıoo 

ye i.şleri _ Sigortalar ve n.varyalar -
uınumt muameleler. 

ğJ dUfmiyenlere ilu'amlye çıktığı taltdlrde % 20 !azlo.sile verllt<:ektlr. 5 » 
Sııhil:ıl ve Neşriyat Mlldllrü: Kur'alar 8enode • def&, 11 mart, 11 haziran, 11 eylCl. 6 » 

» 
» 

:t 

lt 

» 
J) 

lt 

'75 

60 
Fiyatı 75 kuruştur 

1NKILAP KİTABEVİ - 1st» ... 
AHMET EMİN YALMAN ll Birinclk&nwıdo. çekllecektir. \ 

Baı;ıidığı yer: VATAN MATBAASI•,.ı ............................................ ~ı • J 

13 - 6 .. 94'r ___..-; 

Satış i inı 
Üsküdar icra memurluğundan: 
Saranın Ya.set Bahar oğlu Yontof Ozbuhardan ödünç aldığı par&~ 

mukabil birinci derecede ipotek yaptığı OskUda.rda K~cukta. c ~ 
Be.smact yeni Hacı Kaymak GOk$nda eski 6 • 8 yeni 10 k.apU sa) 
.sağ' tarafı mumaileyhin karısı Refka şimdi veresesi hanesi sol • 
evvelc:e Yani. .,un.dl Poi.ze v~ kısmen evve!co Hskiya Levi r;ıimdl gtltJll; 
Bey ıırkas Bakkal dok.ağı ve kısmen evvelce Haskiya Levi şmıdi Jii}tl1ltıll1 
Bey önü Hacı Kaymak sokağı ile mahdut tamamına 21910 yinni bir c.SI 
dokuz yUz on lira kıymet ta.kdır edilmiş <>Lan ap:ıırtmarun rusıf hlsS rfI1 
nin umumi hlikthnler dairesinde satılarak paraya çevrilmesine ıtıı 
verltınl.ş tir. 

Gayri ~ vaziyeti hazırası: 

~et 
Mez~r gayri menkul Boğaziçlnde Kuzguncukta Bican V-O Bereı:tJ 

ci soka.idamım arasında 10 Ta.j numa.rasınırt havi (Sıvilia.) naıtı 
kA.rgir apartman. Olup mezkur apartman (L) rfi şeklinde arsa uıerı' 
~a edilm!ftir. 

Zemin icat: 

.a,can sokağındaki cepheden dört lbasıımaklr demir pannaJdık ltlt 
kulukiu mozaik merdi'Venle çıkılır. Çıft kanatlı ca'meklı.nlı ahŞ8-P ~ 
pıdan girillr zemini çini ve camekünlı bir tıı.şlıkta. karşılıklı 1 ve 2 ' 
ıu da.lrG!er ve bodrum kata inen merdiven: 

Bir No. lı daiı4e 

Bir koridorda Uç oda bir helO. bit' mutmm vardır: 

İki No. lu daire 

Bir koridorda. dört oda bir heli bir mntba'h 'VM'dır: 

Bininci kat: 

Zemini çini bir sağanlıkta S ve 4 No. lu daireler vardır: 

Oç No. h da.irıe 

Ufak bir koridor ve bir so!ada. dort oda ıbir hela bir mutball ttıe' 
euttur. 

Dört No. lı daire: 

• ııl 
Bir koridorda biri kavııncık Uört odlL bir kiler bir heli. v-0 ~r t1I 

bah vardır. ' .. 
tkincibt: 

. ' 5 ~ 6 !IH>. kı claircler mcvc:ut olup 'birinci k.:ıttaki dairdC!'lJI 
nidir. 

•"' 1 -.e a N9. ıu cmirel«i lOO\fOOt oıup ılmlcl. kattaki dair~ • 
aid:i.r. 

Dördüncü kat: 

Uc;ünc:Q ka.tnıı aylri oiup 9 ve 10 No. kı ıda.ircled vardır. 

Be,inci kat: 

Zem1nl çıni ve demir parmaklık korkuluklu bir sağanlıkt& ~ 
lıklı iki çamaşır da.iroleı·i mevcut olup sağ ta.raftaki çamaşırlı!<~ 
koridor dolalbı havi bir -Oda, Uç 'Yilk dolabı v lbir hclO. ve tclt F' 
ve ocak ve kazara hav~ bfr çanuışrlık Ye öndeki balkona çıkl}D ."# 
vardır. Sol ta.raftaki çanın.şırlıkta ~ yllk dolabmı ha.vi blr J,;~4' 
dolaplı bir od& bir hdla. 'Y6 tek tckooli ocak ve ka.za.nı havi bir ç 
fll1Ik ve 7.elNıni kırmızı çini kAğir .kotkukıklu cephedeki taı'~Yll 
kıtpıdıtn ibarettJr. 

Bodrum bt: 
1'' 

Zemini kırm:&:ZI çini ufak bir taşlıkta kuyuyu havi '.bir könınr1U 6 
sağlı sollu kömürltik daireleri vard~r. Sağ tarafta bir korid<>rdll ~ 
kömürllik, bir mutbeh 60l taıııftaki <lo.irede bir korid<1rda bir ~ttı: 
kömürlUk ve Bereketli eokağına açılan ufak bir demir kapı nıe.,.cU 

Umumi evsafı~ 

ııı" 
Mezk().r ga.yri menkul ktı.gir to.va:n ve döşemeleri poıtrel ara.5' ııı 

ta kemerlidir. Sahanlıklar çini merdivenler mozaik ve demir pat ,-1 

lık korkulukludur. Ön ve arka cepheleri cumbalıdır. İki aydı~ll~ı.S' 
dır. Sağlam bir binadır, içer.de clektrlk 'Ve terkos V-O ha.va. gazı 
mevcuttur. a 

1 - İ:ş'bu gayri menkuliin artnrma şartnamesi 1.7.941 tarU: 
itibaren &t0/273• No. lle ÜSkildar icra dalrooinin muayyen J1U 1ş11 
sında herkesin görebilmesi için açıktır. lllı.ndn yazılı oıan1arde.JIU111'r' 
ma11lm&t ı:Wnak istlyenler işbu .şartnameye ve 94-0/2734 dosya n 
sBe memuriyetimize miiraca:a.t etmelidir. ~ 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda. yazdı kıymetin ~~ 
n\sbetinde pey veya mllll bir bankanın temfnat mektubu tevdi ed 
Ur. (Madde 124) ıı,I' 

3 - İpotek .sahibl alacaklılarlaı diğer alı1kadarlarm ve il'tlf~ 
sahiplerinin' gayı·i menkul üzerindold haklarını lnısuGi1e faiz ve <" 
dair ola.ıı :iddialarını işbu ilAn tn.rihinden iti'lxıren 15 gün içinde c~ 
mllsbitclerile birlikte memuriyetimlze bildirmeleri icap eder . .ı\J<SiııSılldf'I 
hn.klıırı tapu sicili ile sabit ohnad~ satış bcdcHnln pe..yla.Şl11 

hmiç kalırlar. ~ 

4 - Gösterilen Gllnde arttırmaya iştirak edenler arttırınıı. .ıı 
mesini okmuş ve lüzumlu malumat alıruş ve bunları tnma.rneil 
etmiş ad ve i.tiba2' oltımıdae, 

16
' 

:S - Gayri menkul 22.7.041 tarihinde ootr !gUn{l saa;t 14 ten 
11 

çC 
kadar 'Üsküdar icra. memurluğunda. Uç defa. bağırıldıktan sonra e fi_ 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıynıe~ ,ı 
ca 75 ni bulmaz veya satış isUyenln alacağına rüçhanı oom dit' ed 
caklılar bulunup ta bedel burüartn bu gayri menkul ile temln ~ 
ala.caklarmm mec:muundan fazlaya çıkmazsa en çok nrttıranın ~ı 
dU baki kalmak üzere arttırma ıo gün daha temdit edilerek l.S· ~ 
rihlnde cuma günü eaat H ten 16 ya. kııdar ÜSkUdar 'icf'8. nıe'l"1 ti 
odasında arttırma bedeli satış istl~ln alacağına rüçhanı ol~ 
ala.caklılaı-uı bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları nt ..ıt ıt 
dan fazlaya <;rktnak' şartile en çok arttmma ihale edilir. :Bl>r 
bedel elde edilmezse ihale yapıhnaz \.c satış talebi düşer. ,# 

6 - Gaıyri men1rul kenfüsirtc llialo olunan .kimse deriıal veyş # 
Jen 'mUhlet içinde parayı vermezse ihale kararı lfcsholunarak J<C~e 
den evvel en yüksek teklifte bulunan ıkiınse arzebniş olduğı1 tflo4 
alın.ağa razı olursa ona. razı olmaz v.eya bulunmazsa ilıcmen 7 ~~ 
deUe arttrrrn.aya çıkarıhp en çok a.rttrnuıa ihale edilir. lki füale cıil' 

1 ,·e _r. 
daki fark "e geçen günler ~in yüzde 5 ten lıeea.p oluncaka fa ı: 

11 
ti"' 

zara.rla.r a~a hükme haeet kalmaksızm memuriyetimizce aııcJÖ~ 
' ııU olunur. ('Madde 133.) 1~ 

7 - Ah'Cl arttmna bedeli haricinde olarak \Yl)Jnız taptı tersi eeııı.ır 
senelik 'Vakıf tıwiz bedelini ve ihale karar pullarım wrınlYe rıı 
dur. 111 

Müterakim vergiler tenvirat ve tıı.nzıta.t ve tel!lıltye resınındeJ\ ,,-ır 
tevellit ibelediye rilsumu ve mUterak!m vakıf tcaresi abeıya ait oJ!ll 
arttırma bedelinden terr..dl olunur. tflr 

İşbu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte ÜskUd8l' fct°' e61 
murluğu odasında ~bu llAn ve gösterilen arttırma. şartnamesi <fB.ir 

de eatılacağı llAn olunur. 


