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Sulh Ektik 
Şulh Biçiyoruz 

Avrupa ile münakale 
tesisine çalışılıyor 

Bu, milli programımızdaki çok 

mesut tarafın tabii bir neticesidir 

Pityonda müzakereler devam ediyor Bulgar 
Yunan hududunda iki köprü yeniden inşa edilecek 

Ankara, 19 (Telefonla) - bid:, Bulgar ~ududu~~ y~kın Ka· ı hu; Al~~nya t~rafından yapıla· 
Yazaıı : Ahmet Emin Y ALIJfAN Pityon'da, Türk - Alman mü· raeı.gaç mevkıınde, dıgerı ele Yu· cagı katı surette karaTlastırılma· 

1 
meaıilleri aıra.ında, yıkılan köp• nan hudud undaki Pityon" da ol· mı,ştır. Müzakereler bu;ünlerde 

n~n ne ekerse onu biçer., sadile şu veya şu yeri işgal ede- rülerin in..,ası etrafında vuku bu· mak üzere iki tan~ir. Köprüler bitecek tfr. İnşaatın da iki, üç ay 
11>. Bız sulh ektik, aldığımız tim.> yolunda düşünceler ileri lan müzak erelere devam olun· tamamen yrkılmı§ olduğundan süreceği umulmaktıadır. İnııaatın 
ıı,,~Ul de sulh şeklindedir. Son sürüldü. Bunların da diğerle· ına·ktadır. yenid en inşa edileceklerdir. İn· hitamından oonra eskiden olduğu 
inur~ · Alman dostluk paktı; rinden farkı yoktu. Müdafaa Bu hususta ver.ilen malumata faat için ~alzeme Almanyadan gibi Avrupa .ile münakalat inli· 
~lli ~f İsmet İnönü'nün bü- maksadile hangi tedbirlerin a- na.zaran. yı.kılmı§ olan köprülerin gelecektir. lnşaatm bizim ve ya. zam halinde devam edecektir. 
~~risa~tw~~rlc~are hnmamdahamüna~po~~ğmı ====~======~~~==~~~~~~~=~==~~~~==~=== 
~ ınilli siyaset ve milletimi- tayin etm;k. ancak bir memle- ~ 
lU bu siyasete tam bir anlayış, ketin ~kanıharbiyesine ait ol- '~ 
&x \len ve birlikle bağlı kalma- ması lazım gelen nazik bir da- ~ 
\' sayesinde elde edilen güzel vadır. 
e hayırlı bir neticedir. (De,·anu Sa. 5, su. 7 de) •ı• 

ti ~rbin başındanberi vaziye- ============ 
ttJ. 'rrJ.ız Çok nazikti. Topraklan- s LJ R ı y E O E 
81 ıı harp sahalarının tam orta-
d 11dadır. Bu topraklar, deniz
~n de, karadan da Avrupa ile 
~Y~ arasında mühim bir geçit 
\'e ~ıl eder. Dünyadaki asa)i§ 

lStikrar noksanı karşısında 
~unıuzu tehlikede gördük ve 
eğışınez 'bir karar verdik: 
~Mernlekıetin bütünlüğünü, 
~hangi bir istikametten gele
~ tecavüzlere kar_şı sonuna 
~i ar tnüdafaa edeceğiz. kimse· 
r,tı aleti olmıyacağız, hadisele
tı kendi ölçülerimizle bakaca
ı, ~ •. harıeketlerimizdeki isti-kla
~1'llsen in müdaha~ine mey-
a bırakınıyacağız •. > 

Şama taarruz 
başladı 

Btlcam VUson'an 
tlıttmatomana 

takip etti 

Mezze işgal 

olundu .-

.. 

. ... 
... 

. . 
·-

Ilı il ınilli ıprogramımızın çok 
lt~~t bir tarafı vardı. Bunu 
!>)a bık etmekle kendimize karşı 
fel ıı .beka ve istiklal gıöi vazi
tib~:t'intizi yerine getirdiğimiz 
~ 1• dUnyayı istikrarlı bir sulha 
~ 1şturmak maksadile İngilte
lea 1 e imm1adığnnız ittifakın 
~ b~nı da yapmış oluyorduk. 
ti~ı ıanıanda Almanya da; bi
lac ~ukadderatımıza sahip ka· 
•ıt ~ıza, başkalarının aleti 
ı~:Ule kendisine tecavüzde bu
~ağa ve zarar vermeğe kal
~et 1Yacağımıza candan emni-

Finlandiya • Sovyetler aulhu im ulandıit sarada tayyare ile Han ıoe İnen bir Sovyet zab iti ile iki 
nef er bir Fin nöbetçiaine doğru ilerliyorlar 

'(} duyabiliyordu. 
ıı.as ıeriınize aldığımız vazifeyi Surjyedeki İnsiliz ba,kumandanı 
\'e ıl Yapacaktık? Bazı acüller Vilson 

~hırsızlar, derhal harbe ka- Suriyede, V.işi kıta.larınm yar-
delc.i ak ve İngilizlerin üzerin- ma hareketi durdurulmuı ve ileri 
\' ~ki biraz bile olsa., mu- hareketti önlenmiştir. 
~at şekilde bile olsa azaltır- E.rzea ve Kuneyıtıra tekrar müt.
~hedefimize varmış olacağı- tefiklerin eline geçmiştir. Merci· 
~ Vakit vakit iddia ettiler.' yu,n'dak.i Yiş! ~uvıvetlerj de mu
ij ~anılıyorlardı. Coğrafi va- has.ara ~ tm~r. 
ıı.:etınıize ve müdafaaya daya- Harekatın başlangıç zamanın· 
bi tı. hazırlıklarımıza göre böyle dan düne kadar ol~ safhası İn · 
tıı:_~lleera ne bizim işimize ya- dgil~ler ~~. tehKBkeli b~r duV~ 
;ı';"lU ne d 1 gili' 1 . K ogumn~ ... r. uneytra mn J§l 

Türk -Alman 
anlaşma sile 

dünya alakadar 

HaberBerlinde 
Bomba gibi 

patladı 

u Atatlrll • laıaı 
Almaa1ada ıardaa 
lld devlet adamı., 

'4.1""'' e n z erın... en- k vvetlerinin eli · ··t "llıi • t u ne geçmeıı, mu • 
!tıış nıanasız yere.at~şe a.- tefik !kuvvetlerin geri hatitını teh· ' ' Cı"han harbı.nde 
lııiid Ve yıpratmış ve ılenye aıt dit ed.iyıordu. -
~liııı~faa imkanlarımızı kendi V:i,i, İngilizler.in bu muvaeafa ganyana dövüşen iki 

\r ıl.e yıkmış olacaktık· yollarım daha uzun müddet elin- • 
~ld akıt vakit daha 'mahdut §C- de bulundur.sayıdı ceph edeki müt mı ilet elele ,, 
'ia~ nazariyeler duyuldu, catık tefik kuvvetler müfkül bir duru-
~·Clnarak sırf müdafaa mak- (De\'amı: Sa. 5, su.. 6 da) - Türk - Alman muahedesi l>ü· 
~ tün düeyayı alakadar etmekte-

......... 1----~~~~~~~~----~~~~~~~~11--
dir. 

ı 
Finlandiya ve 

Roman yada 
hazırlıklar 

Finlandiyada 

seferberlik 

başladı 

Almaaıar 
rıaıaadlJ&da 

topıaaırorıar 

A land adalarında 
Fin Sovyet komitesi 
faaliyetini tatil etti 
Romanya ve Finlandiya· 

da fevkalade tedbirler alrn-

Türk - Alman 
anlaşması 

ve 1 ng ilizler 

Türkler dürüst 
kalmıya devam 

ediyorlar 

la aaıa,ma Alman 
ceaalliaı hlma1e1e 

mi matalmq 

Bir rivayete göre 
Sovyetlere taarruz 

başlamış 
Londra, 19 (A.A.) - Alman. TUrk 

muahedesi, İngiliz matbuatı için bir 
sürpriz teşkil etmennştlr. ÇünkU haf-

ma kt dır. Romanyadan ge- ~alardanberi Almanyarun TUrklye 
a üzerinde tazyık yapmakta olduğu 

Milli Şef imiz 
dil kurumunda 

Dil kurumu azalarından takdir 

ve teşviklerini esirgemediler 
Ankara, 19 (Tdefonla) -

Bugün Reisicümhur İsmet lnönü 
saat 1 7 de Dil Kurumunu teşrif 
buyurmuşlardır. 

MiTii ~ef, idare ht-yeti odasına 
girmışler, bir müddet sonra da 
kendiler.ine Başvekil ile Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel mülaki 
olmuşlardır. 

Cüm'hurreisimiz, Kurumun ko
nu§tllaları üzerinde alakadarlara 
bazı suailer tevcih buyurmuşlar 
ve aldıkları izahat üzerine mem
nuniyet beyan etmişlerdir. 

Milli Şef ibilhassa yeni sözlük, 
im1a, terim ve diğer işler üzerin· 
de uzun uza:dıya meşgul olarak 
yüksek cfüe;ktulerde bu.lunmuş· 
lardır. 

D.i:! Kurumu azalaTmdan tak· 
dir ve teşvikler.ini esirgemiyen 
Cümhur.reis'miz saat 19 da Ku
rum binasını terkeıınişler, ve 
Cümhurreİsimiz.in dışarı çıkması · 
nı bekleyen \kalabalık hır halk 
küt)Cfii tarafın~an corl.un teza
hüratla btrşlanrnışlar ve cYa· 
sa I> nidalarile oğurlanrnışlard ır. 

AMERIKADA ,.e. Hitler, 
Robin Moor 

Hadisesi 
Nlbal karar 
pek yakında 

verilec ek 

Amertkal ıl ar 

hazırlanıyorlar 

Amerika Hariciye müstqarı 
Sumner WeHes 

Vaşington, 19 (AA.) - B. 
Sumner WeUes bugiin beyanatta 
bulunarak Robin Moor"un baıı
nlması meselesinde Almanyaya 
kaışı tevdh edilen ithamluın, 
vapurdan lkurtulanlarm Kap"a 
muvasala.tile hafiflt!tmiş değildir. 

Amerika alınacak tedbirler 
hakkında ya'kında nihai kararını 
verecc'latir. Ka-p"taki Amer~kan 
konsolosuna Robin Moor"dan 
kurtulanlara ait ifadelerin hulaSEı. 
ola-ra.k gönderilmesi hususunda 
taiimaıt yerilmiştir. 

B. Welles, h~r nekadar alına
ca.k tedbirlerin ne olaoağını söy
fememi~e de en hafif halde ş.id
detlj bir p,rotesfo yapıla<:ağı tah
min edilmokt:edir. 

* Vasington, 19 (A.A) - Sah 
r,iwe Nezareti bütün bahriye ihti· 

(De\"aml: Sa. 6, Sü. 2 de) -

Büyük elçimizi 

kabul etti ' 

Büyük elçimiz B. 
Hitlere Milli Şefin 

şahsi bir mektubunu 
tevdi etti 

Kabul resminde 
A lman hariciye 

nazırz B. Ribbentrop 
da hazır bulundu 
Berlin, 19 (A.A.) - O, N. 

8. bildil'iyor: 
Führer yeni başvekalet 

binasında bugün öğleden 
sonra Türkiye büyük elçisi 
B. Geredeyi kabul etmiıtir. 

Büyük elçi Führere Türki
ye Reisicümhuru ismet lnö
nü'nün şahsi bir mektubunu 
tevdi etmiştir. 

Kabulde Alman hariciye 
nazırı 8. Von Ribbentrop da 
hazır buk.tnmuitur. 

Alman yadaki 
Amerikan konsolos 
lukları kapatılıyor 
Loncln, 1'9 (AA.) - Berlin 

radyosunun obıld-lrd.iğinc göre, 
'.Aiina-n hükumeti AhnaBY&da ve 
işgal aftında'ki arM.ide bulunaıı 
büttin Amerikan k.onsolos.Juklwrı 
nm en geç l 5 te.mmuza kadar 
kapaulmasmı emretmiştir. 

-'>--

Vekiller heyeti 
Ankara. 19 (A.A.} - ılcra vekille· 

ri heyeU bugün saat 16 da Başvekıl 
Dr. Refik Saydam'ın riyasetinde 
mutad toplantısuu yapmıştır. HARP VAZİYETİ 

A\man radyoları, muahedenin 
tam metnini nqretımitlerdk. Ber
lin mahfilleri. Balka.n harbi baş· 
lamaM-a.rı QV'Vel Türkiyeye verı
len teminatı, bu rnuahedenin te
sir ve §Ümulünün ,imdi ölçülemi· 
yecek derecede büyük olduğunu 
mütıalaa etimektedirler. 

len haberler, bu memleket- me.IClmdu. Balkanlardaki askeri hare. 

k A h 1 ki d kU.ın aldığı cereyan bu tazyiki tes- ============== =========== 
te as erı azır I arın evam hll etmiştir. Gazeteler, 1ngııterenln y • t fri 
ettiğini bildiriyor. bir müttefikinin Almanya ile bir en 1 e •kamız 

Suriyede~ 
Yazan: Dı•a BOBAN 

~ l"anaıdar cenup cepheainde 
~eade mukabil taamaa ıeç· 
tici le de bundan iyi b ir netice 
lı.:~. edeınemiılerdir. Kuneytre 
~ tarafından tekrar İfl'al 
~,~r. Bundan ~ Şam 
~t i.tikametincle ilerleyen 
~ laarruz kollan b ir parça 

daha t imale iJerlemiıJerdir. Sahil 
kolu Beyrutun 20 kilometre ce· 
nubuna vamnf, Şama ilerleyen 
kal da Kiave'nin t imali tarkiainde 
Riz mevküni ele pçİrmiftir. İn· 
gilizler, merkezde cenuba Arkan 
Franaaz kollaruun gerilerine pek. 

(Devamı Sa. S, Sö. 7 de) 

R oma rıadıyosuna göre bu mu· 
ahedemn manası büyülotür. T ürk. 
A~n doe.tluğu 1 7 inci yüzyılda 
baılamlljtır. Atıatürik ve Jsmet 
İnıönü Almanyad.aı çok sayılan 
d~lct aıd1a.mlıarı.dır. 

Macar rad'.ic>au ,öıyl'e diyor: 
Cihan Harbiıııd~ yall&"ana dövü
~n .iki millet yin~ elele vermiı 
bulun~. 

Orfı idare mahkemesinde 
iki esrar kaçakcısı dörder 
seneye mahkum edildi 

Bulo&ar rad}'losu, bu muahede, 
Türk - İngiliz muclheıcfeainden az 
~iyetli değiklir. Almanla· 

' nn Balk.anlardan çdülig.~ Suriye· 
de Aiman a$keırinin bulunmayııı 
Türk.iyeye fesablı.k ve~r. d.İ· 
yıoıı. 

fScı • F.:ıırar salmaktan maıuıun EdlTndi Akif ~etı,tlnırı \.'8 CJemal 
~[n Örfi lı'daıfe nWılıkemellhMıe dörder 8tlhe bapta ile c=erelPnchrll

haıber ~......,tir. 

* ~11.rık ipi \'tı ~ batı tyednde ıku11alsmk için t.defon Wtılldtıa tel 
'- KllretUe muhllıberatm ela kfl!IUme8J,ne sebep olmaktan maznu'., 
~'llnııç'ın A.hla!Uıhurun köyündan ~ Aydın'm, Örfi idam · 

'-'ince iki~ ı,ytnnt etin •pis ile ~..tınldığı haber (a,lınııı 

Su~ye r.aıdıYoeu, lbu sa.hah 
saat 7 ~eşıriyatındaı mu.ah~e met 
n.in.i aynen ver.mi§, fakat bir mü
talaaıd'a bulu._mamıftır ... 

( Radyo Gazetea.i) 
Del Popolo'aun bir yum 
Berlin, 19 (A.A.- ) - İtalyan 

gazeıtecı.i Caızettıa del Popol.o, 
Muaeolini' nin nutku ha.kıkında 1 3 

aziran tarihli ımakaleai Berlln 
ahfillerfoin nazarı dikkatni ceİ· 

(De.-; aa. 5, .. 6 .., = 

F• I d• d f b ı·k \fostluk muahedesi lmzalamağa mec· 
ın an ıya a se er er 1 bur kalmasını 1 tabiatile, teessürle 

başlamıştır. Petsamo limanı karşılamaktadırlar. Fakat gazeteler, 
kapatılmıştır. Salahiyetler müzakerelerin cereyanından tngilte· 

. d renin muntazaman haberdar edildiği. 
meselesı hakkın a karar Ver- nl kaydl'tmekte ve btiyük Brltanya· 
mek ve merkez hükumetile nın, TUrklyenın müşktil vaziyetini 

(DeTaml: Sa. 5, 8tL ' te * müdrik bulunduğunu tebarüz ettir· 
mektedlrler. Bu zorluk, Fransanm 

ispanyadan 
bir ses: 

"Fas bizimdir ,, 
Ukranya, 19 (AA.) - Tass 

a.jansı bi'ldiriyor: 
lepanyada çıkan Arriha gaze· 

tesi n~ettiği bir makalede Fran· 
sanı.n Fası muhafaza etmek arzu· 
sunu takıb~h ediyor ve diyor ki: 

hezimete uğraması Uzerlne TUrkiye· 
nln tesllhatmı temamile ikmal ede
mem"1 olmasından neşet etmektedir. 
Bununla beraber İngilizler TUrklye· 
ye lml<rın ntsbettnde harp malzeme· 
si vermekten geri kalmamışlardır. 

Aşk, para, seyahat, cinayet, ihanet, esrar .. 

En merakh romamanft btı mütef erri Ünsur
laranın hepsi casusluk vak'alarında vardır. 

Bütün memleketleria casuslan hakkında 
birçok eserler neşredilmiştir. Bu sahada 
yazılmıyan yegane şey : 

TüRK TARiHiNDE CASUSLAR dır 
üslubunu olcuyaculartmıza sev..diımiş tahrir MM· 

daşlarımızdan IHSAN BORAN'ın t a.rihi vesikalara 
dayanarak hazırladtğt: 

TORKTARIHINDECASUSLA V&Mile Fransa h.iç bir hakkı 
olmaksızıo Fası ele geçirmişti ve 
bugiin de muhafaza etmektedir. 
Halbuki Fas hukukan İspanyaya 
aiıtıtir. Belki F ran•zlar bunun 
maziye kanşmış olduğu mütaia· 
asında bulunabilirler. Fakat İs· 
p..,yOllar ve Faslılar höyle dü· 
şünmüyorlars 

Londra gazeteleri muahedenln, Al· 
man lddialannın epeyce dununda ol
duğunu kaydetmekte \'e TUrkiyenln 
Mıhvere iltihak etmek istememesi 
dolayıslle gösterdiği mukavemet yti· 
zünden Almanların rnUl~yim davran· 
mak mecburiyetinde kaldıklarını tc· 
barüz ettirmektedir. Türkler, kendi 
topraklarından Alman kıtalarının 

geçmesini mümkün kılacak bir hU· 
kUm mua'hedeye konulmasına da mUş 1-----------------------.......J 
aaade etmemişlerdir. Tefrikasını yarından iti baran VA T AN 

Bununla beraber İngiliz efkA.n u· d b k 
mumlyesi, Almanyanın me.IQm olan SÜtunlarzn Q ufacak Ve büyü bir alaka 
wıulilne sadık kalarak Tllrklyeden ı·ıe takip edeceksiniz. 
daha esaslı menfaatler elde etmek is· 

(De\ 'llllll Sa. 6, 811. l de) *-/ */. 
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Nasıl Geçti Türk -Alman dostluk muahedesi 1 

Ben bu işlerde hayret edecek • · • • • • 
hiç bir şey göremiyordum pıyasada muhım tesırler yaptı 

Hadiseleri göz-
den geçirirken 
K ahvede arkadaşurıla o-

65' turuyorduk. Mass. , • 

Yazan: Rebia '( ewllll: BAŞOBÇV 

Tuna yolıyle yapılacak ihracat ve idhali t 
için tüccarlarımız hazırlıklara başladılar 

tünde duran ak5am gazeteleri"~ 
den birini alara'k göz ata~~~ 
arkadaşım: c<Ne ıhavad»> 

? ded' var • » ı. fi' 

Telif ve tercüme hakkı tam amile mahfuzdur 
-65-

- Hepsini okuyamnm Y• 
na, dedim. J• 

- Baılıkları oku, kafi, d .p 
Strasile okumağa baştad .,1 

her okuduğum baılığa çe 

- Hanımefendi, bUtUn bu eşyalar 
da sizln mi? Doğrusu muvaffaklye
lı ize hayret etmemek imklnsız .di· 

vordu. 
Hen bu ışlcrde hayret edecek htç 

bıı şey gorcmıyordum anta her hal· 
de yeni 'fUrklyenın çalışma ananele
rini yurt lıarıctnde yaşatan bir va
tandaş olabıldığlme lnanryordum. 

* 1927 senesinin son günlerinde Ley-
lAdan bir mektup aldım. Amcası ö
le!! dört ayı geçmişti. Yengemnin ar
tık Ankaraya oğulla.nnın yanma gıt 
tığın!, kendisının de lstanbulda -baş
ka bir vazifesi kalmadığını, yeni Be· 

no başını beniınle beraber kutlamak 
çln Berlıne gelmeğe acele eltlğıni ya 
zıyordu. 

Ben Lcyllnın Beı:llnc geleceğini 
hiç kımscye soylemiyordum. Ley'tflyı 
Berlındckı ahbaplsnma tanıtmak ts· 
tiyordum. 

Berllnde de, tıpkı 1ngilterede ol
duğu gıbi, Noel geeesi sırf aile aza
ları ve samtmi dostlarla beraber Noel 
ağacnnn etrafında geçirilll'. O gece 
ffOkaklarda h!ç adam görttlmez, Her 
kes evine kapa,nmıştır. Noel ağacı· 
nın mumlarını yakmak v~ aile erk -
nının hedıyclet'ıni ba~ı.riamakla meş· 

guldUr. 
Noelde C\'lnde çam ağacı donat-

mıyan bir tek aile yokt r. Glizcl bir 
çam ağacının od~·a verdiği güzel 
manzarayı ve mum ztyalannı hcrke;s 
seYCr. Bcrllnde bulunan ıristıyan ,.e 
müstüman h(l{>9i bu çam ağacmı sUs
lemelc !ldetini kabul etmfşlerdir. An

cak yüz elli senelik bır icat olan bu 
a,taç süslemenin dınle hıç bir alakası 
:)Oktur. 

Noel zamanının tıenlm işime ge
len tarafı o gtlnlcrde bir hafta atöl· 
yenin tatıl edilmeskhı·. Bu bır hafta 
içinde lb!r parça !hanmliık yaparım. 
Misafır davet eder ve misafırliğe giw 

denm.' 
Bu dlene yent evlmdc ben de gtize! 
~ çam apcı bnek ım. Z • 
ten ihtiyar dostum 'M:ada.ın von K1>p
dhen'in :iter Noelde gel!p bende bir 
kaç ıc;ın geçtrmesl takacrur etmiş· 
tı. Kadıncağız Nocl ,gecesi yenilen 
kaz kızartmnsmı mutı k kendısi pt· 

.\rinn<ek istcrdı. Ben 'bu sene Kage
rahları yemeğe davet etttm. 

'Pavana. kadar yUkselen çam ağ~ı
.nı orta salonun köşesine yerleştir
dık. Madam Köpcıhen'lc beraber bU· 
tUn gUn a~acın Uzenni mumla ve dl· 
ğe.r şe~rle sUsledık. 

Ka.ı; zamandanben blllfırdan, yeşil 
yapraklardan ISOfrıı.mn ortasına koy
mak için bir ağaç hazırlamıştım. Bu 
ağo.cm üzeriM de muml r yerleştir
dun. Bu gece tiler taraf yalnız mum 
ışıklarile a)'dınlanacaktı. 
Öğle yemeğme otururken hizmetçi 

.Annt, clfme bir teJgTaf tutuşturdu. 
A9QI" açmaz. kendimı tutamadrm, ba· 

:U-dım: 
- Aman, bu akşam ı;aat yedi bu· 

çukta Leyın geliyor. 
Madam von Kopohen'e LeylAdan 

çok ~nhsetmtştim. O da Leytayı lbU
yUk bir mera'kla. lbekliyordu. Fakat 
buglln ,gelebileceğin! ıhıç 'limit etmi
yorduk. Benim için bu ne sa.adetti! 

- Köpchcn, dedim, yed buçukta 
gidıp Leyldyı karşılamalıyım. Eğer 
Kagerahlar ben yokken gelirlerse sen 
ltıtfen ev sahiplik vazıfcsini yapar
em olmaz ,mı? 

- Elbette, çocuğum, dedi. Sen o
nu dllşUnmc. 

BUtUn .gi.ın ben yerimde duramıyor 
dum. Lcy!Anın odasında her şeyin ta· 
marn olmasını, ilk bakışta. evı beğen 
mcsini istiyordum. Her tarafa bUyUk 
b r ıUna ile çiçekler yerlcştirdım. 
Akşam yedi buçukta Lcyfllyı tren.. 

de karşıladığını vakit gözlerime lna.
nanuyacak kadar seviniyordum. O, 
oana daha yolda eve geliı'ken bir 
.çok şeyler anlatıyor, 1stanbuldan, an 
n !Tlden ve kardeşlerbnden selam ge· 
tiri yordu. 

- Leyl(l.c.rğım, dedım. Bu akşam 
\Yemekte Berlindekt en .samımı !bir i· 
ki donumu tanıyacaksın. Zaten bu· 
rada seni herkes öğrendi. Yalnız sen 
daha onları tanımrY-Orsun. 

Apartmanda asansörden çıkaı·ken, 
bizim evin kapısının önUndc ,Alfred 
Kagerah beklıyordu. Birden Leylf1· 
nını sarsıldığını ve: 

- A ... dediğini gördUm. 
Kagerah ona gülerek cl.ni uzatı

yor: 
- Safa gcldıniz LcylA Hanıme!en. 

dı, diyordu. 
Ben de hayretler içinde kalmıştım. 

Fakat birdenbire esrar perdesi açıl
nu.ştı. Alf'ın IBUyUkada hıkCıyelcrl gö 
zUmUn önünde canlannu.ştı. 

- Alf, dedim. LeylAyı tanıdığını
• ZI mçln benden sakla.dnuz? 

- Eğe!' soylemlş olsa. idim belki 

buraya ~clmekt:en vazgeçerdı. Çün
kü LeylA. daıma benden uzak olma
yı terem ederdi. 

Lt>ytA da .gülüyordu: 
- Aradan tam on sene geçti, ai

yordu. Bılseniz ben ne kadar değiş
tim. Şimdt artrk hiç bir şeyden kaç
mıya !Uzum .gönnüyorum art.Jk .. 

Salondan içeri girdiğimiz vakit 
Köpc'hcn'lc konuşan Yönii-Je kocası: 

Biz salona girince Yordlsle Kôp
chen ayağa kalktılar. Leyli. Serdarı 
kendıne takdim ettim. Odadakileri!\ 
gözlerinden mısa!iriml beğendikleri 

görU!Uyordu. Leyla hakikaten kahve 
rengi kalın seyahat mantosunun için
de pek canlı ve pek cazip görünü
yordu. Yordis Leylll.yı baştan aşağı 

sUzdUktcn sonra: 
- Madam, dedi. Kocam bana siz

den çok bah9ederdi. Galiba tstanbul
da iken biraz da size a.şık oimuı; ola
cak, öyle değil nıl, Al!? 

Alf de gti1ilyordu. İçini çekerek: 
- Ya, ya, diyordu. O zamanlar 

unutulmaz benim ldn ... 
Bıraz sonra sofraya oturmuştuk. 

Çay flncanta.rı içinde içilen iyi bit' et 
suyundan sonnı. Köpchen'nln bir iti
na ile yaptığı nefis kaz kızartma
sııtt nllŞ(l içinde JRyorduk. Ley\fi. evi
mi çok beğenmiş, bir düziye iltifat
lar ediyordu. Her taraftaki mum 
ı::şıklan muhitte cidden sıcak bir sa
mimiyet yanbn5'tı. 

Al! u gece pek c<>Şkundu. Hep hep 
İstanbuh'lan behsetmelt istiyordu. 
Leyl:lya bır 4lOk sualler soruyordu. 
Yördls :her \'akttkl iyi ar'ka<lıuıs rutılle 

Ncikil 
- , Geçen gün Ankarada imza 

edilen Türk _ Alman do0slluk 
muahedeıU piyasada mühim tesir. 
ler yapmıŞtır. 

den güne artacağı ve piyasada ı-
mühim bir kalkınma olacağı ta- G •• t 

vasıtaları 
Muayenelerine 
dün başlandı 

Motörlü nakil vasıtalarının 
muayenekrfoe dünden itibaren 
ba,lanmı. ır. Bu muayeneler çok 
sıkı bir ~ekilde yapılmaktadır. 
Kontrol bir buçuk ay kadar de
va.m edecektir. Makinelerinde 
anza !bulunan nakil vasıtaları 
derhal faaliyetten .menedilecek· 
ler.dir. 

--o-

Taksim gazinosunu 
bir Türk şirketi 

işletecek 
T aksirrı bahçesi gazinosu bun· 

dan evvd bir Rumen şirketine 

kiralanmış ve bu şirket tarafın· 

dan i§letilmekte idi. 

İthalat ve ihracat tikcarlim 
bu muahedenin imzalanması üze. 
r;ne derhal faaÜ.yete geçmışlcr, 
Tuna yolile yapılacak olan ith.ı
lat ve ihracat İçin hazırlıklua da 

bii görülmektedir. oz aş 1 
Muahedenin imzası altın fi. 

yatlarında da derhal tesirini yap· 

mış ve altın fiyatlarmda düşük- Fı· atı 
tük kaydedilmi~tir. Dün Re~adl-
ye aftın~ 25,25. külçe altın da 

ba~lamıslardır. Bu faaliyet ;n gün. 320 kuruştan satılmıştır. 

Ondüle makineleri 
ihtilafı büyüdü 

Makinelerin verilen mühlet 
zarfında tadili imkansız görülüyor 

Yüzde yirmi kur 
haddi tesbit edildi 
Fiyat Miirakabe bürosunun 

dünkü oplantısında muhtel:f 
maddelere yeniden fiyat ve kar 
haddi tesbit edilmiştir. 

Bundan sonra 1 15 kuruşa ka
dar yÜ'kseRmiş olan ya... derHer 
85, ! 40 la 15 O kuruşa satılan 
büyükbaş deriler de 100 kuruşa 
salılmıun kararlaştırılmı~tır. 

Bundan- başka ıgöz:taşına da 
~o 20 kar haddi tdbit edilmiştir. 

Üç muhtekir 
yakalandı 

Fiyat Mürakabe bürosu mc· 

rnurları dün üç ihtikar badisesi 

meydana çıkarmı~ır. 

verdi: ~ 
- İtalyan tebliğine göre .-J# 

lum'da İngiliz kıtaları geri !i""" 
liyor. • 

- ileri atılmak için gert f 
kiJip hız almak lazım. • "" 

- İskenderiye yeniden .D""' 

balandı. 5' 
- Yeniden dediğine »"' 

eskimişi var, aldınna. ~ 
- Türk • Alman do- Jt 

muahedesi dün gece Ankarr" 
imza edildi. .J 

- Yurdda sulh, cib 
sulh! ~ 

- Suriyede Şama taarr' 
baıladı. ..~ 

- Dokunma Şama, dıJJ" 
akfama! •. ; 

- Nankin hükumet reısı. 
yor ki: Komünizme kar§ı ~ 
Japon müşterek müd~ q, 
prensiplerimiz.den birincişı 
caktır. ,dl 

- Ya Nankin hükumet ~ 
nin Sovyet - Japon paktı ~ 
haberi yok, yahut JaponY _,,,. 
komünizm düpnanlığı ber" 
vam. • I 

- Fra.nsada hararetli bit' 
rette ticaret gemisi yapılıY~ 

- Sulhta tembellik tJI 
Fransanın harpte bamaı11 
tuttu. ,# 

- İspanya Fransadaıı 'f 
istiyor. Leyiaya: ' • 

Ru!"en §lrketi Taksim gaz:ino· 
- Biz burada Rebia ile kardeş gi-

biyiz. Artık tbundan ııonra sız do bize sunu iıtletme1c imkanın• göreme· 

Permanant makineler) hak-, lmk lira ,öyle du~un, 100 lira
kın.da Belediye Makine şubes. ya bile satıMnıuı imkintıız.dır. 
mÜdürü Bey f,Ttuğrul ile Berber- Ekle bulunan permanantlara 
ler cemiyeti reisi Bay M~tafa birer transformatör :ilavesi sure· 
furanın söylediklerini dünıkü sa· tile Belediyerun arzu ettiği ~ekil· 
yımızda aynen yaunıştık. Bu iki de tadili de en az 1 SO lira sarfile 
beyanat arasında ıgöze çarpan kabil olabilir. Çünkü, her maki
tezadı halletmek için, dün b.ir nede bulunan ve mi.lcta.rları 24 le 
muharririmizi çok senelerdenberj 30 arasın.da olan ~fajların tadi· 
permanant makineleri ve trans- li maerafında her eofaja asgari 
formatör aletleri yaptığını bildi- iki lira dü~r. Bu m86raflardan 
ihiz Yaşar Aktunanın Fatihte sarfınazar, halen piyasada bu 
bir numaralı atelyes'ine gönder- makıinelerde istenilen tadilôtı ya. 
dik. pabilecek bir kaç ustadan iba· 

Beşi.kta§ta Yuvan i$1İnde bi
risi 120 &ram çiviyi 40 kuruşa 

İ . . ... b. kat'~J - sleyenın yuzu ır .• v 
- Amiral Darlan IJO ~ 

bir kardeş sayıltnıınız. diğinden bırakmak mecburiye· 

LeyJA, Yördisi pek sevmişti. Ye- tinde kalmıştır. Gazino İstanbul 
mekten kalkıp orta salona geçerken Belediyesi tarafından dört k~ilik 

yavaşça ttlrkçe olarak bana: bir Tü!k şirketine kiralanmı~tır. 

- Ne iyi kadın, dedi. Her şeyi en Bu l'Tket bu iş için yüz bin lira· 

Bay Yaşar Aktuna bize aynen ret'.tir. Belcıdiyenjn berberlere ıta
funla!:! söylem~r: dil için verdiif 'bir ay müddetten 
. «- Bugün transformatör aleti on beş günü ceaeen geçmi, bu
lstanbulda kal

0

.iyYen yoktur. Fa- lunduğuna nazaran, şehırde mcv. 
kat -yapılmaşı -mumkündür. Bunu cut binden fazla makinen.in on 
yapa.bilmek için lüzumlu olan beş gün jçinde nasıl tadil edilc
malzeme fiyatlarının yüksekliği, bileceği de düşünmeğe değer bir 
imalat imkanlarının ihusulüne keyfiyettir. 

satmak suretile çivinjn kilosunu 

1 SO kuru§ıtan fazlasına sattığın· 

dan ha~kında tahk.&ata başlan· 

mıl}tır. 

Bundan başka Ctbaüde ve 

Eminö nünde iki bak.kalın da 1 SO 
lrnrUıŞa satılması ica)> e<len çiviyi 

300 kuruşa sat'ttklarından tahki· 

taraftarlarına hitap e0e-_A" 
«Mareıal Peten sizi affedeP" 
tir» d<?di. ~ 

- Dö Golcular da ıY1 I 
kak: «Bizi af buyurunuıJ• 
vabını verdiler. ,:J 

- Finlandiyada Jev~ ıyi tanrfıftdan cörllyor. Biz olsak ko- lık bir sermaye koymu~tur. 
c:ıanıtzın t:mıldJtı bir 'kadnda mutlaka 

başka mılıtahtr ararız. Sen bunlarla 
ne valdttenberi alıbapem? 

- 'Benine geldiğimin ilk seneterin
dcnberl. lkisi de iyi arkada.ştrr. Hele 
Yördis bana. kal11 bir kard~ gibi tıa • 
reket eder. 

Yemekten soıu-akl saatler pek ne
şeli geçti. Alt bize hep İstanbula ve 
muharebeye alt ilatrralannı anlattı. 

Saat bire dQğru evlerine giderken, 
yılbaşı geceeini Götıng'ler de beraber 
olduğu halde o vakit Ber!inln en mo
da bir lokantası olan Maskot'da ge
c;i.rmiye karar vudik. 
K~erahlar gittikten ~nra, Köp· 

chen'nl odasına götUrdUm. O bu gece 
fevkal!de olarak 'böyle geç yatm~h . 

GUndUz saatleree mutfakta çahşma
sına ve koca çam ağacının dallarını 
birer birer ısUslemeelne rağmen sek· 
sen Y&flndaki bu ihtiyar nine btitUn 
gece n~I ne giizcl muhafaza et
mıştı. 

Ben Köpdhen'ne iyi geceler diledik
ten sonra Leyıa.nm yanına geldim. 
Leyli\. orta salondaki büyük divanın 
bir köşesine çekilmiş, Mt cllrseğl yu
muşak yastıkların ic;ı~ gömülmUş. 

başını eline dayamışı dilşUnUyordu. 

Çam ağacının mumlarından süızillen 
titrek ışıklarda gözlerinın içinde bir 
kaç damla yaş gördüm: 

- LeylA, dedim. Ağlıyor musun? 
Yoksa bu çılgın Alf mi sana yenldeıı 
teessUr verdi? 

- Hayır, dedi. Alf için ağlamıyo
rum. Bu gece bu ev, bu çiçekler, bu 
çam ağacı, bu ışıklar, ıbu sllkiUıet, 

bende öyle bir hayal Alemi yarattı ki 
çocukluğumdanberl geçen ha.yatım, 
bütün hatıra. bütUn bir gençliği dol· 
duran aşk ıstrra.planndan sonra. ha
yatta yapyalnız kalan bu kadına at· 
lıyorum. Bu gece içimi sana dökmi
ye büyük bir ihtiyacım var. Pek uy
kun yoksa beni dinler mlsın? 

- Leyl(l.cığun, bende uyku aranır 
mı .hiç? K&gerahm çrlgrnlıklarmı mı 
anlatacaksın ? 

- Hayır, sana Ali KAmrandan 
bahsedeceğim ve bUtün genı;liğim· 

den-
- Ali Klmr&ndan mı? O da 

kim? 
- Şimdi öğrenirsin, dedi. Gel şu

raya. karşıma otur, kardeşim. 
Ben ckı LeylAnm karşısında, diva

nın öbUr köşesindeki ya.stlklara da
yandım. Didon yerdeki halının üze
rinde, tam ayaklarımın ucuna yat
mış uyuyordu. Ara sıra başını kaldı
rıp: <Bu gece daha yatmıyacak mı
yız?> der gibi bir kere yUzUme ba
kıp tekrar uzanıyordu. LeylA. sakin, 
fakat lheyecandan titreyen yorgun 
bir seıSle Ali Kdmranın hlkayeeini 
anlatınıya bqladı. 

- Birinci ıkltabm tionu -

manevralar ;yapılacak. f 

kata b~lanmtŞtır. 
Vali Y alovada tet• 
kiklerde bulunacak 

Vali ve B~lediye Reisi doktor 

Lutf.i IÇıTdar tetkiklerde bulun

mak iizere ~ugün Yalovaya gi

decektir . 

Vali ve Belediye Reisi daha 

ziyade bu tetkiklerini yol fo~atı 

üzer.in.de yapacaktır. 
---0-

mam olmaktadır. Mesela: Bir Diğer, nazarı dikkati celbede· 
transfoıımalöre 6 'kilo tel gider. cek bir 'husus daha var ki, o da 
Bu telm Utitosu bugün .için ancak tadil edilecek ımakinelerin, ber· 
sekiz liraya tedarik edilebilir. berledn ar~usu veçhile süratle 
Çinko, sargı bezleri ve saire g;bj randvman verebilmek e\ safını 
malzeme de ayni ıpahaJılıktadır. haiz olup olmaması keyfiyetidir. 
Bir aletin .imali 'bir haftada ancak Çünkü, '!?u tadillCTden ~onra ma
mümkün olabileceğine nazaran, kineler, ancak yarım saatte bir 

saç tanz.im edcbiür 'ki, bu da 
berberler için yıok yere zaman 
kayıbebmek olur. Bu dheti de 
bilhassa tecrübe etmek ve tec
rübenin verec:eği neticelere gö· 
re yeni bir hüküm vermek lüzu· 
munu or.ta~a çıkarır.~ 

- Manevra yapılıyor5' ,ıl 
dınna, manevra çevrilİF' 
ehemmiyetlidir. • ff 

- Haziran başındanbe~\I 
Jandiyada Alman askerler• 
]anıyor. 

- ·····-· ~ Arkadaşım cebinden çık~ 
ğı yirmi beşliği masanın cıa~ 
vurdu. Seğirten garsonun 
parayı toka ederek: J 

- iki kahvemiz var, çef 
de senin olsun, dedi, yüriid~ 

KöRl'A" 
Sirkeci· Florya 
arasında otobüs 

işleyecek 

t SOlrlYllfillYI~ SöyDöyeUöm 
Mevlana'nın ahfadından bahseden kitap 

~ 
Barbaros türbesinin etra 

a~ılacak J1 

1 temmuzda yapılacak d~ 
cillk lbayraımına kadıır Bıır 
tür.besinin etrafının açıhll11 

çalı,.ılacaktır. Cadde uze~ 
bulunan tarıhi Hasanpaşa ., 

Otobüs ısahiplcri İstanbul Be

lediyesine müracaatla Sirkecj • 

Floı;ya arasında bir aerv.is ihdas 

1 - Adapazarında tapu t>kll 
memıırluJundım emekli Hi.I anıe<l
din öztUrk soruyor: )le, lı\na CPlft
ledclin Rwninln "1tfadında.n bahse-

asında son defa olarak basılmış-
tır. Bıı nilshadan kendıslnde bu· 

lunduğunu öğl'endiğimlz biı· kitap
çıya adrestnlzı verdik. Fiyatım si
ze mektupla bıldirecektir. 

l'a.kat, lurı:•ntık C11\Yor \ 'C verdi· 
tiın etunek kırıntıla.nıu ~·e.ınil or. 
Bunu ne ile besliJ e~ im?, 

CEVAP - Olgun meyvalar ve 
bılha~a dut, kiraz ve çilek ile bes
llyebillrsinlz. Hırçınlık göstermesi 
P<'k tabltdir. Yaralı olm&J>ma rağ· 
men esirliğe tahammuı edememek
te, kul'tulmak için çırpııup didın
mekte haklıdır. Yarası iyi olunca
ya ka<lar bakınız ve sonra bırakı-

edilmesini istemişlerdir. den ~f"flncl Mevlevtye adlı bir kl· 
latanhul Belediyesi bu müra· tap \ar nudır, rıılielllfi kimdir, ne-

caatı esa'S itibarile kabul etımi§ reele blL!lı~bT. bir nü~huını bul· 
fakat otobü !erin Edimekapı ve durmak mümkün m ud\il'! •. 
}'ahut T opk~ yolle.rını taJdp CEVAP - Kitabın ismi (Sefi-
edip ellmcme)~i üzerinde tetkik· ne! Mevlevlyan) dn-. Müellifi Sa-
lere ba~,lamıştır. Yol tayin edil- kıp Dede adında bır za.ttır. 1283 

* 2 - Kadıko)iınıle Kıµi>a.ğalı<le-

rede Bayı~ Mlhriba,n Şen tıoruyor: 
Bahçemde yaralı bir kara tavuk 
tutttını. İ)i olduktan şonra. serbe:.t 

bırakmak 'llzere kafese koydwn. 

E P" kolu yıktrrılatak ve J11 ~ 

nız. dikten son.ra seferlere başlana tarihinde :Mısırda Vehbıye ma.tba-
caktır. \.. _________________________________ _, 

amirliği o civardaki jlkrrıe 
bina ma naklolunacaktır. 1ııb 
ile iskele arasında bulunan 1' 
kanın istimlak muamelesi P~ 
kında ikmal olunacak ve de 
yıktırılacak ve o zaman B11 

r06un türıbesini <le-niulen de 
mek mümkün olacaktır. ~ 

5 __ _ 

YEŞiL GÜL 
dwn. Altı tnne kütUie lr.ı.kıyordwn. 13ııııJI 
da~ biri 1 lnez idi. . ! 

F~t blltlln buıılar ani olmadı. Yavaş J·a
uş oldu. Ben Bolden'ln lneız.'den soğuduğunu 
farkedlyorduın. 1''&k&ıt !KOOQ kızın bu .acıyı 
hayatına kıyacak kadar W.OOece ini tah
min etm.Jyordum. Bir şey si>ylenıedlği, t;lkli.

:l'et etmediği lçln onun da. Bolden'! &enne
dltlnl zannediyordwn. Halbuki ıo Bolden'ln 
bana SÖ)1edlil sözleri duyarak fü yarumız
dıt, kalbine hançer saptıyarak kendini ol
dürdü. Kalbinden a.'kan kanlar bi.lA göı:iiıııün 

önündedir. Onu o anda ıa.nla.dım. ki Bolden 
tıe ben öldllnniiştük. 

SC•kV. yıı.~ımlıı. ı•ok giızel \C .frln bir o' 
<'ııktu. ·onro.daıı daha da ı;iızcl olınU'· ..ti 
ııınJızhnıleki bHICır tabutunda hiraı; M 'el ~· · 
dUın. Pakat ı;Uzelliğinden 'tıaşkn bir fi1)

11 

Y azan: Roy Wilteu - 46 - Çeviren : R ezzan A. E. Yalman ti le m~ziyetl yoktu, ~c iradesi, 110 ırl' µJ 

'----------~---------------------~ - Mde~du~u~n\a~LB~~~ -f ~ vulzgeı;mekte lınklı 'idi. Çünkü gUzclliğlııc ti' 

Roda bu 8Ötleri g~et ya.'a' t><iylenılfjtt. 
Ad~a ırurrldıuunı,tt. HetkM onu dbıllyordu. 

tr '\'Wla.m da ıçok müteheyyt~ idi. Roda ba.· 
l'jlnI kaldırdı ve Raif ile göz goı.e geldl: 

- Mistel' CarJ'On, blzl re:z&landınıcağıru 

8Öyledlğt Zlllll!UJ onu haklı buldum ve Cı>ek 

411) dedim. Bolden bir şey 11öyleml~ or. Za
,.~,h Inea.'e bakıyordu. ~il ter Carroıı etraf
ta.ki kader giWerl denilen o gariı> kokulu 
gilllerl topladı ,·e lnez'ln nAşuu onlarla ört
tti. O SJ1da. aklını boznıuş oldul'mu :m.nnP· 
diyorum. Sabaha 'ka.dar Carron ile ben lne
·z.'İn ~anında ka,ldık. Erte ı sahalı erkenden 
bir otele gittim. Bolden reldi. Beni orada 
buldu \'e benimle evlenmek l-.tedlginl sö~·Jcdl. 

O anda. karıM otamıya<•ağımı h156ettiın. Böy
J" bir zamamla bana nMıl bunu tekllf e<le
bOIJ ordu'! Uoınen ondan sokamw tum. Red
detttm. Israr etmc~ll. l'ıuımıdan hemen ay
rıldl. Biraz sonra Ja.malJc adasından aynl
dığıru ve tnglltereye <löndütünii du,·dum. O· 
nu '\e çılgın hl lerlml unutmak 1 tlyordunı . 

.A~Trbnadaıı ev\ el bana Ineı.'in onun l~in 

bir he~csten ba.':ka bir ş.ey olınadJğmı, yan 
kanları zenci olan bu adan\ların tam ınor

mal olmadıklarını Carron'un bir dlva~e ol
dutunu M>yledJ. Bu b<izler benl bl\ı<blitün 
ı.otuttu \e Bolden'in nG tıynette bir aııtaın 
olduğunu bo,na. osrettı. Ouu katlyen Affede· 
nıedbn. 

PolJıı müdürü o zamana ka.dar ısusmuştu. 
ı·a.kat nlhaşet 'bir fıual aordu: 

- Bolden, Carron'un tehdidini riddi telak
ki etm l<j mi idi'? 

- Jl~'lr. Zıwınetmi~orwn. ('arron'un de
Jirdlğinl H• bu ı;OıJerl ırf bir komedi oynar 
gibi öyledlğlnl tahmin ehnl-:ti. Boldpn'ln 
ooft.lne rok itimadı ,·ardı. 

stntyııı Mıe kan tı. 
- ö~ıe idi. Hatta olduk~a da küı.taJı ve 

budala ldi. 
Roda de\'o.mla: 
- :m ter Bolden ile dost~a &Jrıldık. ı,·a

ikat ben onu kati) en bir da.ha görmek hıt~ 
mlyordum. Londradıi bir hO<'.alık bulduğumu 
ikend!ıılne ~öylemedim. Onun Londrada. ol· 
duğunu lıUlyorduın. Hatta Kazetelerde e\·Je
neceğini de okumuı tum. Çok memnun oldwn 
,.e bir tebrik mektubu yazdım. 

Bir kaç gün sonra. Mis Cet\lnd, beni gôr-
ml.l'e celdL 1 ı 

Raif h&J·rettni &'lzllyernedl. Slr Vllll&m da. 
tilntya'ya mer&k1" baktı \e: 

- Nic;ln Mis Roda'yt gormlye gittiniz f 
- Bu uzun bir hlkb.ye.. Mb Roda'nuıkl 

kadar hatta beJkt da.h& da uıun ... 
- Şimdi siz anlatnm Miı; Cehind. :ms 

)lalne'I sonra tekrar dinleriz. 
Roda çok yorulmuştu. Kendini bir koltu

ğa attı. Raif hemen elini tuttu. O herkf'.61n 
onları dinlediğini unut•ak RaJf'a muhabbet. 
le halktı Ye: 

- Şlmdi Mister Bolden ile aramızda.ki 
miina!fflbetl anladınız ınu ! 

Ra lf tetıest>-!Unlc elinl öptü. Rodaj kı1ıkır
n1171 oldu. 

Str Vllliam fiöıü :Sintya'ya \·ererek: 
- Sıra e-'2in Mis Çetvind, ısizl dinli~·oruz, 

dedi. 
:\"XXIX 

RODAYA KİM ATEŞ E'ITi? 
- Parlate mektepte idim. R~bamın her za

man oldufu gibi pa,ra sıkıntı ı Tardı. 

Tahsll pa.ra.mın bir kısmını temin lı;ln 

mekte}ıteki kiiı;tlk ~ocuklara ut-uırct ediyor-

alı':'tıktan M>nm insan 11 ezde hiç bir 
bulamar.<h. Onun!!\ biifüıı blr bmür ya.~ 
;-ut bir İk olurdu. ~ • 111' 

- ln8Z:'in bazı fena JıuJlnn \ar nıı) fi" 
- Sekiz yaşında olmn.sınııı ra. rrrır.Jl ,r 

ıkeı>l keQdisllc meşgul etmek ı .. terdl. JJıl ur'' 
ııul!iu Uıor şeye galebe ederdi. Sınıfın<l& tı _v· 
lbımn ve arkadn,lannın • 'Blnız kcndlslll' r,tftf' 
kadar olması l~in bin tlırllı rnaska.raJı!C Ol'' 
!dl. Eğer kalabalık blr mecli in en •11 r41" 
bir auı ı olmazsa Uıletıı mliteessir ~,ııı G"' 
EvuıA. rnekte&lte herkes onu çok C' di.:Oııt' 
rlp deltfşlk bir güzelliği \Ur(lı, Sonril• ~' 

olıllikının gmlp tarafları ba..o:gö tcnnl) cl',.ııı' 
layım·a ondan 60ğudulo.r. llaJn nılıtclJ!I JJI'"' 
'e sinsi bir !:,()('Uktu. llerk s ondan uı'4"1.p jt•l 
mağa ba.~ladı. O zaman nınyus , e ııııı ,.~ 
bir hal oldt. 'fi..krnr dikkati 'c ııJalôl) 1 Jf ıft. 
cli.,hıc (,'(lknıek için blrc·ok ~l'J lcr J~ıptı. ıı J:Ji 

,tt•· defe. lın.,ta imiş glhi u:uın znnıaıı J' tcııtr 

başka defa mektepten knçtı. Bir çıı1gıtı cıııı 
\ede dans ederken \'Bknlıı.ndı. Bir d~fll1 .ıt . ı r" 
dc•kl çn!kı llo hir kın )'araladı 'e ~·ınc ''il- tt 
fa da kendl,.lnl nohre a.tarnl• boğııh1111 ı; dl"ıf 
,ebblis etti. lla~a.tta blitiin ~·esi ıccn 

(Arkası var) 
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YAZAN: 

ilıaaa BOBAN 

Suriyede· 
~I 

• (Blaft 1 lneide) 

~ d~bilirler- Fakat bu kollar· 
Uiraınıaktansa cenah kolları· 

~ •mi istikamette ileri hareke· 
Q dev-.ıı etmel«i, yani Ş•m ve 
L 'Yrutu aüratle iıgal etmeleri da· 
"l doD-.. • ...:ı C:._-•• 'llUUlo 

ı ~riYede lnııilizlerin ııürıt ııös
~leri lizunchr. Ve cephe ta· 
ı... .... ~ile Fr.natı mukavemetini 
~e kırmaları ı.üpheli~ir. 
itina f!b\ale doiru çekılmek ım· 
. •na rnaliktirı.r. Bu imkan 

f'İl>~~iz Iraktan banket eden 
;:«.ilıı. nıotörlü birliklerinin Ha· 
ı: ve Humus hiJalanna varma· 
~~ kadar me~ kalı~a~ır: 
it. ı ilthri ve LülJnan aıı.ileıı 
l' Ytk İltikaımetiftde bir yarma· 
~ mini te,kH edebilir. O halde 
~lltun Şamdan önce e141e edil. 
ı, 1 ~kıp harekat için d.t.a 
~~~~ıchr. Zira Şıundan aonra 
tr ÜÜf>nan •ilailai vardır k:i 
~~~~r burada da rnukavemct 
&o •lıı:l~r. Halbuki Beyruttan 
11• llrı Raya)( iltikametinde ilerle. 
;: Frın11ılaruı Şam ıimalindc 
~ llVernetj bir fayda vermez:. 
-.iL~'A.Daız mukavemetinin ~m 
~~linclea deiil Be~ ve 

· lıiı!.~ lltikametlerind«ı .öküle· 
t-;-ceiinj tahmin ediyoruz. Bu 
ı~l1ııdarın garptan tarka doifu 
tt. •rı..U> çöle atılru11 demek· 

( 

r 

~ 
't li~1r ki A~r 
~ w.irJi, ~ce 
~r lc111vvcıu.ri içU. i)"i bir mü· 
~ •• "'• t-......n iç"'ın iyi bir çı· 
~W "'evzii oWe etmlk iç_in Ha· 
~ • leçidin. turnaz etınitler ve 
>tt~i ele ceçirerek kuvvetle 
~~lerdi. Bu 111rfllle Tob· 
~·~•1-i tamamile teçrit edil· 
~l>~ İnailizler kuvvetli bir mu· 
t...·'' taarruz yaparak Ahnenlan 
'"1 ~k ~iler. Biz bu ta· 
~ mahdut Mdefli olduiu· 
Iİ 1.r~a.i l"JiliıMrin Tobruk uıe. 
d~na kadar ilerlemek itte· 
t~· i t.a.Mn etmiıtik. tasiliz 
1"1 "- Ceia•w....-;idi deni· 
iat~leyf a ve Capuzzo kalesi 
~ •inde t•'1klarbl vt: mo· 
~ hirUk~e tevcih edildi. 
ıtiıı_ 'ff..ıc olsalardı, Capuz~an 
~ten MerMtnatrulı'a uıanan 
dı. t Yolunu bpabt'ılf olacaklar• 
lıt ~t ÜÇ sin ıüren 1n.ıhar•· 
~ "-t~e Halayfı ve Ca· 
~l~ 4'n..nların dinclc kalclı. 
',!lt1or ki Jn,mı: t..,..qıu· 
~icldetine r~n Almu 
'ıılfı ~eıneti Uımamit1e Hraılma· 

11'- '1'· Bu mukave~t ve müd•· 
''ri.rdanbcri devam eden 

s-::~ ve tertibatın eHridir. 
~ '1ede 1nıilğlere siir•t li· 
ııitı~ Libyada cia bliyük bir üa· 
~~L- lhunGar. Epeyce ıaman• 
~~i Nil orıdusu, ikır91 ve 
~~ edilmiftir. Böyle bir Üs• 
~ .. .~Ötterecdı: hıtle ıelnıiftir; 
l'~ftlütü temin edemezler~ 
~i •'- kalesinin akıheti hiç de 
~aeakhr. 

Yeni açdan yollar 
.ağaçlandınlacak 
1 

'l\ı :aft~ Botediy-.j yaJ mev..ı· 
tiiıı olayısile Bahçeler :nılüdürlü· 
\>er~ 4 hin lirthk ıbir cah-.i6at 

;B ı tir. 
'i, ~ tah-.iaat:la yeni tM;rl•n yıoltar 
~ ~ •nı:bnlaca.ktır. Ay:nj :zaman· 
ııı~ CJ>c:b&§ına 25 tane de ot.ur:· 

~aaı kıonaca:ktır. 

LGUNON 
....... TAKVIMt.:1 

5,28 
13,15 
17,16 

2U4 
22.4S 

3,07 

S.4' 
4,31 
S,32 

12,00 
2.04 
6.23 
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Fener atletizm Yoğurt yeyişle dünyayı 
kaptanıdiyorki: görüş hakkında .. 
G. saray kaptanının sfarferliğine 

itiraz etseydik haklı çıkardık 
Gazetemizde -çrkan ıbir yaıı mcom, keyfiyeotten t~kımın kap· 

üzerine Galatasaray kaptana tanı !fımakhiım haseb.ile lbeni 
Nazminin verdiği cevabı aynen habendar etmistir. Kendisine tbir 
sütunlarımıza geçirdik. Naı.mi1 türlü riayet etrrıek i temed1{;i at
ıun ıbu yazıaına bugün Fener·, letiım nlnrn.namcsinin 5trth 
bahçe atletizım kaptam Füruzan maddelerini zikrederek itiraz et· 
Tekil cevap verıy.or. Bu yazıyı tım. Ba~ hakeme sitmemi söyle· 
da .~ugün aynen Glitunjı:anm~za dj ve ben giderken ko§uyu iba§· 
KCÇırıyoruz. ~ ~. 
cG11latuarayın imdıye kadar latmaga ~alktı. Starterb;ın lba~-

görüp sc,•dif:im atlctiz.m kaptan• kaeı tarafından yapılmuı tek· 
)arının ~iç fbirinde görmediğim !inde netice rv-ercn lbu hareketi 
bir gayıetıt~hkle lbusunkü Gd· f.e t.bu. ıaa:rrct~e~ hak~m lba§ta 
lata-.ray kaptanının _yazdığı ve bir çok Cal.tuımıylı)ar olmak lİ. 
m-ı.jltcrcm ;:azetenlı.iın ldür,k:üı zere atletib sevenlerin bı.iyük 
rıütilhuı®a intişar eden .) e&zıyı O• bir -kütlesini kırm!fftır. 
kudum. Şimdi gazetenize re~mini sön· 

Kendine .izafe edilen bir ha. derip, hen §pyleyim, böyleyim 
taya müdafaa ebnek isterken be· diyen ve Galataııilraylıların tanı 
nim sabada spor yapmamı yaz· IPOfCU camiası içine .daha ıdün 
nıald'a 1bu zatın n~ demek i.stc- karı.an bu q;cnce evvela hakem· 
diiini anlamadım. Ben Le§!k.ilat· )iği öğrennıc~ni. ~onra aklına c· 
tıt fahri lbir vazife sahibi ve ha· •en •her rÜL.garla parlamamasını, 
kem •ola'bilir~m . Fakat 5"porda ;. bir in~nın vaşı ·başı ~eçkın de 
dareCl ı0lmuş ıhcr .m••n gıbi be· olsa, ıklilp namına ınüisııba\->aya 
ni d~ :y.etiıtiren ıb.ir k)üp vardır. ;irmcsJnde, 1:e.ı.disjpin 1dtip :kap· 
Buiiin ı0n.un allctizm kaptanı· tanı olduğu lha1<le hakqnlik et· 
)"Un. Senede iki defa yapılan meaj kadı>r bir tuhaflık gönne· 
pua16 ımünbaklaı:da da, k{üp mesini tav.şjye ed-er ve o gün ha· 
meaele?eri mevıuuba'hia olduğun k~e itiraz cd'Cn ıbeni. ~k&yet 
dan, ihakcmllk etmem. Bu. kcn· etmeık i-ç.in yaz.dı~ı eatnhmn f e· 
di dürüetliii'ümden emin olmadı· nenba'hç~ye karşı ıverdiğ.i itiraz· 
imı için de'i , bir ıckH me,,e)e. nıım«le lbllhmduğunu ve imn• 
Mdir. ınn da Cıı.lat~arıı.y kaplanı eı· 

Nitekim ıgül kupuı müsabaka· f~tile -attığım ıhatırlatır ve hake· 
lannda hakem kadrosuna dahil me itiraz eden bir müsabıkı rakip 
bu'lunduğuım ıhal-de lbunu kabul kaptanının :ne sıfatla §ikiıyet et· 
e.tmedim ve taJrnmmııı ha§ında tiğinj a:nlıy.amadıiınu bir kere 
bulundum. daha tekrar ebıne'k isterim. 

Diğer :taraftan !benim o 1ı'Ün Ayinesi i~tir ki~ipin, lafa lha· 
rpor yapmamı tuhaf ve yanlıt kılma~. Kenclı kendiru ımethedcn 
bulan ve GalatHaray ikaptanı o- laflar !bulan ve lhcr hal'ile lbcn 
tan ıat etarterdi. Bil: Galataea· ha)<~ olamam dlyen bu gencin 
raydan 1bugüne kadar -olan ve yapacası ilk i~ evvela nizanına· 
bundan ısonra da temşdi edece· ~eyi ıokumvsı '\'C tatlbik için kU· 
cinden ~m·n ulundui:um do t· çük QnÜ b k rd çalı 1 ) 'j: 

k.ıiumuza dayanarak, rakip ildüp bifh~ klüpçülüğün aportmen
kaptanının çıkı§ hakemi olması- lik "'e ar~ade..:ılrk esaslarına <la· 
nı ıprol.Cito etmedik. EU!eydik yandığını bir-an evvel öirenmi.yc 
haklı ıolurduk. kalkmasıdır. 

Fakat Nazmi Tüfekçi denilen Fene~bcUıçe at1etiım kaptanı 
bu e*i ıdiyemh•cceğiırı atlet o FüruıJn Tekil 
gün kcnd.Wnc verilen vozif enin 

Bir takım insanlar vardır ki hakikatleri hep 
renkli gözlüklerle seyrederler 

0-0 er yiğitin bir yoğurt 
yeyiEi olduğu gibi bir de 

dünyayı görü§il vardır. 
Geçen güz 1stanbuldan bir 

dostum geldi. Beyoğlu ko.bu· 
ğundan step bölgesine ilk defa 
çıkıyordu. Kendisini ava gö· 
tilrdüm. İnce yağmurlu bir .a· 
laca aydınlıkta otomobile bin· 
dik· Şakacı bir zattır. Camm 
ardından dışarıyı göst-ererek: 

- Bu yağmur biıi ıslatacak. 
tDcdi. }'lem en: , 

- E .. tağfirullah! Dedim. 
- lkiıniz için mi bu e tağ-

firullah? 
- Bana. çok görliyorsan, sc· 

nin için olsun. 
Tiftik sürülerinin yayıldıkla 

rı kıraç ovalardan, cıplak dağ· 
lardan geçiyoruz. Dostum ba
fiını sağına çevirmi , gözleri 
kırlara dalmış gitmig. 

- No dü!ıUnUyorsun ba· 
ıyJm? 

Çenesi birdenbire açıldı: 
- Ah, dedi. Şu zümrüt ye

~ill kırlara, şu türbe yeşili dağ 
lara bakıyorum da hem gairli· 
ğim kabarıyor, hem heyeca· 
nım. Be.k 6U yemye§il düzlü· 
ğe. Keçi tiftikleıi ( !) • koyun 
davarlan ( !) sedef yığınları 

halinde yesil c~alara ne gü. 
zcl, ne dekoratif bir 5ckil ve. 
riyor. Biraz da kızmıyor deği. 
!im ha! Orta Anadohıya kim 
st~p demiş? Ufuktan ufka uza 
nan bu çeşitli ye§ili ben bir dC· 
fa Yugoslavya ormanlarında 
gördüm. ~ı kıs -n gülüyor-. 
.sun? Orta Anadoluyu, bu ye
§il yurdu kıskanıyorsunuz da. 
kimse gelmesin için step mis
tep diye propaganda ediyorsu
nuz. Yine g\\ldilğ\ine göre tah· 

Yazan: 
Aka Glndlz 

minim doğru değil mi? 
- Sana küçük bir fıkra !ln

lat.ayım, dedim. Geçen umumi 
harbin naklıye işlerini bilmez
bin, duymamı§ındır bile. çün
kü o zaman henüz liseyi bitir
memiştin. E.5ek sürülerine üs
kl\darda kırkar kilo arpa yük. 
lctirlcr Kafkas cephesine görı· 
c:l~rirlerdi. Yarı yolda eşekle· 
rin gıdası bitince, yüklerini 
yerlerdi. O da bitince sıra SE:· 
merlerinin içindeki samana, 
kıtığa gelirdi. Onlar da tüke
nince birbirinin kuyruğuna 
saldırırlardı. Yeleler kuyruk. 
lar da tükenince ... 

iste böyle bir gilndU. Orta.
lıkte. n~ ot var, ne saman. A· 
labildiğine kupkuru, sapsan 
bir ova. Şurada. burada tek 
tük çöl dikenleri görülüyor. 
®.fek dikeni, baldıran falan ol
sa nakliye kafilesi men\lJ\tn o
~acak, iştiha He yiyecei.. Hal. 
buki ne devenin ne eşeğin ke· 
mireceği dikenlerden degil. 
Tanrının bir nebatı ki tarif e· 
demem. 

Bir gün, iki gün, be§ gün .• 
Altıncı gün e§ekler haklı ola
rak isyan ettiler. Yenilmez yu 
tulmaz dikenlere şiddetli bir. 
boykot başladı. Haftalardan
beıi acı acına. yol alan C§Ck

lerde zaten can kalmamıştı. 
J3u çıplak. kötü dikenli saha· 
da büsbütün dermandan kesil· 
diler. 

Fakat ne dersin? Kayserili, 
Safoğullarından Kocaba5 !4us 

ta.fanın iki eşeğine bir §ey ol· 
muyordu Tavlanndan kaybet
miyorlardı· Yenmez dikenle
ri de şapur şupur, Silifke yon
ıcası gibi yiyorlardı. Arkada§· 
iarı merak edip sordular. Ko· 
ıeaba§ Mustafa tabii bir tavırla 
ıcevap verdi: 

- fosan oğlu yaf}adığı, gez
diği, gördUğü yerlerden tec
rübe, ders almalı. GözU kapa
lı ya!iamak olur mu? Ben bu 
kıraç ovalara di\§eceğimiıi bi
liyordum, Bu dikenleri de i§it· 
mişliğim vardı. Sıvastan ge
çerken çerçiveciyc uğradım. 
Avuç içi kadar dört parça ye
~il cam kestirdim. Tenekeci
ye gittim. Bunları iki çift eşek 
gözlUğti yaptırdım. Eşekleri
me bu gözlüğü takıyorum. 
Şimdi her tarafı yemyeşil gö
rüyorlar, Dikenleri de kendi 
dikenleri sanıp keyifle yiyor
lar. Bunda şaşacak ne var? 
Bazı insanlara da bunun ıpen· 
be camhsını takarlar, ortalığı 
toz penbesi Ç>ir cennet dünya
sı gibi göstermek için. 

- Vay! Dedi, dostum. Be
ni Kocaba§ın eşeğine mi ben
zettin? 

- Hayır. Fakat iki saatten· 
~ri ortalığı yemyeeil görü· 
yorsun da. 

- Yalan mı? B'k~ana etra
fa! 

- Birdenbire itiraz etme. 
Arabanın camını hele bir in
direyim de ondan sonra bakıp 
hükmünü ver· 
Yağmur durmuştu. Camla· 

n indirdim. Dostum afalladı: 
- A! A! Her tar&! kupku

ru. Her yer sapşan. Burası sa
hiden bir step! Fakat bu nasıl 
oluyor? 

çerçevesi içinde kalamadı. His
fİyatma ıh.oyun eidi. Litıc ta)e. 
beti olan Cczriüyj &ayılar Galata~ 
earaya ıitıin diye kio turmamak 
uirundaıkl ıayretinin ~endism~ 
den dana ç.o,k Ge.1ata<earaylı olan 
k~etli oeyıneJmilellnıiı Mehmeot • 
Alınin ıaportmencc müdaha\eai 
ilzeriRe lbO§a ç;lktığını görünce, 

f Gazeteleri okurken J 
-, 

1 

- Gayet basit: Son zamen
larda taksilere mikalı, kınl· 

maz cam takıyorlar. Bu cam
lara şöyle yaniama&ına bakılır 
sa ıgörülür ki bu camlarda bel 
1l belirsiz bi-r mavi renk var. 
lc;t.e bu mavi ile dağların sa
nsı karışınca ... 

,_ 
Gayrimüslim Türkler 
Bürhan Cahidin bir ftkruın• 

dan: 

lu devlet hizmetine giremiye
ccklerine göre, Türktürler. 

Mareşalin yükü 
Hokkı Süha Gezgin diyor ki: 
cMarepl Peten, ak saçları, 

~l'lun benıi ile dermansu: O• 

mudannda, bir büyük impara· 
torluktan ~çük bir «Vİfİ» ka· 
lan Franıayı tafllNYa çMltayor.» 

«1.tanl>ulcla üç yÜz bine ya• 
kın Türlcten gayri unaur vardır 
ki bunlardan bir teki devlet 
kallısmda ıeçinmeı.» 

Şu halde: 
«lstanbulda üç yüı: bin gay• 

rimü&lim Türk vardır» 
demek kestirme ve daha 

doğru olmaz mı? 

* 

- Anladım! Diye kahkaha
yı bastı. 

f ened venrpek Jmkinlarını /baş· 
ka ıyollara ıaaparak aradı ve bu· 
la ~ula, lko§U lmahalfinc, uzun 
atlaıne: ta. ol!iuğu iç.in arkadqla
rından lbiraz ~eç fakat koı1udan 
ovvel ıaelmi 'Olan eski BaTkan lıtanbulda Türk bu sayıdan 

çok fazladır. Bunun için: 
cl.ıanbulda Türlden ıayri 

ampıyonu Fener bahçeli Muzaf· 
ferı ko;turmamak çaresini ~ul
du. Geç •kaldınfdiy.crek vabahki 
•eçmelerde Muzafferin ıserBıinde üç )'Üz bine yakın uuur var• 
y,.)nıı ık.oştuğunu gôrerek ve ha- dır ... » dernek daha doğrudur 

{Sahne) mi, (Saha) mı? 
Rad~ıonun son aııırdaki le• 

rakkisinden bahe~den Sevim 
Sertel: 

,«Gün ıeçınb>or ki bu ~ahne· 
de :yeni lbir terakki ha.beri al· 
mıyalım» ıdiyor. 

Franeuıın derman11z omuı· 

]arda taımmıaını anlıyorum, 

fakat yorsun benDde, ak aaç· 
larda tafı91Mıma aklun ennİ· 
yor. 

- t~e dostum, bir takım in
sanJar vardır ki realiteleri 
hep böyle renkli gözlükler, 
renkli pencereler arkasından 

seyrederler. Buna o derece a· 
Jışmışlardır ki gözlüğü çıkar, 
camı indir, senin gibi hemen 
kabul etmezler. İddia, israr e
derler ki gördükleri §eYiİn ren. 
gi hakikatte de o renktir. 

sanıyorum. kdmliğini unut11nık. elinde depar 
tabancaM 1buluı uğu halde ken
di dc)übünden bir atleti Muzaf. 
feri :ııkıştırıp Nrması .İç.İn he
men aoxunduran bu zata hakem 
ol'duiu tc;İn Muzaffer J:tiraz et· 

Diier taraftan İıtanbuldaki 
Türkten ıayri unıurlaran aaym 
da 300,000 den çok eluiktir. 
Çünkü ~ay Bürh•n Cahidin 
lcaadettiği kiınteler de, ecnebi· 

Burada cuhne:ı> n.in yeri 

Herhalde: «Ak s.çlı, Yol'lllll 
'beni.3li Mar•l Peten derman• 
aız omuzlarında Franaayı tap. 
maya çahııyorı. demek iatenil· 
mit olmalı. 

- Eşek inadı desene. 

- Çünkü ıbaba&ı Ycınln verdırm!.ş. GUzide 
ile Vivctın tlzillmclerınl iBtemlyormuş. Esa
sen lbu maksatl& miras davaları gibi mUna· 
sr.bctslz hadıselcrın meydana gclmesıni on
leınck iÇın Kezbanın mtra... hl6~esuu sağlı· 
tında ona vermiş. 

- Şaşarım sana Z..'Azıle Hanım. Kezban 
bu evdt:ki rnevkiini bllmış olsa, kovulduğu 
gün bunu yUzllmtize haykınnaz mıydı? 

- onu ta.nıınactığınız için böyle söylüyor
sunuz. o çok asli ruhlu bır çocuktur, babası
na vermiş olduğu sözU tutmuştur. 

- Aml ruhlu mu? O ne zehırh yılanmış 
meğer! 

FAzile cevap vermedi. :Bir iki dakikadan 
beri NıgAr Hanımın suallerinden bıkmış U· 

sanmıftı. GUzide ile Vıvet köşelerlndo bi1-
zülmUş kalmışlardı. İkisi de acınacak halde 
idiler. GUzıde cıdcH ve samimi surette mUte
esairdi. Vıvet dişlerını sıkıyor, elltırini o~uş
turuyordu. YUzU öfke ile sararmıştı. Halinde 
hemen k~ısmdakınln Uzennc saldıracak 
bır kaplan \'ahşlliğ. vardı. 

Salonda !derin 'bir eUkCıt oldu. Duvardaki 
patın tıktakı duyuluyordu. Yavaş yavaş 

Güzide Hanım kıpırdadı, canlandı \'C me
yus lblr sesle: 

- Zıı.vıı!lı! Dedi. 
Vivet hiddetle ann~ine bakt.ı. 
_ e;a.v~llı kim anne? 
- Kezban! 
_ Ben 8.8ıl babama acıyorum. ~nçlığın· 

ıde yapt.ığl bır r.apkınlığın ceza&ını kat kat 
çekmı,, başına. böyle 'bır felAket gelmış. Kez 
:1 ı 1 - ı-. hır kn\'lıl kı?:•ı•ın baba111 olmek az 

yıoktur. «Sahn demek a,erek· - Hayır? Propaganda teai· 
ıtir. Sadun G. SAVCI rine kaJ'.\ılan enailik! 

EDEBİ ROMAN TEFRiKA No. 81 

[ilf({ZBA#fl 
Yazan: Muazzez T ohsin BERKAN O 

üzllnttl mU? Kim bılir o Anadolunun buca
ğınd& lbuhiuğu kadın da ne maldı? 

Vivet, sözclo babasına acıyormuş gibi gö· 
:rlindliğU halde onwıla açtkça alay ediyordu. 
Glizjde hayret ve .ıstırapla ona baktı. 'Fakat 
cevap vermeğe vakit 'bulamadı. Nigar Ha-
11ım doğrulmuş, ömrlinde ilk defa olarak 
Vivete çıkışıYordU: 

- Ölmüş baban hakkında bu sozlcri eôy· 
!emekten utaıunıyor musun? O gençliğinde 
bir ta..,.-q-alı kadınla evlenmişse senln ne üs· 
tUne vazife? Kezban ıgibl bir kız de;ip du· 
ruyorsun. Kczbanın nesi varmış? YilzU gU
ect, 'huyu güzel, kibar, cıddl ıbir çocuk. 

- Ay, bınz evvel onun için ooyu 60pu 
~llinmeyen fldi, yılan ıgıbı lblr kız diyordun. 
Ne çabuk değiştın hala? 

N gir Hanını yutkundu, knı,larını çaltı vo 
bırclenhirc c.lddlleşti. 

- Mademki kardeşimin c;ocuğu inıış el· 
bette ki ldeğişirım. Ben senin gibi değihın. 

- Bir defa ben henUz bu maftala inanma-
dım. 

- Te~en o kadar ketiyetıe .soylı:di ki ı

nanmamak kabil dtğıl. Her he.ide emin ol
madan o böyle bır şey tıöylemezdı. 

- Be111 olmaz belki de ~ir maksadı var. 

O vakte kadar koltuğunun arkuına da· 
yanmıı;ı. Nigtr Hl!.nlnıla Vivcti tetkik eden 
Fil.zllc, ihiddctlo dogTuldu: 

- Ne demek istiyorsun Vicdan ? Fikrıni 
açıkça söyle: 

Genç kız teyıesinln 5Cft ba.kış'lan k!µşı
ıınıda hafifçe kızardığı hal'de mağlQp olmak 
istemedi. 

- Şey ... Bu anlattıklarınızdan bir şey &.'l

lamadım teyze, bunun içın hlkiyenl.zi pek 
hakikat gibi ka:bul edemiyorum. 

- Demek bana. ıtımat ctmiyorGUn? O 
Jıalde sana ~ahit gostercyim? 
Yarı alay, yan öfke ile konuşuyordu. Vi· 

ıvet lbunu a:nla.clı, takat gôsterılecek kim ol
duğuna pek merak ettiği l!;in her şeye ret· 
Il'\en; 

- Çok iyi olur teyze ... Dedi. 
- Öyle ıso :ıuı11ıma. gel otur. Sa.na bir 

iki c,;ift sözUm var. 
NlgA.r ve GUzldc Hanımlar, mUkllemenln 

gfrdıği. safharlan 'bir şey anlamamışlardı. 

YUz y\ru 'baktılar. 'Vıvct, ha.fü bir tereddüt· 
ten sonra yerinden kalktı, Flızılc Hanımın 
karşJSındalH aa.ndalycye oturdu. Biraz küs· 
tah ve mağrur bir tavn val"dt. Diz dız Ustii· 
ııe koyduktan sonra masa Uzerındcki paket· 

ıt.eo bir •i&ara alıp yaktı. 
- Sizi dJn'llyorum te)'3C. Mesele mUiüm

leşti. İçimde a.deta heyecan var. Meraklı bir 
!film Geyredıyor~ gibi ktibim çarpcyor. 

Fllzlle de gül~ek onun göıderinin f. 
ıÇine baktı. & nazaıiuımda k~ni 
ezen bir :i8tihza va.rdı. 

- Heyecanlanmakta. ~ ~. 
- iMnamma konufmada.n ne söyıliyeceksc. 

niz söyloyia artık. 
- sana. :Kezban!& Jcaııteş oiduğunuzu şa· 

lhitle ispat edeceğim. 
- Bu ~kli bM. tan~. Başka tUr-

ıu Wına.t edemem. 
- MeeeJL. P"9ride itimadın var mı?. 
Uç ses birden tdAş ve endişe öe: 
- Fe!"lt n'li? I>edi. 
- Evet.- Onun f8!Utliti kAfi mi? 
- Ferit !bunu naıeü ıve nereden ögTenmlş? 
- Bat>an bizzat kendWine ~ ve 

~azmış. 

- Kabil değil! 
- !st.ereen kendısuıden sor! 
- o halde Ferit benim Kezbanhı. kardeş 

olduğumu çoktanberi biliyor, löyle mi? 
- Evet; faka.t ba,ba.na verdiği sozü tuta· 

rak bugtlnc kadar klmseye bir şey söyleme
di. F,ter lhaldka.tı bizzat keşfetmemı~ o191l.y· 
mm bana da ISOylemiyecekU. 

- Niçin? 'Babam neden ibunu gızli tut
muş? 

- Biraz evvel de eoylemiftim. ötumünden 
sonra. nzıde fena bır ihatıra bıraknıamak i· 
çtn. 

mücadele 
Yezan: M. H. ZAL 

S uriyede i§lcr pka diye 
ba§ladı. Fakat gittikçe 

ciddiye binmeğe istidat göster· 
di. Fransızlar ana yurtlarını, 
Fransız varlığına ve istiklaline 
susamıf asırlık d'' manlarma 
kal'§• müdafaa ederken çözül· 
mü§ler, ciddi bir harp hevesi 
göstermemiflerdi. Halbuki eski 
müttefiklerine kal'§ı, neticesi 
mutlaka kendi aleyhlerine çaka· 
çak bir mücadelede birdenbire 
kahraman kesilmiflerdir. Cela· 
det gösteriyorlar, mukabil hü· 
cumlar yapıyorlar, bu~nlcü 
efendileri olan Almanlara ken· 
dilerini beğendinnege çalı§ıyor
lar. 

DoirU&u aranırsa bir Mne 
evvel §İmali Fran&ada ~ördüjü· 
müz manzara ile bugün Suriye· 
de hayretle seyrettiğimiz m<.ln• 
ura birbirine aykırı deiildir, 
aksine olarak birbirini tamam· 
layacak mahiyettedir. Her iki· 
sinde de fena bir tereddi iitida· 
dı kendini belli etmektedir. 
Fransız iradesi; Framız ordu
ıunu, Frama ana yurdunu ko· 
rumak için dÖYÜ§e sevketmeie 
kafi gelmemiJli, fakat Alman 
iradesinin tazyikı altında, Al· 
man menfaatlerini yerine ııetir· 
mek ve yannki Framız m9Qfa
atlerini çiğnemek için Frantız· 
ler normal Mll'ette dövü~k 
kudretini ıöıterjyorla.r. 

Suriyedeki mücadeleyi bir 
Ft-anıız • lnıiliz Ç81'1>1f1Pfı zan.. 
nehnek hata olur. Bu çarı>'!"'ll 
bir f.ranınz dthili herbinin bir 
aafhaandan ba§ka bir ~ de· 
iildir. Bunu, kar§l tarafta hür 
Fransızlar döviiftüiü İçin IÖy· 
1..-niyoruz. İtin auı aadece p 
dur ki Vfti'ye iıtica eden Fnn
sıı a.ğ tllJ'af unsurlan ~ vatan 
meselesinden evvel demokrasi· 
nin dünya yüzünde -ve Fransa• 
da ezı1mesi ve sağ tarafa ait ltir 
Franaaz: azlık idare&inin ietiWat 
yolilc tutunması metelesi vat• 
dsr. Bu bakımdan Alman,,a ile 
Vi§i anRndaki cephe birJiti 
derh&l ım çarpeınaku.dtr. Viıi 
Franaasınuı 51ıiryede bür f ran· 
sazlara ve f ngilizlere kar'§ı a. 
hmakıllı dövütmeeindeki ma
MYJ anlayabilmek için elki bil
diğimiz: (Fransa) kelimflliai ta
mamile hatır.dan 9*annalı ve 
cephe tCJldl eden kuVTetlerin 
Lava), Darlan gibi achunlarla 
parti ruhunu vatan ruhundan , 
daha üstün tutan bir takan aai. 
t.raf mensuplarmdan ibaret ol· 
duğunu gözönünde bulundar· 
malıyız. 

Sanatlar akademi
sinden mezun olanlar 

lıttadbul Guzel Sanathtr Aka· 
demisinden bu dens yılı sonunda, 
Mimari şubesinden 14, R~~ 
tırhee?nden 12, T"zym; Sanatbr · 
tubeııim:len de 25 talıcbe mezun 
o!mu~ur. 

Devlet konservatuarı 
mezunları 

Ankara Devlet Koneervatu.l• 
nnda im'tıbanlar bittmjş. tiyatro 
~'be.rinden e. müzik şuhelerın
Ccn de 7 talehe mezttn ohnustur. 
Tjyatro şu'b~i mezunları ~vlet 
Konscrvatuarı ıtatbikıa.t ~hnesi 
&tajiy-er ard~hğ ne. müzik me· 
:ıurrlan ıda R;yncticüm~ur filar
mon k orkestrasına tayin cdıl· 
mişterc:lir. 

RADYO 
[.PROGRAMI.] 

Bugünlüi pr-oeram 
7 .so Program ve memleket sa.at 

ayan, 7.83 Hafı! parçalar <Pi.) 
7 .45 Ajans haberleri, 8 Uvertür ve 
entennezzolar (Pl.), 8.30/S.t5 Evın 
saati. 

12.SO Program ve memleket ~t 
ayan. 12.33 Oyun türkülerı, 12 t5 
A;ıans haberleri, 13 Karışık prog
ram (Pi.) 13.15 Saz semaileri, 
13.30/H Karışık programın deva· 
mı (.Pi.) 

ıs Pro;ram ve mem111kct sa.at 
ayan, 18.03 Fasıl sazı 18.30 Zıraat 
takvimi ve toprak mahsfilleri bor· 
sası, 18.40 Radyo Sving orkestrası, 
19 Konuşma {İktisat saati), 19.15 
Yeni film mftzikleri (Pl.) 19.30 
Memleket saat ayan ve Ajans ha
berleri, 19.45 Kl!slk program 20.15 
Radyo ~esı. 20.45 Saz eserleri, 
21 Konu.,cıma (Memleket postası), 

21.ıcı Tcmsll, 22 Radyo salon or
kestrası. 22.30 Memleket saat aya
n, .Ajans haberlen. 22.45 Radyo a
lon orkestrası programmm de\"&mı, 
23.15 Dans müziği (Pl.), 23.25/23.30 
Yarmkr program ve kapanq. 
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Serbest Kürsü: 

Eski bir İttihatcı 
içini döküyor 

Töbekô.r hırsızlardan Erkek Şehirden Akis!er: 

Ahmet le bir mülô.kat Ondüle mak. 
• 

Bir akşam girdiği evde karşısına çıkan bir Arap 

kadını Ahmedi hırsızlıktan vazgeçirmiş 

erı 

Bu işte yanan yalnız saçlar mı? 
j Yazan: Far 1 

Cı.-defl f15tanhul bayanları ondüles.i.z doğrusu acımamak da ı»" Merhum Mithat Paşa için yazılan 
yazılara cevap veriyor Erkek Ahmet.... Yanın asır 

evvel İ arrbul zabıtasını. mah· 

akıllı ısarmrşlardı. Çok ya~var· 
dım, hatta biraz da ağladım. 
Fakat, ıbu naz.ik mahl\ıkları, hele 
o kara bacıyı bir türlü yumuşattp 
kandıramadım. Nihayet bir ça· 
maşır ıpile kol ve bacaklarımdan 
sımsıkı bağlandım ve sırtüstü ye· 
re uzatıldım. 

mi kalacak? gelmedi. 

ı 7/6/0U to.rihli nushanuzda mer- rak fikAyetim iblldırmıştım Belkı kem el erini yıllarca uğraştıran, 
bwn l\lithrtt .ra.-:ıının o hı B. Ali hatırınızda.dır. Babanıulan bence da· yaptığı ıhırsr~lık vakalarile nice 
H~da.r'm bir )ıu.ı«ı çıktı. Bu ara- be. bUyUk inkılapçı olan mcrıhum En. nice -dosyalar clolduran bu kur· 
da gazete ıltuıııla1nnda da lithat ver ve Tala.t paşalar ıçln siz de naz ve yılmaz adam, ~mdi elini 
l'a.-;a hakkmdn blr ç.ok 3azılar in· aleyhte yazılar yazmıştınız ve buna ve eteğini her şeyden çekmi,, 
ti-:ar etti. karşı da size bır cevap yazmıştım. Karacaahmet semtinin tenha bir 

Eııki ittlhııçılardan bir :r.aa. da lşt.c şimdi fırsat d~tü, tekrar yaz. köşesine çekılmış, büyük bahç.c· 
ntt)rlıum Mlthat PBı,"\8.nın oğlu B. AJI mayı mtina.sıp gördüm. İnt!!a.nlar ev- 1i harap bir kulüıbeye simn~. tek 
H ıta.rs hit hen yaı:dığı bir ımf'k- vda iğneyi kendılerıne. sonra çuval· ba. ına ve sıkıcı lbj.r yalnızlıkla 
tupla bu ya.zıln.ra cıe\ap \ererek ıcı- diu başkasına. batırmalıdırlar kı acı. münzevı 'bir ömür üruyor. Ken· 
ni dokü~or. Biz de bu )a:u;}1 aynen smı anlıya.bilsinler. disinı kedi ya'Vrularıle. oyndrken 
t>lıtunlanmıza geçiri)oruz. İşte saym Bay Alı Haydar, baba- buldum Kendimi tanıttım, ziya · 

B. Ali Hıı;)dnra.: ruz ıçin yazılan yazılar mzc bugün ret makısadunı anlattım. 
nası1 acı gelmişse. sizin o çirkin ya· Evvela gözlerinin keskin ve 

17/6/9(1 tarihli Vatan gazetesınde zılarınız da bana öylece acı gelmıştl . hayretli ba.k.ışlaırını yüzümde 
merhum babanızı müdafaa maksa- Yalnız bunu söyleyim ki, merhwn gezdirerek lhir düşüncexe daldı. 
dile ce\'aben yaulığınız yazıyı goz. babanıza karşı ebedi bir lhilrmetım Ak ve uzun sakalını kalın ve uç· 
den geçırdım. vardır. çi.ınkU hızım takıp eyledıği· \arı küt parmaklarilc taTadı. ta· 

Sızı çok haklı gördUnı, çunkil mlz bUyük inkılAbın aıarı~ket noktası radı. Hiç üphe yok ki, nedame
m ıiıum babanız Türk tarilıındc yer babanuıdır. Sonra bu mkılAbı bız it· tin nemlend.trdiği g,özlcrini ka· 
almış bir şa:ruııyettır. Sonra. ben bu Uhatçılar, başta. merhum Enver ve padı. Ak 63Çlı basını salladı, sal· 
'Anı dünyadan aynlmı., kim.se.lerin TalAt paşalar olduğu halde tamam· ladı ve nihayet ağlar b ir sule 
leyhınde yazı yazılmasını doğru tadık ve sonra mtıleakıp inkı!Aplar mırıldandı : 

bulmam. yapıldı. Kımseyc dokunmayınız, ~ - Yalvar11ım size., l\ayatunı.n 
Yalnız benim de sizden hır .şikaye- min olun ki Bize de lhıç kimse do- kara sayfalarını aç.tınp yine yii· 

tım var: Epeyce zaman evvel (Tan) kunmaz. .zü.mü kızanttır:ma.yın. Ben, o acı 
gaz tesmde tarihI baZJ yazılar yaz- Namuslu eski lbır ıttıhatçı hatıraları zfhınimden kazı)'ln at· 

dt __ ~ğı~n~ı.z;;za~m~an=sızc==bi=r=m=-=ek=t=u=p=y=a.za=:c· ======B=. =B=ora=nkarabtıl====ut==- tım ve artık onları anlat:mak ~y· 
::;.:: le <iul'3Un, ha.tırlamağı bile wc; 

, ) sayacak kadar dürüst ve ta~lı bir 

l Zabıta ve Adliye Haberleri ~ hayata atıl.dun. Tam yirmi dQkuz 
, sene olu.yor ki. ara.dığınıız hırsız 

Erkek Abmet: ölmü , bütün ha-

K M •• k • •• Jd •• tıraları ela •bir daha tazelenme· ar 1 s ı u er re m 1 o uren mek üzere gd,mülmüftur. 

hk A ld Tamamı şahlandırmak ı~n 

Fazıl 7 seneye ma um o u :;-~ı!:O iç:a::~na~~~;~~; 
muhatatbımda tesirini göstereme· 
di. O, alıst:i;ı el.ürü t hayatın 
azim ve .imanile bİr ~ aöylc
mcmekte ~rar e.tti. Kcndt&inden 
şunu 1foa et!tim : 

Bundan on gün kadar evvel, 
Fatihte Avıkdede caddesinde Ge 
lembevi orta.mektebi önünde gÜ· 

pe-gündüz karıeı mükerre.m.i bt· 
yı ı.la vurarak .öl.clii~en Fa_z.l~n 
muhakeme6i dün ndicelenmıstır. 

Mahkeme ıfazttın suçunu eabit 
gorm~se d~ anaık badiıseıde b.rr 
ç.ok hafafletme ae'bepk::ri buhın· 
duğundan suçluyu 7 eene dört ay 
ağır hapse mah ôm etmifttir. 

Kafayı tütsüleyince 
kavgaya başlamtŞla1' 
C~al adında bic aclam, ya· 

oma hır ad.ad~m alara Kum· 
kapıd.U.i g.a.z.ınoya g.itm.i§lerdir. 
Fakat Cemalle ankad~ı faz.la ra· 
kı içımlş okiuklarından aarhoşlu
ğa ~amı~lar ve bu sırada Ce· 
malin atıka~ı okuyucu ktzlar· 
dan 'bırının istedıği §8r.kı.yı aöyle· 
meı;ini ıs~-

U-mn zamandanberi devam 
ed~n Mu afanın muhakemw 
diln birinci ağırcezada nihayete 
ermiştir. 

Miıtalaa mı lbiltli.ren Müd:dei
umumi muavini Ziya. Yaz.garı. 
Muıaafanın suç.unun sabit görül
düğünü söyledikten sonra suçlu· 
nwı Türk ceza ka11unwıun -435 
ve 49 7 inci. maddeler.ine göre ~
zalandırıKrı nı · temiştiT. Muha. 
~e ka.rıM verilmek üzere talik 
edilm~r. * Beyazıt merkez.inde neza· 
rethancdc ıbulunan Ahmet yine 
a.yni yerde hulunan Sahrinin ce· 
binden biçimine getirip hir Lira· 
smı - çalmı~tır. Sabri yakalanarak 
A'.clliyeye verilmiş "'C dün Sul· 
tana!'A.11ct üçüncü ~tll cezada 
aor~u yapıldıktan aonra tevkif 
olun:rn uŞ\.ır. 

- Mademki hat1TI1larının ta· 
zelenmesıni isteani.yorcsun, dedim. 
Bunu :takdirle karşılıyorum. Fa· 
kat, eni iıımızlr. tan vazgeçiren 
sebebi ol"Sun eöyle · bana. Bu da, 
bir çoklarına ibretii bir ders le • 
kil ~tmek .it.ı'barile faydalı olur. 

Derhal gev~i • .g.j,ilümsedi Vf': 

- Qo'.k tuhaf bir tesadüfün 
eşeridir lbu. -dedi, enclerce SÜ.· 

ren çalışmanın ve hap!Ste kal· 
manın tesirlerile o raJarda VÜ· 
cudiım çok ~pranm ya§ım da 
bir hayli art.mı_ ı. Çok yorucu ve 
üzücü işlere el uzatmakitan kaçı· 
n~or, !hele tutulup kıodese düs· 
mekten pek çekiniyordum. Sö· 
zün kMı sı kazasız, ıbelflsız iş arı• 

Erke:khğime ve gözü pekliği· 
me rağmen 'beni tutmak ve eli a 
yağ• bağlı bir esir vaziyetine '5ok· 
mak •marifetini gıösteren bu ka· 
dınlardan hiç ibir.i, ba a ,kara ba. 
cı olmak üz~e. Kadıköyüne ve 
ya İbrahim mahallesine kadar 
gidip beni teslim etmek için bir 
polis çağırmak, gecenin karan.lı· 

!!!!::i=dlc:!::±:!I ğında yola çıkmak cesaretini 
. . . . 

1 

gösteremiyorlardı. Başımın ucun. 
yor, şelmn polıs ve bekç.ı ı kıt d . · U · · ı· ...... ~n;.., ... r görü-.. d a suur sınır 1 .,...._ v"' • 
kıyı .ve k~esmde dola§lyoT um. fiÜyı0r. fakat, bir türlü karar ve· 

Btr . gece, Aclhademdew ço~· rdmİyor ve acı acı dü~ünüyorl.tr· 
t~~erı şa.vullayıp kolladıg,m bıT dı. Bu vaziyet beni loiraz ümit
ko~e .,ı>Gk~ld~. d~ap1;6l~I ray· lendirmisti ıKurtu}u!I imkanı YÜ' 
ml!_n~u.gumk la, en ı e~.ı~ıln" .~ı· reğimde. belirmi;:.t. 
ıı gıoı o ayca ·ve guru tusuzce T d Lacı kalfa hır· 

- • .d \d rL..- b l arn '<> C'Slla a ıo 
~ç.t~. ıç~r7e .,~ 1~. d 1 u • çın bir 6esle: 

ugum .. 2- a arı ırer ırer o ~· _ Ben bir çare buldum ayo. 
trm. Yuk, ıdoli,ip ve sandık, sepet d' h -'- d B al du"c:manı 

.. d ki d V l'h ıye ay111.ır ı. u ın ,. 
n~k-gorıh uf~if 'Y,__

0_da ı~. b 'e ı.~'11 habisi kuyuya sarkıtalım ve sa· 
yu te a , paıuı a a.gır n wıy- L-b k -d 'rın' de bırakalım. 
ı . ki d B" k oa a a ar su l,.-
ı eşya ara a ım. ır ısmını Sa:bahleyin gı.der ıpol\şe haber ve. 
koynı.:tma 'Sakladım, hır tkısmll'lı 
da elime geçen bir yatak çarşa· 
fma sardım ve sırtladım. Merdi· 
venleri bir 8ansar sessizliğ.ile in· 
diın, ısdkak ıkap16ının yanına gel· 
dim. U8Ulcacık kapııYı açıp sa· 
vu mak, ertesi gun eşyaları salip 
paralara kavuemak vardı ya ..• 
1 te ıbunu ryapatmadım. Sokak ka
pı ının arkasındaki rafta dıziü 
duran yepyeni iskaııpin}r.;r, gıcı: 
gıcır fotinler birden tamaıını 
gev etti, taşlıkta duran rycmek 
masas~nın ımusam'ba örtüsünü 
çektim, ayakka'bıiarı ortasına j5. 

tifledim, yazma mendilimle .bağ· 
lıyarak cLört ucunu boğazladım 
ve iki yii'kü de 61rtladım. Fakat, 
ileri b.ir acl.ım bile atamadım. 

Kapt birden açıldı, elinde de

n}İT ve iri b.ir ocak ıma.şası -bulu· 
nan zebelli ıgj\>j iriyarı bir arap 
bacısı yakatma nldı. Tam o es· 
nada gerlmden e ferya tlar bii§
ladı. Koltuğu:mdakj &aldınnayı, 
korkutmak için olsun, çek.ip sal
la.maya fırsat bile bulamadım. 
Çünkü merdivenden birbiri ardı· 
na inen iıç kaıdın da üzerime a· 
tılmış ve heyecandan hü bütün 
kuvv~t\enen kollarile iben.i adam· 

ririz. 
O anda kurşunla vurulmuş gi· 

bi sar ıldım. Gözler.im karardı, 
yüreğim helecanlandı. Yine baş 
ladım ağlamağa ve yalvarmağa .• 
Nihayet, içler.inden birinin gelir· 
diği koca bir kangal ipj sağdılar, 
bir ucunu koltukatıanm.dan do· 
la~tırarak vücudümü sardılar ve 
tam en emin üzerine ilmiği bu· 
tıla.r. Arınk \kuyuya ind.irilıyor, 
ümitsizlık içinde kıvranarak ara· 
bm yukarıdan .gelen ıaesini dinli· 
yordum. 

- Sakın asılıp çıkayım deme 
ha .• İpin ucunu bir dala oağlıyo· 
rurn ... Düşer ve eeber.irsin ... 

Geceyi, bir hayli atı yutarak 
geçirdım ve tahmjn eder.siniz ki 
çok azap ve ıstırap çektim. Sa· 
bahleyin kuyudan çıkarıldığım 
zaman. yalnız vtioudümdeki pas· 
\anmı~ kirler değil, yüreğimdeki 
hnsızlık illerj l>ıle .temizlenmişti. 
İ te, o günden sonra hırsızlığa 
t.övıbe eıLtim ve dürüst ıinsanlar a.· 
rasına :ben de girdim. 

Kadınlar gözy~larıma, bitkin 
ve bez:gin ıhaHme acımış ve euçu• 
mu !bağ_ışlamışlardı. 

M. R. 

Kız hu iBteğj reddedince de:: 
adam kalkıp kızın yüzüne bir tıo· 
kat atım ve ortalık karşnıştır. 
Bu eırada ~~nı ayı.rmak İs· 
teyen Cemali gazinoya gelen po
lisler yakalamışlar ve Cemalin 
ati.ıtad~ı .ise kaçı.p gıtm' ar. 

* Kadıköyünde, Kurbağalı· 
derede oturan Mehmet oğlu 1 4 
yA§ında Behlül, inekç.i Mehmede 
ait olan sebze yüklü aralba üze· 
rine çıkmıştıı-. Behlül muvazene· 
ıı.ini kay.be.ttlğinden dÜ§mÜ§ ve 
muhtelıf yerlerinden ağır surette 
yaralanmıştır. Yaralı ıhaırtaneyc 
:k:aldırıl,nı§tır. 
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1 DOKTORUNU< DiYOR Ki: ı~ı 

Fakat Cemal sarhoş olduğun· 
dan polislere hakaret ctm~ ve 
mahkemeye verilmiştir. 

Ev sahibinin 365 lirasile 
yüzüğünü çalıp ka~ış 
Ü6küdarda Sul.tanıtcp,.de Ay§e 

adıooa bır kadının evinde. k.iracı 
bulunan Mu tafa, 'bir gece kadı· 
nın oturduğu tarafa girmek .için 
kapının 'kili9ıni kum ve bu va-· 
Lı} et ıizerıne bağırmağa lba§Ut• 
yan A"i enin üzerine saldırmıştır. 
Mustafa Aysen.ın susmasını temin 
ıçın kadının {:zına yor~an uka~ 
mıştır. Bundan flOnra Mu&afa ka. 
dının. iç..ınde 365 !hası ve bir 
yuzı.ik bulunan keeesini alıp kaç· 
mış.br. 

HERGONc BİR FIKRA _j 
Ben de şaştım 

Abdülmecit devrinde mu&a• 

biplerden Ragap Ağa iı.minde 
okuyup )'azmaktan mabrum 
biri vardı. Abdülmecit bir a· 
ralık bu adamı vezir payesile 
bir viliyete tayin etti. 

Cahil Ragıp, vazifesine ha· 
rekettcn evvel eski sadrıazam· 
lardan Husrev Paıanın yalısı· 
na da uğradı. Pa§a, bık mu· 
sahibi, vezir olduğunu işitme· 
mi§ Eribi gülerek: 

- Buyurunu:ı: Ragap Ağa 
hazretleri, diye karııladı. 

Kibirli ağ aklınca ihtiyar 
ve.ı.iri mahcup etmek için: 

* Beyoğlunda imam sokağın
da, Çağlayan gazinosuna eğlen
mek .için giden §Oför Kadri ile 
allkada.ı Sabahattin bir müddet 
otul'C!ukıtan onra gazinodan çık· 
mak istemişlc.rdır. Yalnız: bu es· 
na<ia iki arkadaş heeabı sen ve· 
reıcek,ein, b=ı vercceğ.tm diye 
ka~ay.a tutu§Inll-şlar ve Sabahat· 
tin eline geçirdiği bir çcl<lçıe 
Kad.riy.i başından yaralan;~tır. 
Lki kavgacı ya'kala.n,mışlardır. * Beyoğıunda, Sakızağacında 
oturan Aloko oğlu 60 ya lannda 
Oranye dün Köprünün vapur is· 
kclclerinde d.olaşnken denize 
dü müştür. 

Ihtlyar ettaft.an yetişenler ta· 
rafmda.n kuntarılm!§ ve ıııMıi İm· 
dat otıomo'bili jle Sürpagop has· 
tanesrne kaldınlmıştır. 

Hasan dayr a.tınr durdurdu: 
- Oğul biraz diıılenellm. Dedi. 
Yüksek bir tepcnın Ustlindeydik. 

Bulunduğumuz yerde bir ağaç vardı, 
eski bir meşe ağacı. Tepenin bır ya· 
nında gözlcnn bakmaktan yonıldı.ığu 
ufuklara. kadar zıncirleme 'buluUara 
saplanmış dağlar, diğer yanlarda yer 
y<ır kızarın~ sararmış dllzlUlder ve 
dalgalanan yeşıl ekin denizleri ... 
Atımdan indım. Hasan dayının ya· 

nma. oturdum. DalgındL Gözleri bi· 
raz Uerdeki lbir tümseğe, bir toprak 
yığınına sapln.nmıştı. Bir toprak yı
ğınr, gclınclklerlc kızıllS-iffiv;ı, papat· 
yalarla sararmış bir toprak yığmı .. 
Garip lblr mezarcık! 

Dedi ki: 
- lşt.c, :Mcm!Şn mezarı .. 
Vo 60rma.nıa meydan vermeden de· 

vam etti. 

Böbrek düşüklüğünün sebebi 
Böbmklerin. iç.inde bulmıdukJarı ı şa.ğı a doğru çekil\' ka~duma 'Bj da.· ı su toplann ıı;ı •• gibi ha.11,.r, böbrek 

yma, Jıeıf tanl tan kapalı blr halde ha nı aittırı ı d~klllk.\ruinin mllhiıq &ebepleri o-
dağHdlr. Bu yuvanuı gobete doğnı 86.,z.ı lıı:.anların y&Mtılışları b2'1o· 1 bilfrler.ı 
ola.11 tu h He alt tJ\Mfı açlktlr. O- nunrus .. az.u. düşlikluklerlne, bllh \ il<'MdiJn :u\)'rl' "'d iç aztt5rruı1' et
~ lçinıllr kt böbrekh!ır wıcaJd bu oobrek ditşllklllğune, a.naıtan doğma. r.ıılındakl yaf kilt!P.J.er~ az olma
istiluilmet.ıerde yerlerini t.cbdll edip bir l.5tlda,d. nıe\.·c.-u1 bulunduğu görül. M da oob~ dti~UkJillde:r'lnln diğer 

döş.ük.lli n~.aıblllrlt>.r. Böhre~ dil· mektedlr. Foıkat bu hal rrndirdlr. blc ~hebld~. 
şliklllkleri oldok911ı çok gorüll".n a- Böbt-ek.lmin dU.,Uklülderi, a.nada,n ~ ~ 106 kalça teşek· 
~-Yaşın ·uı cwln bu- iş- dnğmB( değil. ~8ı ziyade sonradan ktllleri erkeklerinkinden oldukça 
~ büyük bir tosiri vardtr, En dya.- olma bir takım tıebepleriQI teslrl al· farklıdır. Fazla olara.k kıuhnla.rda. 

lhı 20 - 40 Ya.şlanı 8,.rBSmd&~ olıır. Er· tmdıı: husulh #llrl(jl°• Meslekleri ve gehdiklerden M>nra, rahim az ı. 
kekle.rdqn fazla kadrnlattta. gi>rillür. 88.na.tb~ i<·rfn çok aya.ktaı dumuık manda bQşa.lıp kımn hoşluğuı .içtnd&-

Dliştiklağe uS"ranıalO itibarile sağ mecburil önde o4an bazı inııanlann ki yiikselc urı.)ik blrd~bire zail o
ve so~ bötır~ ~oda. fari<: ,... böhreık düşükl.Uklerine lıı11da.t ka· Junca. bi>brek ,.ef dl er au.nm yer1e
drr. höbrek soldakinden daha faz ~ı soylcnllmiştir• rint dtj;•lştlrI~ aşağıya. doğnı kaıY· 

ıa, tfüşüklliğa uğramak l tidad.md&· Bir kal'l&ı eseri olarak: kal!:.al.ar İl· maJarı da. daha ziya.de kola6la.,rnı, o.. 
rı;ft.Arfı ~n..:.dakl böb .,;.ı _ _._ .. ~ uırlnel \.ılk4 olan ':İddetll d. arbcler \e 

dır. ~·~- °""' , ~t.· ) ...... ...., Y8ı düşmeler, böhmk dlişıikllikl,erlne lur. Bundan dolayıdır ki, bebrek dii· 
tutan y lar, sola nazaran.ı biraz da- yol açaJllHrJer. Bazı hao;talıklar dola- şükltiklerii1e kadmlardal erkddıcrden 
ha. G6'ld<~ • !Jddl fttbaıikı har ~ ile böhreklmn bıiyümelll, a.ğır- fazl tMadltf olımmektatdrr. 
eakların ğcıı.ki kısmıJarı boöttğf a.. ıa,şmaıu, i~rfn<le ıa,, ntihapl n:ra Dr. NUR! ERGE~'E 

HİKAYE 
yaralılar arasında bizim köyden o
lanlar da bulundu. Bunlar Meım~ 
bir Bl'Blan gibi dövüştüğUnU, hücum· 
larda, ileri atılmakta arkada.şlarlle 

yarış ettiğini, lkahramanlıklarmı, ya.. 
ra.rlıklarmı anlata. anlata bltıremez
Jerdı. 

Muharebe bıttl. Koylerlmizc dôn· 
dUk. Mem~ köye blra.z seç geldi. De· 
11 sıbıydl. Bana.: 

MEMİŞ 
--Yazan:~ 
SemaSa~ı 

Çok geçmedi. Blzım köye on sa.at 

kadar uzak olan bır köyUmU.zlhı duş. 

nıe.n eline geçliğini duyduk. Harp 

tekrar mı ba.şlamıştı? Memiş bir ak
şam üstU yanrma sokuldu. Çok heyc
canir idi: 

- Baba, ba.ba ben gidıyorunı. Bu 

1 Wı, cephane clağıtıyorlarmrş. ?riilloU 
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kurt.arnuı.k iGln yeni, b~k bır ordu 
kuruluyonnu~. Bu zab!Uerı ışt.e bun
ları yapanlar, dUşUnenler gondermış. 

Memlş, yine gitti. Uzun müddet 
bir haber alamadık. Sonra ibır gUn 
onun milU çetelerden bırıne baş ol· 
duğunu duyduk. İşler bıraz ters gı
bı gorllnUyordu. Dii~anın ilerle· 
dığini duyuyorduk. Düşman yaldaşı· 
yordu. Ben köyümü bırakamazdım 
ama çocukla.nmr. gelinimi seriye 
yollamak istiyordum. Buna da vakit 
ve imklı.n kiı.lmadı. 

Çevre dağlarda s ilah çatırdıları i· 

Bak düşündüğü şeye diyecek· 8.u ay... 8y 
siniz? Fakat iş bıldiğiniz gibi de- Evet bu zavallı berber bır e 
ğil. daha, makinesı mühürlenınce) , 

İatanbul bayanları ondülesiz kadar o canım ipek 5Clçla;l~ ~
kalamtyorlar. Berberler ondüle l nayaca:k. onları kıvırmak çın rıı 
makin~si:r; kazanamıyorlar. Bele- 1 hşacak ve nihayet bir a); son e 
di~e ondüle makinesiz ıkazanç en büyük zevki olan kadıı f1'~: 1 
t.e:.-rıin edemiyor. Fakat bı.itün oynamaktan mahrum ed ... e 
buntara rağmen ondüJe makine· Zavallı beı<ber.. ... sel-
leri kal.dırıhyor. * 

Berberlerin iddiaları ho§. Zavallı kadıı\. . ... ıi· 
Belediyenin müdafaası daha E.vet ben !}imdi ibcl1ber4en 6116 

hoş. ya.de saçını kıvırtamıyan. tut! 

Kadınların ondüles.iz kalma- d~~kü~~ ~adına acıy.or~· B~1.,. 
lan hepsinden dahd boş. ... guzeHıgınL, saçına verd1gı 5'lr' * rımla, yüzüne, dudak{arına l 1 

d. k" d··~·· .ı. ·ı l · eden za"8 
Kaza yap yor ıye ma ·ıne ce· ugu ıogya lC emm 

zalandırılır mı? CÜye kendi ken· kadına .- . ef' 
dine soran her.her yine kendj Beyoğlunda ıtenıdığım hır dı· 
kendine ~evap veriyor : berin önünden ge9Crken ~or' 

- ıBe}ediye -bu ..• Ceza.landıra. ğım bir kadma rastladım. 
bilir. Bilrmez misiniL, bundan bir dum: 
kaç sene evvel Belediye yine - Ne yapacaksımz.'? 
böyle ~ah bini cezalandıracağı Neyi, d.iy~ sormasını 
yerde makineyi cezalandırma sis· dnn. Fakat nekadar 
temini taı'bik etmi., ve muvaffak şım ... -
da olmamış değildi. O, ımeğer benden 

- Hatırlıyamadım. diye sor• bunun ha.berini almıs. l 

d bir kar kilo zayıflam 'h ~ 51> um. >" 

Açıkgöz br:ther cevap verd1. PüT'Rid.cl.et gözlerin.de ....., 
- Nasıl !hatıırlıyaımazsınız ba· §i~dde.ri çaktt: ya• 

yını. G'"arajlarda hapsolan oto· - Yanarsa benim saçını r0f' 

b .. l nacak • .Beledıyeye ne olıl~L•f us er... 11" 

Evet, tıpkı c;abahlan erken· mu..::i Ben kendimi bilmez. k• 
den ötüp sahihini uyandırdığı ka.dın değilim. Gidip acentl öf!ll• 
irin cezasını kdlesile ödeyen ho· faların, berhu yamaklanıun . 
"T" ... ftınıal•' 
roz gibi. Önüne oturttuğu baya· ne oturup da saçımı kı.Vlı.....,·ıal .. 
nın saçını kavurduğu .için miıhür· Ben berıbenmde.n memn~~~~el' 
len'p j!!leyemiyen zavallı maki· Doktıor gibi adam... ~. ÇS' 
neler. makincs.i. ba ında çal~r g;ibı bt.S' 

- f.ıvet, dedim. Bdedrye hak. lışıy.or. Bekdiye gıtsin de 'fa el· 
tııl., asıl aizi cezalandırmalı: Şık. kal~ekı pennanantçılan ııııerı 
zarif, jnce, yeni yıkanmış pırıl pı. sm- '/~· 
rıl saçlı bayanı önünüzdeki ıtı· Ne ya..pabm, ikurunun 
komltz,)'e oturtup dakikalarca saç nıı:ı:_da ya!\ ıda yanar, decl.i:ın· S1'' 
!ar.ile oynayaaınız. SonTa bir de Kızdı ~ aelimlamadan a, 
ipin ucunu kaçırıp. dakikavı şa· lı.p gitti. 
mp o camın sax!,arı ıkavurası· Düşündüm: J 

nn.: ... Sizin cezanız idamdır, de· Ne berber zavafü, ne ·~e ,,. 
dim. zavalh. ne u, ne bu •.• Bu ı.stÔ r 

Berberle pek ar\la amadlk.- aıl zavallı, bu kadının ~rl1' 
An~ma_ğık ama onun haline dedim. Faruk F~ 

De ·zyollart idaresinin 
dikkat nazarına 

Üniversite talebesinden ikı 
genç dün matbaamıza gelerek 
dediler iki: 

Bugün Ka.diköyüncleın gelirken 
e Ueri.miz.dck4 pa:so lar lıa tal ebe bi
leti almak istediğimiz vakiıt giş.e 
elen. 15 hazir;n tarihli mühür o\ .. 
madığı iç.in 'bilet VCl'medilcr. İs
kele b~emuru obın gözlüklü 
Utta giderek. vaziyeti anlattık ve 
decHk ki: 

- Bu sene mektepler erken 
tetil okluğu iç.in haziran devrw 
miihürüne lüzum oDmadığı evvel· 
ce gazetelerle ilan edihn~. Bi_z 
de onu nazarı itibara alarak mu· 
hürlet>medik, bugünlük müsaarie 
erlin de mektebe kadar gidip 
miihürleteLim. 

Ba§ltlemur b.i.ziırı bu sözleri~ 
m'İ2:e koa:rşı: 

- Hayır diyw!. cevap verdi ve 
ilave et.ti: 

- Biz amirlerimizden aldığı· 
mri emri 'harfi 'harf.ine tatbik ede. 
r.iz. opla.nn sözünden çı:kamayız. 

Biz .de cevap olarak, kırtasiyc-
cHiğin bu kadar fena ıbir şekün: 
gö?'ciüğünüz ve mantığınız bunu 
fena olarak kcıb\lf ettiği ha~ sız 
y.ine nasıl buna rıza ,gösterebiliw 
y.orsunuz i' Hoş tıizi de haksız 

l 
la.şaraka.: 

- Ağam, bugün gelmlycceıtrerm~ 
ama, hani basma.er Artin yok mu ? 
Bu hınzır herif yarın koyU boş ibu-
lacaıklannı' düşmana .haber vermiş. 

Çıldmıcak gibi oldum. Böyle bır 

hıyaneti hiç düşllnmemlştiın. Koy\ln 

l. 1 d w ·ı · .. l 'L:- ııhtıı' outmuyor ~ a. oy e DJ,l. 11e 
yelle yetiş.ıni-mniz ki amir1~11ııı 
dese 2,.TIU y~acak, ımıntıS1 
yürütemiye~'kalniz. . . 0eo 

Ba.şmemur bu sözlerlJ1'1ı.ı 
e.inirlendi ve: h.11' 

- Vay, de;vılet memuruna 
kuet. •. . dedi. . \ e 

Bir ıki vapur böy!ecc g.ıUJ. pı· 
biz diğer hır ç.<Ykları gibi ta'ltl 

let alarak Köprüye geldik. ..ıı 
ih' tY Pasomuz her yerde m~ ıJ ı.11· 

olarak geç.iyoT, hatta Denıı,YC 
rınm Köprü gi§ıesinde bile. " 

Okuyucularımızın bu şikaY';ıı 
ni cünledikten sonra lşleıane -ı)Y'e 
dürılüğüne telefon ede.rek "'~. p'' 
ti inceledik işletme müdil~U tı.ıı 
solar hakkında bize şu .ıza 
verdi: 

«- Pasolar miıhiırsiız. ol11r" 
geçmektedir. Bugün geçtiği gel' 
yarın da, öbür gün de _g~~~ ~· 
tir. Bu husustaki emir butun 
kdelere veırilrniştir. 'l> 15' 

Şimdi soruyoruz? Kadıko)' ıı 
kel~ . başmemuru . amiri~~ 
emrrlerınc bu kadar Tlayetk~r 0• 

memursa, pasoların mühürııuı e 
lara.k geçe_!?e.ğine dair kend~ 
verilen cmTe neden itaat c:tıı' 
miştir? ' / 
2 

HERGON-1 
l_siR YEMEK.,.) 

Yufkalı ciğer sarrrı891 

Y fkal ·~ tııl u ı cıger sarması 

sıcak günlerde hem hafif ııc:~ 
de ucu:ı: bir baş yemek otııb , 
lir. Ak ve kara iki§er tane.~. 
zu ciğerini bir tane kuzu gof11 
leğile birlikte kıyma malc~n~ 
sinden geçirip bir tavada b":!, 
börttürünüz. Üzerine bir 1'1"' 

"'' ve katığı tuz, yarım kahve , 
§ığı bahar ve üç yemek kB§J1~ 
dövülmüş kalete $el"J>iniz- "'rı 
tane de yumurta kırdıkları ti' 
ra iyice mıncı.klayınız. - Şevketlü padi§ahımız ge· 

çeıde bir aralık seni vezir 
yaptım, artık pa§A oldun de· 
mesin mi pqam. Bilseniz: ne
kadar aevindim ve §8.fbm ••• 
dedi. 

- Orw. da.ha ufakken yanıma al

mıştmı. Yedı yaşında kttnsebiZ kal
m"i'ftı. Bana iyı .ııır oğul gibi y{ır ol· 
du. Yardımcı oldu. Yılla.ı· çabuk ge
çiyor. Cihan harbınde cepheye, cenk· 
!eşmeye beraber gittik. Beni yaşlı 

dıye genye ayırdılar. önce gerıdcn 
cepheye erzak, ceph:ıno taşıdım. Son· 
ra hastah!lllclerde çalıştım. Gelen 

- Baba, anla.yamıyorum, bir fJCY 
anlayamıyorum. Bız d~anı lher 
cephede sUrdUk. Kıyılarda. denize 
döktük. !Akln lstanbuldan geçerken 
gördUm. Orada bunlar ellerini, kol· 
larını sallıyarak ıstedikJcrl gibi d°" 
!aşıyorlar. 

ônUndeki geniş alana bır zabıt, on 
ka.dar nd'er a.t üstUnde girdıler. Bu 
zabıtin ya.nmda. bır de ewil vardı 

Bu Artindi. Atlardan indılcr. Etrafı 
gôzlerlle .şöyle bir taradılar, kestller. 
Neferler ttl:f'eklerl ellerinde, köylUlc· 
rin g(ıya gözlerıni yıldırmaya çalışır 
gibi etrafa ııçıklılar. Artın hindi gıbi 
kaba.rmr.ş. onilmllzıde dolıı.şmağa b~

la.dı. Sanki bızım köyden değilmiş. 

&aJıkl bizim cluneğimızi yememiş gı· 
bl bir tavır, bir çalını. YtlkSekten 
bakışlar. Hele benim <ônümden geçer. 
kcın aldığı alaylı tavır .. Tepem kızdı. 

Sinirlenm alev içinde kaldı. Kendimi 
tuta.madrm. atrldun llcrl, tıer şeyi u
nuttum. Yal<aııına. yapıştım bu he.n-

ça.pra.şık iş nedır anlryamıyonım. DU .şıtıliyordu. O\'aların ucunda.ki köy. fın- Kafasına 'bir yumruk vurarak, 
zelmell bunlar. Hanı harp bitmişti. lerdo yangın dumanları görUnUyordÜ. yere devirdim ve haykırdım. 
Düşmanın tekrar köylerimize saldır· Çekilmek ıçin kararl~tınla.n günden - Alçak. seni bu koy, bu toprak. 
masr :ne oluyor? bir gün evvel köylimUze girdiler. Bir bu koyltl yıllardanberi bunun için mi 

Bir yaprak yufkayı seki~ 
bölünüz. Her parçasına ik~e 
yemek ka§ığı iç koydu"t~r. 
aonra güzelce sarınız ve ~~· 
bir tepsi içinde orta barat 

1 

bir fınna salınız. Sarmalar yı.• 
ğını koyuverin yufkalar peJtl• 
bele§tikten ı;onra fırından çe• 
kiniz, hemen aofraya koY!1 
afiyetle yiyiniz:. Mah:r ~aı,ıa 

- Yal ... Öyle mi asa haz
retleri. vah vah... Bu iıe doi• 
ruau ben de falbm ağa haz· 
retleri. •• 

Nakil Amca 

Zavallı Memış, olttna bitene akıl 
erdıremıyor. :Mütarckn ~lerinı bilmi
yordu. Vaziyetı, işlen anlatmak ıçin 

uğr~ ... 

Öğle UstU kalpaklı zabitler gelmiş akşam üstü idı. Hiç unutmam. Ha· besledi. Haydut cevap versene ..• Ço-
ı . köyUmllze Eli silah tutan kl.iylüleı-1 va. buluUu, .güneş kapalı, gamli ıblr ı cuğum da bu ıhcrıfln boğazına. sarıl· 

düşmanla dovU~eğo ı;ağımuşlar. Si. ak~ Ustu. Emine Bacı yanıma yak 1 m~u. .(Arkaıı yarın) 
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Onuncu yıl af kanununun 
tadili encümende reddedildi 

Bu teklif bugünlerde meclis 
umumi heyetinde görüşülecek 

"·Ankara, 19 (Telefonla) -ı zan altında oldukıları için vazife
(ruriyetin 1 O uncu yıldönümü ye alınmayan memurlardan iste
ııo ilYtsile affedilen bir çok suç· xenlerin muhakemelerinin görül
• arla beraber z.aın altında bulu-1 mesini doğru bulmuş ve Meclis 
~nların da dava.lan görülmemiş, riyasetine bir kanun layihası ver-
~kat b . . u hal, haklı olduklarını mıştır. . 
cq~ınin d b' -ı. d l Adliye enciımenine havale edı en ır ~ vatan aş a- - • • . dd 
'il. tk len bu ıayiha encümence re e-

da ıı9 
1 yellerini mu.ci~ 0!.duğun- dilmiştir. Maamafıh layiha Mec

~· ~. f!. mebusu Lutfı Goren bu lis umumi heyetı tarafından bu· 
~: •• tadilinı teklif edere,k günlerde goruşulecektır. 
~ 

lürk ~Aman 
anlaşması 

Ve lngilizler 
'll- (Ba§ı ı int'lde) */*/ 

tcet e kani bulunmaktadır. Al· 
<tııva 

i •U talepleri, iki memleket 
ha.Ilı icnp eden meseleler 

dostane bir tarzda fikir 
.:ceğinl gösteren hükme isti. 

\. 
•ürecektir. 
.nkarıı. muahedesi, Al· 
')'etler Bırl!ğl karşısın-

.er! ile de mUnascbettar 
dır. Bu sabahki gazeteler 

~ıı · da dolaşan ve henUz teyld 
~ 1'11cınış bulunan 'bazı şayiaları bU· 

başlıklar alllnda neşretrnektedir
~-o· Bu şayialara göre, Almanya ile 
~anya, Sovyet Rusyaya taarruz 

ek Uzere bulunuyorlar. HattA bir 
"&Yete göre bu taarruz şimdiden 
e·arnış bulunmaktadır. 
•r Alman • Sovyet harbini mUm· 

:ı C'ören noktaı nazara göre Al· 
• Türk muahedesi Balkanlarda-

.\lınan cenahını .himayeye matuf 
~ llevı setir hareketı teşkll etmek· 
ır. Nıteklm Moskovaya karşı ya· 

~ik harbin gayesi de İngiltereyc 
ti 1 taarruza. teşebbüs etmeden ev-

.\lınan crdulannı şarktan gelebl· 
ı:k lchlıkeyc kanJı masun bir vazi
tıı SOkmakt.Jr. Moskova'ya karşı 

'i ' ıı.Ynı zamanda, Avrupadaki ve 
1: kıtalardakl koml\nlst aleyhtarı. 

l\,'tı IU.cr'e bağlıyabllecek ve yeni nl-
llı' ıstınaden kurulacak Avrupa 

or tıııun teessUsUnU kolaylaştıracak 
~hareket olBl'ak telll.kkl edilmekte-

> ~ler ta.raftan g4zetcler. bir Sov· 
'ı.r • Alman harbi 'hakkındaki şa)ia.. 

ın l 
~' ngntereye karşı yapılacak ta. 
bıe.:-ıu gizlemeye matuf bir hile ola
~ l!g-ını de hatırlatmaktadırlar. 
" dan başka Kremlln'in, Sovyetle
>.~lraı ve iktısadi menbalarının 
~ıt<ı lllar ta.rafından bir dereceye 
" r kontroıu hakkında llerl sUrU
lrıı taıepleri prensip itibarile daha 

C! dıden kabul etmiş olması lhtlma.
'r e nazarı dikkate alınmaktadır. 

'-: 
11'1ıeıı·in dıplomatlk muharriri şun-

1 Yaı:ınakladır: 
~'l'tırkler, Almanların iddiaları kar• 
it llda. büyük bir mukavemet gös· 
~::nişler ve Almanlar bUtlin istedik· 
~rnı elde cdemem~lerdlr. Fakat 
~~'11ık1ı istişarelerde bulunulacağı 
ltr lttnaakı hUkllm, Almanların dl· 
~~~aı:ı tavizler elde etmcğc çalışa.• 
!l l'lnı göstermektedir. 

~'l' tınun1a beraber Türklerin İngllte. 
1it~ karşı haltı hareketleri dUrUst· 
~a U nıuhafaza etmektedir. Lon· 
\\'. 'I'ürk ordusunun, Almanlarm 
~· ltıye<len asker veyahut mUhinı 
bit ıttal'da sMı ajanlar geçirmek gibi 
~tt te\lebbWıierlne muUaka rnukavc· 
et edeceğinden şüphe etmemekle· 

1
: .\lınan ıpropagandası ta.blatılc, 
trıualı.edenln imzalanmasını O.Za.· 

()derecede istismar edecektir. 
ı~ily Herıı,ld gazetesi de Alman• 
l..,~ Türklerden diğer menfaatler 
~ili: 11.rınak hususunda. teşebbüse ge 
lııeı~klerıni tahmin ederek şöyle de· 

.,.leuır: 

tıııt'l'Urklerin muka.,·emeti, 1ngllizle· 
'taı &.skert muvaffakıyeUerinln dere 
~t ne göre ya kuvvetlenecek veya 
~ ıaYtnıya.caktır•> 

~ Vernon Bartlett. Ncws Chronlc· 
~lıetesinde şunları yazmaktadır: 

la tklerın Alman topraklannı isti· 
~tnek arzusunda olma.dıkları o 
~ açık bir hakikattir ki bu hu· 
bı.r ta bır beyanat neşretmenin hiç 
~! CheınrnıyeU :)'oktur. Bunun gıbı 
)~l'tıanyanın Türkıyt'ye hücum ctml· 
t~ eg.ine dair yaptığı \"aadln de bir 
;~rnlyetı yoktur. 

'tl 1 hükumetin, zuhur edecek me~ 
eletj 

~kı dostane bir tarzda görUşe-
~U erı hakkındaki vaade gelince· 
lı~ Charnberlaln ile Hltler arasında, 

Amerikada 
Robin Moor 

hadisesi 
(Ba~ı ı incide) -

yatlarına hitaben neşrc.l!tıği bir 
emriyemvide «hazır~ bulunma
larını bildrrm~. 

Harp filosu ihti)'atları henüz 
hizmete çağırılmamışlaTdır. Mü
rettebatın tem.iıü için de adam 
tedariki hususunda hır beyanna
me neşretmiştir. 

Bahriye Nazırı Albay Knox, 
geçen hafta a~akadarlara gön
derd1ği biz taımimde ticareti bah
riye subaylarının her an donan
mada fani hizmete çağrrılabile
ceklerini haber verımiştir. 

Amerika bozguncu unsurlara 

kar}ı tedbirler alacak 
Nevıyork, 1 9 (A.A.) - İti

mat edilir bir membadan öğre
ruldiğine göre, muha:cır sıfatile 
.ı_:\merikaya boııguncu unsurların 
gi:rmesine mani olmak üzere 1 
temmuzdan evvel muhacirlere 
karııı a•kı kontrol tedbirleri alı
nacaktlT. Bu işle meşgul olmak 
üzere Hariciye, Harbiye, Bahri
ye, Adliye ve Muhacirin nezaret
leri mümessillerinin j~tirakile bir 
heyet t~kil ı;_dilmes.i derpiş edil· 
mek.tccür. 

Küba fevkalade milli tehlike hali 
ilin edecek 

Havana, 19 (A.A.) - Küba 
ordu ~eflerile mebusan ve ayan 
meclis1er.i parti şefkrhlin • .B. Ba
ti!ıta'nm riyaaeti altında bir top• 
lant1 yaparak, Birleşik Amerika
da Ciimhurre.isi Roosevelt"in yap 
tığı gibi fev'.kalade milli tehlik e 
halini ilana karar vermeltı~ an
bean beklenmektedir. 

A rjantind e bir suikasd ıebekeai 

keıfolundu 

BuenosJAires, 19 (A.A.) -
Critica gazetesi diyor ki: 

Söylendiğine göre, sağ cenah 
fırkaları tarafından :hazırlanan 
bir auika3d keı:f:cdilmiş ve polie 
tah~ikatı bu suikasclde_, bazı as
kerlerin, mürtecilerin ve tanınmış 
fikir adamlıa11ının mct'haldar bu· 
lunduğunu göstcrmicttir. 

ıC.azete, bitaraflık maske~i a~
tında ıbir çok nazi ve naz.i taraf
tan n~rİyat yapıldığı nı v e bu 
suretle Azjantin • İ ngiliz dostlu· 
ğu arasında ve panamerika siya
setine kar§ı manialar kıonulmak 
i!!tenildiğine işaret wnektedir. 

Şilide «Garpta zafer» filminin 
cösterilmesi menedildi 

Santiago, 19 (A.A. ) - Şili 
füm sansür komisyonu Almanlar 
tarafından yapılan «Garpta za
fer» imılndeki filmin gösterilme. 
sini menetmiştir. Komi&yon aza
ları bu filmin uy.durma propa· 
ganda filmi olduğunu söylerniş
krdir. 

çok benzemektedir. 
Hitler, salahiyetiı Türk ve Alman 

murahhasları tarafından imzalanan 
bu kAğıUar orta şarkta.ki Ara.p dev
letlerinin Jngllizlere olan itimadını 
azaltmak gayesini istihdaf etmekte· 
dlr. 
Diğer taraftan, eğer Türkler Al· 

man kıtalarının kendi toprakların

dan .geçmcsıne mlisaade edecek ol· 
salardı Surıye muharebesi ehemmi· 
yetini kaybederdi. Fakat bu tehllkto 
varid görünmemektedir. 

Daily Mail gaztesi, şimdi Hltıerln 
Stalin tizerinde yuptığı tazyiki art
tırablleceğınl yazma.ktndır. Hltierln 
Stalin ıle bir anlaşmaya varmak hu· 
susundakl arzusu, her gtln biraz da
ha şl\phell ıgorUlmeğc başlanan bir 
arzudur. 

Qıt e tesır yapmak maksadlle Ml\· 
~ e lınzalanmış bulunan paçavraya 

~~============================= 
't.1-1. K. İstanbul Şubesi Başkanlığından: 
\o l - Kurumumuza lUzumlu olan Od mllyon aclet fitre zarfı için ev
l tice Bçılan münakasaya talıp çıkmadığından muhammen bedel <3500 ~ 
lray a. çıkanlarak zarflar )renklen ml\naknsnya konmuştur. 

'ı:ı 2 - MU:naka.sa. 23 mzlran 941 pazartesi günU saat 14 de şube blna
•da Yapılacaktır. 

bu 3 - MUna.ka.sa.ya ıglreceklerln kanunun ıt.arlf ettiği vesika ve 262 

llı~k Ura muvakkat teminat ile birlikte münakasa günü şubedeki ko· 
Yona müracaatları. •4.919~ 

TM'graf, · Tel'e'fOh · ve , Ajalı_s;'. Haberleri . 

Garp çölünde 

verilen haberler 

mütenakızdır 
Londra. 19 (A.A.) - Salflhiyctli bir 

menbadan öğrcnlldığine göre garp 
çö!Undel{i İngıliz kuvvetleri Al'rnanla· 
rın elinde bulunan Sollum'un şarkın
daki ilk lıarekct rncvzllcrlne çekil· 
mlşlerdir. 

DUşmanın bir hUcum hazırlığına 

delA!et eder sarih al:.\metler yoksa da 
Londraya gelen rnaUimattan o.nla.şıl· 

dığına göre, kuvvetlerimiz dilşma.nın 
muhtemel bir taarruzunu karşılamak 
için daha. evvel harekele geçmişler
dir. 

İngiliz kuvveUerinln mevzilerine 
dönUş hareketi esnasında dilşman ta. 
rafından o kadar a.z mUdahalede bu· 
lunuJmuştur ki İngiliz ııucumunun 

beklenilen tesiri yaptığına tıamledi· 
lcbll!r. 
Habeşistanda devriye faaliyeti de. 

vam etmektedir. Kısa bir çarpışma
dan sonra Lakemtl'nln 25 kilometre 
garblnde bir dUşman mevzii işgal 

edilmiştir. DUşman burada 160 ö!U 
vermiştir. 150 esir aldık. 4 top ve 20 
mitralyöz lğtlnam ettik. 

* Roma, 10 (A.A.) - Stefani: 
İtalyan orduları umumi karargflhı. 

nm 379 numa.ra.lı resmi tebliği: 
Şimali Afrikada, tayyarelerimiz, 

rical etmekte .bulunan İngiliz ordu
~u geri kıtalarmı bombalam.ağa de
vcım etmişlerdir. Şımdi muharebe sa
hasının temizlenmesine başlanmiştir. 
Muharebe harici edilmiş olan İngiliz 
zrrhlı arıı.balıınnm sayısı tahminen 
200 dlir. Ha.va muharebelerinde 6 ln. 
gillz tayyaresi dilştirdUk. Bu suretle 
lngillzler Sollum muharebesinin de
vam ettiği dcirt glin zarfında 42 tay
yare kaybetmişlerdir. 

Tobruk ve Mersa-~1:atruh'daki mU
dafaa tesisatı bombaı·dıman edilmiş
tir. 

tnsilız tayyareleri yeniden Binga
zlyi bombardıman etmişlerdir. 

Darlanın bir hıtabı 
Dögol taraftarları 
Fransaya iltihak 

ederlerse af 
edileceklermiş 

VidQ.y, 19 (A.A.) - D. N. 
B.: Başvekil muavini Amiral 
Darlan, Sutiyede harbeden Ge
neral de Gaulle taraftarlarına 
radyıoda hitap ederek mütareke
den 8onra düştükleri hatayı izah 
elmi,, bütün vaziyeti kanamıya
rak vazifelerini .ifa etırniyenl-erin 
mes'ul olduklarını söylemiş ve 
§unları 1lave etmi~ıt.i'r: 

«De Gaulle tara ftarlarına Al
manya ve ltalyaya kar.ı muhare
beye d evam etmeleri lazım gel
di~j söyknm:iıtİr. Ha\buki öz 
Fran$1Z vata11daşılarından ba'şka 
hasrm olarak -karşılanna kim çı
karıldı~ Dakar'da, Galhon'da ve 
~imdi Suriyede karşılarında tek 
bir Alman veya İtalyan var mı
dır} De Gaulle taıraftarlaırı ken
dilerine yapılan vaadler h ilafma 
münhasıran Fransızlara karşı mü. 
cadele için kulla.nılmaktadır.~ 

Bundan ~nra Amiral Darlan, 
De Gaulle t araftarla rım Fransız 
bayrağı -etrafında topla'nmağa 
davet etmiş ve Mar~al Petain'in, 
De Gıru•le taraftarlcırırıın hatala
rını aıffetımeğe hazır olduğunu 
SÖ.} liyerck bu aftan yalnız şefle
rin istifade edcmiyerc.k kanunun 
bütün şiddeti-le cezalandırılacak
larını ilave etımi~ir . 

Fransada 
Deniz tezgahları 

faaliyette 
Liı:bon, 19 (A.A.) - Bura

da öğre,nitdiğine göre Fransız 
te<l.E;ahlannda vapur inşaat ına ha. 
raretü bir surette devam edilmek 
teldir. Bu vapurlar Fransa ile Af
r.ikadaki FTansız miliıtemlekeleri 
anrsındaki den iz tıcareti yolla
nnda işlıyeceklerd'ir. 

Finlandiya ve 

Roman yada 
hazırlıklar 

<Batı ı incide) * 
csıka bilecek ihtilafları hallet
mek üzere teşekkül etmiş 
olan Aland adaları Fin -
Sovyet komitesi faaliyetini 
tatil etmiştir ... 

- Radyo Gazetesi 
F inlandiyada Alman askerleri 

toplanıyor 

Londra, 19 (A.A.) - Fin· 
landiyadan Pet:samoya giden va· 
purl8!!_a seyrisefain ruh_ atiyelerı 
verilmesinin 14 hazirandanberi 
kesildiğini öildiren lktısadi I·fa'l'p 
Nezareti diyor ki: 

Bize gelen bir habere göre 
haziran başındanberi Alman kıt
aları o kadar fa1Zla miktarda Fin
landiyaya gelmcğe başlamıştır ki 
bunların sad~e .memleketıten 
geçmeyip orad'a me...;:ı. aklıkları 
a~ikardır. 

1 4 hazirandanbed üç Finlan
diya vapuru tevkif edilmi:ştir. İn
giliz hükume-tl, Finlandiya va
purları~ ruhsatiye verildi.ği za
man kabul e~niş olduğu şartlara 
Finlandiya hükumetini artık uy 
mağa muktedir 'bir vaziyette te
la.kkıi etmemektedir. Geçen son 
baharda Finlandiye hükumeti AL 
man kıta1larına ~orveçe gitmek 
üzere Finlandiyadan geçmek mü. 
saadesini vermiştir. 

Finlandiyada fevkalade 

manevralar 

lngilizlerin 
yeni silahı . 

" Radioreperaga ,, 
Londra, 19 (A.A.) - Devlet 

Nazm Lort Beavetbrook raıdyo 
.ile irat eylediği bir nutukta, lm· 
paratorluk tdmisyenlerİne, düş
man tayıyarelerinin mevcudiyeti
ni radyo ımevcelerile tayine İm· 
kan vıer.en gizli a-!eti kullanmala· 
rı ha'kkı!lda bazı talimat vermiş
tir. 

lngiliz hava kuvvetleri sahil 
muhafaLa servi-si kumandanı Sir 
Phillipp Y oubet de c Radiorepe
rag,u iami verilen lbu alet hak
k.ında bazı izahat ve1mirtir. Maa
mafih telmik teferruata dair hiç 
bir ifşaatıta bul.un.mamışhr. Yeni 
a,fet radyo mevceleri esasına j&ti ... 

nat etımeikıte ve sisle, karanlık gi
bi tabii hatliselerdc:n hiı; ıbir veç
h:He mü-teessir olmamaktadır. Bu 
~evcelcr uzaklara tevcıh edildi
ği zaman )IOlu üzerinde bulunan' 
tayyarelerin veya• gemilerin yeri· 
hi dosru olarak tayin edm.ektedir. 
Bu har,pte büyük ~ir fay.ela temin 
etrni..5 olan mezkur alet, avcı tay· 
yareleri ta.rafından yapılmakta o
lan keşif uçu~larını s2n derece 
te.shil edecektir. 

Ük t~crübelert 19 3 5 senesinde 
yapı1an hu alet hiır miiddetten'be 
ri tamamile tekemmül etmiş b u-
lunmaktadı.r. , . 

Sir Philip geçen seneki lngil
tere muharebesinin muharip kuv. 
vetlerle bu radioreperaga aleti 
a.rasında mükemmel bir irtıbat 
temın cdilebilmış o)ması sayesin
de kazanıldığını ileri sürmenin 
mümkün okluğunu söylemiştir. 

Türk - Aman 
anlaşmasile 

dünya alakadar 
(Bafı 1 ilaclde) = 

betim iştır. 
Tı.irkiyc garp devJetlerile yap

tığı anlaşm~Jara rağmen Von 
Papen'le daima teması muhafaza 
etmiş ve matlbuatmın aşırı neşri
yatına rakmen d_e filenr kiyase:le 
bir siy<l'Set takıp etmeeıni b11mış· 

Helsirlki, 19 (A.A.) - D. N. . 
B. bildiriyor: tır.[ lerhalde, Tür'kiyeden · hiç 

Finlandiya istıhbarat ajansının 1.;imse bir şey istemiyor. Ne Al
bir te:bl;..ğine göre Fjnlanc.!iya em- maızya ne de ltalya. 
niyetini ~orumak ıçin diğer lbita· MussoHni ancak ıJUnu deımek 
raf devletler gibi müdafaa ted- istiyor ki, İtalya 1928 deki dost· 
birlerini takviye etmek üzere ted. luk siyase'tini ta'k'ip etmek eme
birler alnmı ve fe,,kaJade mıınev- Jin:dcdir. Ankara yekunu topladı 
rala:r yapa~ak olan ihtiyatları si· "'ve vaziyetinin itidalli bir tetkikin. 
lah altma çağırmıştır. eren çıkan n.eticeyi lehte ve aleyh. 

Nll!llkİn hükumet reisinin te mütalaa ctmeaini bildığini is-

beyanatı bat etti; • 
Berlın, 19 (A.A.) .._ l l u!ıusı 

Tokyo, 19 (A.A.) - Japonyanın uhabirimiz bildiriyor: 
vesaye·ti · altında bulun~n Na.nkln hU-ı m Türkiye Be Almanya arasın
kfımetının reisi B. ' ang Ş !ng Vey daki dostluk paktının im:t:ası, Al
beyanatta . bulunarak, taklbedeceği. rnanyada, harbin .ilanmdarfüeri 
Uç

1 
prenslpın şunlar olduğunu söyle- en büyük heyecanı tevlit etmiş

m ştir: tir. Haber, dün aık!la'nl Berlinde 
l - Komlinlzınc karşı Çin - Japon bir bomba gibi pa.t1lamış, pek bü. 

mUşterek müdafaası, yük bir hırla derhal yayılmış ve 
2 - Japonya ile iyi dosUuk mu- Almanya ~le Sovyetle.r araşındak.i: 

nascbctleri idame etmek, paktın im:zasının tevlit ettiği he· 
3 - Japonya llc llttısadl işbirllğı 'VCıCandan çok daha bü;>ük bir 

yapmak. heyeçan doğurmu~tur. 
B. Vang Şlng Vey dUn Japonyaya Esasen Alman makamları, bu 

muvasalat etrnı.ş ve bugUn imparn- hadisenin ehemmiyetini t-ebaroz 
torluk 6arayında imparator ve lmpa- ett.ir.mck için lazım gelen her seyi 
ratorlçe tıu-afından kabul edilmiştir. yapmışlardır. Dün akşam 150 

B. Vang Şlng Vey, her iki memle- yabancı gazeteci, ~bna'l"I Harid
ket arasında. işbirliğini istilzam et- ye Nezaretine fe\."<kalade bir top
tiren esaslı meseleler hakkında Ja· lantıya çağmlmı~tı r. Bu tıar,;da 
pon resmi makamlarlle mUdaveleı 'fevkalade topfantı bütün ha11p 
efkArda bulunmak ma.ksadilc Japon· esnasına~ dö.tdüncü defa vukua 
yayı ziyaret ettiğini beyan etmiştir. gelmi§tir. 

ŞAM ŞEHRi 
Dünkü ajanı telırafları İn· 

giliz ve hür Franıız kuvvetle· 
rinin Şama karşı taarruza geç
tiklerini bildirmektedir. Şam 
tehri hakkında muhtasar ve 
müfit ma lflmat vermeği fay
dalı görüyoruz: 
Şam, Suriyenin merkezidir. 

Beyrutun 92 ~ometre cenu• 
bu tarkisinde güzel ve mümbit 
b ir oTada kuruhnuttur. Şam, 
dünyanm en etki bir tehri ol
m alda maruftur. Şehrin kimin 
tarafından ve ne zaman J<urul
duğu bilinmemekle berab er 
Hazreti lbrahim zamanında 
d ahi m evcut bulunduğu r iva
yet edilmektedir. 

Şamın M>kakları dar ve ei
ribüğrüdür. Şehirde İslim, Hı-

riıti~an ve Yahudi mahallele
ri m evcuttur. 

Şunda, iki yüz kad ar cami, 
meıJıur çarıılar ve üç li.tin 
manastırı vardır. Camilerin en 
büyüğü «Camii Emeviıt dir. 
Bu cam i pek büyük ve pek 
aÜllüdür. İkinci dereced e Si
nan Pa,a t&Ulfmdan kurulmuf 
«Sinan iye» camÜıi gelir. 

Şam, garp ve §ark memle
ketleri arasında çok iılek bir 
tica ret m erkezidir. 
Şamm yerli aanayii d e muh· 

telif ve ileridir. Husu~le İpek 
kumaılarile pamuk, yün ve 
dötemelik kılapdanlı mensu
catı, dallı ve çiçekli hususi ku
maıları, marangozluğa müte
aJlik se~efli ve ôymalı mamu-

litı nıqhurdur. V aktile Şam• 
da «dımıfki» adıyle bütün dün 
yada ıöhret bulmuı kılıç, J<a
ma ve diğer kesici aletler ya. 
pılırdı. Fakat Timurlenk zap
tettiği sırada ~hri t ahrip v e 
ahalisini katli ama uğratmııh. 
O zamandanberi bu sanat ta. 
rihe karışmııtır. 

Şamm meyvaları d a bol ve 
kaysısı ile eriği meıhurdW'. 

Şam, tar ihte elden ele ce· 
çerek 1506 yılında Yavuz Sul
tan Selim tarafından zapted il
mİ§, geçen büyük harpten .son· 
ra d a Suriye ıehirleri arasında 
Fransa mandası ,altına geçmİ§
tir. 

1931 tesbitine göre, Şamın 
nüfusu 300 'bind ir. 

Hava harbi 

lskenderiyeye 

yeni bir akın 
Kahire, 19 (A.A.) - Mısır 

Da'Jliliye Nezaretınin tebliği : 
Bu sabah le!kenderiye üzerine 

yapılan hava akını esnasında 
yalnız bir kaç bomba atılmıştır. 
Aliıl'm bir saat sürmüş ve tayyare 
dafi t"Opo)arı aıtcış açmıştır. Bir k"
~i ölmü~tür. Maddi hasar hafif
tir. 

A lma11ya ve Fransad a 
Londra, 19 (A.A.) - Hava 

Nezaretinin tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz 

dün gece Almanyanın sirnali gnr_ 
bisindek:i deniz üslerile limanlara 
ve Fransadaki Brest deniz üssüne 
şiddetle hücum etimi lerdi.r. Bre· 
men ile Brcst havuzları başllCa 
hedefi te<tkrl ctmiştır. Bilindiğı 
üzere üç A!maın zırhlısı bu lima
na srğınmış bulunmaktadır. Bu 
harekattan 4 tal)'tYaremiz dönme· 
m.istir. 

------
Lehistanda büyük 

bir yangın 
Berlin, 19 (AA) - Varşo

vadan D. N. B. ajamnna bildinil
diğine göre Lehistan Sololov 
nun!takruunda. Koeızc.w köyünde 
çtkan yangın esnasında iki saat 
içinde 235. bina yanmj,ftır. 

Suriyede 
(~ ı incide) -

ma düşcçekti. 
General Vilson bunu anlamıq 

ve müh:m. t~ıtvi) e kuvvetleri!~ 
taarruZ'a geçerek tehliken in önü· 
nü ahnııştır. 

Vi~i kuvvellerinin, büyük bir 
iş ba_şaralbilecek hakle olmadık· 
lan anlaııılıy-0r. 

Müttefikler, Şamın 8 kilomet
re mesafe:sindc bulunan Mez:ze'yi 
i~al eınılsleııd'.ir. Bur.ada Fran
sızların bi.ıyiık bir hava meydanı 
vaııdır. 

Dün Cenoral Vilson, Viş.i kuv_ 
vetlerıi ba kumandanı Ccneral 
Dentz' e @d,:>1oda hitap ederek 
V.i~ krtal:arı _sekilmediği takdhdt; 
sabah saat 5,30 da Şama taarruz 
edeceğini b~41lrımiştir. Müttefik 
kuv-vetlenn 'bugün ~ya yarın Şa
ma girrnekr:i muhtemeldir. 

{Radyo Gazete8i) 

* Kudüs, 19 (A.A.) - Şamın 
4 mil gar<bımia olan Mczze'n\n 
hür FC"arrsız kuvvetleri- tarafından 
işgali ü;eorine müKefik kuvvetler 
Ş~ma: ıtaarruza ba~la~lardtr. 

* Kudüs, 19 (A.A.) - Resmi 
radyo muharrin dün a ·şaın y.ap· 
tığı ncı;>r.i)atta; Avustraly<Alı keşıf 
müfrezelerinin Mercayun mınta
kıtSırrda Beyl'ultan 24 kilometre 
mesafede olan Damur köyüne 
vardıklarını !bil.dinmiştir. 

İngiliz Maliye müsteprı «G irit 
hadiselerinden dersler aldık!» 

diyor 
Londra, 19 (A.A.) - Mebus 

!ardan Lipson Avam kamarasın· 
da beyanatta bulunarak Ciritte 
cereyan eden son hadiseJerin ha
va yolite nakledileıbilecek kuv
vetH İngiliz kıtaları tetkil edilme. 
si lüzumunu isbat ettiğ:ıte İ§<lret 
etl;niştir. Hazine Ncza;ıeti Maliy~ 
müsteşar~ B. Lan, cevap olarak, 
hava yojile kıta nakli bakımın
dan Girhten alınan del"$;erln su
reti mah usada ve bütün teferru
atile tetlki:k edilmekte olduğunu 
fakat haıva :>ol ile nakledilebile
cdc İngiliz kuvvetlerin.iın arttırıl
ması hakkında ta.kip edilen siya.
setin şimdiden alenen bıldir.Hme
sinin umumi ınenfaa ,lere aykırı 
bir hareket olacağını söylemi~ir. 

B. Li~on Girit hadisesinden 
evvel Harbiye Nezaretile Hava 
Nezareti arasında tahaddüs eden 
müşküllerin bertaraf edildiği hak. 
kmda tomina-t istemi§. B. Lan da 
müılbet cevap vererek dem.rştiı 
ki: 

«- Gir.it hadiselerinden bazı 
dersler aldık. Şimdi bunlardan İ's· 
tifade etmekteyjz, Bundan fazla 
izahaıt ~rımekliğim doğru değil
dir.> 

Kıbrıs tahliye ediliyor 
Lefkoşa, lj..(A.A.) - Kıbrıs 

sivil halkından arzu edenlerin 
tahliyesi hak.kında şu malumat 
verilmekted.i:r. 

Kı1brJstan kendi aırzularile tah
liye edrlenler araısında Varşova 
ve sair b~lıca• Polonya şehirleri 
ahalisinden 500 kadar Lehli fi
kir adamı ve eski hükumet me
muru bulunmakıtadır. Bu sene
denberi Kfurıstn r'·rnnı•t <' ttN"1' tl"' 
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BA Ş -::ı 
MAKALEDEN DEVA~j 

Su'h ektik, 
sulh biçiyoruz 

(Başı ı incide) •;• 
Eğer topraklarımızı ve istik

lalimizi korumak yolundaki va
zifemizi, silah kullanmağa lü
zum olmadan ifa etmeğe yol 
açacak her imkanı, müdafaa 
kudreti bakımından elbette 
memnuniyetle karşılamak la
zım gelir. Çünkü bu t11kdirde 
müdafaa vasıtalarımız yıpran
mamış, yannın her türlü fena 
ihtimallerine karşı elimizde kal
mış, ayni zamanda da bunlann 
bir kat daha tamamlanması 
için vakit kazanılnuş olur. 

Almanya ile imza ettiğimiz 
dostluk mbakı, İngiltere ile ta
mamile müşterek olan bir m ü
dafaa hedefimizi, işte böyle m ü
sait şartlar altında temin eden 
bir adımdır. 

Biz İngiltere ile ittifakımızın 
başmdanberi üzerimize düşen 
taahhütleri daima kendi tefsir 
ve takdirimize göre yerine ge
tirdik. Hadiseler bu takdirin çok 
yerinde olduğunu ve mü!}terek 
menfaatlere en lfygun yot.u teş
kil ettiğini daima teyid etti. İn
gilizler de her defasında hakkı
mızı teslim ettiler. 

Bu clefaki adım da taahhütle
rimi.zin ruhuna uygun olduğu 
gibi müttefiklerimizi, devam 
eden müzakerelerden haberdar 
bulundurmak ::>uret ile atılmı§
tır. Zaten imza edilen paktın 

manası, filen mevcut bir , ·azi
ycti ahdi surette teyit etmek
ten baska bir şey değildir. 

İngiltere ile müttefik bulu
nurken, lngilterenin bir düşma
nı ile bir dostluk muah edesi i m 
zalamamız lngilterede ve Ame
rikada halk tabakalarına men
sup bazı insanları belki de ilk 
hamlede hissen müt eessir ede
cektir. 1'.,akat İngiltere ve Ame-
rika hükümctleri ve hadiseleri 
yakından takip eden münevver
ler: hareketimndeki isabeti ve 
dürüstlüğü derhal takdir ede
cekleri gibi, halk da hakikati 
kavramakta gecikmiyccektir. 

Türkiyenin rolü, yalnız top
raklarıf!ı ve istiklalini, · imkilr. 
müsaade ettikçe sulh vasrtala
r~lc. icap ederse si:ij.hla k oru 
maktan ibaret kalmıyaaktır. 

Biz muayyen bir takım prensip
lere ve sulh gayelerine bağlı bu. 
lunuyoruz, fakat gözümüzü kin 
ve nefret bürümemiştir. Görü
şümüzün berraklığını insanlığın 
menfaati namına muhafaza ~

diyoruz. Evet, harp için bir köp
rü ve geçit olmağa katiyen razı 
değiliz, fakat !ngilterenin müt
tefiki ve Almanyanın itimadını 

haiz bir dostu sıfatile yann )>ir 
sulh köprüsü rolünü oynamak 
en tatlı emelimizdir. Bugün iki 
tarafın harp ve sulh gayeleri 
arasında dünyalar kadar fark 
görünüyor, fakat kin ve nefret 
bir tarafa bırakılmak suretile 
hedef ve imkanlar tahlil edilin· 
cc farkın ilk zannedildiğinden 
herhalde daha az olduğu keşfo
lunabilir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Mesud bir akit 
İstanbul mebusu, İkdam gazetesi 

başmuharriri Abtdln Daverın kızı 

Perlzad Daverle Clinıhurlyet Merkez 
bankası idare meclisi reisi Nusret 
Metyanın -Oğlu Zafir Metyanın nlkAh 
törenleri dtin Ankarn ibcledlyesi nl· 
kah salonunda icra edıtmlştır. 

Yeni evlilere saadetleı· dıleriz. 

olan Polon<yahlar şimdi hükumet 
heısabma nakledilmişlerd'ir. 

Müttefikler Beyruta yaklaııyor 
Kudüs, 19 (A.A.) - Sahıl kısmın· 

da müttefık kuvvetler şimdiki halde 
Sayda ile Bcyrut arasındaki mesafe· 
nın Ucte birıni katctm şkr ve lhlçbır 
mukavemet görmeden kllçUk bir neh
ri geçmişlerdir. 

MUttefıkler Mercayıın mıntakasın· 

da. ve Hermon dağının garbinde ileri 
hareketlerine devam edty-0rlar. 

V iJi'ye göre 
\'ichy, 19 (A.A.) - Bcyrut'dan ge. 

len bır habere göre, Fransız ku\'vet
leı ı Sayda. mıntakasıncla zırhlı te
şekkUllertnt muvaffakıyetle bombar
dıman etmişlerdlr1 Dığer taraftan 
Fransız deniz kuvvetleri ayni mınta
kadaki muharebe sahnesinde İngıllz 
mevzilerine ateş açmışlardır. Fran
sız rnotörlU kuvvetleri biri albay ol
mak üzere 7 veya 10 kadar subay ve 
500 esir ıılmışlardır. Mühim miktar
da malzeme iğtinam edilmiştir. 

17 /18 ihaziran gecesi düşman Bey
rut'u Uç kere bombardıman etmiştir. 
Hasar ehemmlyetsizdlr. 8 ö!U \"e ~ 
yaralı vıı r~ır. 
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İlk alışveriş; lt:mıdat, 11 - Raci; 
Kısa zaman; 1sttt'ham. 

Dt.lNK BUL.'fAOA?lı"lN HALLI 

olclan ı.ağa.: 1 - Scssimi.k. 2 -
Erik; Saat. 3 Li; Vekil. 4 - Sal; 
Nısan. 5 - Edebı~at: Mı. 6 - Ma
liyet; Fal. 7 - Ece, İfade. 8 - :P.la.t.: 
Resul 9 - En; Kın. 10 - Eşek; LAi. 
11 - Ka (ak); Ka.bada..yı. 

Ytikn.rd:ın a~ğıyn: 1 - Sersem
lemek, 2 - Er. Ada; Şa. faş}, 3 -
Sillelemek, 4 - Ski; Bıcan. 5 - Ni
yet; La. 6 - Zaviye.; HM>. 7 - Esa
tir; La. 8 - lskAt; Fek. 9 - .KAtn; 
Fasıla, 10 - At; Madun. 11 - lt; 
\1 lel; Li. 

Yeni Neşriyat: 

(Yeni Tlrk) 
Yeni Türk nbul Halkevlerl 

.ınecmuam: haziran sayısı dolgun 
mUnderecatla i t:i.şar etmiştir. 

Dr. Yavuz A'badaıı.'ın Ttlıit mli
nevverlenni Türk roalitestne davet 
eden cYurd ve hakikat için> isimli 
makalesi çok esasilı bir davanum te
~ ctmekt.edır. Dr. Sadrcttln Btı
:uç'un Orhon abidclerine göre Tfiı'k. 
lerd istiklAl aşkı> M:ın lbn'heeden 
yazısı !bilhassa z kre şayandır. Ak· 
ttı.aliteye temas eden İskender Fah
·~tın Sertelll cSan'atta aıhlak aramr 
tnr> lsımli yazısile atdrğl mcYZllU fj.l· 

yet güzel lşlemiştlT. 
Ttlrk edebiyat ve fiktr hayatına 

cKnlevala> yı metın halınde sokan 

M. Tahir Alangu teşcb'büsıle bilhassa 
faydalı olmuştur. Mecmuaya ita.ve 

olarak da 1 tanbula alt materyaller

den <İatanbul yalıları> olmuştur. 

Okuyucularımıza. bu kıymetli kUl

llir mecmuasını ta\'8iye ederiz. 

GONON 
[.soRsAsı.J 

19 HAZln 

1 Sterlin 
Dolar 
lsviçro Frc. 
Drahmi 
Peçeto. 

X l}U 

Kaptm:f 
5,24 

129,20 
29,95 

Yen 
İsveç Kronu 

&bam \'e \:"alr#UU 

1933 Türk borcu I 
1916 lstıkrnzı dahlll 
1933 ikram yeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 

-.-
12,9375 
31,1375 
30,7450 

..., &. 

19 75 
21 50 
19 50 
l9 87 

Anadolu Demiryolu Tahvili 44 50 
Dcmiryolu Mümessıl Senet 43 25 
T. C. Merkez Banka.c;ı 123 00 
T. İş Bankası mUmcssil hi3>c 125 00 
T . İş Bankası (Nama rnuhar.) 10 80 
Osmanlı Bankası 27 50 
ŞırkeU Hayriye 26 00 

NlJKUT 

Türk Altını (Reşat) 

TUrk Altını (Hamlll 

Türk Altını kUçUk (Ha.mtt) 

Türk Altını kUçUk (Aziz) 

Kalın beşi birlik 
> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar altm gramı 
Mecidtyc 

t stanbut cl 

da.n: 

25 50 

24 10 

24 00 

23 50 

112 00 
115 00 
118 00 

3 26 
'14 

Mtiflis Avunduldarın masasına ge

len Ankara Belediyesinin istedig'i 99 

lira 16 kuruşun imtiyazlı olarak ka

bulüne karar verilerek sıra diizeltıl-

diği nıın olunur. (5623) 

Snhibl vo Neşriyat MUdUrU: 
AIL\IET EMİN Y Al IAN 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 

PETROL OFiSiNDEN : 
1 - Pctı'ol Şir.katlerfufn tnnbulda kain "e takriben 90t ton 

r!Jüetiı:ido o~ t:lilıklannm bu.lunduklan nıJlhalte.rden sökli
lerOk An3doluila gösterilecek nıa.ha.Uerde kurulması işi va!hld 
n;ı..tı h ile ve kapalı znrf usume '?8/6/9H tarUılnc müeadlf 
cwn3rt~i giUıU saat 10 da t:ı.Ublne ihaleı edilmek Uzcre mü
~~ya koımuıştar. 

2 - TaUblerln müruıkıı aya l,tirak eclebilınek için bu tşi 11apaıcaık 
fenni Cı1ıllyeti huiz oldtlktarmı musbJt "·esa\kt Petrol Ofisine 
ibraz etmeleri ''e yııp3C'nJd,arı 1, in 'ıı.hld fi.at teklifi üzerinden 
ıtııta.rı otan mobl ğm % 'i,5 :ımbetlndekl tcmlrra.L 'Olcçelerlnl 
'"._ya df!l·Jet tah\iUerbıl Offsln ıaısasuıa tevdi ettUcleriııJ mü
beyyln makb11211 'ey'C!lıud B:tnk.a. mektubunu t el."llf zarflan
narfG{>tetırreleri lazımdır. 

S - Ta.libler bu işe a.ld şart~ame)'i Korluca ha.nm dakl. Ofi& mer
koo.ln~ ,;CkeblJl,rler. 

4 - Petrol OIW ihaleyi icrada 5e1'besttlr. 

Ziraat San'atları Enstitüsüne Bir 
Asistan Alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Ziraat sanatları fakültesi Ziraat 881\atlan enstiUisttne 35 lira. asıı 

mnıı.şla lklncl sınıf lbiT asistan alınacaktır. Bu ~id fçhı isteklUerlıl aşa.
gıdanı şartları haiz olmaları ıa.znndrr. 

ı - z raa.t fak.Wtcsinden asgari iyi der«c ile diploma. al'lflış bu
lunmak, 

2 - Bir ecnebi dıll iyice bHmek, 
3 - Mecbuı1 asken bizmetmi ,apnMŞ olmak ve azami 30 yaşuıı 

geçmemiş lbulunmak, 
4 - Zlraat teşklllı.tında en aşağı bir sene çalışmış olmak. 
Bu şa.rUan haız istckiller ziraat sanaUen saha.sile bir ecnebi dılin-. 

den imtihana t!lbi tutulacaklardır. İmtihan 28.6.94.1 cumartesi saat 10 
da Zlraal. sanatları enstitüsUnde yapılacaktır. 

Taiipicrhı imtihandan evvel tcrcUmci halleri ve diğer müspit evrak
larRe yüksek ziraat ensUtlisü rektörIUğüne mUracaatıarı ve imtihan saa
tinde: , enstitlidc isba.tı vllcut etmeleri na.n olunur. H684) 

İstanbul Vakıflar DirektörlUöü ilanlan 
Cl'bısl Mlkciııı-ı l\lulınmmen ibade.U nk teminat 

Nohut 4000 Kilo 24 Kuruş 72 Lira 
Bulgur 5500 > 22 > 90 > 75 Kr. 
Baı'bunya f85Ulyası 10500 > 19 > 149 > 62 > 
Çorbalık pirınç 3400 > 30 > 76 > 60 > 

İmaretlere 1}4.1 mall senesi için !Uzumu olan ytikanda cinsi ve mik
d:ı.n ya.zıh 4 kalem erzak ayrı ajTI açık eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi 717/941 paza:rtesl glinU snnt H de İstanbul Vakıflar 'BaşmüdUı'lUğU 
!binasında. toplanan komisyonda yapıla.caktır. 

Şartnameler :her gün levazım kaleminde görUlebilir. Taliplerin te
minat a-lq;eBi makbuZlarmı ihale g!lnü eaat 12 ye kadar komisyon nya-
eetlnc tevdi et'mış <>imaları şarttır. (4907) 

ARIFIYE KÖY ENSTİTÜSÜ 
ve Eğitmen Kursu Satınalma 

Komisyonundan: 
Cln.4') a;r:ı I~r Tobırı Muv. Tunl t 

E~ek 170.000 Kg. 12 Kr. 20.400.00 1.530.00 

Yukarıda yazılı bir kalem 170.000 kilogram ekmek 14/Vll/1941 
Pazartesi gUnU saat 15 te Adapazarı Belediye dairesinde kapalı za~ 
usullyle eksiltmeye 'konulacağından talip olnnlarm ilk teminatlarını 
yatırdıklarına dair makbuz ve Ticaret Odasına kayıtlı olduklan hak
llundaki vesikalarile birlikte, hazırlanan zarfları yukarıda yaZtlı gUn 
ıv~ santt& komisyona vermeleri il!n olunur. 

Not: İhale edilecek ekmeğe ait şartname Al'lfiye köy enstitüsü 
mUdUr.lüğUnde llıer gün içın görüleblllT. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Tail. Bfıd. tık temi. 

1875,00 
972,00 

103,12 Temizlik ışleri için alınacak 2,5 ton Krezil. 
72,90 Beledıye hasta:hanelerile sıhhi mUesscsat için &tına

cak 16,700 kilo mangal kömUrU. 
1531,20 114,8-l Mezarlıklar ve bahçeler mUdUrlüğüne ait h ayvanla-
rın yıllık fhtl~·acı İçın alınacak 25ı520 kiw eaman. 

Tahmin bedeller! ile ilk teminat miktarları yukarıda. yazılı muhtelli' 
mevad satın alınmak Uzere ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameleri zabıt ve muamelat mUdUrlliğU kalemınde görUlebUir . İhal& 
7/7/941 Pazartesi gUnU saat 14 de 'Daimi EncUmende y&pıla.caktır. Ta.
llplenn ilk tennnat me.kbuz \•cya mektuplan ve 9.U yılına ait Ticaret 
Oda;sı vcsikalar1le ihale gUnU muayyen ısaatte Daiml E nc!hnende bulun-
maları. (<i91() 

lf 
B~iktaşta, Dolmabahçe ile Maçka arasındaki Yoruldwn vo Şair 

Nedim ca.ddesile lhlamur arasındaki NUzhetlye caddelerinin f<>Se ve adt 

kaldırım inşaatı kapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuştur. Keştf bo
delı 19987 lira 66 kuruş ve ilk teminatı 1499 lıra 7 kuruştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, lhusooi ve tennl şartna.
melerı ve buna mUtefen1 diğer evrak 100 kuruş mukabilınde belediye 
fen işleri müdllrlüğilnden verilecektir. İhale 27/6/941 cuma gilnU saat 
15 de daimi enclbncdde yapılacaktır. Talıplerln ilk temhıa.t makbuz veya 
mektupları ihale tar fhinden sekiz gUn evvel belediye fen işleri mUdUr
lüğüne mUracaatıa alaca..klnrr fenni ehliyet ve 9H yılma ald T icaret 
Odası vesika.lan. imzah şart.name vesaire ile 2~ numaralı kanunun 
tarlfo.tı çe\Tesindc hazırlryacakları teklif mektuplarını ihale günU saat 
H de kadar daimi encümene vermeleri J:aznndır. (4<i19) 

Devlet hava yolları umum müdürlü~ünden: 
l ....... Afyon tayynro meydanı pist inşaatı iki sistem Uzerirıden ve 

kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - a - Slst'e.mlnin muhammen bedclt 367443 lira olup muvakk a t 
teminatı 18448 llradır. 

b - sisteminin muhammen bedeli 329296 lira. ollij) muvak!kat te
mina.tı 16922 liradır. 

3 - Eksiltme 2.7.941 çıırşnmba gllnü sa.at ıı de Hava yonarı 

meydanında ln\in umum müdUrtUk binasında toplanacak komisyon 
tarafından icra. edilecektir. 

4 - 'Bu işe rı.i:t fenni ve hUSUSi .şartnamelerle mukavele projesi 
'Ve resimle?' cıs~ Ura c37> ku~ m'ltkabllindc :oevıet hav 11 yolları tay
yare meydanında ddi.in umum mUd'ürlük lbiruı,sında bulunaın alım sa.tun 
!komisyonundan temin edilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin MUnakall'ı.t Vek'1.letine lhale tarihin· 
doo en geç sekra gün ovve\ istida. ile ml.ira.caa~ ederek ehliyet vesika.sı 

a.lmala'I"ı şarttır. 

!stldale.rrna buna !benulr iŞleri yaptıkların& dair i.şl yaptıranlardan 
aldıktan vesiknları raptedeceklerdir. Zamanında mUracaat etmiyenler 
ve ehliyet vesikam alamıyanlnl' eksiltmeye giremezler. 

e - Tallplerin tekili' mektupla.:rını en geç ihale saatinden b r saat 
evvel ekısiltme k omisyonuna .makbuz mukabilinde vermeleri ve hnngi 
sı.stemı oo .kadar tenzllfıUa kabul ettiklerini sarahaten göstermeleri 
llzımdrr. (3357 --4 4774) 

Güzel, 
Sağlam 

Ve iştahlı ! 

Kullanıyor! 

Çocuklarınızı küçükten 
SANIN dit macununu kul
lanm ğa, SANİN dİf macg.. 
nu ile günde üç defa d i§le
rini fırçalamağa ahıbrmız. 
Gürbüz yetİ§meleriııi temin 
etmiı olursunuz. 

lb'.IB.de • 

TABANTO 

---·DOKTOB ÇIPRUT 
Olldi7e Ye Zflhreriye M'"UW..
....- ~otta Yedi Maıı.r Pa.
un ııaı,ı:amcıa Poeia wkatJ 
köıte&lnde H e,menet apartmanı 

T el: 43MS 

Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

Usta ve İşçi Alınacak 
Sümer Bank ibirleşik ytln ipliği ve do'kuma vo sunğipek fabrikaları 

müessesesi tarafn'dnn: 
Bursadaki Merinos fabrlkamız için aşağıda a.det.:erl ve nevileri gös

terilen ustalarla işçiler alınacaktır. 
1 - Ustnı obfnl< 

l Santral fen memuru,, San'at okulu mezunu 
5 !Elektrikçi tecrübe görmliş San'at okulu mezunu 
2 Yüksek tazyikli bUhar kazanlarında tecrübe görmüş Sarı'at 

okulu mezunu. 
3 Buhar Ulrbinlerinde çalışmış tecrUbcl1 San'at okulu mezunu. 

2 - llşçl ola.rıı.k 

l Buhar 'tUrbinlcrinde ve dızeldc 
4 Buhar 'kazanlarında 
3 Elektrik montaj ve işletmesinde 

çalışmış işçi alınacaktır. 

3 - Yukarıda. g&rtertren şeraiti haiz bulunaıı peraonetln fabrikada 
yapılo.cak imtihan kabiliyetlerine göre ücretleri takdir edilecektir. 

4 - San'at o'kıılu mezunu olanlar "tccrllbo mUddeUerintn 'hitamın
da gösterecekleri liyakate .göre kadro mllııaade ettiği takdirde ücretli 
memur olarak istihdamları da dUşUnUlecel<tlr. 

5 - İsteklilerin fabrika zat lşlerı şefliğine mUracaatları. (4880) 

Devlet Demiryollan llanlan 
Muhammen bedeli 710.000 (Yedi yüz on bin) lira olan iki kalem 

bakır leWıa. ve antrtuvıız çubuğu 4/8/1941 pazartesi günü eaat 15 30 
da kapalı zarf usulU ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktı~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 32150 (otuz ikl bin yüz elli) liralı~ 
muva'kkat teminat ile kanunun tayin ettiği veslkalan ve teldifierlnl 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleh tazrmdır. 

Ş'artnameler 200 kuruşa Ankara. vo Haydarpaşa veznelerinde 
sıı.tılmaktadr. (48•3) 

, 
·~~· "'""'"' ;;2. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
HEŞtIJr,LE!t: 4 ., ubat, 2 J\lıı,yıs, 

l Ağustoı;, 3 tklıırlteşrln 

tarihlerinde ynprlır. 

1941 IKRAMIYELERf 
ı adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 
4 > 
8 > 

35 ., 
80 > 

ı 300 ., 

750 > == 1500.- > 
500 > = 2000.- > 
250 > = 2000.- > 
100 > = 3500.- > 

50 > = 4000.- > 
20 > = 6000.- > 

20 6 - 941 
___ ......... _ 

Ağrıları ' • ,,, ROMATİZMA, BAŞ. DİŞ, SİNİR ve BEL ağrılan ile Soğukalgıl'· 
lığından ileri gelen vücut KIRIKLIGl, NEZLE ve GRİP hasl'' 
bkJan D E R M A ıN kafelcrile derhal geçet', icabında gürıdt 
1 - 3 kaşe abnır, her eczanede bulunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Dosya. No. sı 

3}3419 

1/-t61'1 

70/5230.1 

3/209i 

1/3.77 

52301/2375 

52301/2375 

52301/23?5 

52301/2318 

55100/331'41 

Mahmutp:ışada Çubacı.lıan üst katta. 
E. \'e yenı ı-ı k'1ıj)ı No. II dükkO.nın 2~ 
hissesi. 

Galatada Sultan Beyazıt ma;halles!nm 
Mumhane so. kain 7, 9 sa.yılı mağaza-
nın 4/12 hisse6i. {MUbadıl) 
Toplıanedc Tomtom M~. Acıçeşmo 

çıkmazı so. E. 4. yeni 2. No. 1ı Aaı·t-

lmamn 1/6 hısscsi. CMlibadıl) 

Kumkapıda Muhsine hatun malıalle
Binin Telli odaları So. E. 38 Y. 50 No. lı 
bahçeli '.ktı:gir ev. 
BUyük çarşıda Çukur illan it 1ıanı Ust 
katta 15 No. h oda. 
Beyoğlu Tomt.om Mh. Yeniçarşı cad
desinde 54 No. lı 116,50 metre murab· 
bar arsa. 

BUyükada Yalı mahallesinin eski Aya
dımltri yeni Alaçam so. 12 say.ılı ov, 
Bilyük çnrşrda Bodrum hanında alt 
katta E. ve Y. 21 No. lı 9,50 metro 
murabbaı arsa. 
BUyU'Jc çarşıd:ı. Bodrum ihanınm alt 
katında. eski 'Vo Y. 22 No. lı 7.7~ met-
re murabbaı ama. 
Büyük çarşıda Bodrum iham alt: ka
tında E. ve yeni 23 No. 11: 11,50 'Metre 
murabbar anıa. 
Beyoğlu Kocatepo mahallosınln Çarık 
sokağında E. 17 Y. 11 No. lı 49,7ft met-
re murabbaı arsa. 
Fatihte 1ncboy maiıalleslnfn E. lmra
bor Y. Tiryaki Ha.san paşa so. E. 136 
yeni ~ No. ta.j 4.7 mct.ı·e murabbaı 

Lira 
180 

2603 

1774 

1170 

36u 

1039,50 

1800 

60 

60 

60 

80 

288 

ı33 

ss 

s1 

s5 

6 

arsa. 
&S/01332 Sultanahmı?tte tapu dairesinin zemin 2~5 ıt 

katındaki merdiven altında pul satış 
mahalli (bir senelik ican). 

Yukarıda. yazılı gayri'men'kullcr 3/7/941 perşembe saat 15 de J.I 
Eml!k Mt.lidürfüğilnde mUteşckkll komisyonda ayrı ayrı ve açık artt 
rna tıe satılacaktll'. Mübadil işarctll emvalin satış bed'cll ikinci tet'
mübad'il tasfiye vcelkasılc de ödeneblhr. Fazla. ızaıhat l.ı:ln Mlllı Eııt 
MUdUrlUğUnde t ılincü kalme mUraeaat. (4555) 

-------------------------------------_./'" 
Tfirldye ClöUlıMarlyetl 

Ziraai ~ı 

~ taribi: 188&. - Serma.yem: 100.000,000 Tttrk u.raa 
euDe \'e aj&Rs adedi: 265. 

Ztnıl " ticad her n~ banka muamolelorL 
Fan. birikt.ireııla'e 28,000 liı'sıo ~e vciyor. 

Ziraat Bankasmda kumbaralı va lhbatarz tasanııt besaplarıt'd• 
- .. 60 Uraııı buluna.nlara senede { defa çekilecek kur'a ne ~· 
d&ld plAna gOre ikramiye datıtııacnktır. 

' ade& ı.eoo llnhk " 000 u. ıoo adet 11 llnıldı 
' • IOe • l,000 • .. 
' • ıtJe • ı.ooe • 

60• 111 > ~> JIO > ti> &.ıOO 1 

DilCKAT: Beeaplanndald pa:rala.r bir .sene içinde 50 lira&D ..... 
il 4Qfmiyenlere ikramiye çzktığı takdirde % 20 t azlaBile .~Ut· 

Kur'&Jar aenede t defa. 11 mart, 11 baziran, 11 eylQI. 
11 B1rtncikdnunda çekilecektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünde1' 
Mııhwn. bedeli 

Cin 1 lllJktan L. K. 

Su ko,·ası 
Kanca 
Balta 

461 Adet 631 ti7 
47 > 
50 > 

Kazma 7 > 
Kürek 47 > 301 15 
Kum torbası 430 > 
Çuval 32 > 
Yansın aleti 11 > 445 20 

> eczasr 83 ~ 

La.ns 4 > 
Otomatik Rakor 6 Çift 83 42 
Gemici feneri 24 Adet 

% '7,5 temi. _, 
L. K. Ek. Şek. gill' _/ 

Sil 
47 36 3/7/9U ;ıS 

22 58 > 

33 39 > 

6 25 > 

ıli 
Sedye 11 > 57 7G 4,33 > ti 
Sıhhiye çantası cKızrlay-. 12 > 360 - 27 - > l \ 

1 - Mevcut ~eme ve nUmunclcri muc blnce yukarıda clll~tı 
miktarı yazılı yangın söndUrmc levazımı pazarlıkla sat n ıııuı c 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları cks ı ıc ~l 1 

saatleri hlz:ılannda yazılıdır. 
3 - Şartname ve nUmııneler sözU geçen şubede gorlll bilir· 1 
4 - l teklik?rln p:ı7.arlık için tayın olwınn gUn ,.,,, saatıc.rdv Ol 

gUvcnmc paralarlle btrlıktc mezh'\lr komi :yona mUro.caauan. <484 


