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Onlar 
aşağılara, biz 
yukarılara 

l(ıf'k bir sene evvel tek bir 
Alrnan, Ciridi medeniyet 
~ına fethetmişti. Bugün 
~ırıtte binlerce Ahnan, böy 
~ Şerefli fetihlerin izlerini 
siinlek~ meşguldürler. 

''Tatlı su -Ami ralı bu 
işleri anlayamaz!,, 

Darlanın bütün ömründe gördüğü en mühim vazife, mütarekeden 
sonra Ren nehri üzerindeki ufak tefek gemilere kumanda etmektir 

y~: A~ Emin YALMAN 

15S undan kırk bir sene evvel 
~ Giıit, bir Alman istilisına 
1,...k nııştı. İstilayı yapanlar, 
"? ten masum halk üzerine bela 
~bi inen paraşütçüler değildi. 
,ğ 0llla, tüfekle teçhiz edilmiş di-

er .askerler de değildi. 
Gındi bir tek Alman fethe 

~~lınişt.i. Bu adamın adı Doktor 
!'akman idi. Gözünü Giridin top
ta larına dikmemişti. Yalnız u
ın k nıazisini f ethetmeği kur-

Kilikyadaki Fransız 
işgaline ve Türk 
istiklal savaşına 

ait bir vesika 

Kilis Fransız 
Kumandanının 

1920 lkincikinunda 
neşrettiği 

beyanname 

~§tu. Troya harabesine ait tah 
~nlerinde haklı çıkarak büyük 
o': §Öhret kazandıktan sonra 
b..1nt tarihine ait esrar perdesi
e 1 de Ylrtmış, buranın dünyanın 
0
f ~Übim bir medeniyet beşiği ı - Ne için ta,ıdıp tahkike 
"d~gunu, Finikelilerin burada bUe lüzum ~örti.llOeden, üzerinde 
"t·etıştiklerini, Yunan medeniye- rovelver balunan her adam IRlal-
ıne · ılz, cevapıNZ k11f'lt1111& tllzlleeek-ı. aıt bilgi, sanat ve bak esas-
~ ~ 
b. ·~ıuı evvela bura.da doğduğu-
u ısbat etmi!Sli. 2 - Bir karp,.ılk ohu9a t.e-

" noktor Şliman'ın kırk bir se- lef olacak veya yaralan8cak bir 
«e Amerika ~ b.ciJtere elen çolı: mühim ve gizli bir laa'ber Fransız neferiae kartı yerlldell 
) :vveı Giridi Alman medeni- götürdüiü bildirilen Amer*amn Londra aefiri B. Vinant Hd adam ıu.r,-a cllzUecek ve 
etı hesabına fethetmesi, Al- balllar kura ne ııeçUecekUr. 
~n ınilleti hesabına pek şerefli v • t B d 

... hareketti. Bugün ölttm dö- 1 nan ren ne r e s - Bir eYden elYıll a&ııına, 
~ilde yatan eski Kayserin hak 0 fN yaıuı.caktar. 

~~~~~m=:a=~ı: Çok gizli bir Yine mühim1 ~...::.:.n1181w..re~ 
~~ muhafaza eıtıminler ve ııtmtyet ltaldan derllal ..ıu.t e-

l>~"'·lerinm ışıklannı tarihin en haber götürdü bir mülakat cUlecell&&r. 

Fr8118a başvekil muavini· Ami· 
r.al Darlan· m, Kilikya rnödafaası· 
nı İngi]iz.ler.in ıtelık.ini ile yaptıjı· 
mız hak«ında •vurduğu. hezeyan, 
gazeUledmizde umumi bıLr yay
lmı ateşe yıol açtığı gıbi biatin thal· 
ik~ızda da ibir ıtara.fıtan .in:fia., 
bir ıtaraıkan ,isıtibfaf hisleri uyan· 
dırmıJltr. 

Bakınız bir ikariimiz lbize neler 

D6rtyol 
ağzında 
TOrkiye 
Bir Alman 

muharrir bizim 
için ne diyor ? 
••Almanya, Türklerin 

yükseK mertliğini 
her zaman tebcil 

etmiştir,, 
~tılık köşelerine, insan ru- 5 - En küçök bir hWIMı 'Vll· 

lıt~lln en -gizli taraflarına taşı- Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork .Jour «Günün en mölüm hAdlselerhıdu k....- aekaklar mltralyk. &rHn, 2 (AA.) - Yarı reır 
~lardı. nal AmerJcain'e Vqingtondan gelen biri, yenJ bir Brenaer göröşme1ldlr. bomba ve pzh mermilerle atef mi ve hahalı.k c.Daa Reich> gaze· 
~ bir telgrafa göre, Amerikanın Lem- Bagtln Hltlerle Muuollnl Brennenle altına almacMtır. telli DIJ€Ünkü nüshasında maruf 
~ . ·n kırlt bir sene evvel (DeYuu: Sa. 1. sa. ' ~ 1-1 (DevAlllı: Sa. a, 8L 5 tıe) - gazetecilerden B. RudoJıf F.i-
~nlar tarafından fethi ile =-==-=:::i=ı--==-=ı:ı1ııı:ıı=.!ı==ıı-=--=z::ıı:ııı-===============-~:::::;::;rc;p:::==;- ecber·in cDöıt yol ~a Tür "'-~-ilkti istill ma.nSllruı ara- -k.i,yoe> ba,lığı akında umn bir 

~ bir uçurum vardır. Bu u- D c 1 A 1 M ht er ve t ı· n ı· n makalcısini nC§reıt.-n.işt.tr. Bu maka-
'- nı, Alman milletini kendine re e a U ar S ı~. 8iyasi mahf.i.l:krde Tür'.k.iy~ 
'te"».k -<>lan tabii yoldan ayırıyor hakdcın<laki d06lanc lieanlk hay· 

~~~~~!:1~nbr:-~1~~~ y, arısını Daru··şşefekayabıraktı rctM1:::1~~~ır~ilterenin mah&u· 
~~kUm emeli yüzünden bu la.t ve mamulatı na.ldetmek buw-
~ll btUıyetıi milletin ne kadar su- ıunda karşılaştığı jmJc:an&ızlık do· 
.,_geçirdiğine ölçü oluyor. K 1 b h d 1 . layısile Türkiyede çek.ilen iktiaa· 
~~k bir sene evvel Almanlar e n d i s i b u m e s e e d e n a s a i ni e s i n 1 n di zorluklar taıw.iı- edilmektedir. 
_;:"1(1 Muharrir Türldyenin, İngikerenin 
~ ~ e nur ve ışık getirmişler- d d 1 h d d ı:ayıf taraflarını her zaman pek 
~Ugiin ise istiklali için ken- Ş İ et 1 e a ey İn e İ r t.Yi bildiğini ve bu.ndan dolaytdu 
'a den beş kere bttyük bir düş ki ıken<l.iai. .için teMlkeü olması mel 
~ tla karşı kahTaman<:a göğüs Dobor Celiıl Mut.tar, guete· dir. Taaarruf hakkındaki fikirle- haıkıkındaıki malUına.tın 1fazetelere buz ıbulunmııyan bir imparator 
~ Yunan milletini arkadan terde .isnrinin ,geıı;;rneııine mutlak rinin, ilmi tedtiklerinin uzak uzak abetmeaine bayılır. hakla iıtıtifa:k aıkdettiğini ileri 9Ür 
"- l'tn~a. Akropol üzerine istila surette <i~an ~r inHn <l.eğil· memleketlerde nasıl karıılandığı F~at, DariiMefekaya yaptığı mektedir. 
"'~ bir teberrii baJcikırıda ortada do· 

ya:zıyor: «Ben merak edip Darı de vazife .gören ufak ıtefek f'ran· 
lan·ın lıayetını tetık.ik ettim. Bu sız gem.i.led.ne ık.umanda etmektir. 
adam, Fransız <!onanmasının va· Bu .itibarla Amiral Darlan tem 
sat.tan çok aşağı !bir stra zabitidir. hı.inaaile bir ta.tlı 1SU amiraHdir. 
Aeker~ik thayatınfll ilk k181nı Tun· Ren havaıli&indeki vazifeeile 
kin ısularında ~eçrni§lt.ir. Bütün alikaaı olan ufak ıtefdc ~lerle uğ· 
ömründe hiçbir d.ik)ta.te layık ha· r•!lrkcn. Kilikyada ne olmuş, in· 
reket y;ok.tur. En miihim vaz.ifcai, gilizler ne ya.pmtş, Fransızlar ne 
mütaxckcdcn sonra Ren lhavalisi etmiş. Türk ietiklal müca<ielesi 
;-..al edildiği zaman Ren üzerin· (l>Manu Sa. A, 86. 6 da) [ .. ) 

<. . .' ,.. 

Suriyede 
Örfi idare 
ilan edildi 

>i· 

Fransa 
Hür Fransaya 

taarruz edecekmiş 
Londra, 2 (A.A.) - Par~ radyo <Fra.nı;ız. Alman iş birliği: Evvel. 

su, Suriye yUk6ck komiseri General ki gün Fransız nazırlan Pariste A· 
Dentz'in şarki Suriyede örfi idare i· mlral Darlamn rebllğinde yaptıklan 
lln etmiş oldufunu bildirmektedir. bir toplantıda, Almanyanın Vifiye 
Paris radyosu, aralarında Halep ci- .,vapbğı teklifleri mtizakeı-e etmifler· 
varındaki tayyare meydanı da bulun. dir: 
malt Uzere, nillteaddi:t SUrlye tayya- cBu tekHC şudur: MUtareke Qseri
re meydanlarının bombardftnan ed\1- ne Fran&adan ahnan sillhlann bir 
eliğini ilave etmiştir. kısmım iade ederek müstemleke kuv 

llt81t" • S..riye tıeleıtea• lleMlcH vetlet'inl silA.hlandırmak ve h6r Jl'ran 
Kahire, 2 (A.A.) - Burada ~re- sa imparatorıutuna klU"fl taal'TUZ et-

nlldi!lne göre, M'ısrr ile Stıi'iye ara- mek.> (Radyo GMetıeli) 
ımıdakl telgraf n tekılon muhebe· * 
ratı Fransız lriikılmeıtinkl emrile ka- Londra, 2 (A.A.) - lfistakil Jl'nut 

lıtan• dikmiye ve doktor Şli- lqan rivayetlerin gazetelere ya· (Deftmi: s.. 1, 88. ' tıe * 
~~k~~~~~ Breslav Kralnaı·bı· ~~~~~m~~ ~~========~========~======~= d,:_-tıın Uzerine gökten ölüm yağ 
""ltıağa gelmişlerdir. Suaılerimizde llll'&r ettiilm.W ,. 

tedilmlfttr. (0..- a.. 1. l!ML ı de) X/X 

~ . . 8 "' d t't ııörünce 'bize adeta -gücendi ve ~ l'ni kırk bir yıl içinde tama- panayırı ag a a dedi ki: 
~JçÜl aksi bir yol tutarak medeni _ Suallerinize ne ev-et, ne de 
li) etle yükselen bir millet bi. d hayır el.iye ceva.p vermiyece.ğim. 

1 llliı~l'Uz. Bu yüksek millet, Türk Türk pavyonu çok Küçük Kral a Bu Plci meselelere ait ncşriö'ıwı l 
etidir. b u • ı d · B ., d t d · · d ·· ineanı ıncit.lr. Bir .içtimai yaroı•• 

~~iz, asırlarca evvel Giridi Ve- egenı I ag a a on U düşünüldüğü zaman. gazeteler,le 
bıt killerden aldık. Asırlarca Ber)ln. 2 (A.A.) - Bir husllfll mu- <Batdattan, Londra yoluyla ıeıen baheeıdilein diye yapılmaz. Böy~e 
~sını istila altında tuttuk. habiı' bildiriyor: (Gtır.ikm1'tlr.) bir telgrafta, dUn Bağdada giren kral te'}'leri !-.Wtu!iyete ait diye kar§ıla· 
1ttııt~!11 yerli kalkının ekseriyeti, Beynelmller Breslav panayırı harp naibi AbdW tıa.h, şehrin ileri gelenleri ma.k 'herkesin hakkı olmalıdır. · 
~ l<l)e kavuşmak veya kendi- içinde ikinci defa olarak Polonya Si- (Devamı Sa. 5, su. ı de) C=J (Devamı Sa. 5, Sil 2 de) -/-

llıe)j~e. benzerlerle yaşamak e- lezyası umumı vali.si Gauleiter ve ========================== 
lıt; ~~ besliyordu. Biz bunlarla Bracht tarafından Türkiye bUyilk el
~I ~UıUye dövUştük. Girit me- çisi Hllsrev Gerede ile Türkiye ba.ş-

esı konsolosu Kemal Azizin ve kordip-
~d nesillerce dünyayı karış- lcmatlğe mensup diğer baZı kim.sele· 
~ r. Nihayet Meşrutiyetten rln huzuru ile açılmıttır. 
~~ta Osmanlı emperyalizmi Türk pavyonu, serginin en bClyilk, 
' \'e eskiden kalma taıpn.k- en mUhlm ve en iyi tanzim adilm" 
~eı· hepsini muhafaza etmek kısmmı t~kil etmektedir. Bu pav
~lti 1 daha şuurlu ve açık bir yon TUrk • Alman ticaret odaaı tara.
~t ~-alınca etrafımızdaki ayn- fmdan hU6U81 bir iUna ile hazırlan
~ •ICIJ'eketleri de şiddetlendi. ln11tır. Pavyonda büyük levhalar ve 
~~ Giridin üzerinde biz çok bir çok fotoğr&tlar vardı. Beyaz !on 
~) U.k. «Girit bizim canımız!ı. Uzerine yapılan tezyinat az çok f&rlc· 'e lnUcadele ettik ve bu yüz- kA.ridir, AtatnrkUn bllstli ile İnön~ 

"' l:lalkan Harbini göze aldık. nUn portresi teref meıvkilne konulmUıf 
QU.gij b' bulunmaktadır. Bu sergide Türkiye, 
~ n bu istila idealleri ıze tnhlsarlar idaresinin likörleri ile ra· 
~ kalmıştır. Bizden olmıyan kıları ilk defa olarak te.fhlr edilmek· 
~arıa meskun topraklarda tedlr. TUrk Kızılay cemiyeti De &
~ lı bir polis memuru vazi- yoğlu a.Jqam kız sanat okulunun ~ 
'il.::' görmek istemiyoruz. İde- yint eşyalan ne işlemeleri ve Çocuk 
~ öz yurdumuzu bilgi. um· Esirgeme kurumunun hazırladıtı de. 
~ ~lık, refah ile genlendir- ri işleri de ll'k defa olarak tefhtr e
~ ~ insanca bir dünya nizamı dQmiştir. 
~k hususunda da kendimi- l>aha ~lk gtınQ, pa"3'0ncla en mü-
.~n vazifeleri yapmaktır. him mevkii işgal eden kumbaracılar 

-.ı~ 8e ı G' 't b. · li arması tarafmdan ehemmiyeUi mlk-
11..~ ·ne evve ın ızım e - tarda halı ve lokum, fındık aaulmıf-S ıken, Doktor Şliman, bu- trr. Halk, Pt"Yonumuza karşı büyük 
:ıııı 1 Almanlık namına bilgi si- bir alA.ka göstermiş ve bilhassa likör
~~· fethetmişti· Buglin Girit terimiz beğenilmlftlr. 
'..,. 

1 13ekilde Almanların eline Breslav valisi Hanke panaymn en 
~i~~A'l. biz kendimizi Giridin güzel pavyonu olan TUrk pavyonu 
~ ' fatihi mevk:inde görUyo- hakkındaki takdirlerini izhar ederek 
~lı :eth için kullandığımız si- Türklerin sergiye vA.si mikyasta işti
~~d~rut ve paraşütçü değildir. rak etmiş olmalarını, Tttrk • Alman 

ır, anlayıştır. Bir vakit ticaret mUnasebetıerlnln yeniden can 
<ne.-.: Sa. 1, SiL .... - ('8fNmDI: ..sa. ı, 8iL ' ~ & 

- Koekoca Franaa nual çöktü diye düne kadar merak ediyor, 
bir türlü akıl erdiremiyordum. •• 

- Artık alul erdirdin mi? 
- Elaettef .. Aıniral ~ ai1ti1er 1ii9iilMlen çöktüii ll11luıUif 

..... 
&. tanare biicamlan ft bom baı.n. abhnw =ii=ı ı el.etile 1ıi r taMt 

lrla ..ı,__ .-:.-W .... • L,..!ta 
n....- "-T-- ao-enr ~. 

Yeni Yunan 1 Harp Vazigeti 
hükumeti kimlerden 

mürekkep ? Irlanda bir Alman istilasına 
Kal.ire, 2 (A.A.) - Son ha· 

dieeler tdolaıyıeiyle Yunan M*u· 
meti. Yunan ıkralma istifasını tak· 
dlnı etmiştir. Bazı nazırları yaban· 
cı ımemleketlerde milli ehemmi· 
yette vazifelerde kullanmak isfr 
yen ve bugünlk.ü şeraibte ıh.ükumet 
i.zası adedinin azaltmanın -mürac· 
cah olduğu kanaatinde bulunan 
kral, lcaıhinen.in ietifaaını kabule 
karar vermiştir. 

Bu karar mucibin<:e, Yunan hü· 
k\xneti ~mdi aşağıdaki zevaıt.tan 

(Denml 8L 6, 8L 7 ile) ~ 

maruz kalabilir mi ? 
Yazan: lbsaa BOBAN 

lrlandanm fimalde küçük bir 
inamı İnailiderin, orta ve cenup 
kaaunlan 1rlandahlarmdır. İrlanda 
müııtakil ve bitaraf bir devlettir. 
G~en harpte İrlandalı Sir Roger 
Ca.ement Almenlarla beraber 
çellflı. Ahmaların İrlandalılar he. 

aabma cönderdiji ailib ve cepba_ 
ne yüklü semi ingılizler tarafm
dan batJnlclı ve iatildil kahrama
nı Sir Cuement de adaya QM 
bubktan bir kaç saat sonra tw• 
kil edildi ve ınuhak'nııe ec1-. 

<aa.rı-..) 



-.. 
Avruoada----20 Senem 

Nasıl Geçti • 
Darlan'ın değerı 

Hayatımın en 

borcu nasıl 

büyük kabusu 
olan ödedim? 

SEl-1 R ~I ~~acr ~ E Rt ı~~rt 
Çay tevzi işine fiyat murakabe 

komisyonu el koydu 
Anlatırlar-: e 
Bir adam vannl§: Son dere'. 

terbiye)~ son derece nıızik:,_f;; 
kat umumi hayatın aksilI»J ., 
terbiye ve nezakete sığar ~ : 
Bu zat, günlük hayatta tersluve 
re rastladı mı, ağz.ına geleni _,
fetmek istiyor. Fakat dediın yaı 
terbiyesi müsait değil. 1• 

'\azan: Bebla Tevfik BAŞOKÇD 
Bin sandık çayın Anadoluya sevk 

·wdildiği iddia ediliyor 
Telif ve tercüme hakkı tamamilo m.hfuzdur 

-48-

Nihayet ıu basit usulii ~ 
mut: SabahleyUı kalkar, • 
ıındaki muhayyel bir adıMI'. 
ka111 aizma ge!_eni söylet', ,oıı 
ra sokağa çıkarmış. 

Ben de kendi tarafımdan ( A) Ha
ııma yazar vaziyetiniz! bildiririm. O, 
• kadar zengindir ki biraz daha pa
sını beklemekten hiç bir şey kay

Jdmış olmaz. Alman parasının bu 
J UklUğU karşısında Franlt almanız 
mkfl.nsızdır. Dedı. 

Ben ne olursa olsun (A) Hanıma 
nektubun ce~ abne beraber ilk parti 
oin frank göndermeye azmetmiştim. 
Fakat bin Fransız frangı o zaman 
'l.itmış dolar tutuyordu. Berlindc alt
·ruş dolara ev alındığı bir devirde bu 
.ıltmış doları naısıl bulabilirdim? 
Sadıkofla ba.şlıyan davanın sonu 

gelmemişti ki belki ondan kUrkUme 
mukabil bir tazminat alayım. 

BUtUn bir gece geçen uykusuzluk
tan sonra nihayet hAlA. valizde kapa
lı duran dUğün hediyelerini müşteri
lere dolar mukab!linde satmaya ka
rıı.r verdim. Ve o vakitten sonra da 
elbiselerin fiyatını dolar üzerinden 
hesap ederek bir hafta ısonra tasav
vur edilmez bir zahmetle tedarik et
tiğim l?k bin frangı (A) Hanıma 

gönderirken: <Size birkaç ayda bir 
bın frank daha göndereceğim.lstedlğl 
iniz takdirde bunların faizini de öde
{meY,c hazırım. Çalışmaya. gelince, öy 
le bır memlekette bulunuyorum ki 
burada çalışanlara h\lkUmdar derler. 
Ve en büyük hilrmetl de onlar kaza
nırlar.> Diye cevap verdim. 

Hele ~kUr bu birinciden sonra 
birkaç ayda bir, bin frank tedarik 
ederek (A) Hanıma göndermiş haya 
trnıın en bnyUk ktı.busu olan ibu borç
tan kurtulmuştum. 

y 

Bır gUn Roı:i bana. telefonda: 
- Ah azizem dedi. Bizim pansiyo

na dUndenberi bir Türk Beyi geldi. 
Bugün sofrada tanıştk. İsmi Halil 
Bey, kendisine sizden bahsettim. Size 
onu tanıştırmam için bana rica edi
yor. sızın halis Türk oldu~nuzu ve 
bUTada çal~ğmuzı söyledim. Katl
yen inanmıyor, hem pek terbiyeli bir 
çocuk, ben şimdi Türkleri her millet
ten çok seviyorum mUs:ıade edin de 
bir giln size getireyim. 

- Rozl dedim, bugün beni mazur 
görün. Saat sekiz buçuğa. kadar bi· 
zlm hanımlarla randevum var. Sonra 
da bilirsiniz ya Madam KUne cv&e 
geç vakit misafir istemez. 

Fakat Rozi her gün Halil Beyin 
beni taruına.k için ısrar ettiğini Türk 
olduğuma bir tllrlU inanmadığını tek. 
rar ediyor muUak bu adamı bana 
Janıtmakta lf!l"8.I" gösteriyordu. Benim 
de artık kendimi saklıyacak bir nok
ta kalmamı,tı. En bllyük güçlükleri 
~·enmek yolınıu keşfetmiş ve şimdi 
hayatımı kazanmaktan çok memnun 
ve biraz da gurura benzer hisler bile 
duyuyordum. 

Bir p1zar gtınU, Rozl yanında Ha
lil Be:·tc. berater bana. çay içme~e 
gel:nlştl. Bu ziyaret Madam Kllne 
!çir. de yeni bir Türk daha tanııı:ası 
n:ı vc!!le olduğu için p-.lt Eevi"l-r.iştl. 

Yalnız, Halil Beyi be .•"il h'lltıı>n· 
ten TOtJ: old:.ğuma. inandırmak ı;ok 
gUç oldu. EwclA. benimle Türkçe 
konuştu. Sonra da TUrkçeyt bu ka
dar fasih rıusıl öğrendiğimi sordu. 
Türkçenin ~endi lisanım olduğunu 
öyledlğim ve ibabamın bUyllk baba
mın üniformalı resimlerini yazı ma
sasının Uurinde gtirdUğU halde yine 
inanmıyordu. ÇUnkU Rozi ona benim 
çalı~tığnnı ve çok muvaffakiyet gös 
terdlğiml söylemişti. Hiç bir Türk 
Hanrnu çalışarak Avrupada böyle bir 
şehirde para kazanabilir miydi? Mut 
lak, Türkçe lyt bildiği için hUviyeU
nl sakhyan ve TUrklUk adile kendisi. 
ne Altı.ka çekmek tsUycn bir Rum ya
hut bir mUsevi kadını olacaktım. 

Acaba daha ne vakte kadar erkek
lerimiz bl.i:de de bir şahsiyet bulun
duğunu inkAr edeceklerdi? Bu, şUp
heslz ki yine o meş'um eski do\Tin 
kadınlara tatbik ettıklerl oyuncak 
sıyasetinden ilen geliyordu. 

Nihayet Halil Bey benim halis 
TUrk olduğuma inanabildi. Fakat bi
raz derin dUştlnemlyen bir adam ola
cak ki, bu defa da benim macera a
rıyan bir kadm almadığrma inanmı
yordu. 

Birkaç günde bir bana Türkçe ga
zetelar getirmek bahanesllc habersiz 
rn~n aklına geldiği saatte bize gc
hyor .saaUerco oturup gevezelik et
mek istiyordu. Bir giln fU sozlerl 
söylemek meeburlyetınde kaldım. 

- Be)'1endi, ben bUtUn varlı-
ğımı çalışmaya verdim. İyi çalı
şabllmelt için de biltUn zamanımın 

ban ait olması IAzımdır. ŞUphesiz 
1 ki bir vatanda.şımla kendi lisannnı 
konuşmak bana bUyQk bir zevktir, 
çUnkU ben, vatandaşlar ın hepsine 
bir kard~ gözUylc bakıyorum. Eğer 

siz de beni o nazaı·la görUyorsanız 

dalma görU~UrUz, fakat bunun için 
de siz de iyi bir kardeş gibi benim 
boş zamanlarımı seçmelisiniz. 

Bu sözlerden Halil Bey pek mem
nun olmu.'ja benzemiyordu. Fakat 
kurnazlığı tercih etti ve ~ cevabı 
verdi. 

- Hanımefendiciğim, ben sizden 
gördüğüm nezaketten çok mUt~ek
kirim. lşte ben de size karşı lyt ve 
faydalı bir kardeı, olmak istiyorum. 
Bugün geHşimln sebebi de odur. Fev. 
kaIAde zengin bir Amerikalı ile eşini 
tanıyorum. Amerikalmın eşi ısıze mU
kemmel bir müşteri olur. Onları size 
tanıtmak istiyorum. Fakat evvel! si 
zi bir ahbap sıfatıle lbir çayda tanı· 
Blnlar. İsterseniz cumartesi gUnU o
tel Eden'e teşrif edin Amerikalıla

rı da davet edeyim. Birlikte bir çay 
içeriz. Bu suretle tanışrrsını;:. Fran
sızca da biliyorlar. . 

cumartesi günü otel Eden'de Halil 
Beyin çayına gittiğim vakit Ameri
kalının eşini çay masasında. göreme
dim. Halil Bey takdim resmini biti
rince birkaç aözden sonra bana Ame
rikalı diye takdim ettiği adamın İS· 
tanbul mahsulU kozmopolit bir tip 
olduğunu anle.dnn. Ve sordum. Adam 
cağu: Halll Beye foyalarının meyda
na çıktığını gösteren bir nazar attık
tan sonra: 

- Madam, dedi. Halil Bey size 
yalnış anlatmış, Amerikalı olan be
nim zevcemdir ve flmdi Amerikada 
bulunuyor. Ben lstanbulda doğdum . 

Babam Sultan Hamldln göz hekimi 
Doktor İshak Pa.şadır' Be?kl biraderi 

Bu çay 'ardan lstanbu!da kalanlarının satışları ve fiyatları sıkı bir kontrol altına alındı 
-, Pjyasamrza en ~on olarak çı· 

f,....ancala satacak karılan ~ayJa.~ lh~kıkında yaptığı· 
pılan f$t.i.zaha cevap olarak bildir 1 • 
mir;::~~be bürosu. bu çaylar- Tuhafiye eşyasında 1 mız n~nyat uzerınc lhaıekcte ıge· 
dan İstanbulda kalanlarının eatış 

Fırınlar 

Francala bundan 
sonra 4 mzntakada 
4 fırında çıkarılacak 

lstanbul !belediyesi .iktrsat mü· 
dürlüğü İstanbuldaki francala fı· 
rınlımnı tahdit etmiştir. 

Verilen karara göre 1 tanbulda 
dört mırrtakada <löıt fınn franca· 

la çıkarabilecek ve lbunlardan her 
birin.in de üç şuıbesi ibulunacaktn. 

Mıntakalar şu 6Uretle ayrılı:nış· 
tır: Adalar, Kadıköy, lstan'bul, 
Beyoğlu. Ayrıca her axiada b.ireı 

ıube bulunacaktır. Bundan aonra 

~u hrın ve aubeler haricinde hiç 
bir yertle francala şatışı yapılmr 

yacaktır. 

Fabrikalar da 
ko::trol edilecek 

çcn 1 tanbul fiyat mürakabe bü· 
rosu faaüyetjne devam etmekte· 
dir. Evvelce ide yazdığımız veç

hile «on bin sanqı'klık partiden 
çay alan müesıteselerden mühim 
bir :kısmı, aldıkları çayları Ana· 
dolu tüccarlarına sattıklarını ve 
satılan mallan .da mahallerfoe 
gibnck ü~ere yola çtkardıklarını, 
mürakırbe l>ül"OSU tarafın'clan ya· 

tarzlarını ve hyatlarını ısıkı ıb.ir Ka" r hadler·ı 
.kontrol altına almış ve bir taraf· 
tan da alıcıları tarafından .taşraya 
satıldığı ve yollandığı iddia olu· 
nan çayların gönderildidder.i v.ila· 
yet merkezlerindeki fiyat müra· 
ka:be !komisyonlarına gönderdiği 
fatura ısuretleri .ile bu Jmalların 
mahallerinde kimlerr., ne f.iyatla 
ve ne ınUktar geldiğini sormuştur. 

Fiyat mürakabe memuru 
yetiştirmek için bir kurs açı~dı 

Bu ku:.rsa 65 kişi isUrô.k etti, derslere başlandı 

Toptan satışlara 
güzde 28 perakende
/ere yüzde 25 kondu 
Fiyat müra.bbe bür06U dün top· 

!anarak muhtelif maddeler üzerin· 
de lkar haddini ıt.cshlt eılm.i.§tir. 

Bundan sonra ttihaf.İıye ~· 
rında rtoptan ~zde yirmi sekiz, 
perakende ro 25, yerli pamuklu, 
ipekli, kaput bezler.inde fabrika 
satl§ları.n.-dan sonra % 3, hırda· 
va.t malzeme ile ıkab& etYada % 
ı O kar haddi tdbit cd.Umi$ir. 

Pirinç, zeytinyağ 
fiyatları 

Tramvayda biri ayajınA ,_ 
bastı: t!l" 

- Sabahkinden! der, seç 
m~. .J.t• 

Köprüde biri omuz mu v~ 
- Sabnh1'inden! der, Y""~ 

müt-
Dıürede biri mi kızdırdı: 1 ..1 r 
- Sabahkinden! der, _..ı 

mamıq. let 
Bunun bu huyunu öğren~ ~ 

nihayet bir gün merak etın*. ~; 
ıormuflar ve fU cevabi a~~ fl"I 

- Beni kızdıranlara ~ '{ 
geleni söylerndı: t~ •eıı 
kırı geliyor. Sabahleyin, e~ ot 
çıkarken aklıma &'eleni .Öf~ .. ; 
sonra da böyle dabma ~-
ına • 

• C!-L-Lt.!......1..-..f d" be"' 
- ~. JY~tL;.,e'° 

içimi döküyor, hem de terv-1 
· 

mi muhafaza ebnİf ohıyotll"'' 

* HürFr~ın ~ 
yaptıkiarı neırıyatı her g\ID 

liyonnn: • ı 
General Dö Gol'cüler Ilı;!'. 

Darlan'a her gün, benim-?.~· 
mek istediğimden, hatta ~cııtl 
ınek istemediğimden faP-
söylüyorlnr: . Jiii· 

min ismini bilirsiniz. Meşhur Cems Fiyat mürakabe 'bürosunun va· 
Bey. Kardeşim çok zengindir. İıstan- rifesını daha şümullü bir tarzda 
bulda da A'\.TUpado. da onu herkes ta- yapa.bilmesi için, ibundan sonra 
rur. • yalnız satış mağazalarındaki fiyat 

Pirinç, zey:linyağı vesaire gib,i 
yiyecek maddeleri fiyatlarında 
görülmekte olan yi!belme sebep· 
terinin tetkikine belediye ik.tısat 

müdürlüğünce ıdevam edilmekte· 
dfr. Fiyat değişiklikkri ve aebep· 

leri tcibit edil.diği eırada, her 
ımadde için istfı.sal mıntakaların· 
dan ayrı ayrı fiyatlar :isten.ilmiş· 

• tir. İstenilen malumat .tamamile 

geldikten ve bu mınta'kalarla Js· 
mn'bul ara ında vukuu zaruri .ol n 
masraflar ve ah~ anedilinci,ye 

Amiral Darlan'ın ne haıs;ı,ıı· 
ni, ne alçaklığını, ne satı~;~ı 
nı, ne köleliğini, ne ~;;.ır. 
hulisa, insana benzer b~ frfl'. 
m bu-akmıyorlar. Ben, bur~ 
ısız radyosunu dinliyOl"ı .J,.cı· 
ııokağa çıkıyonnn. Birisi paı• 
dan bahııetti mi: _,ıı· 

- Hür Franaız radYoJ&IP"" 
kinden, diyor ıeçiyorurtı• • jel. 

- Evet işittim, dedim. Parlste bir k.ontrolları .ile iktifa e:tmemeai ve 
kere gBrmUştUm. pjyaııaya ımal veren falnlka ve 

Bundan onra konuşmalanmız ta· imalathanelerde ~c etk&lcr yap· 
bü bir cereyan alacaktı. Fakat Ha- ması alakalı makamlarca ımünasıp r Fiyat mürakabe memuru 

,:.. J.

yetıştırme:'Z' ıçm açılan kura 

Hem Darlan'a aöyleıunes' A 
bedeni fazlaaile söyliiY ~i· 
hem ae terbiyemi mubaf8JJ 

lll Bey tuhaf bır adamdı, mutlaka görülmü§ ve keyf.iyet mürılkabe 1 Oün fi.yat müraka:be teşkilatı 
bir nUkte yapmak istiyordu. GWe- bürosu şefliğine bildir.ilnüştir. jçin yetistirHecek memurların 
rek: Mürakabe !bürosu bu yeni tef- derslerine Ticaret Odasında ac;ı· 

- Hanımefendiciğim, bugün siz lan kursla merasimle ıbaşlanmış· 
iki ateş arasında kaldmız ne yapacak tişlerine ilk olarak §Chrimizdeki tır. 
ısınız? Dedi. Ben de ona: kumaş fabrikalarından baıılıya· ilk dersi Ankaradan bu iş ,için 

- Eğer insanlar her ateşte yan- caktır. Bu münasebetle, dün obü· gelmiş olan ia§e umum müdürü 
salardı dUnya lrlllden ibaret olurdu. roya fabrikatörler .davet edilerek Faruk Sünter vermiş ve ders so· 

Kurs müddeti üç !haf ta devam 
cclecekıtir. Kursta Petrol ofis mü· 
dürü, İstanbul ticaret, iktısat ve 
belediye lk'lısnt müdürlerile Tica· 
ret ıodası umumi .katl>i, 'kambiyo, 
ticaret ve llayvan lb'oıısaları komi· 
serleri ile hirl.i.kler umumi katibi 
birer konferans vereceklerdir. 

kadar mutava.seıt vaziycıt:inde bu· 

luncı.n eller ve bunlara ait :men· 

faatler .toSbit edildikten sonra fr 
fat yükselmelerinin hakiki aebep· 
leri ve amilleri ta;mamile öğrenil· 
miş olacaktır. 

yorum. ıd•ı 
Çünkii hakikaten Darl!" d•· 

insanın terbiyesini bo~ı• 
bi değer bir kıymet yoktut·0ı 

KÖR~ 

Dünkü ihracat 
300 bin lira Cevabını verdim. bir hazırlık görüpnesi yapılmıştır. nun<la da ıbu işin ehemmiyotıru 

ŞUkllr ki İshak Paşanın oğlu ter- anlatmıştır. 
Kursa .profesör F.ıkret Arkun, 

Raş: t Ta&lur, müddeiumumi mu· 
llvinlcrinden Fethi Sezai, fiyat 
mürakaıbe reisi Muh il1 Boç ile lf· 
fet Alim Aras der.s vereceklerdir. 

Kahve, Çay ve 
deri geldi 

ere 

biyeli, gUn görmüş bir adamdı. Al!- ..., f k Bu kur.sa 65 kişi iştirak etmek-
ka ile dinlenecek birçok şeyler anla- Cogra ya ongresine tedir. Bunlardan 15 i yüksek fr 

Dün Mersin limanına külliyetlj 
miktarda ithalat eşyası gelmiştir. 

Bunlar arasında 1200 balya ka· 
lın deri, 2 65 balya pamuklu men· 

sucat. 100 çuval tutkal, 25 balya 
çu 1, 219 sandık çay ile 716 
çuval kahve bulunmaktadır. 

Dün muhtelif memlae~ıf 
300 bin liralık .ihracat yaP1 

tıyordu. Bir aralık Halil Bey pek mil- d k f I caret ımekte'bi mezunu bayandır. 
teessır bir çelırc takınarak bana: iŞliraK e eca prü esör er 
fed7n.A~lr~an;:::n::::!:~0~;0:{~ xa!~:e6i~~i~~~ o~== ~:rüe ~;: i n h i s ar 1 ar d a ye n i t e ş k i 1 a t 
bir randevum var. MUsaadenizle ben !anacak olan Cografya ıkongresi· ı· d b •• • 
gitmeye mecburum. Siz Vllyamla. 0 - ne İstanbul üniversitesi namına arenin uttln yurtta teşkilatı 
turun. Daha çok erken. Beni mazur iştirak etmek üzere Cografya ens· 

gtiörUvenuzriacka18~eı.rim. Diyerek veda et- titüsünden .ordinaryüs profesör yeniden tanzim edi ecek 
""Y~ lbra'him Hakkı Ak,Y-ol, profesör 

(Arkaaa var) Besim Dar.kot. doçent Ahmet Hu· 
lusi ATdel, doçent Aü Tanoğlu 
yakında !hareket edeceklerdir. 

Bir gömlekçi 
yakalandı 

tır. ~ 

=====~-
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VA.IUT ZEVALi ~-i 

Eyüplü Halit 
sahnede 

Üç kadın dolandıran 
Halit yakayı ele verdi 

Bu .kongrede Türkiyenin cog· 
rafi taksimatı, cografya terimlerı 
~rü~lecektir. 

Vekaletten aldığı ibir telgraOa 
cografya ;profesörü Besim Darkot 
ekspresle Ankaray!!- hareket et· 
~r. 

Jnhisarlar umum müdürlüğü 
teşkilatı, yeni bir kanunla yeniden 
organize edilmiştir. Bu yeni ka· 

nuna göre, idarenin merkez ve 
bütün yurda ait teı,<ıkilatı yenileş· 

t.irilecok ve icap eden memurların 
tayin ve nakilleri bir kaç gün için
de yapılacaktır. 

Dün ea:bah, ilk olara.k ileri gc· 

len .idare erkanı ile fme~kez ~ube 
müdürlerine ait 'kadrolar tebliğ 
edilmi.,tir. Yeni .teŞkilatta hiçbit 
memurun açıkta .kalmıyacağı an· 
la.şılmaktadır. Şube müdürlerj a· 
ra:sın.da bazı değişiklikler vardır. 
idare ve tütün şubeleri müdürler: 
umum müdür muavini -olmu lar 
dır. Küçü'k memurlardan bir ço· 
ğu da terfi ettirilm.işlertlir. 

f1yat murakabe memurları 
dün, Karaköyde Gömlekçilik ya· 
pan bir mağazanın fahiş fiyatla 
gömlek eattJiını haber alarak bir 
cürmü !meşhut tertip edilmiıı ve 
mağaza sahibini suç üstünde ya· 
kalamı tır. 

_.....,s.541 
GÜ'XEŞ: 5,20 ı,sti 
ÖGLE: 13,12 s,sti 
İKİNDİ: l 7,12 lZ oO 
AKŞAM: 20,36 zo0 
YATSI: 22,3;, 

65
5 

İMSAK: 2,14 

MeŞhur dolandırıcı ve kadın 

avcısı Eyüplü Halit ma'h'kümiye· 
tini !bitirerek hapishaneden çıkar 
çıkmaz tekrar lkendiaine ıbüyük 

adam ısüsü vererek dolandırıcılı
ğa başlamış ve 15 gün zarfında 
üç vakadan sonra tekrar yakalan· 

mıştır. 

fıvvela Tahim.de Z~lna ,ismin· 
de bir kadmla ve. ~e&er tüocarı 

süsile oınünaaebet :peyıda etmiş ve 
nihayet bu kadının yüz Jiraeını 

dolandırmı§.tır. 

ikinci vakaşı oda Zelih isminde 

bir kadını dolandırmasıdır. Bu 
kadını da ba,."'1comis_er 8iisile 65 
lira dolandııım~ır. 

Nihaıyet Maryan :iımtinde zen· 
gin ibir kadına da kendisini dc.u· 

yumcu olaralk tanrtmı~. lbu 'kadı

nın ıyüzük ve .pant:landiflerini al· 
mıştır. 

Bu kadınlar dolandmldıklarını 

bilahare nlamışlar ve polise mü· 

raca.at etmişlerdir. 
Polis bu müracaat üzerine 

E.yüp-lü Halidi ıyakalamıştır ve 

~ç.lu .itirafta bulunrnu!I ve Adli· 
yeye teallin cdlhn~ir. 

- Söze başlamadan en-el-
- Aman boha.. {'ok uzun sürmesin, işim 

pek çok. 
- Pek 1114. Öyle Jse... Buglln ,sen !'ıldrl<· 

tan onra buraya bir adam geldi, gelin el
biseni eatın almak btıyen bir eskkl~ İ,l I bir 
fiyat verdi. Halbuı..; t>en elMsenl gbturmUş· 
sün. Gösteremedim. BlllJorı.uu ld, bu dl\ğiln 
l~n ç.ok nıa mf ettim. Bu elblst>yl hemen 
getir .. Ben o eı:ıkiclye atacağım. Bu e;uretle 
etttğlm masrafın hır kı nuru çıknrnıak l tı

yorum. 
- O ad nı e:.klcl değil .. Bir pofüı ha1'1) eııl 

itli ... 
-Po11 · hafiy~l mi dedin t 
Slntya başını sallıyaralt: 
- E\·et polis !hafiyesi" Fakat aldırmayı

nız. leeele rııUhlm değil. Şimdi çok )"orgu
num, baha.. ILe Jıer şc3 l inceden ln<'eye an
Jatarnıyoe.nğmı. Yalnız; şuna 5Ö)'liyeyim: 

.:\lalılcn sokağında. bir <'inayet olnıu.,. Bu 
polls hafi)~i benim gelin elbisemin bu ci
nayette bir rolü ,·or zannetmiş. l'lesete bun
dan Jbaret. rakat no nr baba'! Bir şey da· 
ha mı söylemek iı.tlyon.unuz? 

- E,·et, kızım. 
- Peki sonuıuz da anlataJıın. 

- l\llster < ron kimdir? 
- Benim bir ahbabım. , akın onunla ta-

nışına~ınız çtiııkli hoşunuza gidecek adam 
def ildir. 

- Hoşuma gftmlycceğlnl talunln etmiş

tim. Fakat, Slntyn, babaıun ho,una ı:ftml
J ccek olan ado.mJarla ahbap olmak anıı )a
kı~r mıf 
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- Bu adamlar çok değil, yalnız bir Caron , .. ,. 
- Klifl değil mi T Demek ki eni serbest 

bırakınca böyle acalp im;anlı.ula ahbap olu· 
)'Or'tiUD· 

Slntya. merakla. babasına baktı: 
- Baba. dedl. Bugünlerde ne gibi roman• 

Jar okudunuz? Pek merak ettim. 
- Benim mU-:flk alfıkama alayla mukam-... 

le cdlyon;un, bu adamın ana para. ,·ermiş ol
duğunu in.kür edecek mi in? 

- Neye inkar C<leyfm? 
Sintya bu sözlerden babasının yapmış ol· 

dufu l<:l anladı: 
- "iz: do benim odama gizlice glr:lp çek· 

melertıni knrıştırmış olduğunuzu lnkfır ede
('ek misini..:! 

Cet.vlnd ~akur bir tıınr 1nkınanak: 
- \'tn:ifeml yaptım. De<li. 
- l'ek uli\ .. l\lakul olunuz o holde ... Oda· 

ma girip çckmelerlmt karıştırmak, gelin el· 
blselerfml ~kldlere 58lmak ''ııkur ,.e kUnne
te llink bir haba~·a yakı,acnk haller nll
dlr? Nanıu lu bir tnglllz ı.ordu gibi hnrelrnt 
ediniz de benden ne 1 tedlğtnlzl D!:ık!;ıı su~ -
lclinfz. 

- Pek lltı .. Ben namuslu bır İngiliz Lor
duyum 'e senin babanrm. Bu Car•.nun kim 
oldui;'llnu bilmek 1 tlyorum. .t..~r ~yJemez-

5en ben ne yapar yapar bunu öğrenlrlm. 
- Evet.. Belki öğrenfrt1lnlz. Bunu yapa

<·nk kadar maharetiniz vardır. Fakat ılze 
şunu öyUyeylm ki bu l~lere h•1munu:ru sok· 
mak fena oJur. Belki de bu yUzden tngute
rcden uz.akJaşnınğa mttbur l<alrrsınız. 

Oehlnd deh,et ve hayretle kızına bak· 
tı: 

- Slntya, dedi. Belki sana JAylklle bııba· 
Jık edemedim. ırakat enin benden akıllı ,.e 
yüksek bir insan ohluğunu dalma takdir et
tim. Slntya, Allıılı a'kına. böyle.. Yok a. .. 
Yoksa bir şey mi yaptın'? 

- Saçma ~eyler söy1emeylnlı, lıaba ... 
Zannettiğiniz gibi htr ,ey yapmadım. adcco 
1 in J!;'lne polis knn-;;tı. 

Sonra he•men başka laf karıştırarak: 
- Gelin elbisemi ka~a satın.ak lstlyordu

nuz. T 
- Aman Slntyn şimdi artık bunun sıra.'IJ 

değil ... Ama ~ imıl Ura fena para değildi. 
- l~lhl e~ 1 ben l.ı:drn alıyorum. Size ~ I!'· 

ıni llmlık bir ~ek 'ereylm, akın bir d:ı.ha • 

• 
benim l~erfnıe karışmayınız, oJınnz •111 

• 

XX\'l 
BİR YANLIŞLIK OLDU ~4t 

Polis nıUfettı,ı Rn on etrafını fena ~-# 
teıa~a vermhıtı. Evn.IA Lord Cetvfnd'fn ~ ~d' . . o~. 
gltmi'j. sonra da Raif llo konuşarak (le ~ 
lıyı fena halde ürkütmllştü. Rnlf'ın ı-o~,ı 
kenıU hee;abma değil, Roda 1!;'in idi· ı; j;tl' 
telıllkeden haberdar etmr.k epey guçtU. ipi 
ki de tekrardan fenalık geçlrmlşU. ı>01ıtt:ıııı" 
ölüm halwrl kızı !:Ok ıniitoosslr ctrnıştl· ~ ~ll' 
ra. bu ölllmlin sebepleri de Raif! t"ndl'"~t'~ ~ 
l}İİrüyordu. He-le poll in şiıı)helerinl ıııı!Jt 
aa. kim bilir ne kadar tızuıccektl. ı'f(. 

Raif her ne bahasına olur a o1 ıın pı'ııı' 
kızı ikaz etmcğe karar \'erdi. Oda ı;ıı 
,·urarak hasta bakıcıya 5ordu: ıııı"' 

- ıms Roda l\lalnes beni ]{abul ede 
mlf 

Jlan1a bakıcı sert bir esle: ıff' 
CJ ıı._Aı; 

- Hayır, dedi. l\11 l\lalnes'ln hıl rlJ ~ 
yor. Biraz evHlkl konuşmanızdan soıı 
raha tsıı: oldu. 11'1 ... ~ 

- Çok tees Uf ederim, fııkat do5ııı 
bende değU. 1klmlzln de tanıdığı bir ı;tf 
ölUmUnü haber aldı. Bu mUnn ebCtltı 

0
,..; 

dMne mühlm bir şey 11oylcmek 1 tl.~oıı~ 
Bir teskere '.\Uz.ayım. Iia~ı kurşı)& ",,ç. j1 

mak belki kendi ini yornr fakat blrJllt P' 
tır yazı okumakla rahat ız oıınaZ· 
klka nıll<ıaade ediniz de 3 aw311n· ıı·ııcl" 

Bu sözJt.rdcn sonrn filllona gitti· 1\ 
nın ba.,ına oturarnk şu ntırJnrı ;rn~) 

(Arb" 
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I:!_arp Vaziyeti Burası Cennetmiş ASKERİ DENiZCiLiK J 1 SIYASi IC:lllAL 1 
Katmerli 
mağlubiyet 

• YAZAN: 
ll11an BORAN 
<Emekli Kurmay Bub&J) 

lstanbula yeni gelen bir ecnebi 
muhabiri bizim, Avrupada başka 

L:._ (De,aıru: $&. 8, Sö. l de) • ı• k 1 b• "1 d 
~etle idama mabkUm oldu. mısa 1 a mıyan ır a em e 
lıir de:ıe~:ı:a_en aonra müstakil yaşadığımızı söylüyor 
llt~d~ın lnıiliı. elinde bulun~ ~l ırnühim lbir havadis 

"llll kıamı mühim bir .. nayı 
~ezidir. Alman tayyareleri merlcez,i oldu. Her gün bir !)'aban· 
'"'latr cı ,gazeteci gelİy;0r, bazan burada 
tııe&c • b"11'aıını bombarc:hman et. yerletiyıor, baz.an Ankaraya gldr 
l>ııb~irler. Fakat lrlandaya ait y-or. Bu muhabirlerle görüşmek 
1&...ı tchri üzerinde de aık sık pek meraklı bir ~ey oluyor. Rad· 
al~lll tayyareler aörülmej'e ve 
-.ıııı 1 yoya voe tter ıfCYc rağmen harp 
'· it-retleri verilmeie bat a- ııanaürü !Yiizünden bugün posta 

l,,1_ _ ta4arları devirLcr.in.de yaşadığımı· 
t ~lllbda aclumın HvkWceYf zı unut~ak liı.zım ... Bunlardan 
htıir,eti ınübimdir. MaJU.rn oldu· meraklı havadisler alınıyor. 

Kemik P-_ayı diye eyll'ılır. Bunun 
noksanının yaz ayların-da scıbze 
Jle tamamlana.cağı söylenmekte· 
<lir. 

- Harp na81l kar,ılanryıor} 
- Almanln bu harbi iptida· 

danberi '8ev.memişierdir. Diai.pün 
odaire&ınde vazifelerini yapıyorlar. 
Bununla beraber 'ho!lnutsuzluğun 
kolay kolay zahlre vurulması 
beklenmez. tttp ~e lnıiltere daha ziyade Biri terü taze Berlinden ıgeli· 

.\H- ~larmı kullanmakta ve yor. O.i;yor ki: b 
-..ııt;_ı_t İ 1 _..ı_ G ---'-nd Bir dıg'" er .Dazete ımuba ir.i... llıl..~~ e z anua ve r._._ cBilmem farkında mısınız~ .., 
L~·- • 1 1 O da Parıste ;bir ecne kalmı~. An· "~ıeçen t•m• yo unu Siz cennette ye§ıyorsunuz. Sokak· 

d Norv --L ·ıll · lattı(.ı hikaye daha karanlık: ili al.,a_ ır. eç .... orı. larda dola .. vorum: E.t, ekmek, • 
~~ .. f etıneJ.ri Almanlara büyük meyva, eeC:;, tereyıtğ, ıSOnra ea· - Hıı.rır, F ranliıı: halkı vücu· ı.: 
~ •Yda temin etmemittir. Al- bun ... Puama ·kuvvet, lbun!ardan dünün gtda ihtiyacını karşılıyamı· Bismarkm babnumda .,. IQÜ)ıİm rolü oynıyan A.rc llO}'ll! taJ'Yare ıemiaini, Almanlar harbin batm· 
~.kruvazörleri ıimalden Al· iatediğim mikıtarda alacağımı, do· y:or. Bir defa m.i:ktar ve neviler, da batırdlklannı iddia etmt,ler ve bir Abnan relllUIU bu Hbfl yukarıdaki reıimle teabit etmiıti 

:Yazan: M. H. ZAL 
tF.:!!. irit muharebe&ini, Akde
~ nizdeki Alman bareketr 
nin sonu diye kUJılıyanlar ar 
dır. Ak&ine olarak bunun yeni 
hareketlerin başlangıcı olduguN 
ve Türkiye yolu kapalı olduguna 
göre Alınanlann adadan adaya 
kademe kademe atlamak aure
tile Kıbna, Suriye, Fili5tin ve 
Süveyfi, belki de bir taraftan 
da lrakı tehdit edeceğine ihtimal 
verenler çoktur. 

"-• e açılm.k için inailizlerin ya doya .karnımı .doyuracnğımı, Almanyctdan çok ıazdır. Sonra Al· 
~· deniz "°!'trolundan kur· kimsenin benden vwka orımıya· man,yada eliniz.de b.ir ve6ika olun· 
~1!.°'lar ~e tunal yolunu ke· cağını, eabunu tane ile değil, hat· ca buna karşı muayyen miktarda. 
~ .-.~r. Eier ~~ Man. ta lk:ilo .ik. hatta çuvalla ele geçi· yiyecek bulacağınıza emin olabi· 
1"' 1~ .etaelerda, lnrıkere. ~~- rebikceğimi bana söyliiyorlar O\l llrainiz. ıf akat i§ial altındaıki Fran· 
~ b! ablokaya alma~d~ inanamıyorum: ('.Böyle . ~Yol· sada bunclan !hiç de emm deiil· 
-.-. ı~l ,-olu •• 1naılter~ mJZ. benimle ]atıfe ~CÜyorlar> sin~ Fakat paranız vana eüaliı 
>ete ':~-l~ları pe.1' feu Yall·. diye ıclü~ünilıy.orum. Senelerce et, lokantalar.da :her ıi9tediğiniU bula· 

Groenland muharebesi 

Eğer hareket böyle bir iatika· 
met alacak olursa F ranNZ • ln,i
liz münasebetlerinin pamuk ipli· 
iiae bağlanmaaı ibtima)i kaJmr 
yacaktır. Fransa buaün mütare· 
ke tartlannı Almanyanm lehine 
olarak tadil ehnİf bulunuyor. 
Alman tayyareleri Suriye m.er 
danlarından ıeçiyor ve ora• 
konaklıyor. ı.mz tanareleri 
diifmaalanıu s.iyede U'a)'lp 
buldukları zaman ıenenıl Dents, 
lizerlerine ateı ~ çekiD
mİyor. Bunun için Fransa, Al· 
manya lehine ve eaki müttefiki
nin ale)'itiae olarak timdidea 
bitaraflıilDI lı.oaml&flur. Buıu.m, 
İntriltereye kUfl harbe İflir6k 
derece.ine vannuı için Laval ve 
Darlan, harıl hani zemini bazu
laımıkla meııuldürler. 

1 1 .. ...-nerdı. .. ekmek veaikalarile dolu bir alem bilirsin.iz. Gitgide za.xıf dü§en 
"'-da1•1--- -•--1 .:ı n...ak Fransız !halkı arasında. haatalık LL · 1&&ar1n 'V~U'UU mu. için.de yaşayınız 'Q& '° ın, vesi· 

~.için ne dereceye kadar ba· kHız y~yecek, ,içe&ck 1:'Örünce ağ· işt.idatlarının lb~ eösterımcs.indcn 
.,...""lllQJ-• k ak ~ kor.karım. Belç.i.kada da ayni va· 
\...._----.arı bGcc meçhuldür. Bu ıınııın osuyu a ar mı, maz mı ziycıt var.dır. Hollanda, Alman• 
~ İ"Siltere ile kararl.,tanl· Kendimi ~incire . vuru~uş ıgfüj yaya yakındır. Zaten Hollandalı· 
ıL bir hve&cet hirliti ni müt ya~rkcn lbJrdenbıre zındanının lar A•-anlara kafa tu~maaını hi· 
"'tlc .. ' ya • hark.ine ç.lunl§ blr .insan haliAde il" 
tlııı lll~aa planı olup olmadı. ;örü!}'orum. len ada.mludır. 
~.et. bilmiyorv.&. Acaba Al· Soraak,.nız: Bu kadar vesika, B.ir üçüncü mUhabir •.. Suriye· 
~· Ciritteki muvaffakoet. tah.d,ipat, ma'hrumiyct olduğuna den .geliyor. O d.ıt. Berlinden ·~re
' . ~rek İrllındayı bava· ıöre. A~nya4a açlık var ımı ~ len muhabir eibi. Türık.iyenin !ha· 
~ ~Ja teıebbüa ederler mi? Hayır, fi2iyoLoPk manada açlık Uııc 1iPJYla ediyor. Anla.t.tıiına sıö· 
"-~ cümhurniai B. ROOM• yok.tur. H&ri>i ıkazanma.k .için At· re Suriyode ekmek •ıkınttaı var, 
~.~'dan bazı ÜI..,. iate. mantarın .kuvvot veı .ağhklarını Et <le ıbulunmuyıor. Yakında ve.ı· 
~:.:.=lr~L~. muhafua etmeleri lazımdır. Bu· ka uaulleri ~onaca!k; fakat ö-i .tat· 
~ • _ _. nun :için bir inMn vücu'dü kuv\'et bik edileceğine kiınaenin ümidi 
' korkuaiJ• Amerika- ve .Hıatten ıdürmcmck .için. aı· yok. Par~ .ol-an, .tıpkı Pariate ol· 
"'-..~ teklifini reddetti. Fakat gui ne !kadar miktaf' ve nev.iden duğu 8'İbi, canının .iatediii kadaı 
~I tayyarelerin klanda ha· ıııdaya ihtiy~ç ~österi~e bu kadar yemek buluyor. 
~ teluv dolaıması, bana ıııda fU veya ıbu tekilde temin Diğer bir muhabir bilmem ne· 
\ 3- bö1le bir ib~li batı~- edilmektedir. reden duy.mut: At.inada lb.i.r ıhadi· 
~~~' ki harp lnsü· Buna rağmen Almanların mah· ee olml,lf. Akropol üzerinde bu· 

,....1-ına intikM ettiii uman rum~et hisei duymalarına sebep, lunan Alman 'bayrağını Yunanlı
\, ~._~yük bir rol 071Hyacak- hadc:linden fazla yemek !Yemeğe lar kıopaTıp yırt11J.!!tlar. Bunun üze· 
~ ~eajzıde Türlriyenin bita· alı~mt§ olmaları ve eevıdiklerl bfr j rine Atina §ehrine. ~eza olarak ea
' f._~Jni derececle " helsi da· takım yemeklere ıclü,kün ıolmala- at ondan sonra sokağa çıi<huı.!k S.tca. faydabclır. Fabt lrlan· ndır. ~ence hu tahdidıU, Alman· menedilmi§. Bu ceza Atina için 
it':" "e dolayısile lnai)terenin lan ha.ddindcn fazla !YCmek .im· ağır unı ağır! Çünkü yazın Atina· 
~ Iİınal bölce.inde çok ba- k&nından· malırQm ettmek1e eıh· ıc!a ~ evin.de oturmaz, evle· 
~ bulunmaları IUandJr. lr batlerinl ikorumalarına hizmet cıt· rin .iç.i fırın ~R:ıtıdir. Herkeı :kendi· 
~ .\t .\lroanlardan uak kaldık· rni§tir. Fa1kat ibu seviye ımu'hafaza ni aok&ğa •tar. Sa'b&hlara kadar 
"'-~~de ıimal yO\unun ke· edjlecek mi? Bunu bilmiyorum. sokaklarda dolaşılır, eu :kenarla· 
~ \'e lnaikere Jimanlaruun Mesela et haftada adam başına nnda oturulur, uyuklanır. tBu her 
b-~, bahia mevıuu olunaı. y;arım kilodan 400 grama .indiril· günlük izinsizlik Atinalılann her 
"lb..~ lnsiltere aclaJan..ı itti· mittir. Bunun da yÜz yirmi beşi halde canına geç.m~ olacak ... 

Yüksek ziraat enistifüsü 
talebelerinden bir grup Sıvasta 

~ fıt~dile önce lrlanclaya kar· 
\ı f.ı.h."a tetebbüaU varicl olabi· 
~ ~~ bunun muvaffak oı.nuı 
~tfltpQeliclir. Zira lrlutla vo 
~ ~llldaki Britanya aduında· 
~~~faa hazırbklan Girit ada· 
lıı..~ tertibat ile mulcaye.e edi· Sıvu (Vatan) - Ziraat Vekaleti 
~·- lıı...'1~_ !'-dar e1a1b ve büyük· tarafından orta Anadolunun zlı'at 
.~ '~et' lrlandayı befhalde kaUunmaaı ve iatihsalin arttırılması 
~duı daha pek çok be- MUiarı tızerine yapılmakta olan 'bil· 

l'L. ınüclafaa ebneJe mec:· yük ziraat anketini tamamlamak ü-
..... Zira öyle bir telalile 

~ da İngilterenin ve ana va· zere her yıl tatil aylannda ~1lksek 
~ "1alcadderab bahiı mana· ziraat enstitüsU talebeleri tarafından 
~· ~ kadar ihmale sel- koylerde yapılan gezili!rc bu yıl da 
~ ~ viJAyetlmlz çevreeindekl köyler Uze· 
~l rinde devam edilmiye b~lanmıştır. 
l. tdiye yol İD§aatı Bu mak~Ua ziraat enstitü talebe-
~ lerirıden 3 grup şehrimize gelerek Uç 
~ ırı ttlbul belediyeei y.eni .ene ekıp halinde mıntakalarma hareket 
~11.11.tı .için hütiin hazırlıkları· etmi~lerdlr. 
~~~ıy~ı~mtirar. m''.:ıu"ru·· H:;..,nu·· Birinci ekip: E1111Utll şeflerinden 
.,1 ... U'CI ..... KAzım Mıhçıoğfunun riyasetinde 370 

\ırıı.ı'"'.ini ıdun -öğleden sonra köy dolqacaktır. 
·~~~.n planlar üzerinde vali İkinci ekip: 5H köy üzerinde zirai 
~dtt.e lYe rdsine izahat vermi§" incelemeler yapacaktır. 

~01 köyde kbylU ile temas ederek 

zirl\l iııtiluıal hakkın<1a notlar alacak 
lardır. 

Çorluda göçmen evleri 
Çorlu, (Husust) - Kaza huduUarı 

dahlllnde isk!n ldarealnln yeniden 
tesis ettiği ve bau köy&ere llAveten 
inşa ettirdiği göçmen köy evlerinin 
bir kısnıımn muvakkat kabulleri ya
pılmış bır kwnının da inpatı bitiril
miştir. Bu köyler, Sağlık, Aşağısırt, 
Yukarısevindikli, Kırkkepenekll, Ba
labanlı, Müsellim, Köpekli, Banarh, 
Osmanlı ve Doğu Karaca Murattır. 
Bu köyler, inşaatını kontrol eden fen 
memuru Bedri Ayoktan öğrendiğime 
göre btt köyler ve evler. köycUIUk e
sasına göre ve her tUrlU ıııhhl şartlar 
goz önünde tutularak inşa edilmiş, 

köylllnUn ziraat edeceği toprağından 
başka, bağlık, bahçeler de ayrılmış 
bulunmakta.dır. 

Geçen eene bahar bqlarıken 
Almanların Norveç sahillenne 
kar ı istila hareke.ti meydana çık. 
mı~tı. 

Almanya d;okuı; yüz on ıdört 

Yazan: 
HUsamettin Olsel 
E.ki ilahriye Müıt 

f.ıarbinin !bütün deniz hareketlerin· 914 hınblndc ilim edilen de· 
de ıvalnız (Hclaoland) a.daeına nizaltı abıoıkaıının fazla tesir ya• 
dayanarak faaliyette !bulunmak si· pamama-aı Alman denizaltı geml. 
bi bir vaziyet ve zihniyetin tesiri !erinin. ve büyük donanmanın §i· 
altında ka~'mı kıymetli ve muaz. mal ıdenwnin Felioland ve Ham· 
um Alman açık deniz donanma- bura sı.bi ıark oa~illerlne lıabet 
sından be.kleıeliii hizmetleri elde eden küçük bir deni.z parçafın· 
edememiş idi. dan, düşmanın .daimi lkontTol.u aı· 

O zamanki Alman idare amir- tında olarak ayrılmak ve aeferle
leri, Danimarka, Holanda, Nor• rinin sonunda yıne buralara dön
veç gı.bi küçük ve bitaraf devlet- mele mecburiyetinde kalmaların
lere karşı devleıtler hukukunun dan ve bu auretle kolayca im:na 
icap cttirdıği hareketler tıaricine edilmek tehükelerine maruz bu· 
çıkımamayı eaaa olarak kabul et· ıunmaıarından ileri gelmı§Jir. 
mi~ler. Bu seferki denizaltı seferlerin· 

Fakat Ham'burı ile f elgoland de ve kıorsanlık hareketlerinde 
ve en nihayet ve uzak olarak le· daha fazıa muvaffaıuyet temin et 

kazarak boğazı araaındak.i dar mesi de Atman harp vasıtalarının 
&aha içine ır.lu§ıp kalmıt olan Al· geni.ıJ ıbir aahil üzerinde saklı li
man donanma111 o muazzam harp me.nlara malik olmaoından ileri 
kudretine, /mÜrettebaıtının fedakar gelmektedir. 
lığına ra~:nen müsbet bir netice (Sersen) ile Narvik arasında 
alınacak f aaliyctler göatermeie çok güzel ve bücum edilemez. 
muvaffa.k olamamıftı. zyordlara istinat eden Almıtn 

Bugünkü Alman idare am1rl•rı harp gemılerinin çok kolay bir 
yakın mazinin den.izciliiinln Vilr· eurette ve dütmanın cözünden 
diği ıbu elim neticeleri yapmıt ıakh olarak Atlantiğe açılm&ğa 
oımak itibarile devletler hukuki muvaffak olmasıdır .ki Atlantık 
kaidelerine koat'i}'iYen kıymet ver- muharebesinde Almanların daha 
miyerck, gözlerinin önünde yal· ~n.iiessir muvaffaki~etler elde et
nız Almanyayı, Almanyanın yük mesine medar olmaktadır. 
aelmeajni tu:tarak her gelen mani. Alman gemilerinin hüyük At· 
ayı ytkmak kararını vermit ve bu lantığin enginlerine dü~ana hio. 
kararın tatbikine geçen senenin •ebtirmeden açılıp gitmek ve yine 
baharında ba11laımıftı. enginlerden Norveç fyor.tlarına 

Elinde kuvvıtli filosu olmama· dönüp gelebilmek fıreatıını bu.J
eına rağmen hiç olmazsa açık de. duğunu .daima okuyoruz. 
nizlerde kornnlık yapa1bilmek. Narvikten, Sergenden ve diier 
yalnız Helgoland adasına iııt.inad Norveç limanlanndan hareket et. 
ederek küçuk bir deniz sahuında tireceği denizaltı gemileri kruva· 
mayin tarlaları içinde kalmamak, zörler ve diğer deniz vasıtaları 
İngiliz adalarına ıdaha §a~ırtıcı lngiltereyi §İmalm°"den dolaprak 
hareketlerde bulunabilmek iç.in aaJ!hi.na kadıtr ve oradan cenıiba 
açık denizle irtibatı olan serbeşt ıeyrederek Franaanın Biakaya 
Umanları idaresi altına almak Nhillerindeki limanlara kadar İn. 
kararını verdikten ııonra Norve- gilterenin bütün garp ve cenup 
çin Atlantiğe açjk olan limanları- limanlarına. gelen ticaret filoları 
nı ~gal hareketine atıldı. Bu su- kafilelerine taarruz etmek fırsa· 
retle Norveçin Narv.ik' e ve daha tını emniyetle yapa:b.ilecek bir 
şimaline kadar yüzlerce mil im· vaziyete yükselmiı olan Alman
tidadında bulunan ııahillni tama· yanın elinde geçen harpteki ka
mile işgal iç.in lazım gelen her fe. da.r ani.n:aair bir donanma. bulun· 
da.karlığı yapmaktan çekinmedi. muı olaayıdı Alma.nyanın lnailte
Fransanın yıkılması üzer.ine bü- reyi çok da'ha mü~ül vaziyetler 
tün FraMrz sahillerini ele eline. kaTtnında bırKacağı tereddüt
alan Al:nanya arlık İngiltereyi süz iddia edilebilirdi. 
fimalden ve cenuptan tehdidi al- !İ,te ~on (Groenla.nd) muhare· 
tınıda bulunduracak vaziyeti le· besini yaparaık İngilterenin (Ho
min etmiş bulunuyordu. od) zırhlaını batıran Alınan zırh· 

"~'it 111.rının ucuna baııarak Flzile Hanı-
~ına girdi. Mektubu çekmeye koyar
»t11.nın önllnde FA.zile Kanımın birkaç 

~'-"'eı çıkmış bir reamlni g6rflU. Ga)Ti 
ı.tıı hır barckeUe bunu aldı, çantasına 
"~· arkasına. bakmadan odadan çıktı. 
'. 'de v~ Nıglir Hanımlarla Vıvet hA.lCı. ıso. 

EDEBlROMAN TEFRİKA No. 64 zldeye sor ..• Dedi. 

!'taktığı yerde idiler. 
~il Haharsmarladık yenge, hakkınızı he· 

~(j ın. 

~.~~ite »anımın gözleri yqlı idi. Onıı ö
."lııırı dudakları titriyordu. Fakat NigAr 

la \rıvet, Kezbanın kendilerine uzanan 
~~~tnernek için b8'1arını çevirdiler. 

trı 11 omuzları dUşUk. başı öırllnde, ba· 
.\ evınden çıktı. ağır ltğtr merdivenleri 

• Partrnan kapısının önUnde bir iki sa
•aşıun şaşkın etrafına baktı. Sokakta OJt • 
it ııuıan vardı ama bunların hepsi ya· 

\ ınıseıerdi. Dünyada yalnız kıümıştı. 
~rı ~llndo bir valizle beklediğini giSren 
~ör otomobilini durdurdu. • 

~ uYurun uz e! endım. N ere~·e gideceğiz? 
öplilye! 

tl'çON ot} KISL\I 

1 

l!'eriddea Kedtana melltap 

it. tı. ıbtt 
'"Q ı, 

İstanbul, K4nunusanl 1939 

~~--h bana Kaatamonu damguile bir 
1ıq~lrcı11cr. Sekiz aydanberl sana alt hıç 
1taı r alamamak yeslle matem içinde 

bun, bırdcnbirc sevinçle duracııK 

Yazan: Mucszze:ı T ahsın th:KKANU 
sandım. Zarfın içinde senin yazını okuyaca
ğımı Umit ediyordum. Aldanmışım. Buradaki 
aparbnanını idare etmek için bana Kasta· 
monu noteri tarafından tanzim edilen bır 
vekAletname yollamışsın. Başka ne bir ha
ber, ne bir söz. 

Hani son defa görtlıJt.UtfullUz ve haya
tmuzm en meaut anlan olan o gUn bana dost 
kalacağımızı vadetmlşlin? Bu gelen resmi 
kAğıt bana senin htı.lA. bu topraklar üzerinde 
yaşa.dığını, güzel gözlerinin ebediyen kapan
madığınr mUjdeledl. Bu bllyUk bir saadeti 
Fakat niçin aylardanberl halledemediğim 
mUth!ş muammayı çözecek bir kelime" yaz. 
madın? Bu sekiz uzun ayı nasıl geçirdiğimi, 
hayatımın nasıl arka arkaya dızllen ıstıraplı 
ııaaUerle dolu olduğunu tahmin etsen mutla
ka bana hakikati söylerdin: 

Gel Kezban, elini elime ver, gUzel gözlerini 
gözlerime bırak ve bana cevap ver: Niçin ls. 
tanbuldan kaçtın? Sana birdenbire bu kara
n verdiren sebep nedir? 

O ak,am, her gilnkU gibi, apartmana git· 
mlştim. Merdlvenleı1 çıkarken, her günkü 
~b!, kalbim kuvvcUe çarpıyordu. l{cndi 
kcndırnc: 

- Bıraz: sonra onu sörcceğim. Siyah goz-

lerfnln derin, taUı bakışlarını yüzUmde JtZ· 
direcek diyordum. 

Seni karşımda görüyordum. Elini bana u
zatıyor, aakln bir tavırla: 

- Hoş geldiniz Ferit Bey ... Diyordun. 
Kulağıma en taUı melodilerden daha gU· 

zel gelen sesini duyduğum zaman kalbimin 
nasıl kuvvetle çarpacağını dUşUnUrken heye
canlanıyordum. Sevgili, sevgiU Kezban dl· 
yordum. sen hislerin! istediğin kadar gizle· 
meğc çalış, beni sevdiğini blllyorum. Benim 
11enl sevdiğim gibi ... 
Kapıdan girince evvelA. Nigar Hanımı 

gördUm. Bana: 
- Kezban birdenbire gitti. Kastamonuda· 

ki hocası haıstalanmış, ale!A.cele onu çağır· 

mış. Dedi. 
O dakikada. sUkCtnctlmi nasıl muhafaza e· 

deblldiğime hAla. şaşıyorum. Durgun bir ses
le ona sordum: 

- Ne zaman gitti? 
- lkl saat evvel. 
- Bu akşam vapur var mıymış? 
Bu tabii sualim karşısında lhtıyar kadı

nın birdenbire kızardığım gördUm. Hırçın 

bir sesle: 
- Aman ben bunları b1lmcm, istersen Cll-

Niçin olduğunu anlamadan içimde ga.ı:lp 
bir filphe doğdu. Fakat ııenlnle fazla meş
gul oldUğumu belli etmek Uıtemediğlmden 11. 
kayıt görUnmeğe çalıştım. 

Esaııen bu suali ben, şayet vapur kalkma
mıtsa aeni son bir defa görebilmek maksadl· 
le sormuftum. Bu haşin cevap karşısında 
susma.ta. mecbur kaldım. 

Biraz sonra GUzıde Hanrm yanımıza geldf. 
Gözleri atlamaktan kızarmıştı. 

- Haber aldın mı? DedL Kezban birden-
bire gitti. Zavallı kızcağız! 1 

Onun hali de normal değildi ama beni asıl 
Ş&ftl'tan Vicdan oldu. l!eni görtlr trörmez: 

- Kezban gitti. Dıye bafırdı. Sealnde se
vinç ve zafer sezdim. lçtm isyanla dolduğu 
halde sakin görtlnmete çalıştım. 

- Haberim var; fakat sebebini bilmiyo
rum, niçin gitti? 

- Hocası hastaymı.ş. MU.stacelen onu ça
ğırdı. 

- BugUn vapur var mıyııuş? 
- Evet, saat altıda kalkmış olacak. 
Seni gcinnek ümidi kalmamıştı Kezb;m. 

Son bir ümitle sordum: 

- Tabii yakında avdet eder değil mi? 
Bu sualimi beklemiyorlardı. U~ kadın yüz 

yüze bakı,tılar. GUzide Hanım: 

- Birkaç ay orada kalır sanrmn. Dedi. 
ötekiler, cevap vermedller. Ortaya bir esrar 

perdesi gerıldiğln! hissettim. AcıLb& ne fdi? 
Bunu soramadım, hAlıl da soramıyorum. 

(Arkaa Tar). 

!ısı Bieın~rkın da ayni uzun aa
hillerde.ki limanlardan birinden, 
(8ergen) den hareket ederek 
lzland üzerinden geçmek ve At
lent.k muharebesine yardım et
mek ve )Convoy) ları batırmak 
emelini takip ettiğini görilyoruz. 

Almanların (Croenland) adası 
üzerinden Kanada ve Amer.ikava 
tayyare taarru~ları yapması 1hti
mali uzun zamandanberj Ameri· 
ka efkirını kurcalıyan bir kurt 
&nah.iyetini arzetmektecHr. Belki 
Almany.ıının ayru zamanda bu a
daya bazı müfrez.eler çıkararak 
bu adayı ıt•pt ve istilaya kalkı§· 
ması da varit görülebilir. 

Ne olu~ olsun Atlantik mu· 
harehcdnin az çok üzüntüleri ve 
utırapıan •!tında kıvranan lngil· 
tere bu deniz ıahaıında mü~ir 
olan büyük Alman gemilerinin 
faaliyctJne nihayet vermek için 
-bu ııerıUlerin varı§ ve kalkış H
manıarını tap'l&mile tabiye etıtik. 
ten sonra bu limanları daima tay. 
fare tara91Utları altında bulundur 
maiı ve zaman zaman bu liman
ları boıtrlbalaımayı eahıl müdafaa 
ıervwne bırakım§ ve bunların 
f uliy.et&nden lbiWük iat~~ler 
tonun etmiftlr. 

l§te (ıBergen) .i terk eden buse· 
mılerin engindeki hareket ve ııe· 
ylrlerini bu acrviain verıeliii doi· 

Seben dört Yatındaki Mare
tal Petain'i aürükliyecekler mi 7 

Bir kaç hafta eYvel buna ha• 
yır diyenler çoktu. Fakat ınüta· 
reke tartları bir defa bozulduk
tan aonra bunun çorap Mikijii 
ıibi ıitmeai ihtimali kuvvetlidir. 

Franaa buıün Jnaililptw, uil· 
miftir. Fakat Miti müttefikine ft 
Amerikaya brp uıun bir barlae 
sürüklenecek oluna neticM• 
ikinci ve a.tm.li bir mailabi• 
yete uinyac:al«ır. 

Dünyada alicenaph;ın ._ 
,.&dini taaavvur kabul eder, fa· 
kat Fran.a namına y.p.ı.. hi
tün ihanetlerin liltiine bu ,.kile 
de de tiiy dikilecek olu.-.. barp
t• 90nra eelri fl'Mllla impara· 
torlutunu yeniden can&and ... 
matı aklından ıeçirecelr bir !r 
gilia veya Amerikalı bolımaW
lec:eiini ta•vvur etmek siiçtilr. 

Bu itibarla orta fark laarbiniD 
aelecek aafhaaa, Franuz naiUetr. 
niD tariWnde 9cıık ....&. bir ~ 
alacaktır. 

Darlanın entrikalarının '°" 
saniyede akamete uiramu ... 
Franaa h•abına ümit edelim. 

Maarif işleri 

ru malumat üzerne takip ederde 
karııla§mak ve avdetlerinde ge· 
çeceği yolları kapıyera.k bu ıki 
müthtf iem.İyi imha etmek .için 
Jngiliz donanma bafkumandanlı
iı lzlanda adaları ile Norveç sa· 
hilleri aruına ve (Groenl.ıınd) a· 
dasına ve Jngfüerenin cenuhun
dan itibare9 f raneanın &arp li
manlarına ~adar muiklif ev.saf ta 
gemilerden mürekıkep filolar çı
karmı§ ve ta.)yare tarasautlarınwı 
yardıımile il)'!yare ll:aarruzları 
yaptırarak. tıpkı Akdenizde Ma
ta'ban burnu muhareı'besınde kul
landığı planı tat1bik ederek düt
man gemiainin eüratirü ve ma· 
nevra ka'biliyetini felce uğrattık· /. 
tan aonra t~rı.be muva:ffak ol. ' 
muflur. tr 

İstanbul Maar.if müdürü TevHk 
Kut, dün öğleden &anra vali ve 
l>elediye reisi Dr. Lutfi Kırdarla 
yeni mektep ,in§&atı ve Maarife 
ait diğer işler üzerinde uzun müd· 
det ıgÖrü{t;nÜ~ÜT. 

Alman filosu ile ilk müsademe 5 
yi yapan İngiliz filosu kuvvetli 6 

bir gemi olan (Hooc:l) zırhlı kru· 1 

vazörünü kaYlbetrnİ§t.İ.r. ı 

Her taraftan aanlml§ olan Al· 1 

man filosu gibtikçe darl&§&n ibu H 

çen'beri hangi taraftan daha ko- fi .__ ....... ...._ ............. _ 
lay olarak yarmak ve dü~anı Soldan ufa: ı _ Alaturkada bJr 
pfırtmak cihetini ararken kalkı§ makam, 2 _ GUzel kokulu bir ot; 

limanının uzaklığından ve oraya Bır nevi kum~. 3 - NUmune; Gizli. 
giden y.olun kesihniş olacağı ih- 4. - Adam: Oruç tutan. 5 - lsiıq; 
timalinden dolayı F ransadak.i Kamer; Bir balık. 6 - Adi tatil. 7-' 

(Breat) llırwamna daha. kolay ve Bir musiki A.letl; Alt. 8 - Yama: 
daha emin olarak gideceğini ta- GömWU hazine. 9 _ sanat; Yangll\. 
hayy.ül ederek cenuba doğru sey. ıo _ Kısa zaman; örtme. ıı - Mu· 
ret.meie ve sonra prka dönmeğe zayakada olan; Soz. 
~arar verıni§ ise d_e burada Jngi- Yukardan qa.tıya: ı - Bir renk; 
liz filoou ve tayyarelerin baskınla· Alaturkada bir makam; Bağışlama. 
rına uğraml.§llr. Biamar'kı takip e. 2 - cansız şeyler; Valde. 3 - Zeri· 
den filonun ~ a.iır harıP gcmiai yat; Nefer. 4 - Güzel koku; Cesur; 
ile muhtelif knıvazör ve dcstro· Nota. 5 - iBlr ağaç; Beher. 6 - No

ta; Sayına. 7 - Mesai. \'uvua ge~ 

me; Bir meyvL 8 ·- Yağmur; ÖlçQ 
fazlalığı. 9 - El içi: Hıkmet. 10 -

yerlerdcn ve ta-~are gemilerin
den müreldkep olması, ve bu fi. 
lonun Atlan.tiğin enginl~i karşı· 
sın.da muhtelif -ikametlerde be§ 
günden fazla uğrarmuı denizler- Güve düşmanı: Nota. 11 - Rabıt .. 
de kaçak olarak acyreden ve ba•. datı; Bir ecnebi para. 
kınlar yapen gemilerin kolay ko- DÜNKU BULMA~"Di HALLI 
lay yakalanmıyacağını da göal'e· 
r.ir. 

Bununla ıbcraher denizlerde 
tam hıi.klm.iyete sah.ip olmıyan 
l:>aSkıncı Ve k-orsan gemiler.inin 
akibeti, da~ denizlerin karan
lık eularıncla uvumaktır. ltte Bis
maı'k ta kenıeliain.in bu mukadder 
alu'betine uiramlfllr. Bu geminin 
hazin iıkibeti acaba Bismarkın 
prenııApler.ini koyduğu ve kurduiu 
büyük Almanya için fena bir (te. 
feül) müdür. Bilmeyiz. Zaman 
bize bunu da halledecek.tir. 

Soldan sağa: 1 - Kuyrukacıu; 

2 - Eda; ln! Aş. 3 - Fidan; Azı. 
( - lçerlemek. 5 - Lap.r; An. 6-

0narmak; Do. 7 - Nar; lı; E~ek. 

8 - Endaze. 9 - Ata; Arsa. 10 -

Loca; Huni. 11 - Im'ma. İkna. 
Yukardan ~tıYa= 1 - KefalOnt 

yalı. 2 - Udi; Ana; Tos. 3 - Yadie 
gAr; Acı. 4 - Açar; Ar. l5 - Ner
mi!\. 6 - Ki; A:ı: daha. 7 - Analı~ 
8 - Ezani. 9 - Ama: Şerik. 10 -
sazende. ıı - lşık; Okla\"&. 
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Hayal ve hakikat 
J, __ Y_a_z_an_:_r_u_a_d_-_s_am_fb __ 

Bayan Feriha, tiç günden beri bU- ' olmuştu. Bu ilk mUIAkat heyecanlı 

yük bır sabırsızlıkla beklediği mek- olacaktı. 

tubu almak için postahaneye gider- Nazarında o kadar bUyUk idi ki 
ken güzel göğsünün tatlı bir heye- bir gün gelip de onun muhitindeki 
canla. sa rsıldrğmr hissediyordu. Diz- havayı teneffüs edebileceğini hatm
i erinin kuvveti kesiliyordu. Şimdiye na bile getirmiyordu. Kendisini gör
kadar bu derece hicap ve heyecan mek istemesi, şüphesiz ... Aşkını ilan 
duymıımrştr. Hatta birkaç sene ev- için idi. Kalbi çatlxyacak gibi çarp
vel babası, müstakbel kocasx Bay tığı halde salona girip de orada he· 
Rrfkıya kendisini takdim ederken bi- nüz otuz yaşlarında bir kadın görUn
lc böyle olmamıştr. o zaman henüz ce hayretler içinde kaldı. Acaba rü
oıı yedi yaşında idi. Bay Rıfkı kır- ya.da mrydr! İşte zavallının uğradığ'ı 
kınr geçmişti. Buna rağmen hemen hayal inklsannın ilk darbesi bu oldu. 
ırnlaşmrşlar, düğünleri yapılmıştı. Demek ki müellif evli imiş ... Ah! Bu-

Genç kız onu hülyalarına muvafık nu neden düşUnmemişti. Hususile o, 
bulmamıştı. F~kat, Bay Rıfkı o ka- niçin kendisine bunu yazmamış ve 
dar iyi bir adamdı ki yine hoş geçin- ~kından pek memnun ve mesut g().. 
diler. Sabır ve sük()nete malik, eli rllnmtlştü ? .• 
açık, laübali, rindmeı,;rep, yani bir Salondaki Bayan parlak gözlertıe 
hoppa kadının tam aradığı meziyet- Bayan Ferihaya hafif bir gülüşle: 
lerl toplamış bir erkek olan Bay - Pek şaşbnız değil mi, Bayan? .. 
Rıfkı, sağlığında karısını pek rahat Şüphesiz bir kadınla karşrlaşacağım
yaşattrğr gibi ölUmile de onu sevin- zı ümit etmiyordunuz. 
dlrmişti. Evlenmelerinin dördüncü Dedi. Genç Bayan, ilk te~:;sürle 

.senesi, oldukça mühim bir servet bı- taşmak istiyen göz ya11ıarını zapta 
rakarak vefat etmişti. Çocukları da çalışarak: 
dünyaya gelmemişti. - Affedersiniz, Bayan... DUşUn~-

Bayan Feriha. kocasının matemini memtştim. Kocanıza yazdığım mek
pok çabuk unutmuştu. Şimdi terli ta- tuplar1 eğer okudunuzsa bilirsiniz 
ze, se"imli bir dul kadın idi. Penbe, ki ... 
mavi ve gUmüşt zarif elbiseler güzel. Cevabını verirken Bayan hemen 
liğine bir kat daha parlaklık veriyor- ıözilnü keserek: 
du. 
Doğrusu bu genç bayan kusursuz 

blr güzelliğe malikti. Uzun kumral 
saçlarr. koyu yeşile yakın ve mah
mur bakrşlr gözleri, penbe ipekten 
daha yumuşak bir cilde malik sima
sı büttin görenleri hayran ediyordu. 
Boyu ne uzun ne kısa, endamr gayet 
mevzun, balık etinde bir vücude ma
lik, şen mizaçlı kadın olduğu için 
kendisini yolda görenler dönüp dö
ntlp bakmaktan kendilerini alamı

yorlardı. 

Hele akrabasından yakışıklı bir 
genç, Cevdet Canveren, onu çıldıra
sıya blr muhabbetle seviyordu. 

Halbuki Bayan Ferlhanm başka. 

bir iptılAst vardı: Eserlerini bUyük 
bir takdir hissi ve meftuniyetıe oku
duğu Celal GUneşe karşr gıyaben 

gönlünde eamiml bir muhabbet uyan 
mrştı. Zaten küçük yaştanberi ede
biyata pek mecl()p olduğu için şair
lere karşı gönlünde bir meyil ve in
clzap hissediyordu. Celal Güne~in e
serlerini okuyunca onu cidden sev
meye başlamıştı. 

HattA kocası hayatta ıken bile • 
mın eserlerini okuyarak hayalinde 
kendisine bir vücut verdiği ve rUya.
sında bile onu gördüğü için dul ka
lınca kalbini ona bUsbütun hasret
mekten kendini alamamıştı. 

Uzun müddet, gryabt bir aşkın 

bütUn tesirlerini hissederek tered
dlitlere, heyecanlara, endişelere, Jşti
yaklara dUşmUş, nihayet bütün cesa.. 
retini toplxyarak müellife kalbinin 
hl!ısiyatından, geçirdiği hayattan bah 
seden bir mektup göndermişti. Buna 
cevap alacağını kuvvetle Umit ettiği 
için pastahaneye gidiyordu. Bu zan
nında hiç aldanmamıştı. Kendisine 
mavi blr zarf vermişlerdi. Bu, sevgi
li müelli!ten geliyordu. 

Celıil Güneş, bu mektubunda, genç 
bayanın hissiyatını büyük bir sevinç
le karııııamış, !akat biraz alaylı mu
kabelede bulunmuştu. Feriha buna. o 
kadar sevindi ki ihtiva ettiği istihza
yı anlxyamadı. Bu mektup en sevgi
li, en muazzez. en muhterem bir şey
di. Onu göğsünde • minnetle • sak· 
ladr. 

* Bu mektubu diğerleri tal<lp etmiş, 
kadınla müellif arasında a.,ikane bir 
muhabere başlamıştı. cKadrn için ... ~ 
cOnun mavi gözleri ... > Unvanlı eser
lerin meşhur müellifi, genç bayana 
karşr derin bir sevgi gösteriyordu. 

- Kocama mı? ... 
Diye sordu. Sonra kahkaha ile gU 

lerek ilave etti: 
- Demek ki anhyamad.mız... «Ce· 

lAl GUneş> benim, eserlerime attı

ğım imzadır. Onların mUellifesi be
nim. Bunu, sizden başka herkes bi
lir. Asıl ismim cCelAl Seyfi> olduğu 
halde on senedenberi cCelıU GUneş> 
namını kullanıyorum. 

Zavallı Bayan Feriha, büsbütün 
bitti. Hiddetinden titriyordu. Ah! 
Demek ki onunla iııtihza ediyormuş. 
Bunu düşünUnce birdenbire: 

- Fakat Bayan, niçin benimle eğ
lendiniz? .. 

Diye haykırdı. Müellife büylik bir 
sük~n ile cevap verdi: 

- Hayır, Bayan... İstihza değil, 
bir ders vermek istedim. Ekser kız
ar gibi edebiyata pek meftun oldu
···muzu anladım. Size bir hakikat 

dersi vererek o ipti!Adan kurtarmak 
için bu tedbiri dUr,Undüm. Zannede
rim ki bana minnettar olacaksrnız. 

Mesut olmasını iSterseniz bana, mek 
tubunuzda ara srra bahsettiğiniz 

Cevdet Canveren ile evleniniz. İ~te 
hakikt bahtiyarlık bu sayede hasıl 
olabilir.N Dedi. 

Fuad SA:WtH 

Şundan - Bund2n 

Hindistana çay, ne zaman 
girdi? 

Hindlsta.nı, bir çay memleketi ola
rak ta.rumaktayu:. Hakikaten çay zl 

raatl lle meşhur blr memlekettir. 
Fakat, çaycılığm Hlndi!!tanda henüz 
pek kısa sayılabilecek bir mazi.si ol
duğunu pek azımız blllriz. 

Çin ııe ticari münasebetlerin zor
luğunu gören tnglllzler, o zamana 
kadar çay yetiştirmemiş olan Hln
dlsta.ntlıı. çay yetiştirmek için 1800 
senef>lnde tecrübelere başladılar. 

Bu ta,ebblisten pek az sonra As· 
aam vilayeti dahlUnde, yabani olarak 
çay yetlştlğinl keşfettiler. Hlndl!l
tanda Uk çay mahıııılti 18M ııenesin
de alınmıştır. 

Günde kaç kilometre 
yürüyoruz? 

Profeıııtr Jozef Lerived adlı bir 1.-

llm, mubt·ellt mesleklere meMUp 

ldmselerin her gün kaç kilometre 

yol yürüdüğünü gö&terlr 'blr istafüı-
Artık Bayan Feriha bu gıyabı aş

ka o kadar mağlfibiyet gösteriyordu tik yapmıştır. 
ki saklamaya muvaffak olamıyor, Za Bn Alime göre, bir 6okak adamı, 
valh Cevdet Canverel} de anlıyarak yanı ~okakta ilş yapmak için dola.

l}&I1 bir adam, vasatı olarak günde 

18,098 adım atmaktadır ki bn ıs ki· 

fena. halde kıskanıyordu. Fakat bi
çare ne yapsın? Bu sihirli ifadeye 
m a ı t k olan müellifine rekabet 
mümkün olamıyacağrnr büyllk bir lometre demektir. Bir ev kadırunm 
Umitsizlik içinde anlıyordu. fa.allyetl, bu b~usta ÇGk fazladır. 

Bayan Feriha, artık sevgilisi ile Günlük meşgalesinin bir ev ka.dmı
evlenmeyl bile düşünüyor ve pek flşi. na 22.000 den az adım attırdığı na
ka.ne bir hayal kuruyor, bütün öm- dirilir. 
rü gıyaben onunla geçiyordu. 

* 
İşte. nihayet Ce~(ıl Güneş, onu da.-

et etmişti. Bayan Feriha.nın bugün
kü heyecanı her zamankinden daha 
zıyado ldL Oh ne saadet! ... Artrk onu 
görecek ve sonra ... Genç bayan, işin 
sonrasını o kadar tatlı dUşUnüyordu 
kı tasvire sığmaz... Müellifin tarifi 
veçhile onu buldu. Hizmetçiye: 

_ Bay Celfll GUneşi görmek isti• 

:,-orum ... 
Deyince hizmetçi: 
_ Buyurunuz Bayan, salonda ... 
Cevabını verdi. Genç Bayan asabi 

Bu da gUnde 20 kilometre ve se· 

nede 8000 kilometre demektir. 

Bir garson ise günde 58 kilometre 

yaya rekoru tutmaktadrr. Çünkü en 

çok yürüyen zannettiğimiz posta. mü 

vezzJI, günde 85 kilometre yürür. Çift 

çiler tıııe bllhaııse. ı., zamanı ı,ıok yü· 

rürler ve 40 kilometre yaparlar. 

Birkaç rakam daha.: Bir pollıı 82 
\"e blr hastahane doktoru 30, bir ta
lebe 25 ve bir moda mankeni 2 ki
lometre 500 metre yaparlar. Blr dan 
ııöz, yalnız 1 kilometre 600 metre 
yapar. 

Hassas teraziler 
Kimya ileminde, hususi olarak 

-1_ -_;ZiRAAT MUSAHABELERi:--1 

Köye gid en yol Futbolümüzün 
halledilmeyen 

senelerden beri 
umumi bir derdi 

Y eşilköy tohum ıslah müessesesinin verimli çalışmaları Hakem • 
ışı ..• • 

Hayatta insan bir çıok sürpriz· 
lerle karşılaşır. Türlciyede ımar 
sahasında .karşılaştığımız sürpriz
ler fevkaıade nevıden olan1ardır. 
MesleK icaoı yurd iç.nde sık sık 
ı;eyanatıer yapanım. HerhangJ 
şehrimize 1 - i. aene uğramayıp 
da onaan sonra ayaıc ·basınca in
san haıyretıer içmae kaııyor. Çün
kü O şehir VeY.,a ıca.saOa, aoeta ta· 
nınmıyacak derecede yentıikİere 
kavu~mu,;ıtur. Meseıa geçen mart 
ayı içinde Mersin ve Adanada 
yaptığ~.n bir seyahatte 3 şene ka
dar bir müddetle uğramadığım 
bu havali.de her .sahada ekle ccü
len yeniıiklerle !karşılaştım ve 
cüm.huriyeL.n yapıcı kudretine bir 
da.'"la iman ettı. 

Bu şcıhrin ıboş arsaları üzerinde 
yükseıen binalar birdenıoire ve 
herk-es.;n gözüne çarpar. l'Viese;a 
lstan:bu~da son ıbu kaç yıl zarfın· 
da karşılaşılan manzaralar haki· 
katen iııı..:.'ları mucip oıuyor. J:fa· 
nunla bera•ber. Cümhuriyet idare
aının yapıcılığı sadece /binalar, 
yollar, kÖıprÜler ve fabrikalar sa
hasına inhisar et:mıyor. lliın yö

nünden olan inıkişaflar da büyük· 
tür. lşte ıben, ıbir müddei!ten.ber.i 
uğramadığım Yeşi..K.öydeki to
hum ısıan istasyonunda böyie ıb;,r 
sıı.irpriz ile karşııaşlım. I\ı.nayet 
1) sene.u kısa hır maziye maük 
bulunan bu ımüessesede eıde olu
nan başarıları .takıdir .ile kaydet
lnemek e.den geımiyor. 

1926 c;enes.inin sonbaharında 
Haıkalı Zıraat rne.K.teıoi aılıSınin 
bir lkaç .dönü:mİük bir tarıa-smcı.a 
işe başııvan tohum ısıan istasyo
nu 11fl 1 senes.nde Y eşiıköye 
nal,de~ti. 19 3 7 senesıne .kaaar bu
rada kira ile tu~tuğu tarıaıaıda ve 

binalarda çalı~·tıı. O sene istas· 
yon bu~ün içınde c;.alıştığı b.inaya 
kavuştu. 19 J3 de Ziraa1t Ve.ı.aıe

'tı tarafından istımıil edılen Aya· 
mama çiftiıği arazısin.ı de eıde 
e~ti. 'Bugiin fiili olarak ( 5 000) 
dönümden fazia araziyı ekerek 
çalışan müessese randımanının 
azamisini veımektedir. 

Müessesenin gayeti, mevcut 
bozuk •tohumları 1slah etanek ve 
ç iftçiye daha verimlı, ıhastaiıkıara, 
kurağa, soğuğa ıdayamklı ve kati
le itıbariıe yüksek vasıfıı zıraat 
neıbatian yetişt· rmek!tir. l>evıelin 
ayırdığı bir bütçe ile çalışan ve 
sinesine ibir çok ilim ve •teknik 
adamlarını basan bu müessesenin 
ş.l,r.ıdıye kadar neier elde ettiğini 
sormak he.ıılınizin 'hakkıdır. Bu 
gaye ile yaptığım· ziyaretimde 
müessesenin ıcleğerli ve sevimlj 
müdürü doktor rvı.rza Gökgolden 
çok şeyler öğrendim. l.)oktor 
Mirza ~n.imle doküman üzerine 
konuştu. Veraset kanunlarının bu 
derece .ince elen.ip &k dokundu· 
ğu yer azdır. Bu sayeded.ir k.i mü
Cs.sesenin yetiştirmi§ olduğu to
humlar köylünün ciddi ,bir takdi· 
rini k~anınl§ ve kısa :bir zamanda 

Yazan: 
PBOf ESOB 
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niıletme!k ve d:olayı&yle vatanda 
:ıttihıaali arttırtnil.ğa vuı.ta olmak· 
tır. 

9 39 &eneei ilidbaharmda Çorlu· 
nun yeni kurulmu§ olan Ula§ ve 
Marmaracık mll'hacir ık.öylerinde 
müeaseee vesaiti ile 1000 dönüm 

ı keleme araziden yeni açma. yapıl
geni§ m!kıyasta muıhite ya.yılmıştır. mı§ ve t 940 &'baharında bu ara-

rfohum ıslah i&tasyonu il'k 11ıcu- z.i yeniden ikilenmiş ve tmü~
rukluğu zaman yalnız arpa, ıbuğ- n.in ,tedarik etmiş okluğu ıslah 
day, yuiaf ve hayvan yemıer.i ed.i.Lm.iıŞ mı.sır tohumluiu bu ,&, 
üzerinde .çalışworÇu. Fakat im" köy muhacirler.ine para.sız tevzi 
kanlar çoğa <lı.ıtça m.ıeu, .yağ ne- edilerek ıbu araziye tamamen mı
batları, ıketen, ıbakı.ryeıer ve ni- sır ektrilmiıtir. • 
hayet geçen ıseneden it.haren de Köyiünün zira~t işlerini kend.i 
patates ve muhtelif &ebzeler üze· esas ve öz iŞ gibi benimsemiş 
rinde de meaa.İ(ye lha.ftanmı:ştır. olan Y eşilköy ıtohum ı&lah is.tas-

Y eşiııköy tohum ısiah istaısyo· yonu h~t işlerini yapmak. üzere 
nunun si.mdiy.e ık.adar elıde etıtiğ.i orak makinelerini seferber etme.ı. 
müSoet ~ net.ceıerin en mü'himıer• tedir. Bu iş · 3 seneden'beri plan 
şunlardıı:,: ve sistemli ıbir §ekiide devam ed.-

-, - Karakılçrk buğdayı, yor. MüC"&Bese ayrıca köylü har-
2 - 160 numaraıı 6 aınlı manlarına -gen~ ıx.ikyasta yardım 

arpa, eıt+meğl de i.lık p.ana aimışltu. To 
3 _ Sudan o-tu (Hayvan ye· bum teımizieme saihasında 6 sene 

m.i) denber.i köylüye çok geniş m..'A. 

ya:sıta ve meccanen yardım edıı-
4 - Ktr yoncası (Hayvan ye· mek:te, köyiünün her tünü to· 

mi) humluğu .b~daıva olarak gerek 
5 - Karagö:z yulafı. müessesede ve gerekse bu ı,ş iç.:n 
Bu saydığımız ~uzeı .kaliteli ıto· sewar ıh .. r hale ifrağ edilen s.eıe.;. 

humıar : f rakyanın ve l\ılarmara tör makineıeri ıköy köy clo.aşı •• 
havzasının bır ç;ok yerlerinde ve rıimu suretı.ıe mallaı.ınae tem:ı. 
en geniş mıky~La kö')"•Ünün eıin· lenmek!tedir. 
de tonwnıu·K va.zues.ru g'Oıtr.e~- 1'..oy1unün iyi ve beıe~et:i mai. 
ıted.ir. Arpa, 1bu yerıeraen maacı.a sul aıalO.iımes • .içm (.r.~esısese l\.a ... 
~UılUtıova (Adana) d.a d~ büyü.lt rosunıdan tefr:.k edı.en bazı e•e 
bir ragoet kazanmıştır. maniar 'ba.şi arın:ıa mi.ıe-"Se..:ıe mu 

Beş Kaiemde hu.asa ettiğim bu dürü olıdug~ u ha.de ... .Oy ıköy doia

Sporumuzda umumiyetle mUşaha.de 
ettiğimiz bir derde temas edeceğiz. 

Hi9 filphe yok ki, memleket futbo
lUnde en mühim rolü oynayan hakem 
lerdir. Fakat şunu da esefle kaydet
mek lazımdır ki, senelerdenberidir 
bizde hakem işi bir tUrlU halledilemı
yen, hatta. ke.ngren haline gelen bir 
derttir. 

Bugün hakemlerimizde bir hakem 
için llı.znn olan evsafın bulunmaması 
spor sahalarımızda hAdiseler doğur
makta ve bir çok klilplerfmizin gad
re uğramasına. sebep olmaktadır. 

Evvel! muhakkak olan bir şey var 
sa bir hakem eline dUdtığtl alarak 
sat.uya çıktıktan sonra, onun yega
ne dUşUncesi iki kltlbtin mukaddera
tJnı mUsavl şartlarla korumuş ol
maktır. 

Bugün bir çok hakemlerimiz bir 
maçın idaresini eline aldığı zaman 
mukadderatım elinde tuttuğu ta
lomlardan ziyade kendini düşünüyor. 

Ve şu artık lnklı.r edilmez bir haki
kattir ki, oynayan takımların taraf
tarlarını, idari vaziyetlerini, idarecl-

··inin oynıyacağı rolU göz önünde 
tutarak maç idare ediyor. 

Blr hakem, bir maçın idaresinde o 
bir buçuk saat zarfında olmuş vaka
lara göre hareket ederek karar ver
melldlr. 

Ben, bu kararı verirsem, ben şu şe
kilde hareket etmezsem, bana bun
dan .sonra. maç vermezler ve maç ve.r 
meyince de ... şu olur, bu olur diye dü
şünen, yani ldart siyaset yapan bir 
hakem şu muhakkaktır ki, hakemlik 

hakemlerin, zaafr yUzünden spor il#' 
halarrmızdakl çirkin hAdiseler ıı~: 
el sınıf geçinen bir çoklarında şoY3 
le bir yanlış düşUncenin dogmasııı 
sebep olmuştur. 

sert 
Bu hakemler, oyun bir parça nU· 

mi oluyor. Melhuz bir hAdisenln ° t e. 
ne geçerim dUşüncesile her ne sUt 

11
• 

le olursa olsun bir ta.raftan bir oY1' c! 
cu çrkartmak yoluna gidiyorlar ve ~at· 
zaman bu şekilde hareket ediyor 

Melhuz bir hAı:liseyi önlemek ~ 
bir takmıdan bir oyuncuyu feda 11, 

rek yalnız kendisi için o ta.kllTl1n ~ır 
kadderatlle oynamak hiç te doğrll p· 
hareket değildir. Bu doğrudan do bif 

ya a.sabr bozuk bir a.damr, ııerd~iye. 
vaka ya.par, bir cinayet işler &11' 
tutup idama ve yahut ta hapse J1l \1'111' 

kıl.m etmeğe benzer. Fakat şu dıı. uğı 
ki, bir maçta bir hakemin ytıP. ·e
böyle bir hareketin vicdanı rne.~~1'11· 
ti daha bUyliktUr. Çünkll o ~ bir 
bu 1,1ekilde hareket'ile bir k]Ubiln dll 
senelik mesaislle ve ayni za.nıs.ı;il~ 
binlerce meraklının futbol zevkle 
oynamaktadır. 

et!C' 
Netice şudur: Bizde haken1 rrı ııs.· 

va<Jtflarına tamamen aykrrı olarak 
mu.va.auıyeLıen elde etmeK ıçın şarak tevzı ed1ıen Lonum.uıl1arın ovn<ıvan takımların vaziyetlerini de
ne kadar ut.iz ımesa.ye ıh'ı.ııyııç -01· e.ıUım ve loa.;.ım •laız·.aıını .,,.ı.,y,üye ~ıı. valnız kendislnl dUşünmUş olar. 
ıauğunu çok ıum11eıer 'x.esuremez. gösterme ..... ~e ve her hrı.:;a. Jta 'A-ÖY Son zamanlarda, bir çok idaresi~ 
ıBı.r bmayı, bır mınıar veya mü- geceıeri t'ert .. p o .unaraK moaern • . 
herui.ss .ıusa •t>ır ı.aırnanaa ınşa et· çifitçiı.k mevzu.arı üı.erınae ç.ul
tlrerek herKesm ıla4aırın.i Kazanır. çJ.er .irşat edııerCıK zirai ve 4.il 

Ivıuaı::zam ıtm taıorıKanın tnşası aa sadi ha~b.ıhalier yapı.ma.kıtaıdır. 
böyıedu. I- akat lbır tohumda $<1" Köy~ünün dcrtier.i d.n.eneTelıl .h
dece ıkura1rnğa ıkarşı <>lan mu.K.a" tiyaçiarı .için elzem oıan bazı aıet
vemetl aııucırmaK içın çok aıın te· ier yaraırn mauadıyle muvak.ka

lesi tedavtsl mUşklll bir hasl:31rlC 1• 

lindedir. Bu hastalık seneıerd_e~e 
dir bir kangren haline geldiği el<el 
bu işin düzelmesi için bir bat' ışi~ 
dahi yapılmamıştır. EvvelA bU ](aD' 
düzelmesi için, iki takımın rrıt.t et· 
deratile oynayarak otorite t~erlt· 
mlye kalkan ve idari dUş!ln yurı· 
hareket eden hakemler d~l. ;eeeıı 
cula.r üzerine hürmet telkırt ısr.t' 
ve vakalara göre, tam bir bi ııııl· 
hkla hılküm verecek klın!eıer 
mak lazımdır. 

ri döı-\.nek lazliffidtr ve lbu k.ımse- ten cİvar köyıüye venırnekted~T. 
n.in nazarı dııx..katın.i çeken 'b .. r ;ş Yeni ç.cş.t tohumıUA·ıar köy şaQ)si
değııdir . . Onun lc;.ınmr ki z .. rai sa- yeti maneviyes.ı için iz'har ed.ı.m~ 
hada ıslah işıyıe ugraşan uun oian köy tarıaıarına eıo•erek bun· 
ada:rnlarının krymetmı haK!rne !arın z,raat ıtarzıarı .ile ziraat ve 
~ir:de giiçlük çeJ<ll.ir. Büyük ıbir ekonıoı:r.i alanında 'kazanacakları 
tevazu içınde, güneş, kar ve so· muvaff~kıyet biuit mahaliinde 
ğuk demeden dıdinen bu meaıek gösterilmektedir. Tarla hafriyat 
mensuplarını burada, ıç.muzden şekli, zer!yat tarzı, zamanı, ye~i ı 
kopan en yükseK tu.sıerıe teocii gijbre, all:r gübresin.n muhafaza
etmek vazıfem.z.d.ır. sı ve lbu ı0Jo.i mcse~eier hal(.kıncla 

Son za.manıarda tohum 181.th müesseseue )"''t'•·an aeneme.er 
isıtasyonunun, kendi .kuaret.i <lahi- etrafında izalıat veriiereıK çıftçi
lınde olan vasıtaıada muhıtıne ler tenvir edümektedir. Köylüye 
başka türlü yardımıarda buıundu· pral..ı.ıt bı.gı.er t,o.stermek üzere 
ğı.mu öğrendim. . bazı ıköyi·ere g-.:dı.erek .istasıy.on ve 

Köylünün uzun senelerdenbö!~ köyıü tohum.arı iıe mukayeseH 
vesaitsizlikten açım.ağa ve işıeme· bir şeki.1c!e .kı5y t.aı:.laları vücude 
ğe muvaffak olamadığı ve uzun getiriımeı:...ıte.d.ir. 
yıllaı metruk bir ha,<le 1kalmış İ.stan:bu;U{l için:de lbu kadar ge
olan tarlalarını işİem~ maksadı- niş faıkat ayni zam.anıda bu dere· 
le üç senedenberi ımüeS!ese trak· ce mütevazı bir şekilde çaıışan 
törler.ini her nada:a mevısiminde zira.aıtçilerim.izi okuyucularımıza 
bu işe tah&ia etmektedir. Bu va.- tanıtmaktan büyük bir zevk duy· 
dide Hk hedef k:öyılüye gen.iş mi.k.· duğumuzu iburada y~.naktan 
yasta ve ucuza mal oian nadas vazıgeçemiyeceğ1z. 
kazaruiırmaık. ekiın 6ahasmı ge- Kerim Ömer Çağlar 

OK TOR 
DİYOR Ki 

E öbrek:erimizin kıymetini bileliJfl 11 
rı 

Vücudumuzdaki her nzvnn kendi- dışarıya atıımaıı;ı JAzmı geteıı 1'lf ~ 
aıne göre bir ehemmlyet.l olduğunda. artıkları mevcut olt1Up gıtıl ~-ııc" 
şüphe yoktur. Fakat bllha.Ma bazı a- maddeler de dolrudan doğrUY• 
za.nıızm, vazife Jtibarlle, Iaymetlerl, da dabll olurlar. !'of 
hayat için, pek lüzumlu ve çok ehem ı,t.e bunları mrarııız bir lıJlle fl'1' 
mJyetlldlr. Böbreklerimiz bo nevi mü mak veya bedende uzun ınttddetııl..,ıf 
hlın uzuvlıırdandırle.r. Çünkü böb- ınalarmı temin etmek böbrC 
rekler, vilcut dedlğlınlz makinenin a- ytiklenml9 bil' vazifedir. Jı't' 
deta siizgeçlerlnl teşkil ederler. Her VAkıa deri, akciğerler, k•ı*°ııecıtr 
bangl bir makinede silzıeçlerln bo- bazı guddeler ve ba.rııakla.r dil 11p 
zulup tıkanması o makinenin faali- ne giren blr çok maddeleriJl ı~te~d 
yetine büyük bir ııekte verebilir. Tıp· atılmMrna yardım ecıerıerse ~ tıliır 
kı bunun gibi beden makinesinin iş- en mühim ve en esaslı va.dfe 
Jemesl esnasında cereyan eden pek reklere aittir. '' 
bıce ve biyolojik değişikliklerin ve ı· tııs&ıı1' ... Böbrekleri sağlam olan ~e • 
hayatı temin eden gıdalaıı.ma. ve beıı- ıstlfll" d' 
lenme tearnüllertntn mahsulü olan bir bütün gıdalardan IAYJklle,_ cotlllrı~'. 
;ürü Jtizumsuz ve zehirli maddeler der ve lyt beslenirler. Vil ırolll,-ııı:, 
de, ancak böbrekler vasıta.sile, dıl)&- toplanan muzır maddel;:;aJ< 0tıt!',.. 

a atılmakta, vücut ancak bu sa- la, dışarı atmağa muv ysf 
ny tam bir sıhhat ve neşe ıçiııde 
yede, bu zehirlerin muzır te.<ılrlerln- . 
den kurtulabllmekt:edlr. l.ar. bre!' 1~ 

Her iki böbreği birden bozularak Bflin;lnlz ki, lnııanlarda bÖ ... ğiıı" .. _esf .... ,. 

ZABITA ve ADLİYE HABERLERİ :'.'.\ 
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mnattal kal~ olan bir fnsanıp ya· tanedir. Bunlardan bir ..... n ııJt ,e, 
şa.nııu;ma hnk~., t .... avvıır olunamaz. olmak 11artne, diğerinin bOZ ııf ~11' 

ı. vücutt.e hnııule gellp dışarıya. a- noksan olması, ,uphe yoktur et· f-, 
tılaııuyacak olan muzır maddelerin cut için bir Mkatlılc teşkil ed geÇ!l 
bu insanı zehirleyip öldürmeei mu-

1 
kat tek böbrek te bedenin ııUZıı ı<ır 

hakkaktır. vazifesini, pekttllı., bal}anlbJltıee ı1tlf 
Bir dilenci kadını parasına tarµa e erek Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar ve bir bn gtbllerde hayatın teh]j]l:e~ f/1° 

çok dl~er maddeler h<o.zmı borusunda meııl lhtlmall yo~. Nıteıd bit <"1 
tttrın türlll de~Udlklere uğrayıp mızda tek böbrekle yqıyaıı .e öldüren Remzinin _24 sene hapsi ist.!ndi kana geçtikleri ve vticndn beslemek insanlar vardır. ıtGı;~ 
içbı aarfolundnklan zaman onlann Dl'. NUJtf ~ 

Bundan bir müddet evvel Sulta.nah
mette ya.nan adliye binası harabe
lerinde Havva isminde bir dilenci ka
dını parasına tamah ederek öldüren 
Yugoslav tebaasından Remzi Hasa
noviçin davasına dtin de ikinci ağır 
ceza. mahkemesinde bakılmıştır. 

Mtlddeiumuml hAdisede kasıt oldu
ğunu ileri sürerek suçlunun idamını 
ancak hAdise esna.c;mda ya_,mın kil
çtik olması dolayısile bu ceza.nm 24 
sene hapse tahvilini istemiştir. 

Muhakeme, karar verilmek üzere, 
diğer bir güne bırakılmıştır. 

Bir tramvay 60 lık bir ihti
yara çarparak öldürdü 

Evvelki gece Beyoğlunda !stiklll 
caddesinde yürümekte olan, Tarlaba· 
şında mukim 60 yaşlarında İbrahime, 
vatman Ahmedin idaresindeki Şişli • 
Ttınel tramvay arabası çarpm~trr. 
İbrahim ağır surette yaralı olarak 

Beyoğlu hastahanesine kaldırılmış i
se de orada. ölmüştür. Suçlu vatman, 
yakalanmış, hadiseye mliddeiumumi 
muavinlerinden Turgut; el koymuş
tur. Adliye doktoru Enver Karan, 
cesedin defnine ruhsat vermiştir. . 
Raıit Sevilin 5 sene sürgün 

cezasına çarptırılması 
istendi 

ti yapan Raşlt Sevil hakkında. veri
len karar temyiz ta.rafmdan suçlu a
leyhine nakzed!lmişti. 

Dün Raşlt Sevilin davasına yeni
den bakılma.ğa ba,1anınrş ve mUddei· 
umu.mı nakız kararma. uyulmasını ve 
Raşit Sevilin beş sene sürgUn ve 15~0 
lira ağır para ceza.sına ça.rpt.Irılma.
emı iııtem~tir. Mahkeme, nakız . ka
rarına uymuştur. 

Duruış.nı.a, karar verilmek Uzere per 
~mbe gününe talik edilmiştir. 

rüye gelen vapur iskeleye geldiği za
man va.purwı çımacrsı Ali dalgınlık· 
la ayağını çnnaya ~trr. Bu es
nada vapur iskeleye rampa etıniş ol
duğundan Alinin ayağı vapurla iske
le arasında kalarak ezilmiştir. Ya· 
ra.ll: hastahaneye kaldırılmıştır. 

1 BORSA 1 

Antkyada kaçakcılar'.a müca~ 
Bir memur kendisine tücc91 

süsü vererek bir kaçakcJ 
şebekesini yakalattı " 

a.a~~' Antakya, (Vata.n) - Son gUnler· Kaçak olarak huduttan sol<ııl~tf 
d7bura.da mmıtm bir kaçakçılık hiı.· ya 13 kilo 170 gram sun! ıpel' 

ihtikar davalarının bifant":osu 
"S 1 Sterlin 

Mayıs ayı zarfmda. adliyeye 40 ih
Ukar davası tevdi edilmiştir. Bu 40 
dava. asliye ikincl ceza. miıhkemestn
de rüyet edilmeğe başlanmış ve ayni 
ay za:rtmda aeliye ikinci cezadan 43 
ihtikAr karan çıkmıştır. 

Bu kararın 34 ü mahk1ltniyet 9 ta
nesi de beraetle neticelenmiştir. 

Kamyon çarptı 
Şoför Zeynelin idaresindeki 3337 

numaralı kamyon KUçUkpazarda. 
Kantarcılar caddesinden geçerken 
LQtfi isminde birine çarpmıştır. Lfttfi 
muhtelif yerlerinden yaralandığından 
hastahaneye ka.ldırr!mıştır. 

• Kadıköyünde, Kurbağalıderede 

oturan 34 yaşlarında Fethi, dut ağa
cından dUşUp sol eli kırılmıştır. 

Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahml 
Peçe ta. 
Dinar 
Yen 
lsveç Krona 

Esham ve 't'ahYUlt 

1933 Türk borcu I 
1918 !stikra.zı dahlll 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Srvas - Erzurum 
Anadolu Demiryolu Tahvm 
Demlryolu MUıriessll ·Senet 

NUKUT 

Türk Alttnı (Reşat) 
TOrk Altını (Ha.mit) 

132,20 
30,- disesi olmuştur. Kaçakçılk ettiğinden 

0,9975 
12,9375 şüphe edilen İbrahim 'Onal adında 
-,- birislle kaçak istihbarat memurların-

31,137ri dan biri ahbap olarak kendini tııc-

30, 745 car olarak tanıtmıştır. 

Malların geldiği gece memurla İb· 

ı.. K rahiın UnaJ bir otomobıle binerek, 
19 00 
21 50 

Kara.a11 köprüsü mevkiine gitmiŞler 

19 35 ve orada. Uçll Hataylı diğer U9U de 

19 75 Suriyeli olan altı mllsellth ka.ça.kçı 
43 25 Ue gelen malların pazarlığım yapa-
4:1 50 rak otomobile yüklemişlerdir. Me· 

mur, İbrahim Onalı da. yanma alarak 
2i'Ss son ııüratıe şehre gelmi\I ve lbrahi-
25 55 mi tevkif ettirmiştir. 

sucatile iki kısraktır. te .01 

Suçlular evraklarlle btrlil< 
yeye teslim edilmişlerdir. 

--o----
Antakya halkevif1d., 

temsiller eıırll 
Antakya, (Vatan) - Ş ol~ 

halkevi temsil kolu 6on de!~1 etJll'1 

.:Gün doğuyor> piyesini teJJ111 

tir. 
-~ v'~li 

Tokat, Niksar, Erbaa h: 
sinde tütün zeriya ~-~ 

Taşova, (Vatan) - Te.Şovıı.d~ ~~ 
Niksar, Erbaa mmtakalarıtı ..., D~..ı 

vew iV 
senenin tiltUn zerlyatına. de 11ı.ıt: r 

bir baş dönmesile salona girdi. Aya
ğının altında her şey dönüyor, göz. 
teri kararıyordu. Ah! Acaba bu mU
ellif. tahayyül ettiği gibi miydi. :MuL 
laka öyle olacak ... 

Genç Bayan, onu evveldenberi ta
nryormuş gibi davranıyordu. Şüphe
siz 0 na kflndl.Binin hayalile meşgul 

lmnl edUnı.lş öyle teraziler vardu· kJ, Bundan bir müddet evvel Asliye 1-
bunJa.r v8.bıtaslle bir gramın milyon- kincl ceza mahkemesinde Uç sene 
da blrlnJ tartmak imkanı ha8ıl ol- ı sürgUn ve 750 lira para ce~sına. mah 
m~tur. kOm edilen ltimvevı nı<utdel.or tıcar"· 

Yaralı Haydarpaşa. NUmune hasta. 
hanesine kaldırılarak tedavi altına a
lınmıştır. 

41' Dtin saat 21 de Pcndlkten kôp-

Türk Altını küçük (Hamit) 
Türk Altını küçük (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> . > (Hamit) 
> > (Reşatl 

25 45 Mevkuf tbrahimin deliılettıe diğer 
24 40 üç kaçakçının yeri öğrenilmiş ve 

116 00 bir müfreze gUmrUk askeri kaça.k-
118 oo çıları yakalıyara.k şehre getirmtş-

121 00 tir. 

maktadır. Bu mmtakala.rdaııı.ıtO O~. 
süren kuraklık hububat ıııall ı.ırıJl11 
rinde znrraa. endişe verecek d 
4'!ır. 



VAT A N 5 

iş bulma 
· teşkilatı 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
'"' 

D 
NİŞAN : 

Yaııbaıy l.ma:il ıEraktaş· ın !kızı 
Behice Eraktc.:J ile genç subayları

mızdan teğmen Nuri Aygün An· 

karada nişanlanmışlardır. 

B. Millet meclisinde 
tıneklilerin maaşı ve Irak, lran 
hudutlarına kadar demiryolu inşası 
~~llka.ra, 2 (Telefonla) - BugUn leıini kıracak her tllrlU harekeUer
tıı8 k ı.tfııet Meclisi mutat toplan- den tevakki etmek lAzımdır. Emek-

tllıda 
•iııııtk n birini yaparak, rıtzname-
"raıı . 1 l"naddelerl müzakere ederken 
teı;e Vekili, Fuat .Ağralı kürsüye 
lerı ek Çıkartılacak hazine tahvil· 
~ıı~ :kert ve mUlkt lekaUt kanunu
ltre azı Jnaddelerinl detlştirmek u. 
ll'ı~~82nianan kanun lAyihalannın 
~e ellyetıc müzakere edilmesini 
~ı t etntış ve ibu talep mecli6 umu
ltr. 'Yeli tarafından kabul olunmuş-

>.sıt 
~ Crf ve mWkl tekaüt kanunu mu 
lt~~e edıllrken muhtelif hatipler, 
ı.ı~ Ye gelerek Maliye vekA.lctinln 
tokı:da bir defa yapılmakta olan 
lı t aların kaldınlması hakkında
~.,1:kllfinln pek yerinde olduğunu, 
bıı k te senelerce hizmet etmiş olan 
bıaıt &bi] emeklilerin yoklama yaptır. 
~dı için !:ektikleri ıatırabı anlatmış-

r. 
liu 

' meyanda saz atan Doktor 06· 
tlııi Şevki, malt\llerin de ikramiyele
~ llırken bir çok rrrilşkUlata uğra
'ttt:ı:nı anlatmış ve bu vatan fedai· 
~ de bu kabil 'kolaytıklMdan ıs'e etınelerhtln pek yerinde oıa-
~ebartız ettirmiştir. 

tıııı SOnra klll'stiyc ge1cn Fcrl
bıaıt F'tkri, emeklilerin maqlannı al
lıııt için çektikleri dertten uzun u
~: lıılatmış ve ezcUmle demiştir 

illerin paralarını ya memuru mah
sus ile veya posta vasıtasile evleıine 
gönderilmesi esbabının teminini de 
Maliye Vekilinden şiddetle rica ede· 
rlm. 

Maliye Vekili söz almış, emekliler 
için aldıkları maaş miktarına göre, 
gUnler ayırtılarak o günlerde banka· 
ya mUracaat etmeleri hakkında bir 
usul tatbik ettJrmlye karar verilmiş 
olduğunu bildirmiş ve ezcUınle demiş 
Ur ki: 

- Arkadaşım Feridun Fikrinin or. 
taya. attığı usul tetkike muhtaçtır. 
Şimd iye kadar hiç düşünülmemişti. 

Maamafih, bu meseleyi de alAkadar 
olarak tetkikler yaplırtacağıın. Bu 
usulfin vaz'r için hatta. maddi fe>da
kA.rlıklar icap etse bundan katiyen 
çekinmiyeceğlmo emin olunuz. 

Bu beyanatı müteakıp, Maliye Ve
kili uzun uzun alkışlanmıştır. 

* Ankara, 2 (A.A.) - B. M. Mec-
lisi bugUn Şelll6ettin GUnaltaym baş 
kanlığında yapmış olduğu toplantıda 

Bakır iStasyonundan Irak ve lran 
hudutlarına kadar yapılacak demir· 
yollarının ikmali için Jsllkraz ak· 
dıne, tasamıf bonoları ihracına, TUrk 
ceza kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun llt· 
yihalarını ikinci mUzakerelerini ya

~,:- ~eınıekete bfiyQk hfzmeUer et- pa.rak kabul etmıştır. 
-.., Olan bu Meclis bundan sonra askcrt ve '4a~ -~ k\,TJ?letli emekliler ma-
~ ı mlilki tekaüt kanununun 61 inci ~ a ırken pek hllzünlU 'bir man 

~./rıetmektcdirler. Onları para maddesinin dcğiştirllınesi ve bazı mad 
~ " için saat~rcc beklet'l)'lek doğ- deler ilavesine, yüzde beş faizli ha
~~ tlareket değildir. DllşUnmck zlne tahvilleri ihracına ve devlet de. 
~ır kl, yarın herkes tekailde nizyolları ve devlet llmanlan işletme 
1.11.tıclilecek ve ay.nl JStıraplı daki· umum mUdUr!Uklcrinln tcşkllAt ve ve-
~ .. yUk zalfine dair kanunun 20 inci madde· -~~ oeçirecektlr. BU Avrupa 
~~de btt kabil emekh1ere pa• sine istinaden icra vekilleri heyeti 

11 
~\ierıne ıt&dar -g'öndertttr: Bu kiü'il'ı1e yapılım 8al'fi~-abn kabul · 

ı.... biz de tatbik edecek otursak dalı'" kanun lA.yihalarının 'b!rltıci mu. 
fıt "'il~ bllytik bir iftihar duyacak· zakerelennl yapmış ve çarşamba gU
~ ~e memlekete bllyUk hlzınet'- nU toplanmak üzere içtimaına son 

ttnıı, olan tmıanlarm izzeti nefis- vermiştir. 

Ankarada kanalizasyon yapı lıyor 
"tı1t ~Gtı ata, 2 (Telefonla) - Nafıa mülk sahiplerinden, ev veya apart-
ht etı, Ankara için hayati bir ma manlarınm her dairesi için 10 lira 

Ilı >t lrıeden kanalizasyon tertibatı- para eezasr alınacaktır. 
tezı11btmak kararını almış ve mec- Kanalizasyon tesisatının işletmeye 
~ bu inşaatı tahakkuk ettlrebil· açılmasını mUteakıp maliye, nafıa ve 
~Çin 6 milyon 200 bin liralık lbir dahiliye vekA.letlerl mUmess11lerlnden 

lttı~ istemiştir. mUrekkep kurulacak komisyon mUlk 
":.._ . metin tasvibinden geçtikten 
.. ·ıra. ~UYllk Millet Meclisine veril· sahiplerinden bir defaya mahsus ol· 

1~~an bu lA.yıhaya göre lAğnn çu- mak üzere alınacak bir parayı tesblt 
7'111ın işletmeye açılmıuıı tarihin edecek, ayrıca. ayni komisyon mUlk 

~lfbarcn en çok altı ay zarfında sahiplerinden seneden seneye beledi· 
8\ılarının mecraya akıtılması ye tarafından tesbit edilecek para i· 
~ olan tesisatı yaptırmıyan çin de karar verecektir. 

l<ra j Maibi 

Bağdatta 
'1ı1 (Başı 1 inekle) C=l 
\i,~: tlçisı ve asker! heyet reisi ta-
'~ı. aıı karşılanmıştır. 
~ıp, nıuvasalatmdan az sonra, 

~ı~111 resmi yapmış ve bunda A· 
elçısı de hazır bulunmuştur.> 

•ıt «Radyo Gazetesi» 
ı:: kraJı İkinci Faysalın, Raşit 

'\ " lfından lrana götUrUldUğU ha
ı,.llt ~Umıştı . BugUn alman blr ha· 

!{ ~nun doğru olmadığı söylen!
~ llçUk kral, Bağdatta kalmış-

•Radyo Gazete8h> 

~tdat * \~ • 2 - A.A.) - Ofi : 
~~raı Faysal, bu sabah saat 8 
~ trenle Bağdada dönmUş ve 

Doktor Celal 
Muhtar 

(Ba,ı 1 incide -/
Bu sözlere itiraz ettik, dedik ki: 
- lyi ama, bunu bilmek va· 

tanda~ların hakkıdır. Her içtimai 
yardım, cemiyetin vicdanında ho§ 
ve tatlı akisler !bırakır. Başkaları· 
na iyi bir örnek olur. Hakikatin 
duyulması <lafla doğru olmaz mı~ 

Ankara, 2 (Telefonla) - Mem1eke. 
timizde gittikçe lnkışa.1 eden iş hac
minin muhtaç bulundugu eiemanların 
kolayca tedarik edilebilmesi ve iş 
lstiycn vatand~ların da elverişli ol· 
dukla.rı işlere devlet eliyle yerleştiril
melerine tavassut olunması i~in ve 
hiçbir ücret karşılığı olmaksızın ya
pılması usulUnUn ,·az'ı lktısat vekA· 
lctince kararl~tmlmış ve bir c4; ve 
iŞ!;I bulma teşkilltı:ı> kurulması hak· 
kında bir kanun IA.yıhası hazırlan; 
mıştır. 

Uyihaya göre. bu işin yUrUtUlme
sinde bir tedriç usuıu kabul odllcrek 
iş ve işçi bulma tavassutlarına tat· 
blkattan alınacak neticelere gbre pey 
derpey tevsi edilebilecek bir mahiyet 
verfleceklir. İş ve lşçl bulma faaliye
ti için vatand8', hiç bir kUlfete kat
lanmıyacak, iş verenler Yeya if ara
yanlar tarafından verilecek istida. ve 
talepnameler her türlli resim ve harç 
ludan muaf tutulacaklardır. Kanu
nun meriyete girmesinden sonra hazır 
!anacak bir nizamname ile devlet, 
vllfıyet ve belediyelt'rln bu teş

kilata ne suretle yardnn edecekleri 
tetkik olunacaktır. 

Askerlikten terhis edilenlerle, ce
za evlerinde mahkt\mlyeUerinl ikmal 
edip çıkanların iş talepleri, diğer ta
leplere tercihan neticelendirllecektır. 
lşçllt'r kendilerini iş mıntakalal'.ına 
götUren nakil vasıtalarından yUzde 
50 nlsbetlndeki bir tenzilA.ttan !ay-
dalanacaklardır. 

Kıbrısın 
müdafaası 
ln.giltere son 

tedbirleri ahy~r 
Lcfkoşe, 2 (A.A.) - Glrld hAdise

lcrinl yakından takip eden Kıbrıs ma 
kamları adanın müdafaa tertibatına 
alt son jşlerl de tamamlamaktadır
lar. Bazı ihtiyarlarla çocuklar şehir
lerden tahliye edilerek dağlara gön
derilmiştir. Bir J<aç İngiliz kadın ve 
çocuğu şlm.ild .. n adadan aynlmışlar
dır. Yeni m!.idafaa nizamnameleri neş 
redılcrek memurların eı koyma salA
hlyı ti genlşletilmi~. vaziyet gergin, 
fakat sakindir. Halk mUkemınel so
ğukkanlılık göstermektedir. 
Almanların Kıbrısa harşı muvaffa. 

kıyet ihtimali hakkında tefslratta bu 
lunan Cyprus Post gazetesi dUşma
nın Ciride nazaran Kıbrısta daba gay 
rl mUsait vaziyette olduğunu bildir
mektedir. Zira 12 adadan bir isti!! 
teşebbUsU ve Suriyeden hava üsleri, 
daha uzaktır. • 

Gazete mütalbsına şöyle devam 
ediyor: 

Kıbrısta kendi üslerimize ve kıta
dakl hava meydanlarına pek yakın 
bulunuyoruz. Halbuki Glr!tte Alman 
lar bu müsait vaziyette idiler. İngi
liz filosu da Ktbrrsa bir kaç saat me-

Layihanın bir maddesine göre, ken sarededir. 

dlsine iş bulunup ta, gönderildiği mın ----------... --
takaya gltmiyen iı;oçller 25, işçileri al-
mıyan veya işlııden çıkaran mltesse,se 
sahiplerinden de 50 lira para cezası 
alınacaktır. İş hayatımızda çok mU· 
him bir eksikliği kapatacak ve va
tandaşın sefil olmasına meydan ve.r
miy,ecek olan bu lAyiha pek yakında 
meclis umumi heyetine sevkedilecek
Ur. 

Hukuk ilmi ya yma kurumu 
Ankara, 2 (Telefonla) - Maliye 

Vekllletl, Hukuk ilmini yaY)lla kuru
munun mesaL~inl takdir ederek mem 
lckete daha btlyük hizmetler yapa· 
bilmesini temin mak'3adile bu kuru
ma on bin liralık bir yardımda bu
hınmayı kararlaştırmıştır. 

Çiftçi mallarını koruma 
Ankara, 2 (Telefonla) - Çifçl mal 

!arının korunması için teşkil edıl· 
miş bulunan muhtelit encümen bu
gUn ıson lçtimaını aktederek kanun 
lAylhasının maddeleri üzerinde bazı 

değlşikhklt'r yapmıştır. 

Breslav panayırı 
(Ba!iJ l lndde) l+I 

!anması manasına gekliği ve bunun 
da her iki memleket için çok faydalı 
olacağını bana bizzat söyledi. Bres
lav panayırının başlıca gayesi Al· 
manyanın son zamanlarda şarkta il· 
hak ettiği mınblkalar arasında tica
ri münasebetler tesis etmektir. Pa-
nayırın diğer bir gayesi de cenubu 
şarki Avrupasına kabul ettirilmiş bu
lunan yeni ziraat rejimi için bir dl· 
rektlf merkezi olmakllr. 

Alman ziraat nazırı, iaşe mesele
sinin halli için bütün Avrupanın iş 

blrlljt! yapması lAzım geldiğini söy
lemiştir. Yalnız, Almanya ile t9'riki 
mesai etmiyen memleketler aç kala· 
caktır. 

Vinant 
LA.ylha bugUnlerde ruznameye alı- (Başı 1 incide) /-/ 

~m'llk meclis umumi heyetinde göril< dra btryillr'eltm 'VitılCnt;- LOffiiırtcrım 
ş~'lttır. · tevkalAde "mUhim ve g'izll bir liaber 

A aker aile le rine yardım getlrmektedır. 
Ankara, 2 (Telefonla) - Asker af. 

lelerıne yapılacak yardım esaslarını 

tesbit etmek Uzere parti gruptınca 
teşkil edilen hususi encUmen çalışma
larına devam etmektedir. 

Komisyon mesaisini süratıc neti
celendil'mek ve hudutlarımızı bekli· 
yen askerlerimizin ailelerine en fay
dalı ve seri yardımlarda bulunulma
ısını temin maksa.dlle hazırlanan il· 
yihayı bu de,Tede meclis umumi he
yetine verecektir. 

Meclis umumi heyeti 
Ankara, 2 (Telefonla) - Meclis U· 

muml heyetinin lıer on bq gUnde bir 
toplanmaSJ, meclis rlyasetlnee karar. 
laştırılmıştır. 

Bu karar çarşamba. gUnU saat 15 
te toplanacak olan meclis umumi he· 
yetine 'bildirilecektir. · 

Parti grupu toplanıyor 

* Londra, 2 (A.A.} - Reuter ajan-
sının diplomatik muhabirinin öğren
digine göre, Birleşik Amerikanın 
Londra bUyUk elçisi Vinant'in Roo-
sevelt'le yapacağı istişarelerin uzun 
sürmemesi muhtemeldir. Sefirin sekiz 
!lfı 12 gün zarfında Londraya dön
mesi beklenmektedir. 

Dörtyol ağzında 
Türkiye 

(B&fı 1 Jllclde) * 

Papanın 
radyodaki 

nutku 
Vat.ikan, 2 (A.A.) - Papa, 

dün raıdyoda bir nutalc söyleye· 
rek maddi varlıkları mesaiyi ve 
aileyi, j9timai ve .iktısadi lhayatın 
üç esaslı noktası olarak z.ikretmiş 
ve milli iktısadiyatın, vatandaşla· 
rın tamamile .içinde .inkişaf edebi· 
lcceği ma-ddi hayat şartını durma· 
dan temin etm-ekten başka bir ga· 
ycsi olmaı:nası lazımgeldiğini .ila· 
ve etmiştir. 

Papa sözlerine devamla demiş· 
tir Jci: 

Milli iktısadiyat, milletlerin de· 
vamlı mal ve ka feda.karlığı .is· 
tilzam ettiriıkn.iyeçek olan hir yo· 
lu kolaya tak.ip edebilmeleri için 
devlet a.dam.larının gayretlerine 
reihıberlik etıncü ve au lh u ve umu· 
mi refahı .temin eylemelidir. 

Brenner 
(Ba'1 1 incide) -

bir kaç saat süren bir mWlkat ya
parak slyaı;i '\'az.lyetl görüşml\ıılerdlr. 
MtuAkatta Alman Hark'lye Nazın 
,·on Rlbbent rop ile İtalyan Harklye 
Sazırı Kont Clano hazır bulunmu~
tur. 

«Londra radyosu, günUn me11elele· 
r l konu,ulduğunu, Roma radyoıou da 

«en ııamhnJ dostluktan mülhem olan 
görüı,mede, iki müttefik memlf'ketln 
hükQ~t re1"1f.'rt ara&ınds. tam bir 
cö..U., blrUtl mevcut oldukunuı> bil· 
dlrmektedlr.» 

(Radyo Gazetesi) 

Türkiye ile 
Almanya . 

münasebetleri 
Berlin, 2 (A.A .) - Dün hariciye 

nezaretinde yabancı gazeteciler tara
fından sonılan muhtelif ı;uallere ce
vaben T Urklyc ile Almanya arasın· 
dakl münasebetlerin bugUnkU vaz!ye 
tinin bu hususta her tUrlU münakaşa 
ve malftmab mevsimsiz kıldığı be· 
yan edilmiştir. 

Emir Abdülilü na&ıl karfllanclı? 
IBağdad. 2 (AA.) - Bir hu· 

susi muhabir bildiriyor: 
Irak naibi fJ.nir Abdülili.h .bağ· 

dad"a girişi esnasında Türkiye el· 
çw Cevat Üstün ile kord.iploma· 
tik erkanı lhazır ıbulunmutlardır. 
yalmz Japon elçisi gelmemi§ ve 
tagayyüp etmiş olan ltalyan elçi· 
ııi istiJclbal merasiminde hazır bu· 
lurı.mam.ştır. 

T ath su amiralı 
(Rafı ı ineidf:) C••l 

ne demekmiş, tbunların fa?Xında 
bile olmamı tır. 

Mütareke zamanında bizde de 
emekli bazı eşki devir pa~aları 
siyaset ehnelerinde peyda olmuş· 
tu. Bunlar faal hayatları zama· 
nında etliye 11ütlüye karışmamış, 
sadece maaş almış ad~mlardı. 
ı\1ütarekede meydanı boş görün· 
ce ve ımenfi adam aranınca polı· 
tika işlerine üşüşmüşler ve ömür 
!erinde jlk defa .olarak faal rol 
oynamağa kalkışmışlardı. 

İcte Amiral Darlan lbu tip ıpa· 

N 1 k ld ? şalara benzer cahil ıbir adamdır. 
e er On UŞU U Bize ıkarşı yaptığı gafın far.kında 

Berlin, 2 (A.A.) - Yarı resmı bir bile değilc!ir. Çünkü zaten ıhadi· 
kaynaktan bildiriliyor: sclerin hakiki şekli ile ali.kas! 
BııgUn Brennerde vukua gelen o- yı<>ktur. 

nunt'U Hltler • Mussolini gl:SrUşmesi ~eç~n harp zamanında Loy.d 
hakkında aşağ"ıdaki taf~llAt öğ'renil· Corc nasıl cehalet rekorunu al· 
mi11t1r: mıl!68 Amiral Darlan da bu defa 

Bef saatten fazla sUrmUş olan gO- ayni şa-mpiyıonluğa )ayıktır. 
rüşmelere, iki hariciye nazırından O sıralarda Loyıd Corcun bü· 
ba.,ka, zaman zaman Alman ordula· tün eomeli Türkiyenin parçalanma· 
rı başkumandanlığı şefi Mareşal Kei. sı jdi. Kilikyayı Fransızların elin· 
tel ve İtalyan genel kurmay başkanı den almağı düşünmek ş;öy)e dur 
General Caballero da iştirak etmiş· sun, Fransızl1lr biz.imle Ankara 
Ur. Öfleye doğru yemek için görüş- itilafnamcsini imzaladrkları ve 
melere fasıla. verilmiş ve altı zat yal- Kilikyadan vazgeçtikleri zaıman 
nIJ_ oınr.ak .Qlll(_-4,em~ni yemiştir. kıyarnctl~r Jcopannıf.Ur. O zaman 

Bu fmıatt..n bill•tif-4e. M.r4fal Bnyan f>&JYekikli. Doyd 'Côri:un 
Keltel, ile general Caballero da, samı. fiddetli hücumlarına karşı Frcln· 
mı silAh arkadaşlığı zihniyeti için- sızlara mahsus bir tabiri kullana· 
de, iki memleketin askert sahadaki rak ~u cevabı ve rmi,ti: c lngiliz· 
iş birliği Uzerlnde görüşmUşlerdir. !er 'biz.im bahçem.ize taş atıp ıdu· 

Brenner'de ayrıca Almanlardan a- ruyorlar. Fakat lbiz aldırmayız.> 
şıı.ğıdaki zevat bulunmuştur: Ortadaki d-ıadise, İngilizlerin 

Alman basını şefi Dr. Dletrkh, par Fransızların üzerine bir kuvvet 
ti sekreterliği şefi Bohrmann, Alman- saldırması değil, Fransızlara bjze 
yanın Roma maslahatgüzarı Prens mukavemet edemeyip Kilikyadan 
Bismark. Roma ataşemilitcri gene- çekildiğinden dolay~ kıyametler 
ral von Rintelen. koparmaaı şeklinde jdi. O zama· 

İtalyanlardan bulunanlar da ŞU nın ıtarihi hakkında en ba&t b.ir 

zevattır: fikri olanlar Türk istiklal rnüca· 
İtalyanın Berlln büyük elçisi Dino hitlerinin Loyd Corcun işareti ü· 

Alfieri, genel kurmaydan general 
zerine harekete geçtı1derine ait Gandın, Berlin ataşemiliteri General 

,. tok l cnf" C l sia bir dü Ünceyc Ad.ece gü)erler. •• farras, pro o ~ı e e . 
· u lb · Akdeniz ve Kiükyadaki Türık müca-dele.i-Gör şme, m verın 

nin tarihine ait lb.ir vC9ilta ieffed.i· şimali Afrikadak! muzafferane ha-
rekAtt havası içinde cereyan etmiş, yorum. Bunu neşrederaeniz Kilik· 
ve bugtinkU Alman ~e İtalyan teb- yadaki Fransız istilasının ne de· 
liğlerinln bıldirdiği . Girit muharebe- 'nek olduğu ve Türk milletinden 
sinin nihayetlenmesi, müzakerelerin böyle bir muamele karşısında ya· 
merkezini teşkil eylemiştir. .rah O:>ir arslan ıgi'bi gükreyip mü· 

cadeleye atılmaktan 'başka bir şey I<'rantıaya yapılan '\·aatler 
Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork Ti· beklenemiyeceği meydana çıkar.> 

Ankara, 2 (Telefonla) - BUtçc mU 
zakereleri dolayısiie geçen hafta top
lanmıyan parti grupu yarın (bugUn) 
toplanacaktır. 

Grupta Harıciye Vekilimiz, son on 
beş günlUk dUnya. ve T!irkiye ıslyase
tlnin bir bilançosunu yapacağı gibi, 
kız mekteplerlndeki askerlik dersle
rinden ne gibi neticeler beklendlğıne 
dair Antalya mebusu TUrkA.n öz ta
rafından verilen bir sual takriri et
rafında Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel beyanatta bulunacaktır. 

Ayrı noktalardan hareket et· 
rniş olrne.larına rağmen Türk ve 
Alman inkılapları biı'birinin aynı
dır. Türkiye, garpteki ım<><ieLl ü· 
zerine ıkurulmuş bir demokram 
değildir. Tü~kiye kuvvetü, ·müt· 
tehit ve d isiplinli bir memleketıtir 
ve orada halkın iyiliği için çalışı
lır. Türkün en ıbüyük arzusu :istik· 
lalidir. Türkiyede, hür yapmak 
emeli 8ıdeta bir din olmuttur. 
AtatiiTk"ün halefi, bu jstiklali mu· 
hafaza etmek için harici siyasetin 
&kılane bir ~urette otedvirine ne· 
~aret etmektedir. Türkiye eulh is· 
tiyor. Çünkü teceddüt e.crini ta· 
marnlamak ve nüfusu al"ttırrnaık 
gibi muazzam bir işi tam ımuvaf· 
fakıyetle ba~ııma.k ancak eulh 
sayesinde mümkündür. 

mes gazetesinin Berne muhabiri <.lip· 
Jomatlk mahfillerden alınan haber
lere istinaden, Fransız topraklarını 
garanti eden Hitler projesine karşı 
İtalyanlar tarafından ileri slirülen i · 
tırazları general de Gaulle'e karşı 

mücadele açılmasını ve hür Fransız
lar şefi ile birlik olduklarını ilAn 
eden mUstemlekelerin yeniden beri 
tara.fa. alınJllasını güçleştireceğini 

yazmaktadır. 

Onlar 
aşağılara, biz 
yukarılara 

Fransa Ayni muhabir Vişi hükCımetlnln. 

lngiliz hava 
kuvvetleri 

Girit tahliyesine 
yardım etti 

Kahire, 2 (A.A.) - İngiliz ha'a 
kuvvetleri orta şark umumi kararga.. 
hının tebliği: 

Akdcnlzde, İngiliz ve cenubi Afri· 
ka hava kuvvetlerine mensup avcı 
tayyarelerinden mürekkep bUyfilc te-. 
şekktlller, dUn bUtUn gün, Girit tah
liyesini yapan lnglll.z harp gemileri 
ve ticaret vapurları Uzerinde himaye 
UÇUflarına devam etmişlerdir. DUş
man tayyareleri bir çok defa önlen· 
mit ve bir çofuna hUcum edilmiştir. 
Aralarında dört Sa"·oıa • 79 ve üç 
Junkers • 88 olmak üzere bir çok 
diğer dUfman tayyaresi hücuma vaktt 
bulmadan geri çekllmete mecbur e
dilmiştir. Dlln ayni, harekltta bir 
Cant • 1007 ve bir Messerschmltt • 
110 düfilrlllm~Ur. 1Ju iki tayyare, 
dUnkü tebliğde tahribi bildirilen yedi 
tayyareden hariçtir. 

Girltte: 31 mayısı ı hazirana bağ· 
lıyan gece, ağır bombardıman blyya. 
relerimiz, Maleme ve Kandlye tay
yare meydanlanna hllcwnlar yapmış 
tır. MUteaddit yangın çıkarılmıştır. 

Malemede dört dıı,man tayyaresi yer 
de tahrip edllmlfUr. Sanıldıtına gö
re, . bir miktar tayyare de Almlro'da 
tahıip olunmuştur. 

Bütttn tahliye devreel zarfında ya
pılan bu himaye ve bombardıman fa. 
aliyetlndt-n başka tayfarrlerfmizden 1 
bir miktarı, Gir!tte kıtalanmızdar: 

münferit gruplara sıhhi malzeme ve 
yiyecek atmıştır. 

Hamburg acınacak 
halde 

Londra, 2 (A.A.) - Hava neurell 
istihbarat bürosu, Hamburg, Kiel 
ve Vilhelmshaven'de vuku bulan yan 
gınlar hakkında şu malflrntlll vermek 
tedir: 

Hamburgda yepi bombalardan blrl 
Ste!nverdcr sanayi merkezine dU.
ml1'tUr. Geniş bir saha kaplamakta 
olan fabrika binaları tamamile yıkıl. 
mıştır. lnCilakların şiddetinden gayet 
geniş bır saha üzerinde büyük hasar 
vuku bulmuştur ve blribirinden dör1 
yliz metre uzak iki noktada bu hua? 
çok aşiktır bir şekil atmıştır. Alman
yanın ~ahillnden gelen haberler, Haın 
burg-un acınacak bir halde balundu
ğımu ve Almanyanm bu ikinci .şeh

rinde zarar görmlyen bir kıııım kal· 
madığını ifşa ediyorlar. 

F ilistinde Fr&Nız menfaatleri 
Madrid, 2 (AA.) - Filistin

de İngiliz - Franeız koneoloeluk 
münasebetlerinin kesilmesi üzer.i· 
ne, Fransanın Madrid büyük elçİlıi 
B. François Pjetri İ&panya bar~
ye nazırı B. Suner' e Jıııpanyanın 
büy\Ut bir kaıolik ıdev1ct olm.k 
itibarile Fransanın Kudüe ve mu· 
kaddes yerlerdeki Franeız men· 
faatlerinin ihimayelini l.panyaya 
tevdi etmek arzuaunu izhar etinif· 
tir. 

lapan') ol ookumeti l>u vadeyi 
deruht~ edeceğini rranea M.iyük 
elçisine 'bildirm~ir. 

Orta flll"k incim hava kuvvetleri 
kumandanlıiı 

l.JoOOra, 2 (A.A.) - Hava 
nezaretinin bild.irdiığine göre, ha· 
va vis amirali Teciden orta ıark 
İngj)iz kuvvctler.i ~umi kuman· 
danlığına tayin edilmiş ve uhde
sine muvakkaten !hava mareşaHiii 
rütbesi verilmi,,tir. 

Orta p.rkıta bulunan hava ma· 
rctali Lon.gmore Jnailiz hava kuv· 
vetleri umumi ımüiett.iğine ta· 
yin edilmiftir. 

D ublin'e Mllan bombalar 

Alman nwnulita 
Dublin. 2 (A.A.) - lr'9ndaı 

hükumeti tarafından dün ak,am 
neşredilen ,bir lbcyannamedc bil
diri1diğine göre, cumarıteai ah.hı 
DubÜn fr.zerine atılan bombalar 1 

Alman mamulatmdanıdır. ~~da naip Abdül İlah ve: y!lk· 
'1:'1et nıemurları tarafından kar

'lllttır. 

\>-~~ \• 'nl Irak kal>lneııl 
2 (A.A.) - Ofi Fransız a · 

~a.tllattdattan bildirildiğine göre, 
ltı dada dönen Abdül llUı Cemil :e l\U Caondat ile Nuri Salt pa 
~~!tat etmekte 1di. Yeni kabine S'tu leşekkUJ edecektir. 

Doktor Celal Muhtara bu şe· 
kilde çıok dil döktük. Hep lboşa 
gitti. Yalnız dudakları arasında: 
c:Bu gazeteciler de her şeyi nasıl 
duyarlar? .. ~ di.ye ımırıldan(Dlasını 
rivayetin teyidi diye ıka111ıladık. 
Bunun üzerine Ju~rde§i tdokwr 
A.kil Mı.ıh.tar: yakaladık. O da: 
c:Bunu !bilse ibilse Jcard~ bilir.> 
diye ibjzi atlattı. Sonra Darü~f e· 
kaya ba!J vurduk. Oradan da bir 
ey öğrenemedik. 

Türk okutma kurumu azaeı, 
bu mesele hakkında hiçbir §ey 
söyliyemiyeceklerini ıbeyan ettiler. 

Buna ra~en tahkikatımızı :ge· 
nişlettik ve doktor Celal Muhta· 
nn, eervetinin yarısını Darü§ı§efe· 
kaya vakfettiğini pğrendik, Serve· 
tirün miktarı malfun değildir. 

( .... llllcllle) X/X 
sız ajansının İsviçreden emin kaynak 
ıardan aldığı malt\mat , Amiral Dar· 
lanın hür Fransız imparatorluğuna 

karşı taarruz yapmak fikrinde bu
lunduğuna dair b~ka yerleden efdc 
edilen malumata tamam!le uymak
tadır. Darlan, Dakara takviye kıta
ları gönderdiği n hUr Fransız im· 
paratorluğu civarındaki hudut kara
kollarını takviye eylediği haber alın· 
maktadır. 

Attık aşlkft.r olan n esasen Dar
lanın da gizlemediğl bir teY. varsa o 
da, Fransız halkının muvafakati ol· 
sun olmasın, Almanya ile hudutsuz 
iş birliği siyaseti takibine kaUyen nı. 
yet etmiş olmasıdır. 

Gazeteci !bundan eonra Türk 
siyasetinin uzun bir t.arilıjesini 
yapmaıkta rve bir hikaye naklet· 
mektedir. Bu hikayeye ıgöre, İs· 
tanbul'daki İngiliz memurları, 
İnönü' nün penceresi önünde .iyice 
silahlanmış •bir milyon İngiliz a•· 
keri ıgördüğü zaman ha!'P ilan 
ede<:eğini söylediğini nakletmiş· 
lcrdir. Türkiye, Ahnanyanın ken· 
disi !hakkında hiÇbir ni!rpcı emel 
beslemediğini anlamııtır. Alman· 
ya Türkiye ile dostluk münasebet· 
ler.i idames.ini arzu etmektedir. 
Ankarada ve Berlin'de menfaat 
çarpışması olmadığı teslim edil· 
mektedir. 

Atıantik boyunca. işgal edilmiş olan a 
razı hududunu 25 kilometre .şarka al
mağa hazır bulunduğunu 'ile bu su
retle Alman kıtalarının İspanyaya 
doğru serbestçe geçmelerine imkan 
verilmiş olacağı hakkındaki haberle. 
ri de zikretmektedir. Buna mukabil 
işgal altındaki Fransa ile serbest 
Fransız toprakları arasındaki hat ta, 
35 kllometnı daha şimale alınacak· 

tır. 
Yine ayni muh1lbire göre, Hitler, 

Amiral Darlana, daha eıkr btr iş bir· 
l!ği mukabilinde ana vatan Fransa
sınm Alzas _ Loren müstesna olmak 
Uzere, toprak 'bUtUnlüğünU garanti 
edebileceğinl söyleınlştlr. 

(Başı ı incide) -

bize karşı istiklalleri namına si
lah kullanan Giritlilerin ezici 
hava baskınları karşısında on i
ki gün müddet, ta mahpuslarına 
kadar kadın, erkek hep beraber 
hürriyet ve istiklal namına yap
tıkları mücadeleyi hayranlıkla 
seyrettik ve bu insanların doştu 
ve yoldaşı olmaktan dolayı ifti
har duyduk. Şuna kaniiz ki. on
lar da bize ayni yakınlığı ve 
dostluğu duyuyorlar. İhtirasla
rın ayırıcı mikropları aramız
dan silinmiş, kaybolmuş; yerine, 
istiklal ideali için, insan kalmak 
emeli için çırpman kalplerin 
müşterek bağları geçmiştir. 

Jrlandanın ıBerlin'ddı:i ~la· 
he.tgüzarı İrlanda topraklarma 
karşı yapılan bu tecavüzden do· 
layı Atman hük~eti nezdinde ı 
şiddetle .protestoda bulunmak 
üzere talima,ı almı~ır. 

t..~~ ıle.rtn I rak nıuı.afrerl~etl 
·'<t1t~rk, 2 (A.A.) - Amerikan 
lı\lt~ YUrtıttUklerl mUtalAalar· 
1a~1l' tngll!zlerln kazandığı mu· 
, ııı et~n Glrlttekl vaziyetin te-
~,,._ lııçc indirdiğini yazıyorlar. 
-,,c:ırk 

d licıald Trlbune baş ma· 
~~~Irak muzafferiyetinin Girl
~ ha dan daha bUyUk 'bir ehem
ll:ı~z olduğunu yazmaktadır. 
Q. beraber Alman nUtu-

\ q1111
8kta tamamllc bertaraf edll

r~1na kapılmanın doğru olma-
lldedırıer. 

Gerek Türk ilmine ve gerek 
Türk içtimai mu<lvenet iş1erine 
büyiik lhizmetleri dokunan ırnuh· 
terem doktor Celal Muhtarın bu 
necip ve güzel ıhareketini alkı§lar 
ve :buna benzer bir çok örnekleri 
görmeyi arzu ederiz. 

D uçerün katibi iatif a etti 
Roma, 2 (A.A.) - D. N. B: 
Duçe'nin hususi .ki.tihi doktor 

O valdo Sebastlani şahsi sebepler 
dolayısile istifnını vermi~tir. 

Surlyede. iş birliği taraftarı olan 
unsurlar, hararetli bir İngiliz dUş
maııı olan general Fougcre' ln çekil· 
meslne rağmen, takviye edilmiş bulun 
maktadır. Sonra aşlkAr bir nokta da 
şudur: Alman girlşte:r son zamanlar. 
da apaçık bir mahiyet almıştır. 

Almanların Suriyeye yaptıkları gt. 
rişlerle elde ettikleri istifadeleri mü
temadiyen artan hoşnutsuzluklar te
lafi etmektedir. Bu hoşnutsuzluk şim
dilik açığa vurulmamalttadır. 

Aıman milleti, me~ur bir ırnu· 
harip millet olan Türklerin yük· 
eek mertlik vasıflarını her zaman 
takdir ve .tebcil etmiştir. Bu tak· 
dir ve hayranlık menfaatlerin 
çarpışmaması esasına istinat eden 
karşılıklı münasebetlere şekil, ha· 
yat ve resanet vermektedir. Bu· 
gün Almanya, yalnız kendi men· 
faat.ini düşünmüş olan lngiltere· 
n.in mevkiini almış ve onun piya· 
sadaki ımevıkiini işgal ederek bu 
vaziyetin semerelcrinde.!I istifade 
etmeğe başlamıştır. 

Diğer taraftan Bitler, Afr!kadak! 
Fransız müstemlekelerinin de, Fran
sa bunlar Uzerinde bir murakabe i
dame edebildiği takdirde, garanti edi
ıecı>ğini vadetmiştir. 

Ayni membadan gelen haberlere 
göre. Amiral Darlanı general de Gol 
aleyhinde harekete geçmeğe sevke
den Amil, Bitlerin bu beyanall ol
muştur. 

lnsiliz petrol kralı öldü 
Londra, 2 (A.A.) - lngiliz 

petrol ısanayiinin büyük şefi Lord 
Caıdmea dün sece ölmü~ür. 

Girittc bugün görünen man
zara bir aynadır. Eğer görmiye 
iktidarları kalmışsa, Almanlar, 
oradan Doktor Şliman'm Girit 
seferinden ve Kanosa medeni
yetini keşfetmesindenberi geçir 
dikleri sukutlann aksini görebi-' 
lirler, biz de ayni kırk bir sene 
içinde Alman istila ve tahakküm 
emellerine ters bir istikamette 
giderek medeniyet yollannda u 
laştığımız yükseliş ve asaletin 
güzel hikayesini okuyabiliriz. 

Ahmet Emin YALMAfl 

Yunan hükumeti 

müıekkep bulunmaktadır: 
B. Tısunderos: Ba§vekil, harr 

ciyt'\ ve maliye nazırı. 
Amiral Sakellariu: Ba-şvek!l 

muıwini ve bahr.iye nazırı. 
General Nikolaidi.: Hava na· 

Ztrl. 

B. Dimitrakaka: Adliye nazı
n ve harbiye nazır vdüli. 

B. Dim.itTatos: Mceai nazın . 
B. Teofanicles : Ticar~ti bahri· 

)'IC nazırı. \ 



VATAN ----------------------------------~--------~----- J. g . 94r ------

1 Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

i L E 

f ırçalamahsınız 

Vaktinde ihtiyatı elden 

dişleri nizi sabah, öğle 

Çünkü: 
Bir defa fırçalamak 

la dişler temizlenmiş 

olmaz. Ağız guddele
rinin ve dahili uzuv
ların mütemadiyen a
lınan ecnebi madde
ler, mikroplar, yemek, 
içki, sigara vesaire 
dişlere, diş etlerine 
binbir mikrop aşılar, 

!lrrzalar hıısulo getL 
rir. Bunlar bırike bi
rike nihayet dişlerde 

çürüme, etlerde itti
haplar başlar. Artık 

felaketi önlemek ve 
durdurmak lazımdır. 

b1rakm1yarak 

ve akşam 

her yemekten sonra 

Şirketi Hayriyeden: 
Bv aktjamd- itib«Ven her gece f>aet :?4.15 te Köprüden °&küda.

ra bir sefer ya.ı>llacağı sayın yoJcaJara ilıin ohmur. ,, ................................... _,, 
Edremit Belediye Riyasetinden: 

B elediyemiz su tesi-tiatı için su saati alınacaktır. Vermek isteyenle· 
rin fıyatlar:ınr, şartlarını v.e evsafını belediye riyasetine tahriren bildir
meleri ilan olunur. (4270) 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
Bankamız:1n, 

a - Ereğli kömürleri işietmesi, Zonguldak 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir, 
c - Mahrukat bürosu, Ankara 
d - Ereğli kömürleri işletmesi, 

Kok ve lhrakiye servisleri Ankara, istanbı:ri, izrmr, MersiB, 
F..reğli <Karadeniz• 

Yukardaki müessese ve servislennin, taş kömüı:tl, linyit, kok, Briket 
ve tali maddel.e:rinfn alnn ve satımından mütevellit bi11imum mevcudat, 
taahhüdat ve mathfbatı bütün hukuk ve vecaibile yeniden teş.ki:l eyle 
dlğimiz, 

Mahdut nıesuliy~ 
TÜRKİYE IKÖl.'tltJR SATIŞ VE :ı'EVZt l.'tl1JESSESES1 

firmMma devredilmiştir. 
AIA.kadarlann ı haziran 911 tarihinden itibaren: 
1 - Her cins ta.ş kömürü, kok, briket ile tali ınadddert içitı. FOO 

olarak yapılacak talepler mllessesenin merkezine: 
Adres: A:tatiirk bulvarı 21/23, Yenişehir, Mühendisler birliği bina

sı, Ankara. 
2 - Linyit kömür ü için yapılacak müracaaUarıR e8k4ıs1 g>ibi. «Gup 

linyitleri işletmesi> Balıkesir, adresine, 
3 - Mahalli ihtiyaçlar ile «taş kömürU, kok kömürü, liRyib iiH:a· 

kiyelik kömUrler için o mahaldeki şube veya acentelerimize> İstanbul, 
İzmir, Zonguldak, Mersin, Ereğli cKaradeniz> de ŞQbe "\le depol&rımız 

olduğu gibi muhtelif şehirlerde acenteler vardır.> 
4 - Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edilmiş ve mu

kavelesi henüz hitama. ermemiş acentelerimiz ile diğer müste:hliklerin 
Ankara merkezine. 

5 - Taş kömUrü, linyit, briket, kok ve tali maddelerinin iftracatı iş 
lerinc müteallik hususat için Ankara. merkezine, 

Yukardalii adreslere müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, şube 
ve depolarımızın telgra:f adresleri: Mahrukat. (3003 - 4257) 

Ereğli Kömürleri İşletmesinden: 

Bugünkü program 
• 7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Hatif program (Pl.). 7.45 Ajal3C ha 
berleri, 8 Senfonik parçalar, (Pl.), 
8.30/8.4fi ENin saati. 

12.30 Program, saat ayarı, 12.33 
Tikrkçe plılklar, 12.45 Ajans haber
leri, 13 Karışrk program (Pi.), 
13.15 Türkçe plaklar programmın 

dcvaRH, 13.30./11 Karışık p1·ogram 
(Pi.} 

18 Program, Mııt ayarı, ıe.03 

Fa.sı:l sazı, 18.30 Ziraat takvimi ve 
toprak mahsillleri borsası, 18.40 
Dans havaları (Pi.), 19 Konuşma 

(Yuva saati). 19.15 Radyo salon or 
kestrası, 19.30 Saat ayarı ve Ajans 
haberleri, 19.45 Radyo salon orkes
trası programının deve.mı, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Radyo salon 
orkestrası programının oon kıs:mr, 

21 KonWjlma, Memleket postası, 

21.lOSaksafon soloları. Nihat ~n 
gin, 21.40 Konuşma, 21.45 Klasik 
program, 22.30 Saat ayarı, 
haberleri, 22.45 'eazband 

I' Dr. IS. de 
TABANTO 

DABILt BA.ftAJJJQ.AB 

(Jüıle M Ba.realt) 

110TIB4 88181 
Ttlnel ~ Sok. No. t5 

Tel. -!820e 

2 den 6 ya kadar 

·---DOKTOR 
ÇIPRUT 

OUdiye nı Ztihreviye lliiteltM
allH Beyoğlu Yerli Mallar Pa
zarı karıtwm® Posta ı..>kağI 

kÖf}etllnde Meymenet apartmam 

---· Tel: f SMS ---· 

Türk çocuğunu besler, tosunlatır 

,,.r/t 
~,. · r irıÇ 

P ir inç, Mercimek, Yulaf, Konfıor, irmik, Patates, Arpa. pı 
nişastası, Buğday nişastası vesair hububat unları ... 

Ana s ı t ı kadar kuvvetlidir 
5 

Çapamarka Müstahzaratı. Tarihi tes~ 
Garp Linyit leri İşletmesinden: . 
Mtiessesemizle m.Uşteriler arasında linyit kömürii sat~ları ııalt:ıı 

da yapılmış olan mukavelelerden mütevellit bilctbnle hakları J.{Ô' 

1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada blliunan «T'ORKİy]l)U"te' 
MÜR SATIŞ VE TEVZİ MüESSESESİ> ne devrettiğimizi ve ,n \ıUl 
rilerimize karşı olan vecibelerimizi de bu müessesenin ta.maınen teki\ 

eyledi~ ua.n olunur. (3005 - 4.259) _/ 

Dr. Ş·u"kru· · Mehmet• -----------------~ 
Müessesemlzle mlişteriler arasında Taş kömürü, kok kömürü, bri- Etı• Ban· k Mahrukat Bu·· rosundaıtde:ıı 

ket ve tali maddelerinin satışları hakkında yapılmış olan mukavele- Gureba hastanesi cild ve züh-
lerden mütevellit bilcliınle haklarımızı 1.6.941 tarihinde kurulan ve revt hastalıkları sabık hekimi, Müessesemizle mtişteriler arasında yapılmış olan mukaveleler eıl 

s N • 
1 N A 

DIŞ MACUNILE FIRÇALAYINIZ merkezi Ankarada bulunan cTÜRKlYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZi pazartesi, çarşamba ve cuma mütevellit bilcümle haklarımızı 1.6.941 tarihinde kurulan ve :rner;e\'' 
MÜESSESESh ne devrettigimizi ve müşterilerimize karşı olan vecibe- gtinleri 2 den 5 e kadar, Be- Ankarada. blllunan «Tilrkiye KömUt· Satış ve Tevzi Müessesesil> ne eSe' 
lerimizi de bu müessesenin tamamen tekabül eylediği ilan olunur. yoğlu İstiklAl caddesi, No. 99, rettlgimizi ve müşterilerimize karşı olan vecibelerimizi de bu nıileS5 

(3001 - 4258) Tel: 40916 nin tamamen tekabül eylediği ilan olunur. (3006) (4260) ~ 

----~------------~-------------------------------------~-,------------------UiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•---· 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

31 M.aytS 1'91tt taritmde meriyete giren yeni vergi zamları kanununun tatbiki dolayısile Milli Müda
faa ver9i.leri dahil ~ ÜZef'e mamulatamızın müstehrıke sattŞ fiyatları aşağıda ilan olunur. 

Sigara, tütün, enfiye, pipo tütünü, püro ve tönbeki 
S1GARALAA 

Sipahi Yaldızll 

Samsun inoe 
Yaka 
Yaka. 
Çeşit 

Çeşit 

Çeşit 

Boğaziçi 

Yenice iBee 
Serkldoryaa 

. Bafra Madenı 
Gelincik 
En Ali 
Tiryaki kalın. ; 

Tiryaki ince 
Birinci kalın 
Birinci ince 
üçüncü ince 
Hanımeli 

H alk kalın 
Köylü kalm 
Köylü ince 
Doğu 

İkiz 

Paket şıekJi 

2A) Adet 
20 > 
]() > 
20 
25 > 
50 » 
100 > 
20 ,. 

ıo > 
20 > 
20 > 
20 > 
20 > 
20 > 
25 > 

20 > 

20 > 
20 > 
20 > 
20 > 
20 > 
2.0 > 
20 > 
20 > 

Kuruş 

37 
32 
16 
32 
38,75 
77,50 

155 
26,50 
22 
19 
18 
17,50 
17 
16,50 
17, 
14 
13 
9,50 

10,50 
8,50 
7,50 
6,50 
6 
8,50 

TUTUNLER 

En Ala 
Bafra 
Tatlı ser. Fab. 
Tatlı ser. Atölye 
Beşinci Fab. 
Beşinci Atöl. 
İkinci köylü 

Yerli enfiye 
T. Pipo tüt. 
T. Pipo tüt. 
T. Pipo tüt. 
Yerli Pipo T . 
İsfaha.n Boh. 

» tönbeki 
, > 
> > 

İkinci İsf. 
Esmer Sigaril· 
T<>ros Püro 

Paket şekli 

20 Gram 
20 » 
25 » 
25 » 
25 » 
25 » 
20 > 

25 >" 
20 » 
50 > 

100 » 
100 > 
500 » 

25 > 
100 » 
500 > 

25 > 
1 Adet 
1 > 

Raki, şarap, votka, kanyak, likör, votka, bira 
NEVi 

Klüp rakısı 
Hususi fevkalade 

> > 
> 
> 

Yeni rakı 
» > 
» > 
> » 

lyi rakı 
> > 
» > 

Votka 
> 
> 

Tabii Kanyak 
> > 
:.> , 

Derece 

50 
50 
50 
50 
50 
45 
45 
45 
45 
43 
43 
43 
40 
40 
40 
41 
41 
il --

cı. 

50 
100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 

100 
50 
25 
70 
35 
15 

Kuruş 

160 
304. 
160 

83 
54 

212 
114 

60 
4-0 

164 
90 
49 

194 
105 

56 
179 
100 
52 

Vermut 
» 
> 

NEVi 

KınaJınıalı Şar. 
» » 

LİKÖRLER: 

Kayısı, Ahududu, Çilek 

Diğer likörler 
> > 
> > 
> > 

Şarap: Sek, Dömi Sek, 
Kırmızı. 

Misket Şarabı 
Bİra 

Derece 

17 
17 
17 
17 
11 

cı. 

100 
70 
50 

100 
50 

100 
50 
25 
100 
75 
50 
25 

3ro 
200 

70 
70 
50 

Kuruş 

17 
12 
12,50 
10 

8,50 
7 
6 

12 
24 
60 

120 
40 

400 
17 
68 

34-0 
14,50 

5 
11 

Kuruş 

132 
1()4 

88 
132 

88 

247 
143 

71 
207 
207 
123 

63 

167 
110 
48,50 
58,50 
20 

NOT: 1 - Tuzun beher ki1osuna 1 löıruş müdafaa. vergisi zam.medilmiştir. 
2 - Hususi eşhas tarafından imal edilip muhtelif etiketler altında satılan rakılar derece ve ha<eımlarma göre ida.re 

rakıları fiyatına tabidir . 
3 - Şarapların satış fiyatlarında şişe hacimlarma göre etiketlerinde yazılı şişe depozitoları dahildir. 
4 - Bira fiyatında şişe depozitosu dahil değıldir. ·ı 

Sahibi ve ~iY.M Müd\ir,ü: AHMET EMiN YALMAN - &!sıldığı ~ YAJ AN MATBAASI 

Köprü - Haydarpaşa - Kadıköyü Kadıköyü - Haydarpaşa - KöP'~ ~· 
K öprüde n K. H. Pa.,adan K . Kadlköy1ine V. K. köyünden K. H. P&ıl}lldan K. • ~ 

00,15 A 
6,25 
7,00 
7,30 
7,40 
8,00 
8,00 

8,40 
9,00 
9,00 
9,45 Toros 

10,30 
11,00 Adan& 
11,45 
12,35 
13,15 
13,50 Samsun 
14,30 
15,00 
15,45 
16,30 
16,30 Adapazar 
17,00 
17,30 
17,50 Ankara sürat 
18,00 
18.30 
18,50 

00,35 
6,43 
-,-

7,50 
-,-
-,-

8,20 
8,58 
9,20 

-.-
10,03 
10,48 
11,20 
12,05 
12,55 
13,33 
14,08 
14,48 
15,18 
16,03 

-.-
16,50 

-,-
-.-
18,10 

-.-
18,48 
19,10 

00,40 
6,48 
7,18 

-.-
8,00 
8,18 
-,-

9,3 
-,-

9,18 
10,08 
10,53 
11,25 
12,10 
13,00 
13,38 
14,15 
14,.53 
15,23 
16,08 
16,48 

-,-
17,18 
17,48 -.-
18,18 
18,53 
19,15 

6,20 
7,10 
7,30 
8,10 

-.-
8,30 
-.-

9,10 

-.-
9,40 

10,20 
11,00 
11,45 
12,35 
13,10 
13,50 
14,30 
15,00 
15,45 
16,20 
16,55 
-,-
17,25 
17,55 

-.-

&.4-'i 
6,28 1.s5 
7,18 .,;ıo 

-,- s,sO 
-,- s.ı1 

8,10 Erzurum g,50 

-.- s.6' 
8,35 9)0 

-,- 9,4ı 
9,25 Ankara sUrat 

1
o.o5 

9,48 .~ 
ı41,ırt 

10,28 ,,,; 
1V" 

11,08 Adapazar 1~ıo 
11,53 13.°' 
12,45 Saın&un 13,sb 
13,18 1,,ı5 
13,58 J dl 

1-sıV: 
-.- ~,ıJ 

15,08 ı6)0 
15,53 Ad'!Lna .~ 

JÔ•'"' 
1-6,28 11.15 
-.- 11.sı 
l"l,15 11 • .W 
-.- j.8.15 
-,- 1s.S~ 
18,15 .~ 

18·"" 
18,25 -,- ~ 
19,oo 19,05 'JJJ.o~ 

19,15 - .- 19,35 
19,35 19,45 ıo.zO 
19,55 20,03 Toros ,o,40 

19,35 Erzuı·um 19,53 19,58 20,15 20,23 ,ı.SO 
20,15 20,33 20,38 21,05 21,13 ıı,ıD 
21,00 21,20 21,25 21,55 22,08 65 

23,30 23.38 B ~·i~ .... 22,45 23,05 23,10 
B. işaretli seferin treni cumartesi pazar gnnıerı A. işaretli seferin treni pazar, pazartesi günleri işler 

Tenıilatlı geıinti postaları c.uma rt.est günleri ____ __. ____ ___,____ P azar günleri 
zı.oo 

9,00 

Şt!hir H atlan Başmemurluğu: Tel. 44233 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞ!DELER: (Şubat, ı X&111. 

l Ağust.ce, i lklnciteflin 
taddeırtnde l'8Pia· 

l 94 l lrmniyeferi 
1 adıet 2000 liralık = 2000.-L. 
3 > 1006 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1000.- > 
' > 500 > = 2000,_ > 
8 > 250 > = 2000.- > 

35 > 100 > = 3500.- > 
80 > ısa > = (()00.- > 

300 > 20 > = 6000.- > 

ı.-a;ı-----'"'"----------------~ 
Bahçe ve Çiçel< ~ 

e.hçıeleriai tanzim, çiçeklerini ~ ~ ~ 
mak içmı ıniiteluueua tarafından JllZlhmJ ~~il': 

Ba ...- mumda en ıriJade taniJre .• ...ıŞ 
Gül Bahçesi 100 Kw ..-
Salon Çiçekleri 100 '' 
Karanfil Yetiştirmek 50 '' 
Yurdum uz Çiçeklerinin Tarihi 7 5 '' 
Pratik ÇiÇekçilik 50 '' t· 
Park ve Bahçe Planları !anzim oıuıııl~ 

Matbaamıza Muracaat -"' 


