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' SİYASI 

Yalnız ve hep 
Türk ölçüsü 
B_ernacı Sav'm bizde çıkan 
bır yazısını Pey.anıi Safa 
Yanlış tefsirlere uğratrrHş, 
~~-lış hükümler vermiştir. 

•ıını fikrimizce memleke· 
rtltZ<fe Alman veya l:ngiiz 
taroaftartığı var diye bir ha-

~ yaratmak zararlı bir 
l af"eketti:r. Burada ancak 

Üri< ölçüleri hakim otabiir. 

~--: Ahmet Emin YALMAN e ir kaç gün evvel meşhur 
~ İngiliz edibi Bernard 
~:Jl'ı~ neiıs bir yazısına tesa
le .~ttık. Bunu büyük bir zevk-
SUtunıanmıza geçirdik. Çün-

IManf sahillerini tiddetle bomba iayan 

mz'lllm· .. bu. Nazıda Bernard Shaw, HA VA HARBİ \ 
'-bı i, akıl ve hakiki demokrasi 

Uçan kaleler 
Atlan tikte 

. ına yükseltiyor; ortadaki 
~Yetin icabını değil, kendi 
ltı atlarmı, itiyatlarını, parti 
~ıtelerini düşünen dar kafalı, 
'ana görüşlü, miskin nıhlu in-
a ra adamakıllı çatıyordu. d . . 

~et~ ~evi insanlara her cemi- evrıye gezıyor 
l'ahaıçınde tesadüf edilir. Kendi 
lııı . tları, mevkileri namına ak
aı.ı ıcaplarına karşı dururlar, 
~a sabuna dokunmıyan renk
eın/a~~~ rahat bir gidişi; aklın 
talı ettı~ı ~~lı, hareketli, fakat 

Manş 
sahilleri 

bombalandı 

Bir günde 
11 Alman tayyaresi 

düşürüldü 

l{ me~Iı ,gıdışe tercih ederler. 
~mı memleket, bu tipte a
~i ~~ın tesiri altına düşerek 
~ ~ıçın çürür, kimi memleket 
bi~bi nkit silahını kullanmaktan 
~r zaman geri durmaz, fena 
~ lere göz yummağı katiyen 
'acı huı etmez. Bunlara karşı mü
dt ele halinde kalır. Bu eaye(H! 
~er buhrandan neticede mu- Lom:lra, 17 (ıA.A.) - Hava 
~er çıkar. Nezaretinin tebliğine göre Atlan. 

:&ern rd t.ikte devrı)"e gezen bir Uçanka-
ııı... a Shaw. 85 yaşına var- J d.. d.. · L.., obn - e. ort u. man tayyaresıne le· 
~l'lteste asına {agmen ru_han 'wadüf etrn.is ve sırayla heı-ini ha. 
lıtt- fikir n genç almış, çok ınce ara uğratmıştır. Uçankalede sat
titıi adamıdır. Henkit ni§te- (Devamı: ş., 5, su.' &e) ı+ı 
~1onun kadar acı ve sert bir ============ 

de kullanan adam azdır. 
~°;;ay nı rp diye bir haqi e 'ca Shaw katiyen fütur ge
tag1 emiştir. Belahetin ve ihti
lıt~ı:ı nerede bir eserini görürse 
tıuu ~~ asızca çatıyor. İngiliz 
ta ~ti_ ıçın iftihar edilecek nok-
-~ ""'§illa göklerden öüm ve 
' :Yağarken, bu nc•i tenkit
aı .tneYdan bırakacak ve say
~OSterecck bir olgunluğa ve 
~ !'ara sahip olmasıdır. Çün
~ kendini zayıf sayan bir mu
it e hoşa gitmiyen her ses zor
te eusturulur, an<:ak resmi gidi
~.~Yan huluskarlara ve dalka
"lllara söz hakkı verilir. 

~gtinkü Almanlar ve ltal
!ic:ı. { tenkidi o kadar usul ba· 
'ır §ey sayıyorlar ki İngil· 
~ke şiddetli bir tenkit yazısı 
~ Ça bunu sevmerek sütun
~~ geçiriyorlar ve bu gibi 
~t~eri lngilterenin artık 
~ gına, İngilizlerin bunu ar
~ ltetıdi dillerile de ikrar ettik-
~ delil diye gösteriyorlar. 

~k gariptir ki Peyami Safa, 
~~ ve İtalyan gazetelerinde 
-"iı Uf edHen bu itiyadı tama
.: benimsemiştir. Evvelki gün 
"~n, bir yazısında, Bernard S.., ın gazetemize geçen ya
~ dan bazı parçalar alarak 
~ lngiıterenin batmakta ol
'tl~a yeni bir delil diye ileri 
'taı or, <Mister Hüseyin Cahit 
a..::<:tn ile Mister Necmeddin 
~k'ın bu işe ne diyecekleri-
~~Yor \>e İngiltere hakkın

~ı.ını Sa. 1, SL 1 de) */*/ 

Veygand 
Pogar'a 

gitti 
Manevralarda 

hazır bulunacak 
Vieby, 17 (A.A.) - Franeız 

hük\Jmetinin Afrika lll'llumi mü· 
bıess.iti General W eyga-nd pıw:a.r· 
~ günü öğleden sonra cenubi 
Cezairde Pogar'a gitmek üzere 
Cezairden b,!lr~~t etmiftir. Po· 
~ar'da. FNIMIZ mÜstcmJ.eke kı;ta
brJN11 ya:prilakta olduldarı IRWl· 

nev.ra~'aı:ıda haztr bulunacaktır. 

Y akıntarkta taarruza geçen İngi. 
tiz orduları kumandanı Gl. Vavel 

AFRiKA HARBi . . 

SOLLUM 
HAREKATI 

lngilizler 
lehine 

inkişaf ediyor 
------

Capuzzo 
işgal edildi 

Kahire, 17 (A.A.) - Reuter: 
Bu ana kadaı· teyit edilmemiş olan 

bazı haberlere göre, bir çok tankla· 
rın tştırakile yapılan şiddetli çar· 
p1şmalar netice.sinde Capuzzo müt.te. 
fıkler tarafından işgal cdılmlştir. Hı\

lı\ devam etmekte olan ı;arpupnalar, 
Mwr ile Libya hududunda Sollum • 
Capuzzo • Kaefaya mUsellesi dahi· 
linde cereyan etmektedir. 

İngiliz ve Hind kıtaları, Kacfaya 
geçidine ve yarım cenubuna hücum 
etmişlerdir. Yarın llstUnde Kaefaya· 
mn garbinde de çarpışmalar devam 
eylemektedir. 

Umumi karargA.hın dünkU teblifin· 
de bildirilen taarruzun bUyUk mik
yasla bir taarruz teşkil eylemediği 

tebarl\z ettirilmektedir. Halen vukua 
gelen muharebe, Blngazl ~eri çekil· 
meslndenberi cereyan eden faal mU
cadclenin devamından baf)<a bir l/e1 
değıldir. 

Müttefiklerin yarın ~nubundakt 

hareketine karşı pek az mukavemet 
gösterilmiştir. Hıtk»<f çarpifmalar 
HaJfaya etra!ında n'9bet.en mahdut 
çöl mınta.kasına girince baı;Jlam.,tır. 

Bu Heri hareketin hıkifafları hak· 
kında şimdiden ıblr şey söylemek tçln 
\•s.kit henüz erkendir. • 

ettiler. ln&.iliz orduları 

m 
SABAH GAZETESi Yıl: ı - Sayı: 2</o 

Abluka harbinde 
iki taraf 

Yazan: Blıamettln lııeı 
Bugün 3 üncü say/ amızda 

1941 mahsulüne el koymak için 
Ticaret Vekaletine geniş salahiyet verildi 

Koordinasyon heyeti kararı bugün neşredilecek 
>) Yarınki Resmi Gazetede, müs. 1 nu,Y<>r ve bedelleri bol lbol veri· ı Ticaret Vekilıeti. Mizum gör· 

tahsil ve müstehliki alakadar liyordu. Hububat gibi yiyecek ı dü,ğü zaman el koymak ı.stediği 
eden bir Koordinasyon karan maddelerinin Toprak Mahsulleri hububat için beyanname takp 
neşrolunacakttr. Bu karara göre, Ofisi tarafındöll mubayaası lü- edecektir. Bu beyannameler, e 
39 vilayette 19-41 yılındaki .mah. zumludur. Bu suretle halkın ve koyma kararından sonra nihayet 
ııulata, lüzum gördüğü zaman el ordunun ihtiyaçları daha iyj te· be!, gün içinde v~rilecektir. 
koyması v_e s~tın alması l?n. Ti· min edilmiş ohu. Toprak Mahsulleri Ofisi te,kı. 

bi :ri ~ece UÇUfUnd• 

SUR iYEDE 

Vişi kuvvet~eri 
Merjayun'u 
geri aldılar 

·----
Vi ş i 

hükiınıetinin 
• • 

genı emrı 

Görüşmeye gelecek 
her üniformalıya 
ateş açılacaktır 

KU<lüs, 1 7 (A.A.) - Reuter: 
As:keri sozcü, ıdünkü tebliğde 
bil.ıdirilen Suriye merkez bölge
sindeki şiddetli çarpışmalar hak. 
kında afllğıdaki tafe.ı.latı vermiş· 
tir: 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 6 da) -

.Almanlar 
Şimali F ransada 

istihkam 
yapıyorlor 

Serbest bırakılan 
Fransız es)leri 
işgal edilmemiş 

Fransaya döndüler 
Londra, 17 {A.A.) - Leopoldvil

le'de hUr Belçika radyosunun verdiği 
bir :habere göre Almanya, şimali 
Fransaya 20.000 Belçikalı l.şçl sev
ketmıştir. Bu lfçıler Almanlar tara
fından sahil ıboyunca inşa edilmekte 
olan l.stihk!mlarda kullanılmaktadır
lar. 

lSerbeıt bırakılan Fruuaz esirleri 

car et ":' ekaletın: genış salahıyet- Bu mu'b~aalar, peşin ıpara ile )atı bulunmayan yel'lerde müs-
ler verılmektedır. yapılır. Alınacak hububatın va· tahsil mallıannı, hububat tüccar-

Şimdiye rkadar, y.İyecek mad· 1 sıfları ve fiyatları tesbit olunmUf- !arına aat<ılbüe<:cktir. Bu muta· 
delerinden yalnız buğdaya el ko. I tur. (llııManu: Sa. 6, S.. 5 te) = 

Deniz bayramı 
Kabotaj hakkının Türk 
bagrağına verildiği gün 

~ Bütün memlekette kutlanacak 
Ankara, 17 ~.T:lef~nl~) -:-1 kiyede denizc.ikr için kutlu bir 

1 temmuz 1941 gunu Turkıyen.ın ba~rarn ol.arak kabul ~r. 
tam ietikiallni temin eden Lorzan Münakalatı Veık.aletıi. 1 tem· 
sulh muahedesi ahkamı mucibin. muz 194 1 ~nü 16 mc.ı yılı kut· 
ce Türk sularında kabotaj hak· !anacak ibu mee"ut bayram iç.in 
kının Türk bayrağına, Türk su· her aeııckiooen .daha büyük i>ir 
larında yolcu ve cşy;a taşımak, mikyasta faali.yete gcçmıİf bulua
Türk limanlarında bilumum fıiz. maktadır. 

Dahiliye Vekili Faik Öztak 

C. H. P. Meclis 
grupu toplandı 

Dahiliye Vekili 
izahat verdi 

Ankara. 17 (A.A.) - C. H. 
P. Medis grupu - bugün -17 /6/ 
l 94 l- salı g\İnıi s.e.t ~ 5 te rei.s 
v.ldti Se;tran ... ~ Hümt 
Uranın reıalığmde toplandı. 

metleri görmek. sularwnızda av· 1 temmuz 194 1 günü bütün 
!anmak hakları müniıasıran Türk sahillcrjm.izdcık.i şıcilir ve kasaba. 
bayrağma, Türk vatandaşına bu. larda mahalli imkaıMann azaıınia1 
ıri.iıı eeçm:ış rbulunme.ktaqır. kullanıluak milli za.ferkrWizHı 

Tür.k vatanında Türk ferd.i a- arasın.da eaytlan bugün, heyecan 
leyıhine aaularca devam eden ve haral"CÜe ~·it ed.ilecektir. 
kapitüliuyıon dcYrinin bu son Bunun :için sahil ~ir ve k.a
seametinin de bu suretle tarihe sahalarında mahall.in en büyük 
karı,tığı bir temmuz günii Tür· (Devamı: S... 1, 8L 4 te * 

Ruznamede hükumetçe Umu
mi •Miıfettişlikler.in ıelc" amı. ılga· 
sı veya ta<!,ddi.ıdü hususunda ne J 
fikir 'beslemekte olduğuna ve 
Türkiyenin bir çok vilasyetlere l 
ayrılarak devam edegelen bu-ı 
günkü idaresi yerine huswıi ida-
reler hukuk ve vazi.feleri baki ı İnailterenin Amerika elçi.i 
kalmak üzere 'Yeni teşekkül lü· 1 Lort Halifalu 1 Amerika Hariciye Miilt41fan 

ı Sümner Vela zumuna kanaat bulunup bulun· 

mad.ığına. d~ir ~ahiliye Ve~iline ROOSEVEL T A ME RI KA 
tevCJh edıhnış lbır sual takrm var. 
dı. Ta.kririn okunmasını mütea· 
kıp kürsüye gelen Dahiliye VekL 
li faile Öztrak lbu mevzular üze· 
rinde hükümetin ötedenheri meş
gul okluğunu ve nite.k.im büt-çe 
müzakıcrelcri sırasmda oda aynj 
husual~rı ıhükômet adına sayın 
BafVekil izah etm~ olup kendi
sinin bugün. bu izahate ilave edi· 
lecek bir fikri olmadığını ve §'im. 
dilik böyle tedıbirlere tcYe51Mil 
edilmenin münasip olmıyacağını 
i.zah etımiş ve grup ıheyetince Da
hiliye Vekilinin bu zahatı taaYİ.p 

Lord Halifaks'ı 
kabul etti 

Beyaz Saraydaki 
mühim toplanbda 
Harbiye Nazırı da 

BULUNDU 

Hariciye 
müsteşarı 

Konsoloslukların 
kapatriması 
hakk111daki 

NOTAYI 
Vlchy, 17 {A.A.) - lade edilen 

harp esirlerinin ilk kafilesi pazarle· 
si gUnU Lyon'a muvasalat etmiş ve 
resmi makamlar mUmessillerUe halk 
tarafından samimi 'bir surette karşı· olunmuştur. 
lanma,tır. Lyon askeri kumandanı Ruznamede başka bir ma<:lde 
General Freie, Marfll}al namına ken· oLmadığı için riyaaetçe celaeye 
<tilerine dıOIJ geidlniı:> deml~r. • nihayet verilmiştir. 

AMERiKA 
Asker toplamıya 

başladı 

ALMAN 
Elçisine 

tevdi etti 
Askerlikle ilgili olan Va§ıington, 17 (A.A.) - Loc-t 

Heliıfab'tn ıB. RUateLt'i ziyareti
ni müteekıp, ıBeyaz sarayda mü· 
hıim biı-içt~ ~ir, Ha. 
va l:__..~i ve donanma baş· 
~lari.lle 1-laılb~ Nazırı 
B. Stimsc>t1, .İng:iker~e yarıdım 
itlerini tarW:me memur teşkilat 
reiei B. :ıHopkine ve son zaman
laııda Londrayı ziyaret etnllş o· 
lan a.lviy.e müetetarı B. For,.e.
toi Büyük Brit.an.y.aye yapılacak 

V aşingt:on, 1 7 (ıA.A.) - Ha_ 
ric.iy.e rnülltcpw ıB. Swnner Wel
les. Amerikadaki Alman koneo· 
lo.l.uklann&n kapatılması karan 
hakkındaki JtOt~ A~n büyük 
elçiliğj müımcsııüiıne tevdi ettik· 
ten -aoara pzctecrlere beyanatta 4 

bulunan& demi,Ur ki; ' 

eşhası istihdam eden 

On resmi ve hususi müessese 
örfi idare mahkemelerine verildi 
ı...ıtulda bulanaıa ....ı ve ini

._. bau möeııeeM uıhlp ve Amir· 
lertDln; mtl~ l9tlMaln 
eylııdllderl memur ve ~. 
11M -.yılı kaMD büldimlerlne sö
re tutulmael icap eden defterlere 
.-erlik vulyetlerlnl ~lk e&· 
meblstn kaydetUkkri clhe&le eu
tMIR umwnu bf!lf on ldıplden ibaret 
nlanlardıln bir kJMm yolduna ka· 
~atı. lıUlaya \'e aaldllann asker· 
Uk k........-a aykın olarak ., a· 
bndıklarr Örfi ldare Komutanlığı 
tarafından ll!ltlhbar edllmeıtl lb.erl· 
ne yaptınlan tahkikat neti«'alnde; 
banlarclan. askerlikle tlglll olan ba
zı .,.ı.a. istihdam eyledikleri anla
fduı ve aralarmda eenebl tabUye
UDde olanlar ela dahli bulunan on 
mtitılllMM (resmi \e hmımıi) ıWılp 
\e Amlrlerfnlll, ukerllk kanunu-

a1111 18, 91, H 'e 93 maddeleri 
deMleWe askeri <'.e&a kanllDUll-
71. meddMlne te\'flkan örft lclanı 
...ıaıu.neıerlne ve kaçak, baikaya 
\'e Mıkblııı.rın da an ohhlklan mah
kerner-e &e\'kedlldilderl öğreailmlş
tir. 

Şu hale göre, N!8IRi ve ltu .. ıd 
bllQmum miieseeeelerin. lstibdun 
ettikleri '\"e edecekleri memw.r '\'.e 

l'KJilertn aakerHkle Jlctll Olup ol· 
madrklannı &et.kik eylemeleri ve 
lllıkerUJde alı\kMI oJanJar V&l'Ba der 
hal maha.IH zabrta8ı vuıtaslle aa
kerltk şubelerine teııHm eylemele
ri ve ukerUkle aJAkalan bulun
madıJı Mkerllk fubelerlnce verile

cek reeml \•ef!ikalarla ~'Wlk edU· 

medlk~ ~ı ,.e memur almamaları 
icap etmektedir. 

T edibiı:, 1 O tıecnmuadan evveı 
taam. edirnıit olacaktw. Anıeri
kan bübimeti, kab-a ve eir 
memldteder ha*.k:ınıdıa buna ben. 

<ne.-: Ba.1, sa. a ~ 1--1 (Deıılwnr: Sa. ı, SiL % de) -

HARP VAZIYET/ 

Suriye 
Yazan: 

Cephesinde: 
Dıa• BOBAN 

Suriye barbinin birinci hafta· 1 bebi nedir? Fransız mukaveme
.a. ikinci haftası içinde cereyan tinin arbnıf olmuı ma? Y oba 
eden barekitta büyük bir fark İQIİliz • hür Franaaz tarafldla 
vardır. Bu fark lnaiJ,iz - hür Fran aüttiiiii bir siyui mak.at au? 
11s kuvvetlerinin sürekli bir ta- Franea mukavemetinin art• 
amala alabilecekleri hedefler madıjmı, zira timdiye kadar 
önünde durmut ve muharebeyi naslı bir takviye kuvveti almadı. 

'---.--------------------' ·.-.febDİI olmalarıdU'. Bunun ae. (De'nllll: 8&. 1. 81. ı ._. 

' 



Av upada 
20 Senem 

Nasıl Geçti 
Hayır efendim piyango 

filan çıkmadı 
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Kalaylarını 
satmayan 
iki muhtekir 

Uskuaarın ımarı 
J 

Adliyeye verildi .. 
D

.. F' M . k b b" Usküdarın imar faaliyeti gün j başlanacak ve çok kısa bir ımüd· 

Açılacak parka İnönü'nün 
b ir büstü konacak 

un ıyat ura a e urosu tı"k ·ı 1 kt d" ı· · !Ak' d · 

Gönüllü 
hastabakıcı 

Kurslarmm sayısı 

fazlalaştınhyor 

Hadise nasıl olur? 

Yazan: Rebia r.."'revflk BAŞOKÇU 1 Y 
. . . . 1 geç çe ı er eme e ır. stım a ı det zarfın a ikmal olunma&ına 

memur an enu tc garıp bır ıhtı k 1 1 b ' ı k · k~ .._Ad' . . _ı • arar aştın an ınaıarın yı ılması gayret edilecektır. 
ar na ısesmı rney<Jana çıkar- t b ' · · A 1 Oak.. O 

Yardımsevenler cemiyeti, sa
yısı gittikçe artan gönüllü hasta
bakıcılar için bazı hastanelerde 
yeni kurslar açmağa karar V(:r· 
ıniştir. Bu meyanda Pendik, Kar. 
tal kazalarından .gelecek olan ba
yanlar için Haydarpa~a Askeri 
hastane inde 25 k.işilik bir kurs 
açılaca.ktır. Bu kurı; önümüz.deki 
hafta.dan itibaren faaliyete ba§lı
yacaktır. Kasımpaşada Deniz 
hastane6.inde de giğer bir kurs 

IA\ fi ajansı Beyruttan şöyle 
~bir haber verdi: «Bu sa· 

bah şafakla beraber harp get?i: 
lerimiz Beyrut açıklarında jkı 
kruvazör ve torpidodan mürek· 
kep bir İngiliz kuvvetine kaı11 

harbe tutu:tmuılardır. Hiç bil' 
hadise olmamıştır.» 

iki kuvvetin haı·be tutuJI11aS' 
hadise değil midir acaba?-· Telif •.ıe tel'CÜme hı&kı tamamile :mahfuzdur 

-63-

~efin.: lianımcfcndi bir müddet belll, on kadar ç.;ek gondcrllmiş, ın
modeltcri yrettlktcn sonra beni iŞa Gan buraya gelınco dUğüne geldim 
ı cUe yanma çağırdı: zannediyor. 

Kuzum, rk:a ederim bana. biraz - MUsyü Birldı9ts dedim. Dlin 

mışlardır. damamend ıtmı~;ırl. l c;ı ank u- Parkın güzel olması .için s-
Y . E .. w w ar mey anı aına t anaca , ctra- küdarlılar eller.inden gelen gay· 

. emışte yup Agaoglunun fa c;ıçek ve fjdanlar dikilecektir J elınde külliyetli miktarda kalay B d b k Ü k'"d h lk · ret e çalışmaktadırlar. 
ld w h ld .. . . un an aş a s u ar a ı- Öw d 'W' • .. d 

o ugu a e muşkrılcnne sat- nın toplanması jçin yapılma 1 ka gren ~ımıze gore yeni en 
mamıştır Ya 1 hb .. · s • · 1 k b k . :. pı an J ar uzerıne rarla~nrılan parkın da in aat ha· tanz.ım o unaca u par ın orta· 
~~Ya; Murakabe memurları dük- zırlıkları tamamen ikmal edilmi§. sına Milli Şef ismet lnönünün 
t:~~~ aA__ara!t1ırmdalar yaparken, tir. Parkın tanzimine yakında 1 ııüzel bir büstü konacaktır. 
...,.up gaog u a arka kapıdan 
kalayları kaçırırken yakayı eıe 
vermiştir. Kendisini yakalayan Berberlerin şikayeti 

Cemiyet, ube ve ~hfr kolları 

Çifte yanlış 
Dünkü gazetelerden • irinde 

gözüme şu ba§lık ilitti: .. , 
«İngilizlerin milli sembolıı· 

Buldog köpegİ» 
Bu başlıkta bana iki yanbl 

var gibi geliyor: 
ız h t velin. Dedı. Bu halılar, bu eş- ıburnya gelenlerin ekserisi beni se
yalar sfzin mi? nelerdenberi tanıyan hanunlardır on 

- EV<?t efendim. Dedım. Hepsi be- !ar beni hayatın her türlü renklerin
nım. Halıları bu yaz 1stanbuldan ge. de gördUJeı· ve öğrendiler. Galiba bu 
tırdim . .Bu eşyalan da burada aldım. sebepten olacak ki :nıhayet sevmek

- Ya, modcller? Dedi. Pariste lha- len başka çare lbulamndllar. ÇUJikü 
zır aldınrz da hı.ırada. nu satıyorsu- vaktile bir dikiş parasını ibıle pahnlr 
nuz? görürken şimdi •bir elbiseye dört yUz 

- Hayır efendim. Parlstcn on beş mark vermeyi fazla !bulmuyorlar. 

memura Eyüp: 
- Bunlar kalay değil kursun

dur, diyerek kurtulmak iste~iı:
tir. 

Neticed~ dükkanında yapılan 
araştırma-da 1145 kilo kalay çık. 

~-~-~-~~-~~ 

Kabahat makinede değil onu 
kullanan acemi ellerdedir 

açılacaktır. 1 

vasıtasile yeni aza kaydettirmek. j 
ı te ve tebe~rmaktadır. 

iş müddetleri tesbit ediliyor 

1 - Sembol, «remiz» ~~· 
meldir. MiIJi remizler, bildiği. 
mize göre bayraklarda, arıt!'. 
larda bulunur. Mesela Türk•1~ 
Cümhuriyetinin milli ıenıizietl 
ay ile yıldızdır. 

1 tane kadar elb getlroim. öteklle- - Bunun sebebini yalnız elbiseleri 
1 rtn hepsi bura.da yapddL çok lbeğendiklermden mi zannediyor-

- Cidden tcbrlke layıksınız. De- sun uz? 
d . Çok muvaffakıyet göst~rmişsi- - Hayır, onlara. elbise satmak için 
.n-ız. yalan söylemiyeceğtml, 'kendilerinin 

- Teşekkür ederi'm e!endim. 1şt:c menfaatine uygun gelmlyecek şeylc-
muvattdk olrıınlc lçJn çalışıyorum. Ti onlara ta\"slye etm!yeceğlmc onlar 

- Fa!ka.t gözüm dedi. Böyle bir ev kendıleri kadar emindirler. Ben on
vllcu® gdt:lrmek pek çok paraya mll- ları ancak lbu itimıtl sayesinde ka
tcvnı&rfttr. YdkSa etze bir piyango zandını. Onlar yalnız elbise için 'ba
mu çıktı? na inanmazlar, her .şeylerinde bennn-

- Hayır efendim, piyango filfm le istişare ederler. Bazan lhiç öğren
çdmındf. Qördtiğtlnüz şeylerin dörtte mesini arzu ctarıedfğim sırlarını tılle 
•~'kendi paramla yapıld'ı lbir ~yre- söylerler. onıarr dııha iyi anuhafaza 
ği de~ tümadı olan btr bUyük edeceğimi bilirler. Hatttı. lbazaıı ken
enclllstriydin nareml tarafından tıa- öımr kiliselerdeki günah çıkaran ka
na ikraz edildl. 1kraZ ediFen parayı tollk papazlarına benzetirim. 
~ e veeek ödeyeeeğtm. Kendisi - DoğrUsu çok sabırlısınız. Başka
d kll,l'f11da G'~ orta ~Şlı smın dertlerini dinlemek ıtıiç hoşa git 
Madam<'trr. mez, faıkat insana. neler neler, öğre-

Sefire myrotiffi llm- t · U tesikin e- tir. Hayatı ancak, ınsanıarı tamya-
~ ~ rek ~enebllırlz. Yahlız !kendilerin-

- A<:aip, demek ' u derece iU- den başkasını ıtannn k ıstemlyen in-
ma.t g~ 6a?llann lbenim nazanmda lblr sağır-

- H~ zaten bentm dan ve bir 'körden hiç far.klan yok
bumda. en çdJc lkazandrğtm şey iti- turl Yine o sayededir 4<1 kendınizle 

mattn'. ba.ş'kalarmm araısındıtki fnrıkı ölçe
Sefırc o g.tln !herkes giij nc~e ka- ibiUrsinlz. Karşınızdakinin yüksek fi-

dar bc'kfedi. Sonro: kir'ferl ona IJuı.n:ır sizde lblr httrnıet ya 
- Ben dedi. '.BirkaÇ gUn oonra ge- ratır. Sizinkiler de ;karı;ıınızdakine 

lıp not etUğtın etb19dcrl sizden isti- ıı..ynl tesiri yapar. 
yeceğhn. Faıımt bBtftn modcllerin ku- - Hakkınız 'Var ama. lbizlm J\l-
1m!Şlanndan sizde wr mıdır? man hallc dUşllncelerl lblzo yalnız aten 

- Hepıl vardır efendim, ycl.tşmi- dl işimizle meşgul obnayı başkaları 
yenieri efe Parisc eton ediyoruz, için vakit kaybetmem yl öğrelm~r. 
hava. bfr'ktıç eeat içinde ge- yahut, her kay.bedeceğlmlz dakika i-

liyor. çln blr ~y lkazanmalıyız. 
- Bertin gibi lbtr yado bu JllUVaf- - Ben de ıbunu pek doğru bulmu-

fa\dycttmz ibcm hayret:tc lbtrfr'ktı. Bu yonun. Bu lkadar ölçü Uzcrlne hlU'e
akpm paşa'YR da 1ba1ısedeceğim. ket: etmek insanları sevimsiz lblr 'hod 

- Teşekk6r edt!I'im efendim. Pek bin yapar. 
tütuftabmnıZ. - Bunu biz de biliyoruz. Zaten a-

- ş i, dedi. H'Cl" tarafr bana ranuzd:ı sevgi olmam nın ibaşlıc1:1. 
goaterm. Şu orta. salon çok güzel sebebi de ihtimal budur. 
Hangi dekOl'atöro yaptmimız? * 

- Efendim, bu eve hiç lbir dekora- Bupün ilk olarak bize Fransa se-

mı tır. 

Bundan bafka gene Y emi~te 
patates.si NiliaHn dükkanında ka
lay sakladığı haber alınmış ve 
yapılan araştırmada 320 kilo ka. 
lay çıkmıştır. 

Her jkj muhtekir de bugün 
Adliyeye verlleceklerdir. 

-0---

Francafa ancak belediye 
doktorunun raporile 

verilebilecek 
Bugün Vilayet halka bir ta-

11'!1im neşrederek yalnız belediye 
ve lhükılmet tabiplerinden alına
cak reçetelerle fırınlardan fran
cala elqe edllebileceğini bildire· 
cektir. 

&:kiden her doktorun reçetesi 
francala almak için kafi gelmek
te idi. Şimdi herkes oturduğu 
semtt~ki fırından francala teda
rik edebilecektir. 

--o-

Tel muhtekiri hakkında 
tahkikat ilerliyor 

Her nevi tel ithali imkanları. 
nın bulunamam0.$1nı fırsat adde
den bazı açıkgözledn öteden be
riden söküp topladıkları telleri 
yüksek fiya.tlar\a satmakta ol
dukları alakadarlarc haber a~ 

lınmıştır. Bu meyanda Kütahya· 
dan A'hmet Arcar adında bir 
tüccar tarafından toplatılıp lstan
bula getirtilen ve Dördüncü Va
kıf hanında biri tarafından piya· 
saya arzedilen lbir kısıım teller de 
bulunmaktadır. F..i.yat Mürakabe 
komi!J}'onu bu telledn maliyetile 
İstanbula kadar yapılan masraf
ları üzerinde terkikat yaptırmak· 
tadır. 

tör girmedi. Het" şeyi kendim intihap !irinin cşl Madam de Margeuri gel-
ctttm. Ve ~mı tanzim ettim. dl. Bu Fransız sc!lrosi çôktanberi has ~ .. -- Soruyorlar ?. 

- Görüyorum Jd ihtı.sasımz yal· ta ya.şıyan lbtr kadındı. Buna rağmen ' 
nız clb erde değil lbir TUrkUn açtığı bir moda evinin na 

- Güzel otan ıher f!C'Ye karşı mera- sıl olacağını görunek merakından 'ken 
lan vardır c!en'dtm. dini atamamıştı. Yazık kl Emarlach~r 

Sc1ıre Hannnefend.i. orta salonun Uç 'kat elbisesinin lblltlğinl gÖl'lnedcn 
her 'kôşe!inl tetkik etti. Resimlere dılnyndan çcklkli, gitti. 
'kadar 'kimlerin olduğunu sordu. He- <Mezon Sa.dı> nin lbu ikinci gllnU 
:re AtatfuikUn ıresminin konulduğu de dlinkU kadar kalabalıktı. Ben 
1 ahlentn yerini çok lıeğendi. :Mnnga- mankenlerin art.ık dolaşmaya başı a
lımı kıSkandrğınr söyllyerck iltifat- ması emrini veıirken. sokak kapısı 
ı~ırrnı \"C takdirlerini tekrar ederek açıldı yine dUnkU gibi saat tam Uç
.gitti. tc 'bizim sefire Hanımefendi geldi. 

o günün a~şaımı yorgun vUcudUın Doğrusu iki gtln Ustllste geleceğini 
do :rWıumu fatmln eôcn lbir rahatlık hıç Umlt etmemiştim. Kendisini sc
duyd\ım. Arlık cemiyete karşı olan vinçle karşılamak ıçin kapıya yak
-vazifesini 'kavramış, 'kuru lkala:bairk !aştığım zaman Hanımefendınin ar
o'maktan kurtulmuş l>ir kadındım. 'kasından soflı'lmlz KtllTlaleddın Sami 

' Bo t&nl·ı l'eııiköyünde "e An-
kara şosee;l üurindo ahlle yakın 
bir ınll'"klde bU~ük 'lürk lliıtadı 
Mimar ~inanın kıymetli eserle
rinden biri okluğu bÖ.)1eııen kes
me ka~"Dlftrdan ynpılmı bir köp
rti ile hir do ı:eşme '\ardn. Bu 
köprünün fu.erlıııte tabi tin dl1'1ı• 
~etl;ıtlrdlği bir incir ağıı.<:ı, hiç 
şıiplıetılz kl, guııden une dalla
nıp budaklanma.kta \e ııek tıı.biı 

olara.k, ta.';'lnr arasınıla kökler 
~lıp köı•rhniln harabislne tıeiH'S• 
olmaktadır. Bu koprii<leıı gellıı 

geçenler arıı.:.ıncfa acnha, hu ağa
cı goreın \C f'.beblyct \erecrğl 

harahi~ 1 hisseden ıılfıkalı bir 
khnse ;)Ok mudur? .. 

\ 

Permanant makineleri hakkın· 
da dün yazdığımız neşr~yat İstan. 
bul ber~erleri arasında büyük bir 

alaka ile karsı
lanmıştır. DÜn 
matbaamıza mü 
racaat eden La
lelide, Tayya. 
re apartımanları 
kartısında her. 
her Rama.ıan A
li Ünal: 

«- Ben on 
üç sene Ameri· 
kada çalışmış, 

Ramazan Ünal berberlikte ve 
bilhassa kadın 

berberliğinde ihtısas kazanmı~ 

bir adamım. Bundan iki sene ev· 
vel lstanbula gelirken Nevyork
tan 700 dolara yani bizim o va
kitki paramızla :ı,jn liraya yakın 

bir mebla$? ödeyerek Ncstte mar· 
kalı bir permanant makinesi al
dım ve açtığım bu dük.ıkana koy
dum. Permanant makineleri otuz 
iki sene evvel Amerikada icat 
edilmi~ ve bilahare Avrupaya 
nakledilmişlerdir. Getirdiğim bu 
makine en son · temdir. Hatta 
!UDU da ilAve edeyim ki, Holi-

vuttaki kadın artistlerin saçları 
bu firmaya ait makinelerle ya

pılmaktadır. Makinemde vantila. 
t§r tesisatı, ı.ık emniyet tertibat· 
ları, sigorta sübapları olduğu gi
bi herhangi ıbir saç yanmas! t~h
like:.İ ihtimalini bile haber vere

cek hususi tertibatı haiı: bulun· 

maktadır. 

İki senedir bu ma~ine ile bin
lerce kadın saçı yaptım. İftiharla 
söyliyeyim ki, hiç bir kazaya se
bep olmadım. Bu muvaffakiyet· 
te makinemin fevkaladeliğile be. 
raber biraz <:la ihtısasım amil ol-

Yeni İn§aat icsin 150 bin 
liralık tahsisat 

Belediye Halıcıoğlu, Kasımpa. 
~a. Adalar ve Ihlamur ~ollarile, 
Belediye caddesindeki Han so
kağının yapılması İçin 150,000 
liralık bir tahsisat ayırmı,tır. 

----<..>-----
Florya yolu t amir ediliyor 

Floryada Küç.ükçekmece :ro· 
!unun ıkatranları bozulduğundan 
tekrar katranlanmasına başlan
mıştır. Yol yakınca ikmal edile
cektir. 

muştur. Esasen bu makinelerin 
herhangi bir kazaya sebep oldu
ğu, değil bizim memlekette hat
ta, Avrupa ve Amer.ikada bile 
kat'iyyen jşitilmemiştir. Son za
manda. bu makineleri kontrol 
eden Beledi.ye makine mühendisı 
ben.im bu son sistem makinemi, 
~ransformatörü yoktur diyerek 
mühürledi. Makinemde bulunmı. 
yan bu ,transformatör tertıbatı, 
elektrik cereyanını azaltıp 24 
volta indirmeği temin eder. Hal
buki ben.im .makinemde •bu terti
bat olmamakl~ beraber bir he
yet huzurunda yapılacak bir tec-

rübe ile makinemin transforma· 

törlü makinelerden daha tehlike
siz olduğunu isbata hazır bulu

nuyorum. Eümdeki ımakinenin. 

transformatörün temin edeceği 

emniyeti haiz bulunduğu bu ıec
rübe ile pek bariz bir §'C'kilde an

laşılacaktır.'> demiştir. 

Bu vatanda,ın sözlerini alaka

darların dikkat nazarına arıeder. 
ken, öğrendiğimiz şu hakikati de 
ilaveye lüzum görüyoruz: Bu ma

kinelerden bir kısmı elyevm bu 
işle hiç ihtısası bulunmıyan mani. 
kürcü kızların elindedir. Bu ace

mi ellerin de bir kaza çıkarması 
çok muhtemeldir. Bunu haber ve. 
ren diğer berber de: 
•- Şimdi bu ikızların yap•· 

cakları bir kazayı her türlü em· 
nivet tertibatını haiz ulan bu 
makinenin fenalığına mı lhamle

deceğiz. Bu pek ıgarip bir karar

dır. Bir kazaya sebebiyet veren 

şoförün teczive edildiğini şimdi 
ye kadar çok gördük. Fakat, ka
za ya9mah müsteittir diye hiç 

bir otomobilin işlemekten mene
dildiğin işitmedik.:1> demiştir. 

j Şehirler arası t elefon 
konuşmaları süratlendiriliyor 

Şehirler arası telefon konuıı
malarını süratlendirmek İçin şe
hirler arasında mevcut devrelere 
yeniden üç takım kanatlı ve dört 
takım da kanatsız kuranportör ci. 
haıı ilavesine alakadarlarca ka 
rar vcri~mL~ ve cihazlar sipariŞ 
edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, bu ci
hazlar getirtildikten sonra, ııehir. 
ler arasındaki konuşmalar için 
beklenilen sıra müddetleri yarı 
yarıya .azalacaktır. 

lı müddetleri hakkında hazır· 
lanan nizamnamenin Devlet Şu· 
ra&ına gönderildiği öğrenilmlştir. 
Bu nizamnameye göre, maden ve 
taşocaklarında, ham, yarı ma
mul ımaddclerin i~lenme ve ha
zırlanmasında, ım~frusat ve jn
şaatta, yol ve demiryolu, tram· 
vay, tünel tamirlerinde, batakltk 
kurytulması, su ve gaz, telgraf, 
telefon tesisatında, antrepo, iske. 
le ve liman i~erile matbaacılık, 
komi~onculuk işlerinde en çok 
iş müddeti 48 saattir. Nizamna
me neşrinden 3 ay sonra tatbik 
edilecektir. 

Otel, lokanta, tiyatro, sinema, 
kunclura boyacılarile hastaneler 
ve eczaneler .için ayrı n.izam}la· 
meler yaptlacaktır. 
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Dünkü ihracat 
Son günlerde muhtelif mcm• 

leketlere yapılan ihracat arasın
da bilhaaea ıgönderdiğwiz deri
ler çok miktordadır. 

Bundan ba~kG İsveçe kuoyemi. 
kendir tohumu, haşhaş, İtalyaya 
yumurta, kuzu d(:rw, Slovakyaya 
.iç fındık gönderilmiştir. 

Dünkü .ihracat 7 7 bin liralık-
tır. 

---o--

Altın fiyatları dü§Üyor , 
Altın fiyatları düı;;mekte de. 

vam etmektedir. Dün Reşadiye 
ahını 26,30, külçe altın 325 ku· 
ruştan satılrnı~r. 

~sküdar rıhtımının inşası 
Üsküdar rıhtımının. inşasına 

başlanmıştır. lnşaat çok yakın bir 
za~anda ikmal edilecektir. 

Dut aiacından düıen çocuk 
F1Ltihte Sofular mahallesinde 

Simitçj§akiT sokağında 12 numa
ralı evde oturan Dilaverin 12 
yaşındakl oğlu Sami, koımı:ulnrı 
Naciyenin bahçctıinden dut ko
parmak üzere çıktığı ağaçtan 
dü mü~ ve muhtelif yerlerinden 
ı_aralanmıştır. Yaran çocuk bern. 
yi te.davi Şi.Şli Etfal hastanesine 
kaldırılmıştır. 
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ÇA>cuğa çarp an k amyon 
Kadıköyünde Kurbıığalıda U

lusoluk sokağında 48 sayıda o
turan 1 1 ya§larındaki Bilal oğlu 
Besim .sokakta oynarken Süle) • 
man oğlu Osmanın idaresindeki 
1089 sayılı yük kamyonunun .sa. 
demesine uğramış ve yaralanmış
tır. Yaralı Nümune hastanesine 
kaldırılmış, ısuçlu şofi?r yakalan
mıştır. 

İngilterenin ne bayrağında ~e 
ne de annasında buldog .a!' 
dır. Şu halde buldog lngilizlefltl 
milli sembolü değildir. 

2 - Muharrir, ya:zısıııd• 
cbuU» un boğa, «dog» un (lı 
köpek demek olduğunu ya??' 
yor. Şu halde «buldog köpegı• 
ay mehtabı gibi ~Y oluyor· 

Bilmem yanılıyor muyuın? 

' Daha münasip olmaz rru? 
··r· 

Bir gazetede şu ba§lığı s,0 • 

düın: «MütteriIDıin 1000 lıt11 
ıııu aşıran açıkgöz şoför» . • 

Yazıyı okudum: Şoföriiıt bırı 
otomobiline binmeğe kaliı~11 

bir adamı götürmek istenıe~' 
bu yüz.den şoförle müşteri ~·· 
şanda münaka§a çıkmış. iddiB)~ 
naz.aran bu münaka§a itişip 1". 
kıpnaya dökülmüş ve bu esO~ 
da toför, miiJterinin, içinde biti 
lira bulunan cüzdanını ~1~ 

Eğer iddia doğru ise Y""'~~ 
da ki başlık yeril')c: «Şo~tı. 
eden bir yankesici» dahi ~ 
ıip düşmez mi? 

Bir günlük yasak 
Evvelki gün matbaaya :;!'. 

mek üzere Taksimden bir ~ 
büse hindim. Yollarda öyle 

6 ~· 
bir kontrol ~ eonnayın: .>.'!' 
ta bir ki§İ bile naldedemİYorfıt'' 
Rahat, rahat geldik. ,ıı· 

Dün bir aı kadaıla gene 1 .. 
simden otobüse bindik. Bir gıı; 
evvelki f aaliyctten hiç bir e5 
yoktu. Bindiğimiz otobüs, 0~ 

Jpl• 
ranlar kadar ayakta yoku ıt • i 
Sıcaktan bunalarak, birbiri~ 
sıkııtırıp ezerek bir yoJcııl 
yaptık. 

Belediye yasakları bir giW 
tük müdürZ 

KÖRK~ 
--------------------' 
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Didon ömrttnde görmediği :bu ka- Paşanın da glrdlğınl gördlhn. Paşa

lıı.'bahktan bugün rahatı ka~mıştı. O, nm arkasından da sefaretin mUste
gUndUzlıerl lkapılnnnt çıkarttığım ikl şarr BaiSl"i Reşit Bey ile refikası ve 
bUyUk ~ arasınd ki nefis 1ran kenmelerl, daha arkadan ticaret 
!Mlrsının ıta'm ortasında. ibir arslan a- mum ill Moodet Beyler refikası, 
zametile ycrtar, iki 63.londa da lbcnim sefaretın diğer erktı.nı ile refıkaların 
ne ile ımeşgul olduğumu tarassut e- dan rnllre'k.kep on sekiz '.kişilik bir 
derdi. Fakat: lbugUn mankenlerin U kafile celdi. Sefire Hanımefendi: 
temadi gezl:nti!eri lbu iteyt'lnl ftloz- - Siz, ded . Dlln beni o kadar lhay 
muŞt.u. retlere düşUrdllnüz ld Paşa da e\1nl· 

YalnlZ 'ka'fıdığtmız zaman lblrbirl- z1 s-önnek tstedi. lşte 'biz de !böyle 
mizc baınşt.:'14 c.Artrk lbu g'ürllltil bit bUtUn sefaret toplandık geldik. Yal
ti mi?> Der cibl yUzllme /bakıyordu. nız rica ederim, bizi pek kalabalık 

!';oııra. bir ııolls ıııemuruııun yardınıile a
damı _)erden kıı,hhl'\ınak lsfedl~r. 

- Aca.ba Qldlı ııııi der inl1. ! ~·ooen bu n-
dam ötckUerden e\ 'el oldu 'r 

roıı.. mU<lilrU bu suali HOrctuktan <ı0nra: 

r 
YEŞiL GOL 

.,, 
Hın yoktu. l~akat tlşls l\lalne'ln Boldcıı ti 
(iliimlindon m ul olmadığını ispat etıı1 
hti.) orduoı. Dişimi tuktrm hlkiıl e.) i tıot111~ 
kadar dinledim. 11 

- Demek ki ı;euç !kızın masum oıduğU11 

; .. pat ~lrc·ek olan lılkllycJi tamaınlle dlıılt" 
dinl7., ö}'lo mi? 

- A!ı, Dldoncuk sen lbugün nı'hat- ıblr yere oturtmayın. 
sız mı okltın? Dünya gUzeli yavrum - Hantmelendiclğim, dedlm. Sizi 
lbelim ge! f#\1 güzel 'kafanı bir kere sol taraftaki salona alaymı. Orada 
öpeyim. Şimdi 'IMı.na dint ver. b'irkaç sefıre daha var. Paşa hazret-

- . . . . • • • !erile beraber ıbugUn'kU teışrlfiniz lbe-

- A, Didon. 1'it:miyor musun sen? nfm için en lbUylik ibir ilttfa.t ve le.ş-
Elini ver diyorum. viktlr. :Minnettarınız oldum, efendtm. 

- . . ı . . En :kı)ıınetli mısafirlerimi sol ta-
- Sende mi bana da.nkhn yoksa? raftaki salona yerleştlrdıktcn 60?lra 

C'.cl yavrum gel, senin yerini tutaca'k mankenler dolaşmaya ~aşlachlar. Ke 
gönllbnde hiç fbir 4JeY ydk başka... maleddin Sami Paşanuı elbise ha'k-* kmdakl anlayışına ve tenkidine hay-

Ertesi sabnh bizim 'klttip iMUsyU rette ka1dım. Herkesin gözllne çar
BlrkhotZ atcly~ye ,gcl'dığl zaman e- pan yüksek zekiı.sı sanat işlerine de 
lindckt gazeteleri ibana uzattı: uza'k kalmamıştı. 

Hanımeıfendi dedi. Şu gazetele- TUrk ta.basını 'kendi çocukları ve 
re bu· gôz gezdirin. Çok lyl şeyler kendi kardeşleri gibi dU$11nmekte 
yazmL';dar. Bnzı clb erin kro'kilcri- ve scvme'kte ~öhretl olan Kemalcd
ııi de ko;'muşlar. En çdk' muvaffaki- din Sami Paşaya bir TUrk ltadınm 
yetinl-LI gece csvıqlları ıUzerinde lbu- ısıl'f kendi gayreti vo cesaratile açu
luyorlar. Hele apartmanın tanzımtne ğı lbu moda evi pek rt.akdirlerc !Ayık 
son derece hayran olmuşlar. Beın lbu- gl:SrUlmUştU. O gün giderlerken: 

· nu stze tıer gUn söylüyordum zaten. - Hanımefendi, dedi. :Muvaffaklye 
- Eh inşallah dedim. Netice iyi Untzl tebrlk ederim. Siz bize vartığile 

olur. Dün $to11clmlyonu herkes !beğen gurur duyaca:ğunız bir sanatklir ka-
l dM Birçok da parişlel' verdiler. dın vatandaş yarattınız. 

- Sızı z:ı~erllcrlniz çok 6C\'l)'Or (Arkası yarın) 

Bllllır htbuta yaklaşıımk t!trah mua}·ene
ye tıo..-:ııuıı. Carronun bil/fi RaJrııı tahan<'ll 
kur~ununun kırdığı dellğfl da)alı olarak bu
Junmu'jtu. Bu deliği tıka.,yan c·eketl ya'\·a~:ı. 
çeımıı, '\"e zehri kanıı. kana koklamak üze
re ba ,mı bu dell~o ya."kla.ştırmışh. 

- Bu adaııı1 muıı,l·ene lçlıı bir doktnr ça
ğırınız. Jla~·dl R~on buradan çıkalmı. 

l"eınek oda mııı geldiler. lntya burada id.l. 
l'\lüdbr merakla ordu: 

- ,ı, ·eredeler! 
- Buradıı,lor." 'lernk ctme."inlz. Kn_çma.-

dıla.r. )fh;ls l\Jalne henlir kendine gelmedi. 
Kendlshıl bug{ın ı;orguya çek6IT'llyocekslniz. 
Yukarı kattn blr odada ~·ahyor. Zanneder· 
t>enı bir doktor \'ıığınun.k lıiıun ... 

- Ç&buk l}llcşlr herhalde, delil mi? 
- tlmit ederim. :Fakat Ca.rron oldü. 
ı--ıırt~ a. başını sallıı.ılı: 
- Birinin yerine h911.ka! ı öldü '\·e me-.e· 

bu t>uretle halloldu. Dünya ne pritl bir a-
lemdir. 

Slr Willlam lıeıııen eline kiığıt kalem al· 

dı. :--ıntya glilerek ordu: 
- Bu fol efi t1özlerbnl ml kaydedeet'k5i· 

nlzt 
- Hayır ... Bıı.ka. şey yaı.acaktmı. Acaba 

Yazan: Roy Wikers - 44 - Çeviren: Rezza.n A. E. Yalman 

I\ll<,ter Brlrll neroclc ! 
- Yukarıda tıalond& yatıyor. Biraz kon· 

yak l!;tl. Doktorun llk ta\ ilesi hu oldu. Zc· 
hirlenen blr a.cıaımı içki Uo teda'\ l etmek 
mümkünmüş. Jlenuz kaçacak halde değil, 

fakat eminim ki her kapnun onünde, her pen
Cf'reuln dibinde bir polis bekll~or. 1'e der
ı;lnlz, biraz y~k yesek! Karnımız pek aç .. 

Polh mU<türU de acılum tı. Yemek lfıfmı 
duyun<"a gözleri parladı. Sintya cWerek: 

- E\"ıle uşak, Jılzıneti;i kalmadı. Fakat 
benlrn bir omlet ~nııacak kadar a.~ıll}üa 
ınaha.retl)ıı \llrdır. 

Bu 11rada. kapı açıldı 'e Ralf içeri glrdl. 

3ü~lü.'kle yiirüyordu. Slntya hemen blr ı;a.n

dalye çekt>rek otunnasına yardnn etti. Po• 

Jis müdllrü de nezaJ(etle: 
- Affeden.iniz, Mister Brirli. Slzt t~lp 

ettik, rahat ız; f'ttlk lalmt bu sayede asıl 

katilleri de yalaı.J~hk. 
Re.ııon'd• bu ırada odaya gelmişti. Dedi 

ki: 
- Mister Brlrll'yl te,·klf etımııniz lazım 

~·llnkü ban hıı.reketlerUe polisin işine rnanJ 
olmak tsteml!}tir. 

~lnt~ a güldü. Polis nıüdilrü Ras!ion'a fe
na fena haktı, ı.onra. Ralf'a dönerek büyük 
bir neı.a.ketle u sözleri Miyledl: • 

- sızı dlnJame~e lıazmn. Bana olanları 
anlatacak kadar kunetinlı; varsa konWju
nuı:, dlnll,yoruııı. 

Itnlf her şe_)'l lıirer birer anlattı. Polis 
müdürlilğündeıı çıkıp otonıobUde Rodayı 

bulduğunu, beru.berl'C kaçtrklannı Carron 
un C\ ine gtldlklerlnl, adumla yemek yeme
lerini, ı.onra mahzene inl~lerinl, oradaki itl

ra.flarmı '\e bütün diğer \ul..-u&tı birer birer 

ııöyledl. 

- Kapının ka1l&JVl'l&&lna mimi olamadım. 
Cu.rrona. att'!} ~tmek lstedlğhn zaman o da
ha ~evik da.vraııanık üzerlıne atıldı ve ı;l

lıllumı elimden Juıptı. Fakat ilahtan c:ıka n 
kur~un blllör tabutu kırdı 'e zehir etrafa 
;yay ılnıağa başl~h. Ze.h.lrin teslrlno rağmen 
bilmem na.r,ıl oldu da bu uTun hi.kilyeyl bize 
anlatablld.l 'i' Bcnlm de pek d.lnlemeğe mecıı-

- E\"et... Hıır Şf'~ den e'\' el şımu ,;P'~ 
nıek ls~rlın: <.'nrroıı'un Bolden'I oldiir''

1e e 
1<ıtedlği ınuJıak1<ak4 .. llattfi. bunu i ıcııut1'1 
de haklı .. 

- Bunıııı tıebehlnl iığrcıımek 

mü! i 
Ralf ıt r.mnan Oarl'Qn'ım nnl ttığı hlidl~'t') 

tekrar et ti. ti• 
- Eğer bu Jılkii.) e doğru ise Carron iti 

ckaın almak ı teınlstlr. nemck ki kı7.ııı•11 11 
JünıUııe tıebt>p ola; l'llsls laine flo JJ-Olılr 
eten blrlslnl o ı•ıııı Ic:lndıı mutlaka oııtUtfl1 ti 
yıı ni;)ııt etmişti. J'nl$nt hlkiı~f'nln bu ı.ıı119,. 
. llsls l\latne'lıı nıasum olduğunu ikat'i .. ııre 
te ınC)·dnnıı. koynıu.)or. 

ıııcl 
- l•"alm,t tr. anıştımnalar ynpıııız.. ı;ı 

ispat etmek hor hnlıll' güç bir ey değil·· W 
- neııd \tisı;ı l\lıııno hıze carroıı 1 :,t. 

kında fa:t.la tufı;ilat '\'f'reblllr. ·r· 
- Tahlı \f'rir. ıra.kat onu 1o\.1df ef1 1

'
1 

eııiz doğru oJnı.:n:. 

O ara.lrk ~lntyl\ 010 karıştı: • 
- Rle~ ooerhıı, lr \\ llll:ıın, ııeııiııılıl cll 

rtl ,.o katli zannetnıelrtcn 'ın.gcı;iniz. 
( Arlmsı var) 
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'!,arp Vaziyeti 

~-UN 
~cephesinde: 

(: BAF'l'A8A. :BA~TATA ) 

Paşazade ayaklarhı - Çi.çil mahçup 
oldu-Ne Şamın şekeri-Umonun oğlu 

Yazan: A•PAP 
tıı_ (Baı}I ı incide) p d kk b. 
~ "-t'iyetle biliyoruz. Şimali aıaıa e aya e 1 

ı.,. adan yalnız bazı bava filo· Ç okb.nberi bekliyorduk. 
~elebildi. Fran.az donanmaaı Gözlerimiz yolda idi. 
-.,.._. · bir hareketle Tulon liına- h lk 
~ kaldı. Bilakis Franaız mu- .--""'!P._..--.... Helt! şu a 
bid·tlbeti bir parça zayıflamlf ıi. 1 tır.ı d!'!nllen a-

ır. tilnkü Iraktan iki kolla ha- yakkabılar dün 
~eden lnailiz motörlü birlik. yaya ayak bas 
~ arat boyunda yeni ve uzun sın da, ayak-
~~- &Çmlft Fransalan ıi- larımız, hem 
~ --İ):eyj örtmek kayauaile ucuz, hem sağ 
~takaaancla da muharebeye lam ayakkabı-

O L-•~~ir. ya kavuşsun 
ı-..;._ ~e lnailiz _ hiir Franaız diye! Ancak bunlar tıpış 

ltalyanlann vaityetıertnl yan
lış bir adeıtden Mıyrettiğl için 
ne kadar UzUlmUn ve M kadar 
m11hcup olmuetur! Hakikatle
ri İtalyan kaynaklarından din
lemek inuna hakikaten zevk 
veriyor! 

Bir r~fiklmiıin eUtun ba -
lığını tekrar edelim, 

«Sen en kari, lııtcr inan is
ter inanma!> 

Nı Şam'ın ıekeri 

Elki bir IÖZ varoır. Ne 
Samın !i!ekf'rl nP. Arabın 

.--.-...----. vuv ı <lı.>r lt>r. 

1 : DENiZCi GOZOYLE : : f 

Avrupa harbinde iki taraf 
.. 

t 

• 

~~ §arkta ve cenupta nl- tıpış geldikleri zaman, ihti
h... -ıiihlerde inkitaf etmiyor, kar güneşi karı:ıısında mantar 
~~e Beyrut niçin hlli alana- halinde biten 25-30 liralık a
~ İ>~~lda motôrlü hith1d4!r yakkabılar, iflas etmiş harp 
~IZOr'a ulapmaddar? zengini gibi m&hvolabllirdi! 

Suriyeli dotıtla 
ı·ımız darılma- t:fffJt49tı<·; 

~ t.lc lİlnize söre bu suallerin Fakat beklediğimiz olmadı. 
~ cevabı vat'dır; o da ta- Daha bu ayakkabılar, dünya 
&_-. •İyui mahiyettedir: ln· ylt!Unde emekleme~e bacıJa. 
~ Suriyeyi aırf Alman ittili ~ </ 

iL._~ mlni olmak, Mlllr ve madan birdenbire ağabeyleri 
~"'ti, Fili.tin ve Jrakı enu1i- gibi azametlendiler. Doğma
~ ~~ 1.,F~ t dan büyüdüler. 
• ·~ -. ~ _ Söylendiğine göre ~imdi 660 ' "=-•.,. ~- kurH§ idare etmezmiş. Bunun 
~'t~ Alımı,.,. ile be- üzerine yüzde on beş zam 
'-LL -~ine k8llfl ~ yapmak lazımmış! Art.ık şu 
)w..~e .-.., ollıcak vazi- halk tipi ayakkabılann iemini 
~ ~ et.- içtiMp de deği§tirmeli ve bundan son 
~ ~ Aı.n-lal'ln ...._. ra onlara lüks tipi ayakkabı 
~ 9#e F .. a.....ı.r. ,....." demeli! 
\ a..::;..-~ ....... ..._ ..... Daha ranmi maderde ik~n 
~~ve Wh- f...,.... btt kad&r buyu··ven nevzac1ı "1-
~ :,__ı iıııoin -- ..... <ı l': .:=.; -..:.;-etme- mak için lüks forseps'i kullan-

R~ ~ L- maktan bHka "are yok de-,_., ,. ne de .,.._ -· ....,.. ~ 
L~- mektir, ı.... ~ doinı ........... n-

~ . .._ llliittefilci olmt Fna· - Artık halk tipi ayakkabı-
\~ nuıeeluiMe ~- lar da doğduğu zaman, müla
lılı...--.. .Aril.u • la --.. zım, siinnet olduğu zaman yüz 
~ ... • •lbr. a. "!jj.-,_ a.- ~ı, mektebe başladığı zaman 
~1-;ı.. · S.i,ade bira. biııbaşı olan pe.şazadelere ben
~ ..__ ... ima•.... "-ti ziyıor! Hemen Allah bunları da 
~ bn cliilmıai ellette pafa ·doğmaktan korusun! 
\ . oa.. Sip.ei 1ı *=dan 
~ s; değldi.,. r .... ı..di9ini Çörçil lftahçup oldu 
\ ~atli ...... .,.. Ye on.da 
~ ~d•acedehirı..
~~ F~ h-'>e 
1" L .ııtu •te ~ ,....... 1 

'~ ltlti ~ l.tillere 
\...'9- ı:.._, ~- -..ı 
~ We fdl qlır; bn dö· 'ı 
~ miıni olmak, _, attit. 
,~ ..... .a:All ... 
~ li!l •ıtiae aqı ıh d ... I 

liı......,.,...._ .... hir n.ı.alar 

~ :'-i)ecle •sldea .,._. 
~~~halel~· 
~ ~ wı..,orıar ......... 
~ ......__ ıörirOIW? Mil-
~.._.__· HM&i F1'r•ı' 
' NıHıl ,_,,. .... ... 
~ ......... ...,. ....... ... 
\ ~ h.isHtoclan Fwz· 
b.. ".Rll 1.İr f"J'C)uı oJınty•c.ldv. 

"~- Zİlıa ...... 
\.... ~..S. Ş... ve Beıvnt İa· 
'~fala ilımhıaıiılm 
~ ........ bilil ..... 

' ........... Hiliıl ...... --....... ~. ve Be,wt 411r ••ir. 
\~h· ·eı-... ...,.._ 
~ 1-- Fl'UllZ mtaam. nııtla· 
~ "*alrtıfon ve lııe,es 1-,.nk 
\~. Fmt •cnkf.an 
~ JÜriİyÜfe deY.a ... 

~ ki AW..ya fNn· 
ııı. ilci tiitlü ...... ... 
l tli.aden a.ı..i >'..-0.,...: 

•._._~ S111ai •e ilduadi ..uda 
~,.._ kan11t1 ......... 

~ L': ı: r-.ayı İnsiltere aleyhi. 
.. ~ a6rlldemek. 
~' aana;rii timdi Al.ninya 

'~; aç ve f.kir Jcal. 
1ııı....·.•-.. bu heli7ı ........ 
\(~. f.ier O-len si1M, La· 
\.. ~ lco,.. cermanmn taraf. 

Geçenlerde Avam kıın1a. 
rasında çok §iddeUf 

• 
miinaJraşa 1 ar 
oldu. Bazı me
buslar Girit ha 
rekatı dolayı
sile Çörcile ~id 
tietıe hücum et 
tiler. İngiliz 
Başvekili bun

lara cevap verirken, Totaliter 
devletlerle demokrasiler ara
sındaki f arklan .anlattı· Bu 
meyanda dedi ki, totaliterler, 
hep muvaf!akiyet haberlerin
den sonra beyanatta bulunur
lar. Şimdiye kadar Muuolini
nin, mesela Arnavutluk hare
ki.tını, Ha.betist&n vaziyetini 
mazur gösterecek bir nutkuna 
teee.düf ettiniz mi? 

Talihin garip ıcilvestne ba
kınız ki, ayni gün İtalyanın 
harbe giri§inin yıldönümü do
heylsfle Muuolini de bir nutuk 
söylemiş, ve bilhassa Araavut 
luk harekatının en sonunda §e 
refler ve §anlar tenevvüç et
tiğini anıat.arak, bu hareki:tın 
bir tarihçesini ya.pmııtrr. İtal
yan Başvekiline göre İtalyan
lann şimdiye kadar e1de ettik
leri büyük z&ferier, tarihin en 
mutena sayf alannda yer ala
caktır. Yunanistan, İtalyanın 
hayat sahası içine girmi§tir. 
Vesaire vesaire .... 

Çörçjl bu nutku okuduğu 
zaman kim bilir, ayni günde 

•mılar. çiinkü 
bu nevi sözkr, 
her mi ctjn li
ı;annıda mev
cuttıır. ş:mdi 

İngilizler Suriycdc bu ıfaclc·-
nin tam tersini ispat etmekle 
metguldilrler . .Suriye hareka
tına başlandığı zaman yaptık
Ia.n ~yanatta.n bunu anlıyo
ruz. Abloka kaldınlacak, her 
nevi gıda maddesi getirilecek, 
ticaret genisliyecek, Suriyenin 
ma.ddi ve manevi inki§afı t~. 
min olunacaktır. Yani ba he
saba göre, İngilizler, Arabın 
yüzünü görmek için Şama şe. 
ker göndereceklerdir. 
Şam dedim de hatırıma gel

di; çünkü bu şehre dair söy
lenmiş çok söz vardır. Bunlar
dan birisi de ~ur: 
Şamdan çıktığım aktama de 

dim Şamı-Şerif 
Fakat İngiliz~r punun da 

aksini i9pat etmekte ve Şama 
girdikleri akşama .-Şamı-Şe
ri~ diyecek gı1>i göriinmektc
dirler. 

Limonun oğfu 

M-a'8.llah, maNlla.h li-
mon ucuılamağa ba§Ja

lirdi? 

dr, 30 kuruştan 
28 ve hattiı. 25 
kuruta kadar 
dü§tü; Ekti li
mon suratının 

bu kadar pa
halanacağı ki
min aklına ge-

Geçenlerde bir dostum: 
- Kilow otuz liradan satı

lan tue havyardan 50 gram 
alayım dedim, fak at limona 
vereceğim paraya kıyamadım! 
Diyordu. 

Fakat taka bertaraf, limo
nun tanMi 30 kurup olduğu 
zaman, ı:Per~i dUkkanlann
da bu~lu limonata yine be§ 
kuruştur! ZaV&llı limDnata, 
babamnın anneainin bu kadar 
zengin olduğundan galiba bi
haberdir. Yoksa o da hemen 
tası taraiı toplar onun evine 
t.&1ınırdı. 

Bu fikrimi bir do&tuma an· 
lattim. da bana dedi ki: 

- Senin dediğin doğn1 o
lurdu; fakat limonata ~ğer ha
kikaten limonun oğlu olsaydı. 
Limon, Hmonata.yı evlltlı~tan 
çoktan reddetmi§ ve onu limon 
tuzunun yanf na ahretlik ver-
rni§tir! AHPAP 

~~ 
Abnanyanın ablukuında mühim rol oynayatı lnailiz donanmasmı n, kunoetli ınrbhlanndan biri 

Avrupanın garp sahille
r.uıden ve lnailterenin 

bütün kıyılarırııdan a)"l'ılan her 
gemi aıbluka hamin.in ... h. ... ından 
ı;;e9Jnck ve muhariplet.in torıpi
dolarına, ma.kineli tüfek atctle· 
rine .büyıijk ve aiır toplarına ma
ruz kalmak ·tehü.keainciedir. 

Bu tehlikeli eahada her gemi 
bir ıdenizalh•ının. bir motörıbo
tun, bir deniz üatü koraanH\11l, 
bir bombardHnan tayyareainln 
hücumuna uiramak, veya 'bir ma. 
yın tıarluına dilferek havaya uç· 
mak taüh.izliii .ile :kartılatnuayı 
göze alarak aeyretmek zaruretin. 
dedir. 

Yalnız, tek batına. seyreden 
her gem.inin ıbu J!lÜfkilatla kar
şıla~mak talih.izliği yüzde elü 
nibetidedir. 

Bir kafüe .iç.inde seyreden 
mütte.fik ve bitaraf her -gemınin 
bu ablukayı yarma.aı ve tehlikeli 
HMyı hemen hemen hi9bfr fela
kete uircımadan ieçmcsl .ihtirnaü 
daha. kuvvetlidir. 

Atlantik ımulharebeai, munta· 
tam ıbir deniz meydan muhare· 
be-i değildir. Atlant~ın lnunaız 
ensirtlerlnde earuh ve merhamet 
aiz bir boiufm&<lır. KOGa. Ok.ya· 
nuaun abluka ve mukabil arblu
kaaının vücude getirdiği kor· 
kunç ve rnüthi., bir savaştır. 

ingiltere ve Almanyanın ta· 
lihi. ikıbali, sukutu .bu mütıhiı 
boğusmaya bağlıdır. 

lnıgiltere, a.blııka muharebe
sini kazan.cfiiı zaman Amerika· 
nın &eller ıgibi akıp gelce.ek olan 
daimi yardımını alaoak ve o za
man Almanyanın bütün Avru
paya y~yılıp aefaletler uyandıran 
istilasının Ö.!}Üne geç.mi§ olac:ak. 
tır 

Yazan: 
Hüsamettin Olsel 

Jngilterenin kendi abluka muha· 
rd>eıınden almak .istedigi netice, 
A1ımaı:ıyaya ve Almanyanın bu
gün i~gal ettiği Jut" alara karaı ıu 
11ı11111az ıbir abluka yaparak Al
~nya.yı ıikt.-di eıkınblar l.ı;in
de boğmaktır. 

D .iğer taraftan Almanya: 
Jngiltereyi açlığa maıh· 

klim ctme"k, cepbaneaılZ bırak
mak, ve A\mıınyanın bütün emel 
ve ihtiraalarını yüksek kudrct.İ.y
le kıran dngiliz donanmaeını 
pa~lamak ve .imha etmek için 
yeis .iç.inde uğra§mllktır. Alman
ya bunu ba~arabilmek için dev· 
letler hukukunun tekmil kıı.idele. 
r.inj çiğnemek, Jngiliz eularma ve 
linı.anlarna ıgircn ve çıkan her ııe
miyi batırmak amninde~r. 

Almanya, harbin lba,ladıiı gün 
den lbu .ana kadar İngilterenin 
dört mil.yonu aşan tonajını deniz 
ler.in mate.ml.i aulan .içine KÖm· 
nüye muvaffak olmuttur. 

Fekat Amer.ikıa ve İn_gikere ter
•nelerinin kuvvetli ça.1....-la.n 
sayoeinde bu urarların tee.i.ri yok 
edilmekte ve İngiltereyi açlık
tan, Jevazınaızlıktan kurtarmak 
ç.areled temin olunmak.tadır. 

Almanya, iktuıadi bakımdan 
bütün saıyretlerine, ikame enıdüa
triaine rağmen ıbu abluka dame· 
ıinin .istırabı altında kıvranmak· 
tadır. Almanya. bugün, ba:kır, 
nikel, ıkaJay, kauçuk, menwanez, 
tungsten, pamuk ırib.i l:>ütün harp 
aanay.iiı:ıin .incilerini ~,kil eden 
bu kıymetli madcieledn ve erza· 
kln yokluiu karşaamdadır. A oluka ıhe.:hincie lnailte· Abluka. muharebe.inin zaferı-

renin emeli; bütün dün- n.i temin edecek bayati bir i.mil 
yarun ıher ~öşeainden Jngiltereye de lngtliz tayyareler.in.in Allnan 
ııeLmekte olan erzilk, ham mad- aenayi mmtakasına yaptıiı mana 
delerin devamını, ıve Kanada. IJZ bücumlardrr. ALma.rıya hu lıü. 
Amer'1ta.n tereanelerlnde yapıl· cumlar altında abluka harbine 
makta olan tayyarelerin, barp 
mal~emelerinin tehlikesiz olarak devam için lizım olan unıurları, 
lngiüz adalarına varmasını temin :::ı~;ı;ud:::=~ek b.i.r va~ 
etmek ve lngilterenin hala bü· 
tün dünyaya..Yaptığı mraoaatını Fakat .uıl mücadele deniı.de· 
kolayla~tırma"tır. Bunun kadar dir .. Almanyanı~ _a.hluka m~are· 
mühim olan dijer bir nokta da be.ı~d~. ana . .ıl.~b~~rı denızaltı 
Orta Şarkta muhtaç old11ğu aa- ..seırulerı, .dena üetu konenJ.rı, 
ker na.klijyatını ve harp malzeme- mayınlerc:ür. 
sini emniyetle yerli yer.ine yc>lla- Oenrul.tı gemilerin-e kartı en 
makhr. tesirli korumtıa eillhı torpido 

muhripleridir. Bunların himaye· 
sindekı kafile sistemi tehlikeye 
kartı en .iyi bir çaredır. 

M uhdplcr, keşif tayyarele· 
rinin de kuvvetli yardımı 

aay~nde denizaltı ~emjJer.ini 
takip ve öldürücü derin su bom
baları ile ta.hr.i.p eder. Mıknatısi 
maynlere karıı olan tesirli sılah. 
aemileri saran ve mıknatisi rna· 
yinlere :karşı ıaemilere mua· 
f.iy~t veren ibuit bir ku,ak
tır. Demirli mayinler için en .iyi 
~re de ıManı ,kanalını ımunla· 
zam ıurette tarayan gemilerle te
mizlemekten i'ba.rettir. 

Deniz üstü koraanlanna karşı 
lngiliz donanmaaının aiır harp 
ıerruleri kuHanılmaktadır, Graf 
~on Spee ve Bisrnark'ın uğradığı 
hazin ibbctlcr bunun en bar.i2: 
delilleridir. 

Jngiliz Jm!Mratorluğuıwn bat
lıca. .Mrtinat ettiii kuvve~er, Bri
tanyanın muazzam donanm4sı, 

hava filoları, pek kuvvetli torpi
do muhr°bi filotiliu, mayin tatı· 
yan. torp.iıdo ata.n deaiz tayyare
lericür. 

~ngjliz a.'blukeea, ıA\manyan1n 
işgali altındaki Norveç.ia Buz de
nizinden P.i:rel\e dağlarına kadar 

uzaıwtn diifman aatWUer.iade ai:t
tikçe aJl&n bir menııene tazyikı 
ile şiddetini g&tennektedir. 

Aiman a.blukaaı i&e (.f .in»ter) 
..Durn.undan 1rlendanm fimaÜ 
ıub1sine kadar giden bir .ıh. Ü. 

zerindedir . .Sunll i1'.ve olar.& ai· 
l'ihb Alman ticuet aenıilcri de 
\oıplar ve .torpidolu ile müceh
hez olduiu halde. daha uzak 
m~ekrde l~liz ticaret ~.i
kriıü tabr · p cbınek iç..n çahtrnH
tadır. 

fakat kalilelerin kuvvetli ve 

fiddetli Mıa~• Alman abiu
liaernın ehemmiyetjni u.k.n. ve 
lngilterenin muhtaç oklaju her 
türlü malz~yi lngiüz adalanna 
seU..erelt clü~nın emel ve mak 
eadını köt-leten ıbıi.r -*m olarak 
kalma.k.taıchr. 

lnslltere bu hayati ınücadde
de dabi donanmutnın kudret ve 
azameti ea:yeUnde zaıfcr yolunu 
&ç.11\Jf ibulun.ıyo.-. Çok yakın bir 
ıama..da Okyanua bukınlannın 
90na ereceğine emin olarak ile· 
r.İ.ye çc* müıtıer.ia ôaluyor. 

TEFRiKA No. 79 dı . .Artzk hlkAyenl bitir de bizi raha't ·bırak? 
Dem$ i8til'OJ'4u. J'blle cea c•ap verme· 
df. 

- Onu yanma ça#Jrmlf ama hak.Hd hU
ViyeUnl hlldlrmeden. YA.ni knıcatız babası
nın evine geldtfint bilmemlf ve orada tıır 

sıtıntı ha1"1de senelerce Y•f&llllf. ~' i&aıaaydı, Fsaaıa lnail· 
,~hWede.akula· 
\..... .... __ t bereket ... ki 

~ bGti.. iti-iM• F"anıemn 
~ t.tihini, Fnmu: milletn.ia 

Eniştesinın :ıtend Sini anhyacağına ve af· 
fedeceğıno o kadar emindi 3ti onun mu.rik 
dudaklarının açıldığını, «P'lzl~. Kezbanı 
mesut etırıek için ne ü.sımsa yap, ben 04 

nu 11ana tevdi etnıı~lm, onun üzerinde ııe· 
nln de lıakllun vao deditlnl işitir l'ibi ol• 
du ve bu tasavvur ona kat'ı adımı atma4a 
karannı veırdi. Bu adnnı atmak pek kcılay 

detitdi. Bl~k müfkilAUa k~ıl8'8Catınr 
'blliyomu ama. :ne olursa oJaun 'kararından 
dönmty~kti. 

üı; kadJıl Fbüeye baktılar. O slikanetıe an· 
latınata batladı: 

cutu oklt!funu taıh.min bile ebneden nıeaut 
1'lr ömUr Yll.(lamafa bqlamış. Bfr de kızı 
dünyaya gelınif... Aradan on aektı yirmi se
ne (eçmi~ GUnlerde bir gün ıkendlaine eski 
karısırun öldt1111nU 'lre on yedt yaşında bir 
.kızı olduğunu haber vcrmi\ller. Zavallı adam 
gökten d~en bu habere ~ll'nUf. P'ilhaldka 
para cihetinden korkusu yolanUf, daha oo 
çocuğu da olu lıepııinl r~ah içinde yqaıt&· 
-biltrmış ama •hu çocuğu karısının kabul et
miyeceğlni ~nere'k korkmuş, çUnkll karı· 
sı kendisinin evvelce ev1eınmlljı olduğunu 

- Nel'er anl~un nzlle? ! 
Bu kelimeleri. halecandan f.tkıutan bir eeıııe 

Gllzk!e llCSylemlfU. P'bile ona ~ ve •ev
gi ile :tıaktı: s: .. illicWini dtifUnen 

~ Peten ~ ~1 v.,. 
libi 1"iJiik ... ,.. vardll'· 

llMlkawınetile Frama 

·~~- .. e hür 
"'~ &.;,. ıunluil •• lııu. 
~orı.... 

ö&lın luq/slget 
, divanı 
~ Bralii,i ~ nı.ıntua. 
~~ tıalnce yeniden intihap 

a~~ b~et divanı dün 
~ ~~ kanunu hükümleri· 
"' Cümburiyet Müddei. 
~ "-tici ~.ve Vı~et tHukuk it
~ ururıun de .illıtirakile top· 

"e rcialige Refik Ahmet 
~ . 

Pencereden ay.nldı. tekra.t Yerhae ıeıı~ 
otumu, g'tizlerini ık&pa.dı ve kendllline bir 
yUrUyUş pllnı hazmamaıa koYQldu. 

* Soi'ıadan yel kallmu'1&fdı. Vlvet: 
- Ben odama ~ekUlyorum. Dedi. 
P'lzıle Hanım Mlnl oldu: 
- Dur Vivet, kahvelerimizi ıçtlkten eon• 

ra size anlablacak bır htk&yem var. 
M&kaaıdı lımnetçinln aotrayı topl&muma. 

vakit bırakmak ve yalnız 'kaldıktan sonra 
söze lbaşlamaıktı. Genç lmı yalan<!an esne• 
dl. 

- Teyze, hJklyent .,.. 'bir gün dinle
rim. Bu gece pek uykum var. 

- :Rica edt'rfm r;itme Vicdan; s&.lleoınln 
seni alAkadar edecetıne eminim. 
Atır ağır kırlweırinl içti. Bir lrigara yak· 

u. Nig~r ve GUıide Hanımlar biraz l'ndişe 
ııe 'ka~ı'k lbir merakla ()l'l& 'bakıyorlardı. Ft
zılenin böyte Uırar ettitf o ıvakı. .kadar gti· 
rillmilt ,.ey değildi. Buna Vlvet de '.'4~. 
6esinl çıkaramadan oturdu. 
Himıetçi !ıncanları ahp cıı,arı çıkınca 

- Genç bir adam Vaıtrl1'· Bir gün, det· 
dutu ~ uaklerd& iken, h&r 11uılıN., 
talihin ka~'-'ına Gtka.rcbll güzel bir ikıza l· 
şrk olnuııf. Bu kız. içtimai seviye ve tahsil 
~ınıden ondan pek a.tafı olduğu halde 
eöaUntı at-. 'ltUrilyen genç .buna ehemmiyet 
vemuım~. onunhL evlenmiş. 

- Teyze. bın bir gece masalı mı aruata.· 
cakınn Allah ajkına? 

- Ha'klkaten öyle Flzile Hanım. Eski za· 
manda böyte mualları mancahn etrafına 

diz çöküp oturan mahalle kızlarına anlatır 
lardı. 

~le k&flarını çatJtı, sakin bir seele de· 
vam etti: 

- Rica ec\erim 'bir daha IA!mnı l<eamryi· 
nlz. Evet, delikanlı o kızla evlenmiı,ı... Ev
lenmı. ama, bir eene aonra da karuımm ca
tıilliğini anlamış, onu terket'mlı' ve memle· 
keline dönmüş. Hıklyenın bunıya kadar o
lan ta.rafı çok ıade. Ancak ~m karısını 

~rtı zaman onun .hamile olduğundan 

haberdar defilm~. İsta.nbulda lba.tıka bir .kız 
la evlenmiş ve dünyanın ~ır ucwıda. bir ço-

bilmiyormuş. DU.,Unmilf, tqınmış. nihayet! 
onu yanına çqırmqa karar vemıi,. Ne de 
olı&a :babalık hial galip gelmi~· 

Flzile, tıönen algaruuu yakmak için lblr 
sa.niye durdu, etrafına b&klı. KaııC!eşinin hu
sll8i ·bır .makaadı olmadan böyle bir !hikaye 
anlatmıyac&ğını bilen Güzide Hanımm yUzU 
IS8lplal'l O?mtı.f, gözleri ~ ile l>UyUmüftü. 
Nlglr Hanımla Vivete gelince. haktkl bir 
mas91 dinllyen iki tnsan gibi. ba,,ıarını ka· 
napenln ukuına dayamıflar, clalcın b&ktt· 
lannı tar; ana dikmi'1erdi. 

- Sonra teyze? 
Vl\eliıı ~ınde yine. hafı! bır iatihU var-

- Dur kudıafiın. telıl.t etme! Sana bir 
şey eoracatım: Sen o kad:rnın, yilıi ibahset· 
tltimlz adamın ikinci kuwnın yerinde ol
sıırı, imcanm senden evvelki kanımdan dün· 
yaya l'Nm çocutunu yanma alır ms)'dln? 

- Talbll alırdım. Buna ~e ini vu? 
- Ben b.ından eminim, Güzide. Fakaıt ma. 

alesef o adam k,.nmı benim aerıi ~ 

kadar ta.ıunı~~ Onan koı'klJlUf. o
nun saadetini yı'karım q.nnetm1' ve SilTJnı 
Oll1l aı:mata cearet edemem1'. İflin daha 
garip tuafı var: Kız da balıa8ını taı!l'ftlrytır 
m~, Oftun birkaç emte ~ ~ a&l\ı-
yormuf (~ qr) 

* 1sta.nbulda Nerlme Dlktürk, ıca.tamonu-
da T. M., Fa.t.iıhte Niyaıt .Arcan, Ankara.da 
Muammer Akwoy, Zont'uldakta Nahide fm
zalatUe m~ktup sörıdenn karilerime: 

- İltifatınıza t8fe1tkUr ederim. 
O'alcUdarda B. H. Demirören: 
- Ba!ıaettitfnlz eeerim bepUz kitap ha· 

linde buılmafn8'tır, 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Amerikaya karşı 

son tehditler 
;i azan: M. H. ZAL 

A merika, her tataftAn 
bombardıman altına a· 

lımnııtar. Çörçil, Rodıı.ttt Unı. 
versitesi tarafmdan kendisine 
fahrl doktor uınanı verilmuıni 
n:;İle ederek Amerika halk .... 
bir hitapta bulunmut ve demat· 
lir ki: «Amerika ulvi bir karar 
vermek üzere bulunuyor. Bu 
karar elbette hakkın zafertnl lt. 
min edecek yolda olacaktır.• ... 

Oiger taraftan Alman Ami· 
rala Lützow radyo ile Aınerika 
halkına aôz sCSyliyerek kafile! 
sisteminin harbe yol açaca.tı 
hakkında •on blr ikaz.da owun· 
muıtur. 

Asıl büyilk çapta mermiletı 
Japonya kullanmıfbr. Japonlar; 
Amerika harbe rirene kendile· 
rlnin de ilçlizlll pakttaki İlma• 
]aranın hükmilnli yerine aetire
cekler:ni, harbe karıpnağa mee. 
bur kalacaklannı, ba takdirde 
Çin lıarblnl derhal BOnUna ı .. 
tireceklerini ve cenup denial .. 
rindeki atıa.tilloya kendlla-ini 
baih saymayacaklannı liJle
mitlerdir. Hatti .azle de kale 
mam.11lar, donanmalannı C818P 
denizlerine IÖftdennitlerclir. 

Almanyadan ve J~adan 
aavrulan tehditlerin Amerika11 
yolundan alıkoyabileceji uman 
ıeçnaiftir. Ama-ika, hu .... 
ditlerin neticelerini çoktan he
aaba koy1111J!lur. Almanya ile 
harp hali ataiı yakan atea 
vudar. Ja~yaya ıelince Çip ı 
harbini tufiye ~ aö)'iemli-1 
ii kadar kolay bir ~ ......... 
Japonya, bu bclar .....__., 
mahaalii olan il.teRl-
birdenbire vazceçerek Çilli tala. 
liye etmeie kallnpa 1Hle ....... 
manevi ve maddi bir bcNa•' 
Mlini aJmumm iaiine ... 
ınez. 

Amerikan ftlıoeile boy öipl
tecek bir fiıo.u ....dar. Fakat 
b~u kolay kolay teblib,e ._ 

yamu, ~ Jiıpoaya laö,le 
bir filo7u bir d.ba 'riicade pli. 
J'tlDU. Bun.. müla8 bir ...... 
nık~kelursa~· 
ki en ,nuine ve hakim ....... 
ne ı.. v.kit için veda .._. 
lhlm .. lir. Halbuki~ 
mali imkinlan ve ham ....tele 
mernbalan, her türlü _,.... 
yerini az umanda dold ........ 
Widjr. 

Amerika, tehditlere filiaa al. 
d ....... ,.... metanetle yolma 
devam caiyor. Alman komo
lolhanelerini kap ......... >J. 
m.nJann Amerika içinde .. , •• 
batini menetme.~ harbe dopu 
Mdmat yeni bir ;,ı.tiyat aclm.· 
dv. 

Amerika ile 
ticaret mi 

-----
BAKIR şlLEBl l O GÜNE 

KADAR AMERIKAYA 
HAREKET EDECEK 

T.iearet Vdcal.tince, AmerikU'a 
gidecek ihracat CfY•mwn keneli! 
deniz vasıtamızla gönderilmesi 
v.e oradan '8elecek .ııftalit Cf)·a· 
le.ruıan da a)'ni vaatalula ıetir· 
tilımcai ~n yapılan tetkikler mifa.. 
bet neticeler vermiş ve bu huaııs
ta. verilen karar kafi b.ir tekil ;k. 
1iaap etmi§tir. 

İstanbul Mıntaka Ticaret mü• 
dürlüğü, aliskadu Vekiletlercien 
aldığı emirler iızerinc, limanımız. 
dan Amerikaya s.i.tmelc üzer•! 
kalkacak i~k Türk 'Yapurunclan 
i&tifade etmek isteyen ihracat .... 
cirler:iımizi vuilcn karardan ha• 
berdar etmİıf 'Ye bu wıpurla Ame. 
rikaya ctya. göndermek İ9ıleyen• 
!erin ni.hayet on gün zarfında mü. 
racaat etmeleri lüzumunu oa ill
v.et.on ~. 
Tör~ - Amerika eeferlerine 

Sosyete Şilebin lağvı .ile seçen.o 
lerde Devlet Oenizyolları idar .. 
-'ne .intikal eden Krotn. Bakır •• 
Demir tileplerin.in taft.ei. edim .. 
ai .iltt.imali kuvv.etle aöylenilm•\• 
te«Pr. Gidecek vapurların 1İm&\
nıcnızdan kalkarak kmn. Menin 
limanlarına uğrayıp mal ald~ 
ıt0nra PortB&it ve Siiveyften ıe
çerek Kızıldeniz Ye Üm.itıburau 
yolile Amer.ika,-a pieceklert de 
alınan haberler ciinil-mdeodir. 

Amerikaya ilk eeferi Y'lpM:ak 
vapurun Bakır ,lleıbi oldaiu eöy• 
knmekte ve falı.at bu itle allka• 
dar bulunanlar sükutu iltiz•I• 
fazla malUnıat vennokt.a ~ 
~det. 



4 ---- VATAN 

KAlQ)O ve EV 
Vatanını lazım olduğu kadar 

e Kadın 
Mukaddes vazifeler uğrunda 

kendi rahatını feda eden kadındır 
,--------Yazan:-------..... 
f __ u_az_ez __ a_i_n_B_E __ A_'D_l 
E.t?afım zda birçok kadınlar 

vardır ki onlar ıçin <memleket.ı 
evme.e; denılemez; bunlar vata 
nımıza kar ı tevcıh edilecek her 
hang1 bır .hu umeti asabıyet.e. 
nefretle karşıladıktan maada en 
ufak bir T urk aleyhtarlığına bıle 
tahammul e<Jemczler. BOyle iken 
bır memleket mesclesi. her hangi 
bu vazife mevzuubahis olduğu 
vakıt bununla alakadar olmayı 
akıllarına getirmezler. uzaktan 
se)ıra kalcuaYı tereıh ederler. 

Bu g bı kadınlar İçin t:mem· 
ekctı lazım okluğu gibi eevmi-

yorlar » dersek mübal a etmiş 
oımayz. 

Me&ela. ıki sene cvYelki Erzın. 
can f e ~ ket.ı ~a. günlerce 
göz yası döken, :yemeden, ~e
den kes.ilen kadınlan tanıyor.um. 
Bu gün bunlardan hirine: 

- Ağlamaktan bir şey çık· 
maı:, o felak.etzedelcnn imdadı
na ko nuz ... 

Diyecek oldum. Hayretle )'Ü· 
ziıme baktı. . 

- Ben.im elimden oc gelir~ 
cevabını verdi. 

Bo:; saa.tkrindc öreceği b.ir 
yün hı.r ·anın veya eski esva.pfa
nndan bozup yapacağı bir çocuk 
en risınm, zelzele saha&Ddalü 
zavallı :YUrttaşlanmıza fayıdah o
lacağını dii.~nıemiyor. diişünı
mck zahmetine ıkatlaruunak .iste
miyordu. 

Bir b ·a bayan tarnyorum. 
zengınd.ır, hayatını kazanmak 
içın her hangı ıbir §Ckilde çalışmı. 
ya .ihtiyacı yoktur. ewnin .işlerini 
görecek ;hizmetçileri vardJr. Bü
tün gün. .saatlerini ceı;innek jçin 
ya 6lnema rda, yahut ahı> p 
ev1erınde dolaşır, <lunır, akııam 
geç vak.it kocasıyk birlikte, be. 
zan ondan oonr.a ev e döner. 

& bayan. cvvd:ı cHalkev.i 
~al Y. dnn kımnı,., 

cÇocuk Esipgeme kurumu> ta· 
rafından keneli.sine yapılan çalış
ma tek· emri reddetm' , ba-fta
da bir Metİnı ıbir hayır cemiyeti· 
ne ha&retmek .istemem' Ye: 

- Her ibir lira ver.mm. 

Demek Yretik v.azifcısini Y'lP· 

mış olduğuna kanaat getir.miflir. 
Aynı bayanı, bugim, lterhangi 

must.a.kıbd hir ıharp le 'kesine 

kal1'1 koyabilmek rnaliadik &a· 

li m Bayan Jnönücun kurduğu 
cYardunsevenler cemiyet!» azala 
rı ar ında da gıormüyorum. 

Bu ka:dın, bir hayır miıesse&ea.i 
19n kendısınden istenilen ufa · 
para yardunmı esır.gem.İyecek ka. 
dar ımomleketi SC'Vİ:Y.Or, ama 
vurda kar ı başka ve daha mı 
borçları !bulunduğunu t.ak.dir ede. 

mi, or, .takdır et.mck ıstemıyor. 
Genç bir kız tanıyorum. }yj bir 

ajlenin iyı tahsil görmüs bir kızı· 
dır. Türklüğü alakadar eden me
seleler üzerınde çok titiz.lık göste. 
rfr. Mesela, vapurda, trende. 
umumi bir bahçede turkçedcn 
b~a bir dille konu.,.ulduğunu 
i itirse yerinde duramıyacak ka
dar Ginirlenir, hatta !hazan ırade
siru ka.}'bt.'derek ıkar§ıaındakileri 
türkçe konuşmağa davet eder. 
VitTJnlerl üzerinde türk;çeden ba.ş 
ka b.ir isim bulunan mağazalar· 
dan alış-ver.iş etmez. kendisine 
bir ecnebi dille hitab eden satı
cıları pay.la.:r, bozuk tüı:.kçe ile 
yazılan ilanları okurken öfkele· 
nir, vellıaml yurddaJarın dürüst 
bir türkçe ik kon~malarmı, Usa. 
ntmn:ı ıhakıkik öğrenmelerini .ffı. 
ter. 

Bu .genç kızın. :geçenlerde. 
Halkevlerinden birinıde, haftada 
iki saat türkç.e okutmuı rica edil
nuıJti, reddetti. 

Ba.ska Oir kadın tanıyorum. 
Avru~a şehirlerinin bombardı
manlar.ı esnasında kadtnlann ne· 
kadar mühim vazifeler gÖrdük
lerinj gazetelerde okuduğu za
man hayran olur: 

- Maazallah har.p ıbize ka<iai' 
gelirşe ne yapacağız~ 

Diye ~ndi kendisine ve etra· 
fmdakilere eorar. Bir g.tİn ona~ 

- Avrupa kadmlarile biz.im 
aramızda ne far.k vardn~ Onla
rın yaph hmnı cihette ki biz de 
~üiı:iz. dedim. 

- Kahil değil, lb.izdc o t ı· 
lat nereıdıe} cevabını vıerdi. 

Bunu hasretle vıe can, öyle bir 
teşekkül kurulsa ı1m ek na.al c;a
lışmlık I> ma.naema aöykıcliğini 
sanmıştım. 

c Y ardtmsevenler cemiyeti > 
memleketin bötün ıkadınlarma 
hitab ettiği, herkC6i :yurt emt'inC 

çağır.c:lığı v it ona da ilk gönül
liı hastal>a.kıcı ka.fiksi araStnda 
göreceğimi zamıecliyordum. Ya· 
nttml§ım. 

Geçenkrclc ona raııt'ladım ve 
bu davete niçin icabet etmodiğ.i
ni,sordum: 

- Ben yapamam. ~bnu 
verdi fakat ıbunun sebd>W izah 

etmedi. izah edemedi. 
Şimdi biz bu gibi kadınlar 

hakkında memk:keti lazım olc:lu
ğu gibi seviyorlar diyebihr mi· 

yiz~ Bittabi bayır. 
Bu gıbiler, bence, kendi ra

hatlarını her §'!yden üstün tutan, 
bunu. ha.t yurda ait en anukad
des vazifeler uğruna bile, feda 
ed~ek .ka.clar çok &C!YC1l la
ka;yd kadınlardır. 

Günün 

Aman 

birinde hakkınızda 
ne kadar bozulmuş 

denmesini istemiyorsanız 

Kend'nizi ihmal etmeyiniz! 
Geçen .gun sokakta Nebileyı 

~ordum. Aman karo~ neka· 
dar bozuhnu' .görme.. Halbukı 
vaktı r. guzel dencc.c.k kadar gü· 
zeldı .. Ne o~ o kızocağıza öy· 
e .. 

Mar.if ot guz.cl olmak dei.!l, 
uzellığını muhafaza e<khilmek-

:.ır 

Cuniın bimıde de aizn hakkı· 
nız:da böyle c:nekadar bozul· 
mu~ denmesiru i$1emİyo~n.ız. 
kendil\İ..~ ıhlç ıhma! etmey.ııuı:. 
Her sabah aynanın karııaına cc· 
çerek ınceden .ınceye ve müsama 
hasız oldarak kendinzi tetkık 
cdınız. Kusurlarınızı €ÖmıİYC ve 
onları ta.shlh ct.mıye çalışınız. 
C kliniz: bozulmw;, yüz.ünüz: pırıl 
pırıl yanıyorsa yuzüniızü yıkıya· 
cağınız suya 'bfraz Bor~te.d de 
soud atmayı •det edirun.ız. Son
ra yzyccek eriruzc dikka~ edin~. 
Çok yağlı e)der yemcymız. Bır 
kaç hafta ısonra çok hı.ey · fay· 
datıını goreceksınız. . 

Bı • k.i.e cildiniz c;ok kuru J.SC 

a'nınrzda ve ağız kenarlarında 
krrı ıklıklar belirmiye b~laı:ıı~
sa yuziınüzü kftfj mık.dar yaı;:la· 
mıyocsunuz: demektir. Her gun 
bolca krem sıiriınüz. Fakat 
krem erınızi ı:v.ı ınt:ibaıp etmek 

lazımdır. Fena bir kremin fay
dasından ziyade zararı dokunur. 
~!8 ~ r'{Söı Z~U!P{? 'Cpmıtırnz 
zv ·zn~ t~e.Mı!lAotZ ZIU-e&lOA 

•!P"' m~ı<>~ ı::puıqeq:ıu! 'WQl)I 

düzgün ve şeffaf olur. 
Saçlarınız kırılıyor ve ö1ü bir 

renk alıyonıa asabınızı tedavi 
ediniz. Fazla asahi.yetin saçlara 
ço.k zararı vardır. Zamanla dö· 
külmiye bile ba.,larlar. lY.i uyku 
uyumaya ve ıher ~aman ııak.in 
bulunmaya çalı~nnız. Sonra her 
zaman saçlarınızı fın;alayınız. 
Ya.vaş yavaş eski hayatiyetini ve 
parlakl.ğını bulur. 

Eller.iniz, parmaklarınız. tır
naklarınız .ıy.ıoe bozulmuşsa 

hiç ihmal ct,miye gelmez. Yüz.ü
nuze nasıl ihtimamla bakıyorsa
nl'Z elinize ek o derece ehemmi
yet veriniz. Her akşam krem ırii· 
rünüz. Tırnaklarınızın ayrılması, 
kırılması, uzvjyetmizdc kiı.fı ntlk
dar kireç bulunl'!lamasından ilerı 
gelir .. thmal edilecek olursa ileri. 
de zafiyet gelır. T rrnaklarınızın 
sık eık kırıldığını görür -görımez 
derllal doktorunuza müracaat e· 
derck onun ta.'\·aiyelerini yapınız. 
l'llmal edecek olusanı;: zafiyet 
bastulık halini al ibilir. 

l • 
, 

• 
----------~------~---------...-----------~ 

s p-1 
" 

Sö ğ mahkôm Türk bo bnü 
Nasıl kurtarabiliriz? 

Eski milli takım kaptanı Zeki Rıza fikirlerini söylüyor 
Türk futbolll gUnden güne dUşmek 

te ve sönmeğe mahk1llrı bir hal al· 
maktadır. Dünyada en çok f!evilcn 
ve alA.ka uywıdıran 'bu tcmız spo
run birde bu vaziyete düşmesi veya 
dUşUrillmesi hıç şUphe yok 'kı, bUtUn 
spor ımerakblarmı tc~rc ısevkel· 

mektedır. 

Eski günleri, bılha.ssa miıta.roke 

yıllarındaki futbol kalıtes.ni, futbol 
scvıyesini. futbol üslubunu göz1erı 

ontınc getirenlerin, o günleri yaşıyan. 
ların teessUrll daha bUyUktUr 
Şimal turnesi, Slfl.vya, A1agal ,ga

Ubıyetleri hatırlardadır. Mıllı takı

mnnlZln o gUnlerdeki maçlanıu sey
redenlenn tmgilnkü maçları seyre· 
debılmesı için hak.i'ka.ten ıbliyük lbır 

taharnm{il kudreti olması JA.zımdır. 
Her gUn dilnU arıyor. futbol sa

huından gekilen bır oyunCWlun yeri~ 
ne yeniainı koya.ını:yonız. Her giden 
yerini boş bıra'ktyor. 

Bır Zeki, bır Nihat, btr A!aeddın 
bir Lebleb den vazgeçtik. ESki gün
lerin ikinci derecedeki oyunculan a • 
yannda bir oyuncunun lbilc bugünkü 
vazıyet d:ıhllinde yeüşmesl intin
ısm:b?'. 

Başta giden klüplerimizin içinde 
yetişmek istidadını gösteren hır tek 
oyuncu da goremıyoruz. Maçlara o
lan alaka. günden güne eksilıyor. 

Çlinkü maçlar fUtbol zevkini verml· 
)'Ot'. 

Bugfuı :fut:bolilmüzde ne 'Stop, ne 
şilt, ne ikombinezo."1 var. Futtıol uıv
ktni verecek -bu esaSıar olmadıktan 

sonra. tabıatlle eeyretme'k t8!!!.tı.mm6-
lü de kalmı:yor. 

Gayemız Türk sporuna btzlnettır. 
Sbruneğe mabkjlm bu gUzel sponı 

kurtarmak ıçın tedbırkır almak ıa
zmıdir. Bunu teşkililtan ibeklemek 
ô1ü gö:Nndcn ye,ş beklemek kabilin· 
den 'bir şey olacağı içmdir ki. bız baş 
vurulacak çareleri dfi.,ı.indıik. 

Bize kalırsa Türk fut.bolünli kur
ta.raca'k olan ~e eSkı kfüpler, OO!ti 
sporcularıdu-. 

Yaprlaca.k ış. futbolihnlizilıı neden 
bu hale dti.ştüğünil ~tan 
ziyade, yük.Scltmek ıçtn neler yap
mak !Azım gcldıtidi.r. 

Bu huSUSta eski futbolclilenn. a
ma.tör ruhile çalı.şan eski idarccilenn 
bu yolda. fıklrlermt almanın ds:ha 
doğru o}acağuıl ~k. 

llıki porcule.r. eSki fdarecner lbt· 
zc fıkirlenni 00)1iycceklerdlr. Ve 
blz de bunları btı sütunlara. geçire· 
ceğiz. Bu fikir. yaz11arnnıza eski 

\ 

Fenerbahçenin emektar kaptanı 
Zeki 

milli takım kaptanı Zekiden lbıı..,"11· 
yoroı:. 

Zeki Ue bu yolda. uzun lbır konuş

ma yaptık. O ilerisi ıçın bizim ka· 
dar ümitsiz değilidir. Fa.ka.t tedbırler 
alınması lA.znn g'1dığini ve sönmeğe 
mahktım futbolümtlzü yilla:.eltmenin 
kabil olduğunu söylüyor ve fikirlerini 
ı;ıöyle izah edl or: 

- Uzun zamandanben maç sey
rolmiYl'rdum. ~ki sporcu arkada.t-

çıkacak netıccye gorc hareket etme
lidır. 

Mcse! 'bundnn beş sene ovvel or· 
taya 'bır milli küme atıldı. Bundan 
elde edilen faldeler lnkAr edilemez. 
Hiç olmazsa Ankara İzmir fulboltm· 
de oblr kalkınma ya.ptı. Bunun gibi 
daha. birçok şeyler bulunabılır. 

Futbol ronüyor. İş bugUnkU halile 
kalacak oluriıa bugünkü allıkayt da 
bu1amıyacağız. 

Hareket zamanı gelmış vo geç
miştir. Dcd ğim gibi ışo buradan baş 
lamalıyız.. Toplanarak fikir mQna
k~sı yapıp derhal harekete geç
meliyiz. 

Bcn Clmibriz değilım.. Tedbir alm.rr 
ve bu Yl'lda çalu~ıılırsa. Türk futbo
Uinll kurabilır ve yükscltcbiltıiz. 

Beşiktaştan ayrılanlar 
Beşiktaş birinci futbol taJmnmm 

kıymetli oyuncı.ilanndan ea.ğ açık 

Sabri na sağ muavın Rifat Ankara 
Demirspor kfübUne girrn.lşlerdır. Bu 
oyuncuların ayrrl1ğı Beşiktaş tala· 
mında doldurulması güç bir boşluk 
bını.kacaktJr. 

Su sporlısrr ajanlığı i e 
federasyon arasında ihtilaf 

larmı bugün futbol seyretmek ıcın Bu ecnekı deniz sporlan faaliyet 
büyük bir tahammül kudreti olması progranu hazırlanmıştır. 
l!z1m geldiğını söyfüyorlarcb. Doğ· Yalnız bu seneki program. l6ta.n
nısunu söylemek lAznn gelirse Q>u bul su sporları ajanlığı ile fedenuı
a.rkada.flarm bu oozlerini 'bır parça. yon arasında bır ihtllti doğunnuş-

mUbalAgal ı buluyorum. tur. 
Son ıki maçı 5eyrettim. Bll'l6ı dep- tstan'bul Q:ıölg~i ajanhğınm Anka.-

IA&nan a,ırısi do mahaut müsaba.<a. raya gönderdiği program federasyon 
idi. ca. tama.men değiştirilerek y11z:nıe, 

İtiraf ederım lu, sözlenni mübalA· kih-ek. ve yelken ~la.rı temmuz 
gaiı bulduğum arkadaşlara hak ver- ayı içine 51kı:ştmlnnştı. 
dim. Hakıkaten futbolUmüz tıeyredıl- Mevsimin bllyük bir kısm"Hn böl· 
mez btr tıal ahmş. geler ara.sındakl seyahatlere aynl-

N e aısteın, no ckombmczon. ne stop 

1 

ması ve İ6taıtbul den~ sporları mov 
ne de şut var. %2 Jd.,"1 ne yaptığınt sımınin bllylik !hır kısrnoıın muattal 
bilmez bır vazı.yette topun peşinden. bırakılması çok haklı olarak İırtanbııl 
koş\lYorlar. bölgesınln itirazma. sob~p olmuştur. 

Her iki maçı da ancak :btrer devre 
seyred~lldım. Tahammülilm kalnu
yarak ikıncl devrede kaÇtnn. Bugiln
kü futbolciilcr içindo ümit verenler 
de yok. 

Futboliln bu hale neden d~ügi}
nü aramn,ğI lbıra.kmalJYIZ da yükselt 
me çarelerini buJmaJıyız. 

Bana. kalrrsa yap1lacak iş şudur: 

Eekı !utbolcUleri, eski idarecileri 
bır araya topla.malı, hepsınin ayrı 

ayrı !ikirienni 6ormalı, fikir müna
kaşası yapmalı. Bu mibıakaşalardan 

Program tekrar federw;yona. g~n
dcnlmiştlr. 

f stanbul bisiklet takımı Halit 
Tüeearbaiı'nın başkanlığı 
altında Hatay' a gidiyor 

Hat.ayda. yapılacak bisiklet Ş<Ult
plyonasma iŞtirak edece!< Istanbul 
taktmı eski i>!sl.Klet rekortmenlerin
den ve halen !bölge eicll şefı bulunan 
Halıt Tüccarbaşmm 'başkanlığı aJ. 
tında gtdeooktlr. 

Bayan Ruzvelt İngilizce öğreniyor ~ .. 
Bayan Rm.veltln ~ yllkıiek bil' nema aleminde çok dclal r görliJ. slteel rektörQyliın. Ayni tini'rnnılt.ede 

batt.p, ~onı:ıınaı. b 11 konfefl.amıcı ol· mü,tUr. Buna ~Tet edenler, hatta eskl Yunan lisanı ıırofeMrü oiacak· 
duğuruı hcrlkes bilir. Bir Amerikn. bir.mt yıldnlarda pek 9()ktur. ımuz. Slu Aıımrikaya göttireceğinı. 
pzete5 nln ~ma goro şbn4tye Bizım anlatmak t tedlğt:mlz bir eJ. «Knıınet iııb&llm a.._vağıııa gelir» 
kBıdar verdiği konfe~ ııa~ nenıa l,ldn:r m,ğil, alelAde bir gaze. derler. Bnnda.ıı daha eyi nıbal olur 
zooo 1 geı,;ınıştir• ~ mm·eı.zlldlr. Tatih yddızı. hlç it- mu? ... 

l'lne bu pzct~o gore, Bayan mlt etmediğf bir anda parta.)'"'6mılş Kadınlar banka5t 
:&melt tngHW:e. fa.kat İngiliz ~ Ur. 
ru değll, tngillzce hitabet dertil al· Atinalı bir J;"aze~ mineı.ıll, ak~m 
~'B ba.~, UOC8'>ı da .balb, tam gazetelmint koltuğunun altına ~ 
&J bir lngillz; ~.. tfmu<J. çaddelerde jk~-uyor: 

Ajmerilaılılar !bunu duyunca marn- - Aı."ŞHD haberlerL •• Son hava,.. 
nunl) ct6izlik izhıı.r et.nıekten kendi· diı. ! .... 
lerini aıamamıştar. Bokları vo.r. Dl~e bağın3orınuş. B~iik bir bl
Çunkü A.ıuerDmhlar, cumhurrol5lnin ıııhancye glnnlş. Mamuann blrinln 
kan mı dinlanuildc gunır hi55Cd rrer Öntinıfe, (llpobtmU f9C11 bir &damın 
Amerikan tch\ffuı; tarum bnakıı• da karşsmda dumılL'.:- İnJ;'lllı:ce: 
tnı;Ulz ı;h ile 6Öz. 80~ kıntetıi hoşlan - Gazete J ter ml§!nJı; 'f .. 
na ı;ıtmlyor, canlarını u.;yonnuş. Deıniş. Cewp ala.rrıaymca ~nl 
Blrç.oklıuı, Ba,yıın Raı\•clUn dlnleyi· uall l<'ransnca, Ahnanca, Latince 
elleri ka)betn\(ı5intl n kodn~·orlar- 'e ttaıya.nca olarak tekrar elmiş, nl· 

ını ... 

Rum gaıete müvezzii 
Alelade bir flgfuanm günün hi

rlnde cyıldıı.ı> o!up çıkıVcmuııil r.fr 

~et eski Yunan ll.sanlle 50r.mu.,: 
- Giızete ister mJşlnh:!' ... 
Bunı.ın uzerinc ~"llban<'J ~erinden 

kalkm • mmeııli yamna oturtarak: 
- Ben, deııWj, Koloınblya linh"c.r-

Holandada bir banka \-ardır ld 
muduründcn kDpser!illl8 VW'lll<B)B 

kadar bütiuı ınıemur \'e nııu;tahdeml· 
ni kadmdJr.I Bu bankaya ya.lmz ka· 
dmlar, girer. Bu bankıı ile tyalruz 
kadınlar mua!hlc.le ederlur. Dış lkBpı-
mm ıtı">1iindeki kocaman levhada şu 

t"timle yn7..dıdD': 
«Yebuz kadınlar içiiıı>. .. 

inek heykeli 
Kanaduda, Woodetoclc belecUycsJ 

idare mrellsi bir ine in hatmwnı lh· 
ya. için bir heykel dlkilıtıer;luc karar 
\'el'!nılş. 

Bu i~ğin adı Counte&ıctır ı.e bir 
mliddet cvnıl ölmüştür. Bu hıek, ha
ya.tında 1 def do~-umn1' ''e 100,000 
Utro 5Ut 'ermi!';'tlr. 

ZAVALLI DUL 
Çeviren: Fuad Szmib 

Hava yağmurlu .. Her taraf çn 
murlu, kı:ı günlerinin hazin man· 

yoJ'du. Gözlerinin feri kalıxnartıı~· 
tl. 

zarasını arzechyordu. İki saat * 
evvel ıyağmur keai~. fakat Beş da.Lka eonra sevg.ılı ko· 
keısif bir s.is her tarafı kaplamı· eıbed gı: • 
ya başlamıştı. casının i istl.rahat yerme ok 

dı. Saatın.i.n kordonundan k~ ıı 
Momartr mezarliğının bekçi- b.ir anahtar ç.rkardı. Ma-rı. 

leri kapının önünde göriışiıyor· üstündeki küçük mahedin .ka~h 
!ardı. Bid dedi .ki: sını açtı. .içer.ı g.ircil. ÇiçeJ<lerı ıa 

- Saat dörck geldi. Çanı çal· din üzerlne koydu. DlZ çöt.iı. dıı: 
malı. Ziyaretçiler arasında geç etti. Sonra ıküçük 00 ~en>le;ı. 
kalanlar var&a çabuk ç~ıp gıt- oturdu. Her defa olıcluğu gıv 
aın... bugün de -duvarda duzan fotoS' 

- Evet ... F'.akat o var, bugun rafı el.ine aldı. Ona san.ki caJl t 
güzel dul gelmedi değil mi~ Na- hir mahluk g.ibı bttap et.ııııY 
sıl oldu böyle ... Hiçıb.ir gün gcİ· başladı. Kalhinin bütün ıstıraP' 
meıci.ği yolwı. y okısa ıben mi !arını bu tasvire ooylüşor. ıbu t· 
görmedim L. retle kocasuun b~ mu~ı.· 

- Hayır, ben de göremedim. ._ QlllV'! 
İhtimal ki h~tadır. Yahut diğer· K"at bir ıha.yat veriyor, 

kat bir zaman ıİçın keıııclini ~a 
!eri gib.i o da unutmaya başla· Üye muvaffak oluyordu. Bu " 
mıştır. .iki &enede.nberı be:rıgün deı.~ e· 

- Zannetmem... O hassas, d · rd 
vefalı kadırun kocasını unutma- ıyo u. lıS 
d 

Bugün, babasının raha.tsıZ ıe 
ığına eminim... --'- -•: .. ı __ ..ı, • ziya.re 
- Adam sen de ... Nekadar da nıunaııcıue....,. e ·Cfl,Q,lnJ · ,ı,ı• 

hüsnü tevecc.ü'hür. var. Bir gun gitm.i.ye mec.bur olduğu .iç1fl ~ 
raz geçikmişti ve bunun 

gelir unutur. Haline v.e mizacı• pek çok üzüL~ü. Lt• 

na uyıgun hir şey bulunca... Şu bir saati.ile eoçik.me ıbıt;e 
- Hayır! Mümkün değil... sız kadının ruhunu o <ier b11 
- Peki... O halde kocasıncs muztarip etrn.İ§tC ki pWetli t 

kavur:nak jçin ne .bekliyor}... · 
- İtikadı bütun bir kadın ol- a&abi buhran .iqinde titzıyDf• as· 

!inde tuttuğu resme bakarak ıf 
duğunu hölinden anlamıyor mu- lıyordu. Artık nayattan usan:ıtlb~ 

sun_~_ ... Scn görürsün ..• Unutacağı- b. Orada, ıgeç vakitc kada~ 
b resim ile konu,tukıtan ve la 

na_ eHa:~;ua~~ de unutmaya· nin bütün zehirlerini göz :YN '?' 
ile tcakine çalı.ştıkt.an 60nra. 

cağına eminim... diz -:<'-tü n...._ et' 
Bckçil~t. hö,Yle ıg6rüşürler- ne ~ · ~ ı: f(o 

ken kapının önünde bir araba - Yarcmbi artık yctıety~'I'' 
cama kavuf,?Ilft.k ister.im. ~ 

durdu. Birj dığerfo.e: 
K b · k d Cu"zcl mıyacağım.. • 

- 8Q ettın, ar a a§· Diyor.d.tı. 
dul geldi. 

Dedj, Hakikaten arabadon. 
henüz y.i.rmi be!I yaşlarında, bü· 
tün siy11<hbır ~iş ve yüzüne 
kalınca bir ıpeçe ortmü~ tavn 
güzide, endamı Jatif hir kadın 
indi. Elinde kmnızı eüllerdcn 
ya.pılmı~ zarif ıhir buket vaı:dı. 
Mezarlık bahçıvanı k~u: 

- Kontes, dedi Emrederee
niz. buketi kabre kadar götüre
yim. 

Genç kadın miit.eeooir bir tavır 
la,: 

- Sen zahmet etme. Ben 
keadlm ogötürürum. 

<:evabw verôı" Mezarliğın 
gen~ ;yoHanndan ilerledi. 

İki eonedenbcri her €iin og• 
leden 90nra buraya geliyor, b.ir 
kaç eaatini sevgili .kocasının me
zarı ıb8.§1nda geçid.yor.du. Balı· 
ç.ıvan, günden ,güne tbu z.avalbnın 
sararıp solduğunu g.ördükçe: 

- Kontes Dö Rivel'in koca• 
sına ka~ zamanı y.ak.laşı· 
yor. ~ordu. 

* Zavallı kontes Dö Rivel, ko· 
ca.sınm ebedi gay.bubetini hlç· 
bir §e)'le telafıye muvaffak ola
~or. ık.enClini .bir türlü teselli 
edemiyordu. Gözünde hiç b.ir 
~.in ehemmiyeti yoktu. Koca· 
ınnı en ha.kw. en yük/sek ;hir 
SC"1rİ ile sevmif ve bununla ev· 
lenmek iç.in ahdetmişti. Annesi. 
aile.si, • hat.ta çocukları - koca
amın matemiyle ~nutulmuştu. 
Ru:hu onlara b~ı hile kayıtsız 
idi. Y a.lnız kıocuını... Yalnız o• 
nu dÜfÜnüyor.du. 

Kontes, henüz yimıi beş ya
şında, gayet güzel, t.apınmıya 
Layık, ther türlü güzdliğl, me· 
zi.y e t!er.i camıi. gii.z:k:l e bir k a
dhıd ı. 

Sunula bcxaher haı;ret dCTdi 
ile günden güne earanyor, solu· 

* & _ı_ _ __ ı. _.J· kaP1 

eısn cıa., ma:ocıg.11' ~ 
yava .. cıça açıldt Ye tekrar k ~,r 
dı. Kontes. Mşmı çeviri~ i 0r• 
şısında ıgıördüğü adamın . ·.b 
kunç çehresinden üıık.tii. ~
ve &0rdu: 

- Ne istlyonrunaz) ·- ~ 
- Keseni... f.ier bıı.it~0~1" 

hayatını... Sea çıkarma. 
bir an içinde Geni bitiUrıtıı 1• ;ıe 

Meçhul adam bu söziı elJ e 
ıken Kont.erin iızerine fıijclljll 
m.İı§iti. ~ 

tom:li kadının ~ , · 
bır sev~ ve memnuniYet ~ 
meti hasıl oldu, kıoc.asıntt1 f 

ne baktı ve olanca sesiyle= 

- İmdat. İ.mdatL. pır .O 
Diye hıı.yJmıdı. Fakat 

içinde aes kesildi. ıı:Jede 
Meçhul a.da.ru. bir ba c.JJıı 

büyük bir bıçağın keskin ıı0er 
kAlhine ııaplaml§tı. K.ontes. . 
hir ah .ile yere yuw.rlaıurkeJI' 

- T eşekikür ederim... ,1111 

Diy_c mın dandı. K~;ıı. 
mezarı üzer.ine cansız .dıı. 1ıı: 181 

Hır&lZ, Kontesin elrnıs.$' 
para kC8C8U1İ aldı. kapıd;~ 
kutken gözler.ini hir men . 
örtüymdu . .Bekçilerden birı: 

- İşte, kansı için ağlıyall 
zavallı daha ... 

Dedi. Öteki gülerek 
verdi: 

- E.vet. .. Karıaı .ıçin ~" 
bu adamia, kocuı iç.in ~~ ıı 
güzel ıkontes arasında bll'.118 
vaç vukua gelae idı, ne rnu 
olurrlu. . ıı' 

Ertesi a.bah, Kontes1~11 
kocasının mezarı üzerınde ceb 
du. Dudaklarındaki son 
süm hala görülüyıordu. jlı 

Fuad~ 

----------------~-~ SORUNUZ 
.----S,ÖYLİYELIAI r 

Kira ihtikarı için şikayet merci• _;; 
tmııtte orta okul talebesinden sınde bahçe e3.hibine bUytik "r' 

:Nadlr Gemlcl tiOnJYor: Zamk ıte- nn olur. 1 
ltırden yapdir?.. :Osldidanl:ı. Toyprt.epede ~ • .11 

OEVAP - Zamkın bır çok cın&• ı.iıı Akan soruyor: Hane ~r 
teri vardır. Bizde Kıtre denilen ne- Urorinde lhtıktı.r yapanlar wııı _,;!' 
b:tt.tan yapılır. Kitre Ana.doluda leook §lldlyetıerde merci ııd. 
mebzull'.lII yetişir. Arabit;tan zam. clir• 

kl. Hindt'Stan, Afrika ve Arabıs- CEVAP - Kırası uzerind~ t:J 
ta.nda yelışen bir nevi Akasya tıkAr yapılıı.ıı hanenin bul_~~ 
ağacınm usarC6tnden çıka.nlır. kaza kaym.a.ka.mlığıdu-. .E1iW"ud-1' 
Pullarda ve zarf kapaklarında bu- musaddak konturat ile o~.,,.~ 
lunan yapışkan maddeler zamk kaymakamına müracaat ~ .. 
değildir. BunlBl" lbildiğinuz nişas· Ev sahibi ha.kkmda derh&1 
tadan yapıbı·. ba.ta ba..,<ılandır 
Çengolköyiınde Haı.-uzbaŞında. o- . f#' 

»-" Vczrıec.Ilerde Vidi.nli Tı--.rlf! .. ....ıı meklllerdcıı H. N. eoruyor: ,,_ .. t.e- .,.,.,~ 
musallat oldu. şa caddesinde SO numa.rıı.4:t ptf 

me kaplıımbağalar ~·ende soruyor: Malt.epcd0 • K 
ÇiQekleriınl banJaırm u.ra.rmdan ~ 
korumak icin ne yapmalı!.. gos tepesinde ev yapıp 111ur' 

OEV AP - Y:cstı.ne çare tutup teşekktll eden koopemtffiI1 
uzakla.ra bırakmaktır. Fakat, caat mnbnlH Ml"e6ldir?.. td"' 
bunla.rm bahçeler it;in zararından CEVAP - N1.zıı.mnarnetıl tif rd' 
da.ha çok fa;ydas vardır. ~rçi. edilmiş bulunan bu ~~11' 
em yapraklan ile salata ve maı-u- men teşekkill etmiş ve f U11' 
ıa pek dllşkün U;o de sUmUklU V'C gecme1< için hisse senedi ~.paP 
saire gı"bi zararlı böceklere 90k tadır. M:Uracaat yeri saJı 
düşmandır. Bunların temizlenme- rmda Tqçılarda No. 23 dl}I'· 

~------------------------
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o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Roman yada ~J\H·. ~ etmlıı, Karacaahmet kabr1'tanına 
Ji- gömülmüştür. 

r1ı._ ..... a.~~t orta okulu tarih • coğ-
•.ra B M L1 * Emekli y.arbayiardan Sör- Zarurı" ma..ldelerı·n A.L- ogretmen.i ayan ac.ıoe a 

rt~~la,. Çorum orta okulu di- meneli Mehmet Arif Gürt<Uttea 
f:'iltil:ru Baı Ziyanın nikahları Kadıköyünde öltmil§, Karacaah. 

Erzincanda zarar görüp 
hazineye borçlu olanlara 

te akded.ilm.i~ir. _,. _,. met mezarlığına gömülmü;,tür. 

temini için ordu da 
çalıŞ9cak ~ENENLER: *Avukat Kemal Kiperin kızı 

l ~ Nihal Kiper pek genç ya~ında BUkreş, ~ (A.A.) - Romen !lıli· 

Vergilerde oktuğu gibi milli emlak 
borçlarında da kolaylık gösterilecek 

D • İiccardan Bay Ahmet Refik ölmüş, Eyüpte aile kabristanına kfımeti, ahalinin zaruri maddeler ih-

tl0R1ancının kızı Türkan Oog-an- ·· ··ı .. ,... / tiya.çlarını temin etmek üzere .şiddet· 
d ~mumu=u~ 

ş,k.~ eniz üsteğmeni Süleyman • ' ll tedbirler almıştır. 
er. ip Akyiırek Üısküdarda ev· * Ziraat odası '\'C •ltclediyeJer, munte. 

lluşlerdir. Osküda.r Halke\inden: lif mıntakaların ihtiyaçlanna göre 
tı,.,._ ı - Ü'SkUdar Halkevı dıl edebiyat işçileri taksim etmek llzere ziraat 
~~:. üz k . ---._ kolu TUrk Kahramanlığı mevzuu e. nezareWe mkı bir l.fllblrli!f ~·apma • 

llL rinde bir mUsa.baka açmujtlr. tadır. İari miktarı yet!'l"Hldlti takdir-
ıt ok 1 ·· w l · d B .,... >aıı C ~ egretımen erın en a. 2 - Bu mUsabakaya şiir, ıhikAye, de ordunun bir kısmı da tarlalarda 

&ay Övıde ve süvari Ü.teğmeni piyetı ve Türk kahramanlığını belir- çal~ılacaktır. Bir çok gençler ha
llıu 7.y\ireğin bir oğulları ol- ten her nevi yazı kabul edilmektedir. sat işlerine yardım edecek~rdır. 
ltıu;t~~~ Yavruya d9lllet adı kon- 3 - Birinci, ikinci ve üçüncU!UğU Mah&uJUn iyi olM:a#'ı tahmin edil-

'tt- kazanan yazı sahiplcıi neşir ve tem- mektedir. Bazı mmtakaJarda dolu ve 
Sa.lf Elektrik mithendislcrinden sil ~aklarını Halkevimlze vermeleri- bol yağmurların verdığl zararın u
tclnı'·l Arbeyın -INr kızı dünl}'aya ne mukabıl kıymetli hediyeler kaza- muml netice iizerinde mUesslr olmı-
rj itti iş. ve ~vruya Yıldız ismi ve. nacaklardır. ya.cağı anla.şoılmaktad<ır. 

Ştır. 4' _ Evvelce yaptığımız UAn, ya- Romen piya81Ulırıda bir çok ma•l· 
dıj~er ikiaine de Ul;Un ömürler zrların ı hazirana kadar gönderil· delerin nok6anlıtından fiki,.et cdll-
r~ mesi şeklinde kil. mektedlr. 

~1'1LER: - AlAkadarlarm zamanı dar bulm&- Ekeelfrioc İkllSat gazetesi, sığır ve 
-~ larına binaen yazıların en geç 15 domuz etinin kifayetsizliğine işaret 
~ C . R . temmuz 1941 salı gUnli akşamına ka. etmektedir. HUkflmet antrepo ve 

' <I enııyeti üsumıye aza· dar Dll Edebiyat Şubesi reisliğine konserve fabrikalan inşasını tesri 
~ı'Nrah~etü .Şaidin e§i Bayan için btlyllk gayretler sarfetmek~dir. 
"9ııı,,,, ~ınıye Uaküdarda vefat gönderilmesi rnercudur. Yakında sebze ve süt konserve fab-

rikaları açılacaktır. Balık lslihlAkl
nin arttznlmasına çaltfılmaktadır. 
Karadenizle tuz mansabından Bnk
reşe büyUk miktarda balık sevki
yatı yapmak imkAnlan tetkik edil· 

mcktedir. 

t--- 8AI 
~-lft-ı 
Yalnız ve hep ı 

AMERiKA 
hariciye 
müsteşarı 

(Ba":ı ı Jwcide) -l'ürk ölçüsü 
zer bir tedbir almağı iclü§Ün!Jle· 

\ bö < ... • ı t.clde) */*/ mektedir. Böyle lbir tedbirin 1tu
l\'a.t/le bir tenkit yazısının hazı. Almanya ile diplomatik 
~ ~) da çıkma.alna hayret- münasebetlerin kesikl.iği manası-
Q ~or. nı ifade etmez. Bu ted.bir, Va-

Yugoslavya Kralı 
Piyer Mısırda 

Ankara, 1 7 (Telefonla) -
Erzincan yer sarsıntısından müte. 
e"ir olan mıntakalarda Hazine
den müzayede veya borçlanma 
suretile gayrimenkul almı' olan
lar.dan borçlarını tesviye lhuw
eunda maruz kakhklan müSkülat 
nazarı itiba';a alınarak vergilerde 
olduğu gtbi milli emlak lborçları 
için de ıbazı muafiyet ve kolay
lıklar göe«:r.ilmesine zaruret tıasıı 
olmus ve bu maksatla ek bir ka
nun arojesi h.azırlannu§tır. 

Yeni kanun proje9İn-İn birinci 
madde6i Hazineden taksitle sa
tın alınmış veya borçl&nma aure
tilc tahsis ve tef...iz edilrni§ olup 
da tamamen yıkılan" hinalardan 
mütevellit alacakların tamamının 
terk.inini ve zeyan m..ıttarının ba
kiye borçtan tenzilini temin ede· 
cek lhükmü muhtevidir. 

İkinci maddesi yerli halka tev. 
zi, muhacir, ımülteci ve naklolu· 
nan şahıslara tahsis ve tıefvjz edi.. 
len araziden mütevellit Hazıne 
alacağı 194 3 mali ',Yılı bidayetine 
kadar tecilini amir !bulunmakta
dır. 

Üçüncü maddesine göre ımü
badil Türklerin istihkaklarına 
karşılık satılan emvalden olup da 
terkin edilecek matlUbat tutarının 
Ziraat Bankasında açılmış olan 
mübadil he.sa:bı car.isine tediyesi 
icap etmektedir. 

Rum mübadillerden metrük 
gayrimenkuller Türk ımübadille
rjnin istihkaklarının tasfiyesine 

kar ılık rul:\ıl~uş olduğu cihetle 
Türk mübadil*inin mutazarrır 
olmamasını temin için projeye 
bu hükmün vaz"ına lüzum ve za
ruret görübnüştür. 

Projenin dördüncü maddeşi 
müracaat müddetini tayin -et
mektedir. Tamamen veya kıs
men yıkılan binaların eanipleri 
müracaat etmedikleri takdirde 
bunların tesbitincleki güçlük na
zarı itibara alı.cıarak a~ru zaman· 
da terkin varidatmm .ilanihaye 
sürüncemede kalmamasını temi.n 
makaa.dile altı aylık bir mÜYaca.at 
müddeti kaobul edilmi,tir. Maa
rnafih zelz.ele rnıntakasındaki a
ilekrin bir kıamının ba§Ka ma
hoalle.re göç ettikleıi ve bazı ıhorç.
lular d& vefat etmi~ olup efradı 
ailesinin mahim ve muayyen bu
lunmaması nazarı itibara ahnarak 
ayrıca umumi mahiyette olmak 
üzere kanuna §Öyle ıbiir hüküm 
ilave edilmiştir. 

Birinci maddeden istifade ede. 
bilmek k.in borçluların ve bunla
rın vefatı halinde kanuni variele. 
rinin bu kanunun meriyetinden 
lt~baren bir .sene içinde mahallin 
en büyük mülkiye memuruna bir 
beyanname ile müracaat etmelerı 
şarttır. Mücbir sebeplere binaen 
bir sene içinde müracaat etmi
venler için mücbir sebep mahke 
mc kararile tev.s.ik edilmek şartile 
bu müddet üç sene olarak kabul 
edilecektir. 

~ b~ 4ltkadaşm, memleketimiz- ş.ing'tondaki Al~nya büyük d· 
ll' hı ·ı· f ç.iliği rne.murlarına hiç bir suretle gı ız ve Alman tara -

'1.L:'' Var gibi bir hava yarat- şa,mil değildir. 
~~ Ahnan konsolosluklarının ka
~la Israr etmesini teessUfle patıhnasının Robin Moor"un tor-
!_iı.k ~z. Türkiyede yalnız pillenmesile de hiç bır münasebe. 
~ .. raftarlığı, yalnız berrak tj yoktur. 

Kahire, 1 7 (A.A.) - Şimdi 
ifşa edildiğine göre. Yugoslavya 
Kralı Piyer, son gürrlerde Mısırı 
ziyaret etm.İf ve Mısı.rda f ngiliz 
büyük elçisi B. Lampaon'un mi
safiri olmuştur. 

Ruzvelt, Lord 
İsviçre ile 
anlaşma 

yapılan ticari 
Meclise verildi 

~ Olçülcri vardır. Türkler; Bu tedlbirln almmasına sebep, 
~ııu8:~~re yalnız ve yalnız Türk Alınan konsolOi!luklanna ımen
biitu g\i ile bakarlar. (Vatan), aup memurların ve diğer Alman 
~ll ~~•yatında bu esasa uy- ajanlarının Amerikaya zarar ve· 
d~ ~!Urk ölçfilerine titizce sa- r~~k mahiyet~ faaliyette bulun. 
~~?tıağı meslek tutmuştur. mal'arıdır.:ı> 
~ b ere ile münasebetlerimize Amer.ikadaki Allnan konsolos. 
~ ~t1irlü meselelere biz dai- luklarının kapat.rlınaeı. Ameri-
411(~,"lll"lC za\'iy&inden baktık. kın - :A111\an ~nau.hederuain 
~~ketimizdeki lngıliz ticari yeniden lbiraz daha bozulduiunu 
tn. - aktı kara liste usulleri takip göstermektedir. Nota. Alman is
d:':te k tihbarat dairesile ıd.emir:)'olu ve 
"l'lr h apitülasyon ruhunu an- tıni.et t.eşkilatının da :kili!atılrra· 
tirı:. areketlerde bulununca. bu 
~~§iddetıe tenkit ettik· !ngi- larını tıanirıdir. ~ 
t~ltetı ~gandasının yanlış ha- Vaşi gton 17 (A.A.)- Reu-
~l'la ~~ne karşı sesimizi defa- ter ıbild~riyor': 
~.11/~k~lttik. Bernard Shaw- B. Sumner W ellcs'.in D. N. B. 
""ti d~ ~Urdüğü neviden f~kir-, muha:birinin de iştirak ettiğı ga
tar,ltı. Yıne defalarla kendı ta-

1 
zeteciler toplantısındaki beya

~lııt1~ıda~ münakaşa mevzuu natı, bir bo~ gı'bi patlamı"Stır. 
~ gjd' ~unkü milli siyasetimi- Büyük bir halk kütleainin, Al· 
~l'a.lc ış~ne tamamile uygun man k~~alu.kla.rının, ~oneo. 
."'ll!IQ .bız demokrasi davasını losluk ışlerını tedvırden zıyade, 
~ tsıyoruz, lngilterenin mu- Almanları ve Alman aslından 
Q~Yetini istiyoruz. fakat kimseleri te~kilatlandırmak w ve 
tuııı Ya imparatorluğunda hü- bunlara para vermek oldugun
~ l!Uren dar mUstemlekeci dan ~üphe ettiği herhalde hüku
~ buna engel sayıyoruz. ln- metin ?1a1Wrıudur. ~~er;ka .~ı~~
h. ~ilin k v b'"yük sındak.i Atman te.,;kilatı. buyuk 
.:"{eti azanacagı en u b" d rbe ry.i.yecektir 
~ nh, bu ruhu öldürmek ol- ırva:ingtondaki mUııahitler J~.· 

h::' akk d azd v b" " ~ ' :~" ın a Y ıgımız ır tin Amerika memleketleri de bu. 
~Uı 7 bu yazıda Maltadaki İn- gün Amerika Birleşik devletlerı 
'lll<Se. ld~:esinin hat.ilan hak- tarafından alınan tedbire -benzer 
~lıtt· Söylenen sözler, tahrif tedbirler alırlarsa, buna hııyret 
'1-tl~:ş bir şekilde Alman ve etmiyeceklerdlr. 
~(it~ gazetelerine aksetti. Bu Amerikada casualar artıyor 
~~ 1 yazıları yazmaktan Vaşington, 17 (A.A.) - A· 
~~d~nıız, zaferini; bugün n:ıerika BirlC:şi~ ~:vletleri . J:Jari
~~ "e ınsanhğa ait menfaatler cıye Nezaretı~ın ayan mecbsı ad
~lndan candan istediğimiz li~e encüm~~ne takd~ e~tiği 
&.._~~reye d.. l k tm k bır rapora gore, Amerika Bırle-

~l uşman ı e e "k d 1 1 . d l k • aııcak d f t"l k d' şı ~v et erın e casus u ve 
e ha ost sı a ı e en ı- b 1 k faaliyetinde b lu-

zı h k"k tl · h t ozguncu u u 
ktr acı a ı a en a ır- nan kimseLer, bu sene geçen se-

~!ıir1c ' . . .. . . neye nazaran dah~ fazladır. Bu 
~tarı1 ~rtııll~ bugun İn~ılız ta- keyfiyet encüm~nın Amerikaya 
~ d gı .etmıyor, kendı hesa- giren ve Amerıkadan çıkan yaS1c a, ınsanhk hesabına da hancıların kontrolu i~in Re.isi
~~l' 8Ulh, emniyet ve isti~r:U- cüımhura salahiy~t ~e.rılmcs~ J;ıak. 
~\u · İngilizlerle mtittefikız, kında. kanun proJe~n.ın tetkıkı es
i'1l! hugUn bu kıymetleri on- nMında ifşa edHml§tır. 
~tt~ınsil ettiğine inanıyoruz· Amerikada 400 yerde harp tay
~. he U Yoldaşlık; İngiltereye yarelerinin inebilecekleri kadar 
.. ~11: §_eyi kusursuz saymağı, ıenit yollar yapılacak 
~~ 1~ ve fena tecr_übcleri- ı Va!ington, 17 (A.A.) - A
Seı k~n. unutmağı ıca.~ ~~- ~an meclisi, aevkulcey§ bakımtn. 

bak liii.dıselere Alman olçu- dan chemmzyeti haiz bü~k bir 
lıı . ?1anıız ne kadar zararlı yol Fhekcainin inşaeına aıt ka
~liz ölçüsile bakmamız da nun projcaini taadik etlmhrtir. ln

ıaratlıdır. Tilrk ölçüsU- ~at 250 mityon d9lara mal ola-
i,.,' her ..... k • 

1 
k 1 caktır. 

~i h , .. ıgını aza taca yo - p . 400 rd 
~~ • er . roJcyc nazaran ye e 
.-"llt . ?evı hareketler, ancak yollar. haııp tayıyarclerinin ine-
1ıı \>e ilıti~asların, sabit fikirle- bileceği kağ_ar gı~İf olacaktır. 
\ı~ hatalı dUşüncelerin mah- ~mer~~ Bahriy~. Na:ıınna söre 
\il Ola.bilir. Saiki ne olursa ol- ' İnııl~er İncılız ~d~lannı 
~ ' 'l'Urk ·· .. . müdafaa etmelidırler 
1ııı.. ll..... olçulenne aykırı olan M--• l 1 7 (AA ) G 
:ı.ıı.,:vıde h .. ..,.. ... rea , . , _ - a· 
~~ı· n er hareket, Turk zeteciler. Amerika Bahdye Na-
~ ~ının bekçisi sıfatile hu- z.ırı Knox'dan lngilterenin Al
~-~~ ?tlJzı bekliyen Mehmetçi- nıanların karşısında dayanıp da· 
'~an kul'§un sıkmaktan yanamıyacağını sormuşlar, albay 

ır §ey değildir. Knox da bt'i bir ifade ile bu 
Ahmet Emin YALMAN muhakkaktır. 

Halifaks'ı Ankara, 17 (Telefonla) -
Jsviçreye yapılacak fındık ~hra-

kab uı etti• cahmızın arttırılması kararlaştı. 
rıtmı~ır. İhraç edilecek bu fın

(Beşı 1 incide) /-/ dıklarla İsviçrede mevcut mali 

l · borçlarımıza ait taksitlerin munhava vardımının tesrii mese esı 
J. tazaman ödenebilmesi. imkanı te. 

etrafında B. Ruzvelt'le görüş-
min edil~ektir. 

mütlerclir. Bu 'hususta bviçr~ if e hUtc\lnte. 
Amerika aiker t0plamaya timiz -arasında bir anlamıa ya· 

batladı pılmıştır. Anlasma metni tuchk 
Wellington, 17 (A.A.) - 18 edilmek üzere Meclise verilmi~

yaşından 45 yaşına kadar e'.iÜ tir. 
er.keklerin silah altına alınmasına 
bugün başlanmı,,hr. Bununla be· 
raber denizaşırı memleketlere an 
cak 2 1 ile 4Q yaş arasında bulu
nanlar ıgönderHeoilecektir. 2 1 ya. 
şındım küçük ve 40 yaşından yu. 
karı o~n.lar anavatan kıtalarında 
askerlik yapacak~ardır. 

Hava Harbi 
(Batjl ı incide) l+I 

hi hasar vardır. Portekiz üzerin
k'Je dört tayyarenin dü~tüğü bil· 
\dirilmektedir. Bunlann yara1anan 

Bu hafta içinde büyiik inkifaflar \4 Alman tayyares.i olması muh-
bekleniyor temeldir . 

Vaşington, 17 (A.A.) - U- Londra, 17 (A.A.) - llava 
mumiyetle iyi haber alan Va- Nezareti, pazartesi günü Man~ 
§İngton mahf.tlcrinin dün iZ'har sa'hili limanlarına karşı yapılan 
etti!!;leri kanaate göre, pek yakın- gündüz hücumları hakkında aşa· 
da, belki <le bu hafta içinde bü- ğıdaki rnütommim tafsilatı ver
yük inki.,aflar vukua gelmesi pek mektedir: 
~uhtc~eldir. Bu ınahfillerfo fik. , Dün akşama doğru yapılan ta. 
rJne ~ore. Alınan konıtolosu ve arruzi haTcllt hakıkındaki mü· 
ajanlarıının memleketten çıkarıl· temmim maliımata göre, sahil 
mavs.ı, ~adece mü~ferit. bir h~rek~t hıuhafız tayyarelerinin altığı bom 
~e~ı~ır, fa~at hır sen t~cl:bırlerı~ ıhalar Boulogne' da demiryolu is
ılkını teŞ!kıl etmekte<iı.r. Aynı ıtasyonuna ve bir lbüyük depoya 
mah.fill~r bu fikirlerini. teyi?en ıisabet etmiştir. Bu bombardıman 
şu c.ınetı ka~etmektedır~cr kı B. 'tayyarelerine. avcı filoları refa. 
Ruzv.eh, 'hafi~ rahatsızlıgının t~- kat etmiştir. Düşman avcılarıle 
maınile geçmı~ olması~~ .. rag· t;arpı~alar ohnu§tur. 
men, mu'~te.~cl olarak. bu tun za. lngiliz hava kuvvet:lerinin yap. 
manını ıbu~k .e?emmıyette ı:n~- tığı ge~ harekat :neticesınde 
selelere t~~~ ıçın, b~ hafta ıçın tlüşman avcılarile vukua gelen 
kabul ettıgı davetlemn hemen bir çok çarpışmada üç , avcımız 
hepsini geri almıştır. kaybolmuş, fakat !bunlardan Li-

Amerika Japonyaya ben:&in Tinin ıpilotu kurtulrnuşıtur. Yedi 
ihracını durdurdu dü~man av.cı ııayyar~si düFJrül

Vaşington, 17 (A.A.) - Da
hiliye Nazırı _B. lckes, Japonyaya 
sevkıedilmekte olan takrıben bir 
milyon litTe benzinin ihracını 

,durdurmu~tur. B. İckes'~n yakın 
0

me.al arkadaşl~rının biklircJiii.ne 
göre, bu tedtbir, Amerika Birle
;ıik de;)etkrmin şark .mıntaka
aında lüzumu kadar benzin bu
lumnaıması dolayı&ile alınmıştır. 
B • .lckea adına aöz aöylemeğe sa· 
li.hiyetter bir zat, fikrincc.ı. bu
nun bir enternaşyona~ siyaset rne 
sel-esi te~il etmed$n.i söylemiş
tir. 

B. Ruzvelt, doktorunun tavıiye

aile seyahatini tal* etti 

Vaşington, 17 (A.A.) - B. 
Ruzvelt, doktorunun tavsiyesi 
üzerine bugün Massadhusetıt" e ya. 
pacağı seyahati talik etmiştir. B. 
Ruz.velt, Huvard Üniversitesi 
tarafından kendisine tevcih edi
len fahri dokt>orluk payesi .iç.in 
yapılacak merasimde hazır bu
lunacaktı. Maamafih, hususi ka
tibinin bildirpiğine göre, B. Ruz. 
velt. mutat mesaisine yeniden 
başlamıştır. 

\nüştür. 

Londra, 17 (A.A.) - Havct 
Nezaretinin bir tebtiğine göre 
tlün gündüzün yapıl'a!!. harekatta 
11 1 Altnan tayyaresi düşürülmüş. 
tür. Bunlardan 1 O u avcı ve biri 
deniz tıayyaresidir. Bunları dün 
~kşa:ın b.ir İngiliz avcı filosunun 
tlı.işürd.üğü üç Alman av ve bir 
ı:!eniz tayyaresine ilaV'e etmek Ja
tzundır. İngiliz zayiatı 2 bomba 
ve 4 av ta)"Yaresi4ir. Pilot&rdan 
ikisi kurtulmuştur. 

Deniz bayramı 
(BAfı ı l.aclde) * 

idare amirinin reisliğinde :Beledi. 
ye, Parti, Hal.kevj unümessiller.i, 
Liman reisi veya memurları, acen 
ta rnetnurlan ve deniz meslek te• 
şekküllerinin mümessfüerinden 
mürekkep 1,>ir merasim komiteai 
teşkil edilecek ve bayram prog• 
ramı !.Yapılacaktır. Bu münasebet_ 
le ra<h-oda Münakalat V elcilimiz 
Cevdet Kerim lncoclayının bit hL 
tabede bulunması da muhtemel
dir. 

Almanya ile ticaret anlapnamız 
iki ay uzatıldı 

Ankara, 1 7 (Telefonla -
Türkiye ile Almapa arasında 
ticari mübadelelere mütedair 2 5 
temmuz 940 tarihli ıhususi anlaş
maya bağlı 2 numaralı protoko
lun dördüncü maddesinde tayin 
c.<fj~ olım ve bilahare 1 O tu· 
bat 941 tarihine ıka.dar uzatılan 
müddetin iki ay daha tecili hak
kında Meclise bir kanun lay.ihası 
ver.ilmiştir. 

Belçika Kralı 
LEOPOLD 
Esir vaziyette 

Ne\'york, 17 (A.A.) - Hollanda
daki 0 blr esir kampından cenubi A
rnerikaya kaçmağa mu\·affak olan 
ve şimdi İngiltereye gitmek ilzere 
yoldm bulunan süvari generali Duf
renne, Belçika kralı Leopold'un 
Brüksel cl\'arında esir vaziyetinde 
bulunmakta olduğunu söylemiştir. 

Kral Almanlarla anlaşmayı daima 
reddetmiş \'e memleketin kanunları
na sadık kalmıştır. 

Bu kanunlara göre, Bclçika Al
maıı işgali altında bulunduğu için 
kral memleketi idareye saltı.hlyettar 
değ-ildir. Generalin ifa00slne gôre bu 
vaziyet Almanları kı1Jdırmaktadır. 

ÇUnkU onlar hükUrndann kendileıile 
lı,tbirliğl yapmas'ını ve hiç olm82.Sa 
dUşllncclcrlnl izhar etmesini istemek
tedirler. 

941 mahsulüne 
el koymak için 

<Batı ı iaıııide) = 
vassıtlar. her on İbC§ günde ıbir 
Ofise verecekleri beyanname ile 
ellerinde mevcut olan 'buğday, 
arpa, çav<iar .gibi hububatı bil
direceklerdir. Bu suretle tüccar
lara da bir faaliyet sahası açıl
mı! olacaktır. Bunfara 5ô 2 ka
dar ibir prim verilecektir. 

Hu'bubat. naklinde hükU:met, 
her türlü ınakil vasıtalarını, ücret
lerini vermek euretile istediği 
yerde Jcullanaiıilecektir. Müstah. 
sil. kendi nakil vuıtalarile Of.is 
mcrkez~rine nakledcbilcceklcr. 
dir. 

Kararnamenin mühim hüküm
lerinden biri de, bu gibi hubu
ba taı saklamak için depolara el 
koymaktır. Ofis, mahfuz yerlere 
muayyen icar vermek suretile el 
koyabilecoktir. 

Devlete ait depolar, ambarlar 
ve diğCl' binalar bu i§e hasrolu
nacaktır. 

Çuvat, .kanaviçelere de el koy. 
mak salahiyıeti verilmiştir. 

Dünyanın en buhranlı dev
rinde memleketin iaşesile yakın
dan alakadar olan hükumete 
muvaffakiyetler dileriz. 

I Robin Moor 
nasıl batırıldı? 

Geminin kaptam 
hadiseyi anlatıyor 
Capetown, 17 (A.A.) - Robln 

Moor'un kaptanı B. Mundy buraya 
muvasalatında aşağıdaki ıbeyanatta 

bulunmuştur: 

Sa'bahın ilk saatlerinde kaptan 
köprUsUnde nöbette idim. BJr ara, 
karşımızda işaret verildiğini ve ge
mimizin lhüviyeUnin sorulduğunu 

gördilm. Vapurumuzun Amerikan \ c 
ısminln de Robln Moor oldUğU ceva
bını verdim. Kumandan bana .şu su
ali sordu: 

Hnmulenlz arasında memleket.imin 
düşmanlarına. alt malzeme vardır. 

Yirmi dakikaya kadar vapurunuzu 
bntırncağıın. 

Denizaltı kumandanı vapurumun 
mevkıinl tayin ederek kurtarılmaklı
ğımız için civar vapurlara telsizle 
tmdat işareti \•creceğlnl vAdctt!. De· 
nlzaltıdan vapurun tam hcdct teşkil 
ederek olduğu yerde bırakılması ve 
vapura alt bUtUn evrakın teslim e
dllmeııl emredildi. MUteakıben de
nizalt hedefe bir torpil ' 'e 33 obUs 
attı. Rob!n Moor 17 dakika içinde 
battı. Aşrk kemiğimden yaralı ldtm. 
Denizaltıdan bana bir sargı verildi. 
Denizaltı ml\rcttebatmdan biri müs
tesna olmak Uzere hepsi iyi ingilizce 
konuşuyorlardı. 

13 gUn sonra bir lngiliz gemisi ta
rafndan kurtarıldık. 

ASOR 
Adalarına takviye 

Kuvvetleri 
gönderiliyor 

L!Zbon, 17 (A.A.) - Açores ada
larındaki Portekiz krtalannr takviye 
!çın Glleanes nakliye vapuru bir 
bahriye mUfrezesini hfı.mil olarak 
Ponte Delgada'yn iharcket etmiştir. 
Vapura harp malzemcsi de yüklen
miştir. 

Suriyede. 
~"\ .-.ae) -

Viohy kıtalan, Merja~'Un et
rafındaki arızalı mH?takaya ol
dukça ıkuvv~lc taarruzlar yap
mışlar<iır. Vaziyet karanlık ol
makla beraber, Vichy'run ileri 
cüzütam;arının, bu mıntakada 
lngiliz kolları arasındım ilerliye
rek bu şe"hre girdi~i eanıhnakta
dır. Bu taarruz kuvvetleri. bera · 
bcrlerinde bir kaç tank bulun
makla ıberaber ciddi bir nü-fuz 
kaydetmiş telakki edilmemekte
dir. Çünkü oldukça !büyük kuv
vette imparatorluk kıtaları, bu 
Vichy kuvvetlerinin etrafında 
mevzileri iı.ıgal etn'ıelGtedirler. lm. 
paratmlu~ :kuvveıt>ler~ KuncWt
ra' ya doğru ilerleyen diğer bir 
V.ichy ..srupu ile de temas tesis 
e.tımişlerıdir. Müttefik kıtaları, 
merkezde devamlı bir ıharp yap
ınama.ktadır. Bu ec:i>epten dola.yı, 
V.idhy ~uplarmın müttefik kol.la. 
rı arasından ve geriye sızımaları 
mümkündür. 

Diğer yerlerde, imparatorluk 
kuvıvetleri, iyi vaziyettedirler. 
Sahi1 boyunca, lngiliz kolları, 
Sayda'nın takriben 3 kilometre 
ötesinde ve Şi\rkında bulunmak
tadır. Ve Jcuin'i de 3 kilomelTe 
geçmişlerdir. 

Daha şarkta miittefik kuvvet
ler. mevzilerini .sağlam suretıc 
tutmaktadır. 

lncilizler Kaeytra mıntakumda 
yüz eıir aldılar 

Beyrut, 1 7 (A.A.) - Bu sa
bah alınan son habcrl~re göre 
Kuneytra mınta.ka.ınıda Fransız 
kuvvetlerinin yaıptağı taarruzi ha
rekat netice.in~ 100 esir ve mü. 
hirn Jajktarda harp mal.zemesi a· 
l~mı~ır. 

16 haziran öğleden eonra çok 
şjddetli ç&ıpıfmalar ~muş ve 
F'unsız kıtaları Merjayun'u gerı 
almııtır. 

Vichy'nin yeni emri 

Kudüs. 17 (A.A.) - Bir nüs. 
haaı ekie edilen biT emir. Yichy 
kuvvetlerine,,. görüşmeler iç.in 
ilerüyccek her üniformaıı eşhas 
grupuna. ate,ş açılmasını emret
mektedir. Viohy kıtalarına, gö
riİFllelerde bulunmağa te§ebbüs 
eden her ~ahsı nğ olarak esir al
mağa çalı!.!J11aları da emredrlimiş. 
tir. 
General Berıeret, Suriyecle hav, 

kunillndana oldu 

Vichy, 1 7 (A.A.) - Hava 
devlet sekreteri General Bel'ge
ret. Suriye ve Lübnandaki Fran
sız bava kuvve'.tleri başkuman
danhğıııa tayin edilmiştrr. 

Mareşal 
Petain 

Radyoda söylediği 
nutukta dedi ki: 

(Bana inanınız, ümitsizliğe 
düşmek zamanı gelmemiı
tir. Ne satılmışsınız, ne iha
net görmüş, ne de terke-

dilmişsinizdir!) 
Vichy, 17 (A.A.) - Mareşal Pe

taın bugün saat 13 de iktidar mev
kllne geçişinin yıldönUmü mUnasebe
Ule radyoda bir nutuk soylemtş \'e 
demiştir ki~ 

BugUn ekserlnlz yuvalarınıza dön
müş bulunuyor. Kadınlar mlicadele 
ediyor ve ıstırap çekiyor. laşe fena 
oluyor. Çocuklannız her zaJnQn do
yunclya kadar yıyemlyorlar. Fakat 
Fransa yaşıyor. 

Ba.na inanınız, Elem Ye tbnUsiali
ğe düşmek zamaını gelmemf.ftir. Ne 
satılmışsınız, ne hiyanet görmu.,sü
nüz, ne de terkcclilmi~'linizdlr . .Bunu 
size söy}iyenler yalan aöylilyorlar ve 
Bizi komUnlstHğtn kucağına atıyar
lar. 

Btlhassa crke'k oldutunuzu, eski ve 
şanlı bir milletin erkekleri olduğu
nuzu h&tniayıruz. Kendinize gelhılz. 
end~elerhıizl atınız. Bana geliniz. 
MUthf.\ı aerg~in lbfzi attığı karan. 
lıklardan lkurtulacağlz. 

ispanya 
Hırvat 
ti.evi etini 
tanıyor 

Madrit, 1 7 (A.A.) - D.N. 
B.: İeıpenya Har~e Nezareti 
d~ik. daire "'i B. Y:imenes 
Sandovıa~. Oün-, ~ol lWka
metin.W,, üç)ü pakta iltihakı .ile 
yeni AVJUpanın kurulmuı" eecri- .. 
ne .itbirliği yapmak karar1nı iz- ,,,.. 
har etmq b.tunaR· Hırvatiaıtanm ,. 
derhal t~nu111nuını de~ etmek
te olduğ.uıu ıbiküımıit ~e demif
tir ki: 

c- Y ereay"illl aun'i 'binaları, 
totaliter .devktler.in, Almanya ve 
ltaly;anın sosyal ve aiyaei yeni fi
kirlerin.in luı v.vct ~ dinıçl iği aıl
h ncl a yık.ı.riıft1r .... nya, Htnaf 
devletini tanıyabilmdde manna. 
niv,.t.ini izhar etrmektedir -ve yeni 
devletin hükumet merk~zinde bir 
elçilik ildaa eyfİyecektir.> ' 

Italyadaki 

AMERiKAN 
T e baaetnMı alacak v~ 
emlakleri üzerinde 

tasarruf haklara 

iptal edildi 
Roma, 17 {A.A.) - Buaün

kü reemi gazete ltaly~aki Ame-l 
rikan tebaasının alacakları ~ak
kmda hir em.İrRame ncşrcltmqtir. 
Bu emirname hükümleri muci
bince helyada ikamet eden, ltal 
yan v~ yalbancılar, yedieminler 
de dahil olduğu halde Amerikan 
tebaalarına tediyatta bulunmıya. 
caklardır. Ş.imali A:.ııerika cüm
huriyett'eri tebaalarının ltaılyada:. 
ki alacakı ve emlak.leri üzerinde
ki taaarruf haklan hükmen iptal 
edilmiş bulunmaktadır. Emirna
me bugünden itibaren IJ\eriyete 
konulmuştur. 

Japonya 
Feleınenk Hindistanı 
ınüzakerel eri kesildi 

Japonların talebi 
reli cevabı ile 

karşılaştı 
cBatavyadan gel'Cn ha:berlert" 

göre Japonya ile Felemenk Hin
distanı aruındaki müzakeıeler 
kesilnUştir. Su, uzun aüren mü
zakerelerin son safhasıdır. Ja 
ponya. mühim taleplerde bulWJ• 
muı, fakat red cevabı almıştır.> 

(Radyo Gazetes.i) 
Tokya, 1 Z (A.A,) - cT.okyo 

Nişi Nişi> gazetesin.in bildirdiği
ne göre Batavya' da bulunan Ja
pon büyük elçisi B. Y O§izavaj 
Tolcyo'<ian alic:lığı talimat üzeri· 
ne F eieımenk Hjndi.tanı mürnea
eille.rile bugün son bir mülakatta 
bulunacağını mezkur gazete m\l' 
habhfoe beyan eımiştir. Nihai 
bir tebliğin neşrine intizar edil· 
mektedfr. 

1 
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e·r ai e facia 
Kocasile rakibinin yüzlerine kezzap 
dökerek yakan Zehra: "Kolonya 
serpecek değildim ya,, diyor 
Evvelki gece Ortaköyde kıs f 1 inden çıkan Osman, ıbu ~a· ' 

kançlık yuzünden ibir kadın hem kipten bihaber Ortaköye gelmış 1 
kocasını hem de beraberinde bu- ve Nuranı 'bularak onun a sokak ı 
lunan bir kadını üstlerine kezzap aralarında ko .-ola doia mağa , 
dökerek varalamıştır. başlamıştır. 

Hadısc şu şekı de cereyan et- Kocasile Nuranın o civarda 
mıştir: bir m.üd.det devam eden gez.inti-

Ortaköyde Gülenler sokağın- leri &ırasında Zehra eczaneye gi
d a oturan Osman adında hır.isi rerek hir şişe keuap almıs ve 
on scnedenberi Zehra isminde mantosunun altına ~aklamı tır. 
b ir kadınla evü bulunmaktadır. Bir müddet sonra O!manla Nu
Son zamanlara kadar karısile .iyj ran kolkola sokağın basında gÖ· 
geç.inen Osman birdenbire evine riınmü lerdir. işte tam o esnada 
karşı lakayd ak maya, hatta bazı Ze'hra bulunduğu köşeden fırla
geceler evfoe de uğramamağa yarak lkocasile rakibe~ Nuranın 
başlamıştır. üzerler.ine ablmış ve clindekı kez_ 

Bu deği..cukliğe ilkönceleri la· zap şişesini Üzerlerine 'boşaltmış
kay.d kalan Zehra, sonradan .ko- tır. Neye uğradıklarını şa§ıraıı 

O manla Nuran bu tecaviız so· 
nunda vucutlerinin muhtelif yer
lerinden yaralanmışlardır. 

casının vaziyetinden şüphelenmiıı 

ve onu ıgızlicc tak'p etmese baş

lamıştır. . 

nek: 2 - Bır nota: Sulu şurup. 3 -
Ka.ş boyası; VUayet. 4 - Yapma; 
Bağırsaklar. 5 - Y~ı adama yakı
şır surette; Bir nevi cetvel. 6 - B ir 
nakil va tası; Sahip. 7 - Sevgili ; 
Rabıt edatı. 8 - Bır nota; GötUrme. 
9 - Bir nota; Para yardtmı sureffie. 
10 - İnsan; .Bir vıltyet. 11 - Ekinin 
ldrfık devri. 

Yukaml:ın ğıyıı: 1 - BüyUk 

18 - 6 - 941 ,. 
I<REM BAHAR ÇIÇECI 

BRİYANTiN GÜLLER 

PU RA SKANDAL 

KOLONYA L.IMON ÇIÇEÖI 

LOSY N ŞİPR 
" LAVANTA ARPEJ 

SÜRME FRÜİVER 

ALLIK ORlGAN 

RUJ LEYLAK 

ESANS MENEKŞE 

SABUN YASEMiN 

ŞAMPUAN SUVARBOPARI 

DANTôS FUJER 
Kadın takip neticesinde koca

s.ının Nuran adında genç bir ka
dınla düşüp kalktığını öğrenmiş
tir. 

Bu vaziyet kar sındn inirleci
n e haklın olamıyan Zehra evvel· 
ki ıgün yanına annesini de alarak 
kocası Osmanın peşine düşmüş· 

Tehlikeli surette yaralanan 
Osmanla uran hastaneye kaldı. 
rılmış, Zehra yakalanmıştır. Zeh. 
ra suçu nu .itiraf ederek demiştir 
k.i: 

c- O n senelik kocamı ;ı.andı
ran bu kadının yüzüne kolonya 
serpecek değıldim ya> demiştir. 

arab:ı. vapuru; Yo!. 2 - Tabıl fclA· 
ketler; Kurban. 3 - Geminin kA'h 
sağa, kd:h 1>ola dönerek Uerilemesı; 
Bir iskambil ktğıdı. 4 - Kabul et
meme; Fakaıt; İşareti-O anlatma. 5 -
Odun parçasr. 6 - Sevda: Bır ku
ma.ş; 1 tiğna. 7 - İmlU; Ta'\,r. S -
Asi sürme; Yedirme. 9 - BUyUk 
kızkardeş; Medih. 10 - üç; Menfe
zi kapanan. 11 - Bir hayvan; Soy. 1 

TürkiJede ıtriyat sahıMmda. bUtUn mfistalızaratında olduku gibi en çok muvaffak olan. A'\TUpa \e Amerika ıtdyatlle boy ölı;llşen IJIJI~ 
gö i mllı.iı ktlbartac k mahiyettedir. Auupa \:C Anıerikıı. sergilerinde daima blrlnclllği \e oıı bUylik miikfıfah ihraz eden. • ~ A~ 

tür. 

Tevkifhanede bir 
hadise 

1 BORSA 1 
17 HA.ZlRA! . 9U 

1 Sterlin 
Kaparuş 

5,24 
Dolar 
İsviçre Fre. 
Drahmi 
P eçe ta 
Yen 
İsveç K~ 

Esham ve ~"alt.ıt&t 

132,20 
29,95 

- .-
12,93251 
31,132~ 

30,745 

ı.. 5. 
1933 Tilrk borcu I 19 60 
l 918 İstikrazı dahlll 21 50 
1933 fkramJyeli Ergani 19 50 
1984 Sıvas - Erzurum 19 85 
Anadolu Demlryolu Tahvili 44 50 
Demlryolu MUmessil Scncl 33 00 
T. C. 1erkez Bankası 120 00 
T. lş Bankası mllmcssll ih' c 125 00 
T. 1ş Bankıısı {Nama muhar.) 10 70 
Osmanlı Bankası 27 50 
Şirketi Hayriye 26 00 

NUKlJT 

Tilrk Altını (Reşat) 

TUrk Altını (He.mit) 
T'ilrk Altını kUçilk (Hamit) 
Tilrk Altını küçük (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> ::ı> (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 

Mccldıye 

26 20 
24 75 
21 65 
24 00 

114 00 
117 00 
120 00 

3 35 
76 

D01''KÜ BULMAOA~'IN HALLİ . 
Sold n Sağa: 1 - Devaynrun 2 -

Alevi - Aş 3 - La.r - Rahat 4 -
Geımbot s - lnnu - m 6 - Do _ Ab 

kroınJerlle Limon Çlç.eği, HASAX '\'e ~ESRİN kolonyalarını, 1'"ujer, Şlpr lm;~oolan, Arpej, Frühcr hl\antala.rmı, Yağlı ,ıe ~z Brf3: 

Zabıta tahkikata devam et
mektedir. 

Taban helvası hırsızı 
mahkum oldu 

Tahmis sokağında bir köylüye 
ait arabadan hır teneke taban 
helvası çalarak hamal Demirle 
bir ~kerci dükkanına götürüp 

• Maç 7 - Ad - Htdcam - ve 8 -
Kart - Hayat 9 - Aftos _ • ·e 10 -
Mısra - Toros 11 - l:ıd - Si - Naz! 
Yukarıdan Aşuğıya: 1 - Dnlbudak 
- 'M:l 2 - EH'ı. - Odnllk 3 - Vergi • 
Si 4 - Av - .A.nnhtar 5 - Ylıımi • 
Fas 6 - J\:bla'k 7 - Hot'bebot 8 -
At1 _ Mason 9 c- Ra 10 - Kava.noz 
11 - Şaki çetesi. 

emanet olarak bırakıtırnn sabı- • 

kah hırsı; Yusufı.ın birinci suUı Ş 8r8D IJOr 
cezada yapılan muhakemesinde Türkçe ve frnnmzca muhasebeye 
9UÇU sa'bit görülmüş ve 6abtkalı vll.luf 18 yaşında. bir Türk genci iş 
otduğu da dikkate ahnarak 3 ay arıyor. Aşağtdakı adrese mUrncaat: 
1 5 gün mah'bwzyetinc ve tev.ki- Ü51<Udar - Tunuspar'k Muralağa 
fine ıkArac ~. $kak No. 8 HıUO'k Türksoy. 
-_;;;....;;..;;;;;.....;.,:.::=.:.::::!.=:~-------

Naftil Naftalin --
Yerine kuUe.ntlrr. T.ahlil ediier-ek NAF'I'AlAN ayarında olduğu le.sbit 
edi~fr .. 

Naruı Fıyau: lstal?bul. Fi)'IQt ure.kSi'be Komisyonunca tıesbiL 
eGJ'iffi,'s:ttr, 

T.optan Kilam 47 kunıştur. • 

, d • T e ~ ·G . 66/ 68 
T~eı!'<>n: 22269 

Aydın Vilayet Daimi Encümeninden 
Aydın \'Ü eti memleket hastah nesinin 1941 mali yılı lhtJyacı 

buiWKın 140 kalem ve f5000 Ura muhammen kıymelll eczo.yi tıbbiyesi 

3/!T on ıtarihJi pcr.şcmbe günü fıs.at lti de ihale edilmek Uzere açık 
elft1iltroeye konulmuştur. I 

Şeraiti ve trbbi ecza maddeleri mtlfredatmı gormek ist:eyonlerfn 
Aydındnı vilayet dahnl encümen kalemıle Sıhhat ve İçti.mat Muavenet 
mUdi.trlOkJ.erlne, tzm r ve lstanbulda Slhbat ve !Qtlmn.I 'Muavenet mü

lUklerinc mUracBAtları. 
Talıp ola.nlarn da 3 7 941 tarihli perşembe günU saat 15 de % 7,5 

temirt:ıt mektuplan ıle vılfıyct daimt cncUmen kalemıne ımüracaaUarı 
ilitn olırnur. (4811) 

lstanbul Fiat Mürakaba Bürosu 
Şefl1ğ i nden: 

F iat mUrakabe komisyonunun 60 No. lu ilanı Qzerine elle~ 
mevcut mUstamel &çlar hakkında 'beyanname '\'&miş olanJann en 
geç 21/6/941 akşanuna kadar büroya. müracaaUarı ehemmiyetle 
ilt'ııı olunur. (4848) 

TlrldJ8 ClmharlJetl 

Ziraat Bankası 
~ taribl: 1888. - Serma.y . : 100,000,000 '1'0ı'k llrall 

Şube w a jans ndodi: 265. 
Zirai ,.. ticazt her nevi bruıka muamelekıırt. 

Para ba'iktinmlere 28,000 u,. ~ ver110r. 

Ziraat BanJrHmda Jtumbaralı ve ihbarsız tasan-uf hesaplarında 

• u 6U Uraaı bulımanl::ı.ra senede ' dofa. çeldlecalt kur'a. De &falı• 
c1aJd plAn& gOre ilcra.m.lye dağıtılM!a.kt.ır. 

A adet 1,000 llnllk 4ı.OOO Jlıa 100 ac1e& 1SO D:rabk 5,000 lira 
, > 609 > ı.oeo • 

UO ıt IO > 4,800 ıt 
• > l50 • .ı,.ooo > '° > 100 > .. - > 160 > • > a.ıoo • 

DtKKAT: BesaplarmdaJd paralar bir sene içinde ~ l.irad&ıı ..,.._ 
'1 dOfmiyeDlero ikramiye ÇiktığI takdJrde % 20 tazlaalle veril6Cek.Ur, 

ltur'&lar eerıede t defa, 11 :ınnrt. 11 ha.z1ra.n, U eyıoı,, 
ıı BlrinClldllıunda çekilecektir. , .................... ._ ........ ..,, 

rinJ \"e Çil los.}onlarmı, abunlannı, Ruj Hı Allıklarını ı rnrla isreylnlz- Ve HASAX mnrka ına dikkat edinJz. 

~'~~~~---~~~~~--mmi:m.llEllll~DISlll------------~ 

~I 
Bugünkü p rogram 

7.30 Program ve memleket saat 
ayan 7.33 Hafif parçalar (Pi. ) 

7.45 Ajans h berleri, S Şarkılı vals. 
ler (Pi.) 8.30 8.45 F.lvin saati. 

12.30 Program ve memlı!ket sa
at ayarı, 12,33 Hafif şarkı ve tür
klUer, 12.45 Ajans haberlerı, 13 Rad 
yo salon orkestrası, 13.15 Hafıf 

şarkı ve türküler programmın de· 
Yamr, 13.30/ 14 Radyo salon orltes· 
trası programının devamr. 

18 Program ve memleket saat a
yarı, ıs.o~ Kemençe, keman ve nıs-ı 
fiye ile saz eserleri, ıs 15 Ziraat 
takVlml ve toprak mnhsnı.erl borsa. 
SI, 18.25 Dış politika. MdiSt'Jeıi, 

18.45 Çocuk saati, 19.30 Memleket 
saat ayan ve Ajans lıaberleri, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Bir halk tUr
küst1 öğrenryoruz. Haftanın türkU· 
sU Glresun kayıkları, 21 Memleket 

po5ta.sr, 21.10 Mozart - 'Serenad, 
21.25 RiyaseticUmhur bandosu, 
22.10 Solo şarkılar, 22.30 Memle· 
ket sııat ayarı. Ajans haberleri, 
22.45 Dans mUzlği (Pl.) 23.~/23.30 

Yarınki program ve kapanış. 

Dr. Is. de 

T B TO 
DAUlLI BASTAl.l"BJ.AP. 

~PARA. 
BAY.At.'!' YAlUŞllillf 

r 
a 

1941 f KRAMIYE Pl.ANJ 
K.EŞtDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

ı Agustos, 3 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır, 

941 ihamiy 1 
ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 

3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 7tl0 > =UiOO.- > 
t > 500 > =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

36 > 100 > =3500.- > 
80 > 00 > =4000.- > 

300 > 20 > =6000.- > 

OTEBASllll 
,, ~ 

Tünel ŞeJıdcg1rmen1 Bok. No. O 
T eL 49206 

2 den 5 e kndar ı~~!~b:sı~~::~i~~ 
••••••••••••.. ~BUKET'in) Caddclıostanrnda 

---·DOKTOR ÇIPRUT 
Clldlye 11e Zillırerlyfl lliitebM

ı Beyoğla Yerli l\lallAr Pa
r.arı kan}l!ll PO&ta ı..>kaiJ 
köşesinde Meymenet apartnıaıu 

.. ___ Tel : 48353 

önUmllzdeki Cumartesi gUnU 
açacağı yazlık gazınosuna gi· 
diniz.~ 

Deniz, lhava, su, Adaların 

manzarası. Fevkalı\de incesaz ... 
Fiyatlar ehvendir. İhmal et

meyiniz. Bir defa uğrayınız. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
l\luh:wn. bedcll % 7,5 tcmı. 

Cinı.1 lllktatı L. K. L. K. E k. Şelt. gün Sa. 

Su kovası 
Kanca 
Balta 
Kazma 
Kürek 
K um torbası 
Çuval 
Yangın aleU 

> 
Lans 

eczası 

Otomatik Rakor 
Gemici feneri 

4~1 Adet 631 57 
47 > 
50 > 

7 > 
47 > 

430 > 
32 > 
11 > 
83 > 

4. > 
6 Çift 

24Adet 

301 15 

·U5 20 

83 42 

47 36 3/ 7/ 941 13,30 

22 58 

33 39 > M,30 

6 25 > 15,30 

16 Sedye 11 > 57 75 4,33 > 
Sıhhiye çantası cKızı1ay> 12 > 360 - 27 - > 16,30 

ı _ Mevcut ~artnıı.me vo nfünuneleri mucibince yu'karıda cins ve 
nılktarr yazılı yangın söndürme levazımı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 _ Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları cks ıtane glln ve 

saatler! hlzalarllıda yazılıdır. 
3 _ ş:ırlnnme ve nu.muneler sözU geçen şubede görUlebilir. 
4 - lstcklllerin pazarlik için tayin olunan gün ve .saa.tlerde r~ 7,5 

gllvenmc parnlarıle birlikte mczkdr 'komisyona. müracaatları. (4840) 

Devlet Demiryollan 1Ianlan 
Muhcı.mmen bedeli 710.000 (Yedi yUz on bin) lıra olan iki kalem 

bakır ıc.vha ve antrtuvaz çubuğu 4 8/ 1941 paznııtc.sl günU saa.t 15,30 
da kapalı zarf usutil Uo Ankarada !dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 32150 (otuz iki bln ıyUz elli) liralık 

muva'kkn.t teminat ile kanunun tayın ettiği veslkalarr ve tekliflerini 
aynı gUn saat 14.,30 a kadar komisyon rcisllğ'lne vermcleri Ulzrmdır. 

şartnıunelcr 200 lturuşa. Ankara ve Haydarpaşa 'cznelerındc 

sa.tılmnktadr. _( 4843) 

• 

# 

lstanbul Beşinci icra Memurluğun~ 
NW1 tarafın<lan vaku l-mttıar 1.<1areetndeii'"'25723 ikraz n~ 

elle borç alman para.ya mukabil birinci derecede ipotek ~~t•• .;o 
olup borcun ödenmemcsind<'n dolayı a.t.ıhnnsma. karar vmıen p 

1 manunaı ehlıvukiil tarafııldan 1080 lira 00 kw'UŞ kıymet tak4'J J 
miş olan Eminonil Alemdar mahallesinin ŞengUl hamamr ~ (C 

120 kUtUk 36 ada 3 parsel eskl 24 yeni 4 No. h ~ap evin ~ 
mosahnsı a.şağıdaı :yazılıdrr: ,, 

Zenıln kat: Zemini :tahta. bir sofa. t~de iki oda. bir ~ 
Zemini Jm'mızı çini dolabr tha.vı. lbır mutfaktır. 

Bodnım kııt: Ufak ıbir bodurumdur. ~:t 
,......,a,ecJC iP' 

Blrfn.cj kn.t: Bir eofa üzerinde üç oda. bir hcladır. U<:l"· 

şahniş va;rdır. ı;ıı 

E\'Safı: Bina ahşap ve zemin kat pencereleri demir pıı.~ 
ve elektrik tesisatını havidir. 

ı;ahası: 54 metre murabbaıdır. sJllJ 
Yukarıda. hudut, evsaf ve mesa:hası yazdı ga~lmcnkulUn t 

mı açık arttırmaya konmuştur. tjl"ı 

ı - :tşbu gayrimenkulün arttırma .şartnamesi 23/6/1941 
hinden itibaren 938/ 1292 No. Uo lst. Beşinci icra. dairesinin nıus.~g.r 
numarasında. herkesın görcbUmcsi için açıktır. İIAnd:ı. yazılı ~f.' 
d:ın fazla. ma1Qmat ahnak istlyenler, iŞbu şartnameye ve 
dosya numarasile memuriyetimlzc mUracaat etmelidir. /J ~ 

2 - Arttırmaya. iştirak için yu'kanda yazıtı kıymetin yüzde ~e~ 
nlsbetinde pey akçesi veya mim bır bankanın teminat mektubU 
edllecektiı'. (Ma.dde 124) ttUf,.ıı 

3 - lpotek eahlbı alacaklılarla. dığer alflkadıı.rlarm -v-0 (C 

lıakkı .sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile tali IJl4 
masrafa, dair olan iddialarını işbu lldn t arihinden itibaren on eıetl 
gi1n içinde evrakı mllsbltelerile birlikte memurlyetlımlze ibildırrı1 tıl' 
icıı.p eder. Aksi halde haltları tapu sicili He sabit otmadikça ~ 
delinin paylaşmıısıntlan hariç kalrrla'l'. rt 

4 - Gö:>tenlcn günde artttr.mıya iştirak edenler arttıunıı ~ 
namesini okumuş ve fUzumlu mal'Q.ma.tı almış ve ibunlatı ta~ 
kabul otmiş ad ve itlbar olunurlar. ' 

5 - Gayri'menkul 8/ 7/ 1941 tarihinde flnlı gllnU saat 14 de~ r' 
ya. kadar 1st. .Beşinci icm memurluğunda üç defa bağırıldıktan 6 ııô 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma ft>edell muhamlllcn 
metin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteyenin ~ağına ~ 
olo.n diğer alacakWar bulunup U\ !bedel bunların lbu f;"ayrtııneırlt il. 
temin edUmış alacaklarının .mecmuundan fazlaya çıkmazsa e!I ~ 
aııtt.ıranm taahhUdü baki 'kahnak üzere arttırma 10 gün d:ıtıs. te~ 
edilerek 18/7/ 1941 tarihinde cuma gUnU saat 14 den 16 y8ı ~ 
1st. Bcşıncı icra memurluğu odasında., arttırma bedeli satış ı.stc 
alacağına rildtuını olan dığer alacaklrların bu gayrimenkul ue t rt 
edilmiş alncaldıı.rİ moomuundan fazlaya çık'mk ,şn.artflc, en çok s \ 
rann. ihale edi:hr. Böyle bil· bedel elde edilmezse ihale ya.pı1J11s.'
sa.tış talebi dlişcr. < 

6 - Geyrlmenkul 'kendisıne ihale o!una'n kimse derhal veY8- eti 
len mühlet ıçinde parayı vermezse ihale kararı f~un<ırnl< ]( ııe· 
sinden evvel en yüksek teklifte buh.ınan 'kimse arzetmlş old~ 
dello elma.ğ-a. razı olursa onıı., razı ornuı.z veya. bulunmazsa ttd 
7 gUn 'müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok artbra.na ihale cdrl~~~· 
ihale a.rasmdnki fark ve geçen günler tin yUzde 5 den hesap 0 Jllıı· 
C3k fa.iz ve dığcr zararlar ayrıca hükme hacet kahnaksrzın Ole 

riyetfmizco alıcıdan tahsil olunur. {:0.tadde 133) el'~ 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricindo olaralt yalnız taptı ~şf111ı 
harcını, yirmI senelık vakıf taviz bedelini ve ihale karar P111 

vermeğe meclfordur. d ıı 
MUterakim vergiler, teıMrat ve lanzüa.t ve deUAöye resııı•tl , t 

mUtevellit bolcdiye rllsumu ve muterakım va'krf icaresi aııc~ 
olmayıp arttırma bcllelınden tenzil olunur. ıcri' 

1Şbu go.yrime.'\kul yukarıda. gösterilen tarlhte 1st. BcŞincl dP' 
memurluğu odasında işbu ilCtn ve gösterilen arttırma .şa.rtnıuneel4) 
resinde satıla.cağı ilan olunur. (482 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AIDIET EMİN yAJ.MAl'l 
Basıldığı Yer: VAT.AN MATBAASI 


