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Darlan'ın ihaneti - Türklerin mertliği 
Fransız Başvekili Amiral Darlan, Fransayı eski 

• • mu ttefiklerine karşı harbe sürüklemek istiyor 
Halbuki biz, Mondros'ta memleketimizdeki Alman askerlerini İngilizlere teslim etmiyelim diye harbi göze almıştık 

Almanyanm 1erletmeie ~ edeceii s.+,re ~ Fra ... tanlmn 
~ 

lü-rk-. -d-.---ı · 1 
ı~e aıma Almanya ı 

aynı yolun 
Üzerinde 

~ıtıidimiz şu ki günün bi
~1tıde herkes biz1m yüksek
erde tuttuğumuz ışığı gö
;ecek, bizim yolumuza ge
ecek. 

\' 
a?an: Ahmet Emin YALMAN 

~ lrnanyanın yarı resmi ga
~te .Zetelerinden <Reiclı> ga
lğ sınde, <Türkiye dört yol 
~lt~ında> başlığı ile bir yazı 
~llıtkııştır. Bu yazıda bizim hak
b b.12da çok güzel, çok anlayı_ş
İsti~r _lisan vardır. Türkiye için 
bau lal azminin adeta bir din 
tıe .ne geldiği, Türk milletinin 
d ıstediğini bildiği ve mukad
~tına tamamile hakim oldu
u .. l>ek iyi bir tarzda tasvir edi-
.ııor. 

~kalenin yalnız bir yanlış 
l'utk! Vardır ki o da başlığıdır. 
lılıı 1Ye «dört yol ağzında> bu
~ltnıuyor. Tutacağı istikamet 
tql' kında hiçbir tereddüdü yok
tıı1ı' lfuayyen bir yol üzerinde, 
~orafyen gayelere doğru gidi
~ \'e daima ayni emin yol ü-
~de gidecektir. 

tlııb tkiyenin gözden ayırma
lıtiıu g~Yeler, bütün 1!1illetleri~, 
'Ilı- n. ınsanlarm tabiı gayelerı
~· eız kendimiz için ve bütün 
~i~anıar için sulh istiyoruz, em
tu~et istiyoruz, istikrar istiyo
\,.~ eugün birbirine silah çe
'ıı.ıı.d llıilletlerin ihtiras uyku
~İl' an uyanmalarını istiyoruz. 
~l'b· ~efa uyansalar insanları 

1l'inden ayıran ihtilafların 
~:.~ Çekirdeği doldurmadığını. 
tıla~n insanlar için müşterek 
1ijtı gaye ve rnenfa~tlerin ise 

ı.1~alar doldurduğunu göre
il ero· 

Ne yapacak? 

ilk hed~f 
Suriye 

Hitler Suriyeye 
yerleşmeğe 

eşebbi:is. edec~ 

Bir lngiliz askeri 
muharriri ne diyor? 

Lon<!ra, 3 (~.A.) - Reu· 
ter'in Ukeri muharriri General 
Gougb yazıyor: 

Ciridin kayıbı, muhakkak ki 
muvakkat bir rnuvaffakiyeta.iz· 
üktir. Fa.kat bu harekattan, ııe
rek .tratej.i gerek pratik bakım
larından çok kıymetli dersler a· 
labiliriz ve bu deraleri almaktan 
hali kalmıyacağımızxlan emin o· 
luna'billr. · 

Str.teji ba;kımından. hava üs· 
(Devamı s.. ı, ' 88. t ela) C••J 

Pasaport kanu- . 
nunda değişiklik 
Hükumet daireleri 

mensuplarına 
diplomatik pasaport 

verilecek 

lrak'ta 
Yeni kabine 
J.eşelckW etti 
Kabineyi Cemil 

Madfa kurdu 
ıBağdat. 3 (A.A.) - :B. Ce· 

mil Mad.fa yeni hükUıneti şu &U' 

retle .tqıkil etmİ.§tİr: 
Batvekil: B. Ce.mil Madfa 
Har.ic.iye Nazırı: B. Cevdet 
Maliye Nazırı ve Adliye Nazır 

vekili B. furahiım Kemal 
Nafıa ve Münakalat Nazırı: 

,.,.. .... l!& 6, ı;u. 1 de) *= 

1 
Amlral Darlan'ın bize çatmak· 

ta başlıca .gayesi İngilizleri kötü· 
!emektir. Fransayı es'ki ımüttefiki· 
ne karşı harbe sürüklemek ieted.l· 
ğ.i için zemini ona göre hazırla· 
mağa, İ~ltereye nefret ve hu· 
ınxnet uyandırmağa uğraşıyor. 
Bu arada da hize dil uzatmı~ bi· 
zin Kilikya müdaf;asını İngilizk· 
rin te.airi altında yaptığtmız gibi 
bir .hezeyan savurE'luştur. 

Fransa ile İngHtere geçen harp· 
te beraber dövüştüler. Harpten 
sonra az, çok müıterek bir siyasi 
cephe muha"faza etti~r. Bu harbe 
bera.ber girdiler, beraber vuruş· 

(Devamı ~ 6, 8tl. a de) X/X 

Hitler 
Kazanamaz 

Buna dört 
sebep var 

Demokrasiler 
Hitlerden daha 

kuvvetli 

H.~./1.unu 
iddia ediyor 

cKiralmna ıve ödüne verme> 
programını tatıbika memur B. 
Harry Hopik.ins, c 1lı.e Amcri· 
can> mccmuaeında d1itler harbi 
kazanamwya~rl> lbaıb'kb bir 
ma.kalc yazmı§tır. 

Bu makalede mutharrir, iddia· 
sını i.sbat etmek .ic;in baıhca ıu 
delili sayıyor: 

1 - Hitler hakiki b.ir deniz 
(Devamı: Sa. 5, Sü. 4 te) /-/ 

Almanya 
Fransaya neler 

teklif etti 

Hitler Vişiden 
emin bu:unuyor 

Londra, 3 (A.A.) - Hitıer • Mus
sollni mUlAkatı hakkında tefelratta 
bulunan Tlmea gazetesinin diploma
tik muhabirl yazıyor: 

Muhtelif kaynaklardan gelen ha· 
berlere göre yeni Brenner göı'Ufıne
sinin başlıca mevzuu Fransız mese
lesi olmu,tur. Hitler, istediğinin 

(Devamı: 8a. 6, 8tl. ' te * 

r ~tk ır~illi siyasetinin hede
~~ea,!~n veya filan memleketin 
ta 

8 
.. ~.~e takılarak karanlıkla

~~ul'i.iklenmek değildir ve ola
~ ıf · l'Urk milleti, bugün muh· 
~'-J_nilletlerin gidip geldiği 
~llı:ıe Yollanndan çok defalar 
tıl~ ış, gün görmüş, tam bir 

BugUnkU fevkalAde ahval dolayı
slle yabancı hUkQmetlerin hemen ek· 
Berisi, yabancıların memleketlerinde 
seyahat ve ikametlerini gayet sıkı 
tahdidata tAbi tutmakta, bazı hUkQ
metler de yalnız diplomatik pasaport 
hAmillerine vize vermektedirler. Bu 
itibarla pasaport kanunumuzun 
ıo uncu maddesinin tadHine lüzum 
görUlm~tUr. 

Bu tadil ile ciıplomatik puaport 
alabileceklerin saynıı biraz genı,ıe

tilmiş ve tatbikat neticesinde eeld 
kanunda görülen bazı ekıiikUkler ik
mal olunmUftur. 

Harp vaziyeti 
~.llhığa varmıştır. 

~ı~2 bugün vazifemizi şöyle 
~ ır0tuz: Kendi topraklanmı
lııl\>aı~b~r düı:ıman ayağı bastır
\ t ca~z. İstiklalimize hür
~" e~lırtnek i<'in icabında seve 

l'\ 0Ie<.'eğiz. Fakat bunu ya
t~ it en, bir taraftan da insanh

arşı olan vazifemizi hatır
<Oevanu: Sa. 15, Sti. 1 tıe) -

DiJ'er taraftan hUkQmet daireleri 
ve devlet mUesseaeleri meruıuplarma, 
İcra Vekilleri "heyeti kararile diplo
maUk pasaport verilebileceği hakkm 
da pa.ııaport kanununa bir h1lk1lm 
ilave olunmUftur. Bu hUkUm, kanu
nun merJyete girdiği tarihten itıba
ren ilci sene için Jlll.lteber olacaktır. 

İki 
lnsilider Ciritte mukavemet 

etmekle iki haftalık bir zaman 
kuanc:bldarmı iddia ediyorlar; 
Eter bu müddet zarfında Irakla 
beraber Suriyeyi ifple muvaffak 
olealarilı, İnsilizlerin zaman ka· 
............. ~dik.Al 

cephede harp 

Brenner 1 Bulgarlarla 
Mülakab İtalyanlar 

Bu mülakatı 
Duçe istemiş 

Fransa müstem
lekeleri de bahis 

mevzuu 

eitel, Cava llero 'd 
cmülakatta bulundu 

çarpışıyada 
Londra, 3 (A.A.) - TaymJa'in dip. 

torna.tik muhaniri muhtelif memba· 
lardan alman ve İtalyan kıtalan ile 
Bulgarlar arasında çıkan kavgalara 
dair olan haberlerden ba.haetmekte
dir. Bu haberlere göre, İtalyan ve 
Bulgar askerleri, Almanya taratın• 

dan hem BulgarlıBtana, hem de İtal· 
yaya vaadedilrnlş bulunan bur Sırp 
topraklannı aynl zamanda ip et
mek isterken aralarında kavga gık• 
mıştır. Bulgar hilkQmeti bu bUaullta 
Alman hUkQmeti na.dinde proteetocla 
bulunmuştur. Y8.kmda yeni bir ha
kem karan beklenebilir. 

* L01*'&, 3 . (A.A.) - Reuter ajan-

Berenner geçidinde, Alman • sının diplomatik . muhabiri fUnlan 
lta.lyan hükumet teflerinin gö· .Yazıyor: 

•• • •• •• ,,L~ L-<- ..ı · cBreııner geçt<Hnde HiUer'le Kua· 
ruf1I1eaı, ıgunun en munım rnKJ!" 

. . t k ·ı -1:.. B .L::! 1 1 senini ara.&nda Ba!kanlann takaiml 
aesı.nı e§ ı ..,....,.:or. u 'lX1Y e o · . 
akı b _ L _ a... .. ·L L -• ile ganalmin tevziı meselsnin de 

m a er~r nenuz ou ~~-a göri\şUJdUğtl zannedilmektedir. 
mufaaaal malumat ıgelmemıştır. y 1 hakkında B 1 lar 

K 1 __ ·L · _..ı d"" _,_ c ı.ıgosavya ugar -
o om.oıya r1M1yı0su, wı ~- 1 ltaı anı da Ltai 
k.i 

w • ı_ a y ar arasın noa naaar 
pm yaptıgı ncşrıyatta ,fUnl4lrı lhtil .. ı 1t:•·.&o. dair h ... __. el· •• ı.::.... Girid" · l'-·..ı ııul çı "4&•na &u•::ıuer s 90Yruror: C m l§KA ınaen 1_.1 Bu u.til .. '"' a-.... • -.j 

_!ı.... · • L: b ı.~ m y-r. aı ... ar, ""'"'~anya ·-
sonra Hl"lll'VCrln yenı on arca.ata M nof' lstıtasmı intac etmı.,ttr. 
baflaanak üz.ere bulundukları gö· uşa un 
rülüyor.> ___ ....,. __ _ 

Londranın salahiyetli mahf.ille- K h • d 
ri henüz mütalaa yürütm4iy.ortar. a ıre e 
Bu mülakat Londrada pdt az be· 
yecan uyandımuştır. 

Ayni kaynaklara gÖre, bu mü· 
liıkatı ıbi.r ımüddet önce Mu9Sol.inj 
i.temifti. Fakat, Girid.iıı tahmin· 
den fazla mukave~ti mülakatı 
gcçiktinn.İ§tir. Bu arada Ameri
kanın ve Vi§i bükUtrıetiniu .iya· 
setleri o derece inltipf etmiftir ki 
mihverin Almerika ve Vifj ile o· 
lan münaaebetleri iç.İn evveklen 
huırladığı ıtedıbirlerin yeniden 
gözden geçirilme& icap etmİflir. 

Diğer taraftan, Lonıdradan lte" 
(Denmı: Sa. 6, 8ö. 1 de) /// 

Harp müdafaa 
mıntakası ihdas 

edildi 
Kahire, 3 (A.A.) - MIS'lr 

Milli Müdafaa Nazırı cıKiıb.ire A· 
rap ımüdaia.a mmtakuı> adınd• 
yeni biT mü.cla.f.aa mıntakae&nın ih• 
d .. eclildjğini haber v-ermektedir. 
i>u mıntaka Nilin aol eahili.nden 
baflıyarak garba doiru uzamak
tadır. 

Hariciye Vekilimiz, Parti 
Grupunda izahat verdi 

Son üç haftalık hadiseleri etraflı 
bir şekilde anlattı 

Ankara, 3 (A.A.) - Btlyük Millet: 
Meclisi grupu bugUn saat 15 de Reis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın 

riyaaetlnde toplandı. 
Ruznamede, Hariciye Veklllnin ha.. 

rlcl hldJaeler hakkında vereceği iza. 
hat ile Milli Müdafaa ve Maarif Ve
killerine tevcih edilmiş bir sual tak· 
rirl vardı. 

Celse açılınca kUrsüye ~len Hari· 

clye Vekili ŞUkrU Saracottu aon le 
haf'talrk ııı,ut hidiaeler hakkında 

grup umumi heyetini etraflı izahat 
ile tenvir etmlf ve baZı haUpı.tn 

bu mevzular Uzeripdekl suallerine 
cevaplar vermı,tır. 

Vaktin geclkmif olması itlbulle 
ruznamedeki sual takriri ba.fka 1llr 
içtima& bırakılarak riyasetçe celM
ye saat 19,30 da nlbayet 1ilel'Umlftir. 
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20 Senem 

Nasıl Geçti 
Pa ris adı bana ne Hele şu 

kadar . 1 . t•' cazıp ge mış ı ..... 

_Y_az_~_n_: -~•_e_b_la_T_e_vı_ık_B_A_,_o_a_ç_u_f 
Telif Ye tercüme hakkı tamamile m•hfwıdur 
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İshak Pa.ı,anın oğlu onun ar.kasın· 
dan bakarak: 

- Şu Hamı çok senedir tanının. 
Hiç değişmemiş. Hep eski saflığını 

muhafaza cdıyor. Eğer müsaade eder 
nız budalalıfınt diyeceğim. ÇUnkU 

onun buradan şimdi gidişi, tıpkı be· 
r.lm Amerikalı olutum gibi mürettep. 
tır. 

Ben hayret fı;lnde: 
- öyle mi? Fakat neden anlamı· 

yorum? Dedim. 
- Sizin nasıl bir kadın olduğunu

zu anlamakhfımı bana rica etU. Be· 
nı evveli ılıe zengin bir Amerikalı 

olarak tanıttıktan sonra flmdi de 
yalnız bırakmayı ten:Hı etti. Hal,,u· 
ki ben aizl Uk aöyledllinlz kelimeden 
tanıdım. Fakat o hl1A farkında de· 
ğll. Tertip ettiği plAn mucibince ha· 
rektt ediyor. Kim blllr daha ne ka· 
dar saman da devam edecek. 

lhUyamn haricinde gWmektcn .ken 
dıml menedemedim: 

- Zavallı Halil Bey, zannettiğim· 
den daha 11atm111 meter1e. Dedim. 

- Çek saf dedi. Fakat çok lyl ço· 
cuktur. Size bir zararı dokunmaz. 
Madam, dedi. Şimdi biraz da sizin 
işinizden konu.,alım ben burada vak· 
tile bir Ruı prenatle evlenmif, 9imdl 
dul kalmlf sen&'in bir Fransız ma· 
danı tanıyorum. Anu ederseniz size 
tanıtayım. Belki lflerlnlıde bir fay. 
da.11 dokunur. 

- T~ktlr ederim. Dedim. Fran· 
sız )[adamı tanımaktan memnun o· 
!urum. Fakat •lmdlllk lflerlmden o. 
na bahsetmemenizi rica ederim. llcr· 
de icap ederse ben kendim bahsede
rim. İşlerim şimdiki halde o kadnr 
kllçük ki, böySe büyük rekllmlara 
değmez. 

- Nasıl isterseniz. Dedi. Her hal· 
de tanımaktan bir zarar gelmez çok 
görgUlU bir kadındır. Gelecek hafta 
burada çayda. birleşiriz. Ben size yl· 
ne tele!on ederim. 

* O ak,am e\•e geldiğim zaman Ma· 
dam KUne neşe ile beni karşıladı: 

- .Ah, dedi. Bu Türh1cr ne kibar 
ınaanla.r. bakın sız bir kere çaya da· 
vet etmekle vatand~ınız aize Eden 
de bir çayla mukabele ediyor. Bunu 
blı m Alınanlar yapmaz ifle. hem si· 
ze her gün gazeteler de getiriyor. Ne 
kadar kıymet bilen bir adımı görü
yor musunuz? 

Ben Madam Künenin sözlerini ha· 
rareUe tudik etUm. 

Dedim ya, Madam KUnenln evin· 
de her vakit birçok yenilikler kar,ı· 
sınd:ı kalıyordum. Yıne bu haftalar· 
dıı. bir gün bana Banaş isminde bir 
Almanla zevcesi JnUracaat ettiler. 
Kendilerinin ötedenberi tcn;lllk ettik 
!erini ve gUzel bir apartmanları, iş
çileri kumafları olduğunu ve Madam 
Sadlnln şöhretini herkesten işlttlkle· 
ri için, benimle ortaklık yapmayı Lek 
life geldiklerini ııöylcdller. 

Bu teklif ~enim ara.yp dıı. tıulama
dıQım bir teYdi ama, acaba bunlar 
C:otTu insanlar mıydı? 

GUnlerce süren uzun mUzal:ereler· 
<!en sonra Sa.adi Ban~ isminde yeni 
bir terzihane açıla~nktı. Masraflar 
ı•ıktıktan sonra Mr.ı'am Bana.şln kA
nna yarı yarıya ortak olacaktık :Ma 
dam Bana., hesaplara. ahşa verişe 
bakacaktı. Ben de latedığlm gibi ıı· 
telyede modeller yaptıracak moda iş
lerini ve mil~erllerl idare edecektim. 
Ve ara sıra da yenl modeller için 
Parlse ~decektim. 

Hele bu Parfs adr bana ne kadar 
cazip gelmlştt yarabbi! ... Daha ge· 
çen aene bu mevsimde o Pari&ten. bU 
tUn Umltlerl yıkılmış cebimde yedi 

• frankla çıkarken ömrllmde bir daha 
o gUzel şehre gidebtıeceA"lml hatrr ve 
hayalime blle sığdırab!llr miydim? 

Evin içinde dikiş gUrllltilsUnlln kal 
kaca(!l ır.ı:adam KUncyl pek sevindir· 
dl. Ben sabahlarI işime gidecek ak· 
pmları eve dönecektim. Banaşlarla 
bir senelik bir ortaklık kunturıı.tı 

yapılmasına karar verildi. Benim her 
işimle allkadar olan Madam KUne: 

- Benim tanıdığım gayet namus
lu bir iş adamı vardır. Banaf buraya 
kunturat yapmaya geldiği glln o da 
bulunsun dedi. Ben de kabul ettim. 

Yine bir cumartesi gUnU akşamı 

idi. Benim salonumdaki yuvarlak 
masanın etrafına Banq fle Madam 
KUnenln iş adamı ve ben toplanmış 
kunturatın maddelerini tetkik ediyor. 
duk. Madam KUne bunlan bana be· 
nim nnlıyacıığım tarzda. tefsir edi· 
yordu. Tam o aralık telefon caldı. 
Ben, alo. der demez telefonun ucun. 
rl3 Hııl.1 Beyin sesini lflttlm: 

_. Hanımefendiciğim, bizim kons~ 
IOll Beye ılzden bahsettim. Sizi iyi 
tanıvor eskl bir aile dostunuzmu~. 

MU.aade edeı-senlz, bu akfam birlik· 
te ziyaretinize geleceğiz. 

- Öyle mi efendim? Acaba şimdi 
buradaki konsolosumuz kimdir? 

- Merhum CŞ) Paşanın oğlu CT) 
Bey. 

- A. tanıdım. tanıdım, Beyeten· 
dl, ( T) Beyin akrabalarlle biz akra· 
ba dereceelnde eski bir dostuz, ken· 
dlleı1le hiç görUfmemtftlm. Eter 
şimdi burada böyle bir fırnt olurıa 
son derece memnun olurum. Fakat 
bu akşam beni mazur rörmenlzl rl· 
ca edeceğim. ÇUnkU itlerlm ~ln bir 
Almanlarla kunturat yapıyoruz. Bu 
feylerle sizi sıkmak iatemem. Bir mA 
nl yoksa yarın tefrit edin. Çok mem· 
nun olurum. 

- Yok elendim, biz sıkılmayız. ı. 
tiniz bitinceye kadar belderlz. İller· 
seniz ııonra ıizl btru ı;ıkarır sezdi· 
rlrfz. 

- Peki dedim. Mademki mazereti· 
mi kuııur rarmUyorıunuz. Buyurun 
beklortın. 

Ben Berllne geldlllmdenberi ken
dimi bu ak9amkl kadar aevlnç ve 
n~e !ı;inde sörmemlftlm. Sevincim· 
den utanma.sanı odadakilerin hepsi
nin boynuna ayrı ayn sarılacaktım. 
İfte arzulanm yavaf yavq hakikat 
fekllnl alıyordu. Yakında belll b&fh 
bir atelye sahibi olacaktım. Eter or· 
taklarını olan Almanlar dUrUst bir 
adamlarsa birkaç sene onlarla bera· 
ber olur sonra biriktireceğim para 
ite baf}ı batım& bir terzihane aı;ar· 
dım . Bu ne bllyllk bir saadetti! .. 

Bundan başka Berllndekl konsolo· 
sumuz da eski bir dost ı;ıkmıştı. Hiç 
olmazsa Berlinde beni ailemden tanı· 
yan bir kimse vardı. 

Bir taraftan A1manların toplandı· 
ğı masadaki mUzakerelere koşuyor, 

diğer t.&raftan (Tl Beyle Halil Beye 
karşı sıkıcı bir ev sahibi olmamaya 
çalışıyordum. (T) Bey a~r 'başlı ve 
pek main-ur bir adama benziyordu. 
Ga.yet sotuk ve pek eeyrek konu,. 
masından odadaki kalabalıktan hOf· 
lanmadığım hissettim. ihtimal beni 
de fazla n .. ell glSrmllf tQ. 

Fakat bir vatandaş bu neşenin pek 

t:abil olduğunu ta'kdlr edemez mly· 

di? 
Bir senedenberl çektiğim tahammül 

cdllmer: çilelerden 6onra hayatımın 

iyi bir istikamete glrdlglnl g6rllr11em, 
böyle bir 5evin!f duymakta hakkım 
yok muydu'! 

Hem sevincimi eaklamaya ne IU· 
zum var? Bu benim 6lr! kendi gay
retimle 

(Arisaı vw) 

Aşk uğrunda 
Ölüm 

Bir genç kız aşıkına 
kaçarken pencereden 

düştü ve öldü 
Kiğıthaııede 17 yaşında bir Jcız 

cok hazin bir qk macera&ı geçir· 
mlştlr. 

KAtıthanede .Alf adında bir çiftçi
nin kızı Jo"eride bir genele tanı,arak 
aevitmlşUr. :Feride Ue Muzaffer ara· 
lıı.rında evlenmete karar vermişse de 
Ferldenin ıı.ileıi buna muvafakat et· 
rnemı,ur. 

Nihayet bu iki genç A4ık bir gUn 
F'erldenln babasının evinde olmadıfı 
bir sırada evdeki kendllertne lüzumu 
olan etyaları toplayıp Qlkmlfl&rdır. 

Ferlcknln babalı eve geldlll za. 
man vıziyeU rörUnce derhal Mu· 

ıat!erin evine sttmtt ve kımnı alıp 
evine getirmiştir. 

Babasının bu vuıyetl kııın sev. 
gislnl daha ziyade alevlendirmiş, 

kaçmıya karar vermı,tır. Pencereler 
yüksek olduğundan yatak çarşafla· 

rmı birbirine bafhyan Feride pen. 
cereden inerken çaı·şat dUğllmlcrl 

ç6:ıUlmUf ve sokağa dilfmUştUr. Bu 
dllfme neticesinde kız, göğsünden 

ağır bir ıurette yaralanmış ve der
hal hastahancyo kaldmlmış, fakat 
ıavallı biraz eonra da ölmüftür. 

Dünkü ihracat 
Dün fı\giltereye kendir, Fin· 

landiyaya tütün, Almınyaya yu· 
murta, ltveçe Jcepek .gönderil· 
mıştir. 

Yerli kumaşları, İngiliz .kumaşı. 
diye sürmeğe kalkıyorlar 

Fiyat Mürakabe bürosu, yüzde iki yüz karla kumaş 

satan bir terzi hakkında · takibat yapıyor 
-r Fiyat Mürakabc bürosu, sat· 1 mak üzere 'bunlara ait faturala.r 

Kahve tevzi.atın I tığı kumaşlarda yüzde .iki yüz I istenilmiştir. Büro, tüccar :terzı
ihtikir yapan bir tüccar terzinin nin gösterdiği faturaların suret 

Kim yapacak ? 
Tevziatı Belediye 

kooperatif inin 
yapacagı yalan 

m\!amele ve defterlerini tetkik ve diğer ıbir tüccar terziye ait ol-
etmektedir. duğunu görmüş ve orijinal fatura 

Öğrendjğimize ıgöre muhtekir, ibrazı lüzumunu aöylcmi!jtİr. Bir 
Beyoğlunun maruf tüccar terzile· 1 taraftan .da gizlice tahkikata <le· 
rinden biridir. Bu terzi, hazı fab· vam otmİ§t.ir. ıBu terzinin, Yüni 
rjkalarım!zdan aldığı yerli ku· ı fabrikaşı ma?1~litından old.uğu: 
ma§ları, l~iliı: kumaııı olduğunu nu ve metresını 850 kuruta Zck.i 
söylemek ve maliyet fiyatına hır I Rıza ı:nağıu;aş!ndan aldıiını eöy• 
kaç mİ.ş)j nmmetmek suretıle !ediği .kumaşla bu kuma§a ait fa· 
mü terilerini hem aldatmakta, tura üzerinde yapılan ıtetkikler, 

Bundan evıvcl kahve tevziatını 1 hc.n de dC'h§etli bir ıhUkir yap· ı menf.i neticeler vermİI}, kumaıın 
doirudan doğruya Birlık :yap- maktadır. Zeki Rıza ırnağazaıından alınma: 
makta .i.di. BuAhare gelen kahve· Müra.kabe bürosu, bu terriha- dığı ve f~tu.rada yazılı ?lanldm_: 
1 • J t b J a ı d · ._ · · . I • J . . lın baıka bır kumaııa aıt o Uısu erm ı an u <Ue e ıyuı 11;oope· nenın v.1trın crınde ngılız kumaııı cb . · 
ratifi tarafından tevzi olunacağı etiketlerile te~hir edilen kuma•.- t eyvun etmı~tır. v 'k 
1ayı.a11 çıktı. 1 . . . . . " Bu husuıta yaptıgımız tahkı a· 

Dün bu hususta yaptıiımız larla B parl§ . deftcrlerınıv tctkıkle ta nazaran, bu terzinin Sultanha· 
tahkikatta Bcledıye erkanı bu b~nları": yerh malı oldugunu te.· mamında çuhacı Kuyumcıyanla 
ha'berin tamamen yalan olduğu· ı bıt . etmış v~ ~u .. terıihanen.in si· Karamürsel labrikası satı§ mağa· 
nu, tevzi itinden Belediyenin ve p~rış d~~termı ı&0~d~~ g.~ırc:_rek zalarından aldığı .kum~ı~arı da 
Vilayet.in hiç bir suretle haber- yuıde yuı ve lıa~ta ıkı yuz karla yüksek zamlarla ve Jniılız malı 
dar ~lmadığını katiyctle !bildir mal :satıldığı netıce ve kanaatini olduğu beyanile eattıiı anlaşıl· 
mitlerdir. Esasen J<ahvelerın ne edinmi tir, Burum üzerine terzi· /n!Jhr. Yarın bu hususta daha 
ıuretle tevzi edıleceğı hakkında haneden aldırılan bir ıkaç parça fazla ve enteresan malumat ve· 
da lbir :karar yoktur. kumafın maliyet Hyatları anlaşıl· rec.eiiz. 

., 

Belediye ile müteahhit 
arasında ihtilaf yok 

Tak.im Dağcılık klübü yanın· 
dan açılacak yol iç.in 1 tanbul 
Belediy~i .ile mütcB'bhit araıında 
bir .ihtilaf çıktığı lbazı gazetelerde 
yu:ılmııea da bunun aslı olma· 
dığı alakaclarlardan yaptıiımı;: 
tatıkikattan anla§ılmıştır. 

Motörlü nakil vasıtalarının 
kontrolu 

Otomobil, .kamyon ve otobüs 
gibi nakil vasıtalarının bu ayın 
19 unda kontrollarına b.aıılana· 
caktır. 

Yardım Sevenler cemiyeti 

programlı bir şekilde çalJşıyor 

Yarın profesör Halide Edip bir 
konferans verecek 

inhisarlar idaresi 
Aldatılıyor mu 

1 stihlak vergisi zam
ları dolayısile verilen 

beyannameler 
istihlak vergisinin zammı .00· 

layısııe rakı, tütün, tuz: ve emeali 
lnhi.ar maddeleri eatanların bu 
ay ba§ında vermeie mecbur tu· 
tulduJdan beyannamelerden pek 
çoiunda, ıhtiya ~tikleri madde· 
lerin kaaden nokaan a<>-terildiii 
ve bu suretle Jnhiear .idareainin 
iifal edilmek istenildiii yapı~n 
ani teftiılerden anlatılrnıttır. 

Jnhlaar idare.inin .kontrol me· 
murları, dün ve evvelki gün teh• 
rimizln muhtelif :yerlerinde tefti9· 
ler ve tadatlar y&pmı§lar, bir çok 
vatandagların mal ketmettiklerinı 
zabıüarla tesbit etmiflerdir. Kaa· 
den :hakikaun thHi.fı !beyanname 
tanıim eden bu ii.bi eanaf hak· 
kında İnhisar ,idareainln pek ıid· 
detli hareket edeceği ve natta ibu 
~ibHerin ellerinde bulunan lnhi· 
sar maddelerini eatmaia ımaheus 
ruhsatiyelerin istirdat edilmek 
euretile cezalandırılacakları söy· 
lenilmektedir. 

Bir Macar firması paçavra 
almık istiyor 

Sir Macar firması alAkadar 
makamlarım~a müracaat ederek 
sekiz milyon liralık paçavra satın 
almak. iıttemi tlr. 

Bunun ımukabilinde :hu fırma 
b :ze denür ve ziraat alitı vere· 
cektir. 

Bu kontrollar Bele.diye Maki· 
ne f\IOCsi tarafından 90k eıkı bir 
şektıde yapılacak ve ıbozuk olan· 
lar derhal faaliyetten menedile· 
ceklerdlr. 

---o()~·-

~ısır ~arşısının tanzimine 
ba§lanıyor rı l'-:'."""T~~~~;,.~: 

Macar firma:ıının teklif ettiii 
bu husust takas anlatması sekiz 

1 milyon liralık karşılıklı mal mü· 
badcl~si olduğundan bir haylı 
enteresandır. 

Mısırçarşısının tamiri iç.in ya· ~ 
pılan ıplan üzerinde bundan ev· . iP'ltlı•• ......... 
vcl Belediye ile Müzeler ve Ev- J '* 
kaf idaresi ıu.oında l:M' ıhtiliif latanbul Yardam Sevenler cemiyeti toplantı halinde 

çıkmıştı. Öğrendığ.mize göre bu Ynrdım Sevenler c.emıyeti Is- vazifesi> mevzulu bir konferans 
thli:af tamamen lhaHedılmi~ ol· b 1 d '-- · N · ı. 1 1 '- · 1-1 k k 1 b 
d d 

tan u .i are neyctı eşrıyat ~o u verece.-Ur. er ese açı o an u 
uğun an çar~ının tanıimine ya· dün Taksimde ~kı ıGüne;ı klübü ı konferansta .b~ hassa gönüllü haıı-

ınasın a top ananı~ açı acıı tıı a ıcı ı un> arına j§tıra e e· kında baılanacaktır. b d 1 '- 1 k ı b k 1 k k ! · k d 
gönüllü fuısta'bak1cılık kurıılarlle cek bayanların bulunması lüzum· 
verilecek !konferan-alar etrafında hı görülmektedir. Çay İ§i tetkik ediliyor 

fjyat Murakabe memurları 
çay tevziatı hakkında ıkontrolları· 
na devam etmektedirler. 

Elde bulunan çaylar geniş bir 
muhite <l•ğılmak suretile kon· 
trolları gilçlcştirmifse de yeni ih· 
tikar ihbarları üzerine mühim ip· 
uç1.arı elde edilmittir. 

Fiyat Mürakabe md:nurlarının 
hummalı çalıtmaları eayeıinde 
bunların ıda bugün yarın yaka· 
!anmaları muhtemeldir. 

bazı kararlar almı§landır. Mearlf müdürlüğü tarafından 
I lasta bakıcılık kurslarına i,ti· açılan çocuk kamplarına anasıı 

rak etmek üzere kayıtlarını yap· olup da babaları ailkere giden 
tıran bayanlar 5 ba:ciran perıem· çocukların gönderilmcai karar al· 
be :günü şaat 1 3 • 1 7, 30 arasında tına alım:nış ve Maarifle bu hu· 
Eminönü Halkevine davet edil· ıuıta mutabık kalınmıotır. ~u 
mektedirler. Bu bayanlar tahsil kamplara Yardım Sevenler cemi· 
derecelerine göre .iki kıımıa ayrı- )'eti namına 60 çocu-k verilecek· 
lacaklardır. tir. 

Yine pertcmbe 81\lnU saat Yardım Sevenler cemiyeti ta· 
17,30 da profesör Bayan Halide rafından 500 ıpekaimet torbası 
Edip c.Kadınların yurda karşı dikilerek ıgönderilmi~tir. 

1 
Şimdiye kadar takas uaullle ıbu 

kadar y}ik:ıe.k miktarda alışveriı 
yapılmamı§tır. 

Trakyadan Anadoluya 
geçecek olanların nakilleri 
Trakyaıdan Tek.ir<lağı yolile 

Anadoluya geçecek vatandll§la
rın nakillerine ibuııün ıbaılanıla· 
caktır. Sevkiyat haziranın on be· 
tinde nihayet bulacaktır. Yolcu
lara. .biletleri dağıltılmaktadır. 
Y olculann muıhtelif i.Xelelere na
killeri jçjn hükumetimizcc yedi 
vapur tahti• edjjmiştir. Bu va· 
purlar &ıaz.iranın <4, 6, 7. 9, l O ve 
1 5 ,inci .günleri T ekirdatın<lan 
hareket edecektir. ---,o-----

Altın yük~eliyor 
Dün altın fiyatları bir miktar 

yükeelm.i~tir, Ahının fiya.tı 2 6, 60 
dır. 

nuzT 

Darlanın sözleri 
hakkında 

mahallede ufak 
bir anket 

A miral Darlan'ın ,öyle" 
dikleri hakkında utaeJı 

bir anket yapmağa bevefieO· 
dim. Mahalledeki balıkçaci" 
baıladun; gülerek: .Ad.il 

- Bırak be abi, bu siı
deniae döksen, balıklann \il 
aptalı yemez onları! dedi. t 

Yanındaki manava sonh"' 
tahta kutudan bir kuru p,cir ,t 
dı, ortasından yardı: •• 

- Bütün söyledikleri t" il' 
cirin tek çekirdeğini doldPr""' 
yuf ervahuna! dedi. 

Zerzevatçıya danı§lım; ,/Jltl' 
madı bile: .,. 

- Aıa kabaldanm .-r . 
ywn, tartayım mı bir kilo? el-': 

Kapının önünde duran ~ 
bacmm mütaliumı almak ~ 
dirn. Yem torbalarını bey,tıl' 
rin batına takarak: 

- Bir araba doluau lif ;ı 
kıymeti olmadıktan aonra ~ 
para ederi dedi. ..:.ti. 

Gözüme bir l>ahçıvan ...,...-· 
ona sordum; elindeki kallll _,. 
kUI pkırdatarak: 

- Laf lntlıiında -aam.ı.r b" 
daymı, dedi. dl' 

Sütçü reçiyorclu, ORUft _.Jid'; 
fÜl\cMİni öirenrnek btt11t • 
elindeki güji.imü ~ il' 
dar kaldardı: 

- Btınimki hali.tir, aiti bO" 
zuklarla itim )"Ok, dedi. v.....-! 

Kazmımna omuzun. 111' 
bir rençber seçiyordu, o~ ~ 
dum; kazmanın sapını ;kı 
aıkı aakı kavrayarak: .• _H/lf 

- Dam Ü.tünde ?i. 
beline vurdum kazmayı! ()111 

Dondurmacı c~iyordu!..k ,. 
aordum; dört tekerlekli uı-
rabaaın1 .tirerek: J~ 

- Buzdur buzzzzz! d 
yürüdü. 

Permanant makineleri"İf' 
onda dokuzu boıuk ti 

dstanbul Bele.ıdiyesj Maklıı'ıe 
besi müdürlüğünün berber ırıJ' 
permanant ımakinoleri i.iıer ele' 
yaptığı Jc.ontrolda, bu mskJtlJdıl" 
rin onda dokuzunun bo.ı:uk 0 

iu görülmüştür. ~· 
Kabili tamir olmayanlar J 

hürlenerek fanlıyetten meJ\ oe 
mi~. ıtamir edilebıl'CecklerC JP 
mühlet veri1mi§tir. Yakınds 
bir kontrol daha yapılacak~ 

=====================~~ 

'1 AK V ~ ~tt 
4 HAZİRAN DH 

ÇARSAl\WA . ,. 
AY: 6 - GCN: 1155 • nııır: ~ 
BUMI: ısın - MAYJS: •• 
HlCRI: 1860 • Oemaı.lele~ el~I 
\ Ah.!'.r ZEVALi ~.~ 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
lKlNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
lM$1'K: 

, 

-;-;; 
5,29 ~· .,,.,.. 

ıa,12 s.s• 
17,12 12"° 
20,36 "" 

ı,11" 
22,36 6ş6 
2,13 

- Mister Boldenln öliinıünlln .,ekli hlra:r. 
prtıı «örünliyor. l'olifıten gellı> maruz kal
dığınız yaralanma hAdl..esl hakkımla &ize 
bazı liU&ller soracaklar. Belki de Bolden'! ta. 
nıyıp tarumadığıl)ı;ı da sıuil edilecektir. Ta
nıdıjmııı kat'lyyen inkar edlnlı;, Hele ona 
bir paket göndermllJ oldutunuzu itiraf etme
yiniz. Akıtl takdirde ııılzl tevkif edecekler 
ve Bolden'i 6ldUrnıii!J olmakla itham ed~ek· 
ler. Bu mektubu okuduktan sonra Jt»ta ba· 
iner \"Mıtaslle bana tekrar iade edlnlı . .Klnı· 
~nJn eline geçmeme.ine ben itina ederim. 

YEŞiL .GOL 
- E\·et... l\llıtls Maine'l tanıyortJJ11• 

Raif 
Bu mektubu zarfa koyarak lıa,ııta bakı•·ı· 

) a ''erıU. Birkaç dakika nnra kadın ayni te 
kilde mektubu geri ıetırdl. Roda mektubun 
altına kurııun kalemlle şu kcıtmelerl ilin, 
etmlı;tl : 

- T~klir ederim, E~ lnl1.de nııonr kal· 
dığnn rnUddette blltUn taıtmatınıı.a rla~et 

edeceğim. 

DeUkanlı bir kibrit çıkararak mektubu ~ak 
tı. Rodanın ,·erınlt olduğu <".f!Vaptan nıemnun 
kalmanu,tı. Omuzlarını sllkerek başka ~y 
dlı~Unmek l tedl. :Fakat blllCır se!ill, menek
,e ı;üzlü, glb:el kmn hayali hatırından çık· 

ını;:\·ordıı. Telıllkc)1 bu ııekllde kna haber 
'ermekle hdkl de keııill"lnl tehlike) e atı) or
du. 

Mektup kl\nk kr\'J"ıla ~anryorken uşak 

Walter gelip haber verdi: 
- l\lllter Karmondel ııl:ıl J'Ömıek lstlvor. 
- Bu lılmde kimseyi tanımıyorum. Bu a-

dam kimdir acaba. Walter f 
- • 'otcrnıı,." MI ter Bolden'ln islerine lıtı• 

--
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kan noter ... 
- ö,rıe mi! O halde l!:erl alınız, \\'al· 

ter. 
Kannondel ıcnç ,.e ~ akı,ıklr bir a<lamdı. 

»lr noterden zl:rade dam,IJ !:a~·larda dolaşan 
bir ıllppefe benziyordu. An1a'lılan parah bir 
aHenin t"O<'Uğu ldl, sırf dostlar al~ ,·erlttte 
göraılln diye noter olınu!}tu. ~llsaflr derhal 
usıl bahKe girişti: 

- ~flııter Boldentn )'&kın doıtu olmak 
n1llna!lebetlle flld ''uiyetnametılndeld arzu• 
lannı yf'rlııe getlrınf'jt'e ınemur etnıl~. Bu \'il• 

si.retname benim ~llındC<Ur. l\IUw.ade eder· 
ııenlz okuyayım. 

- Bu~·urunuı.. 

:Soter bir koltuğa )erleştı \e (antasını 

açtı. Raif seN c:ıkamıaı1an bakıyordu. 
- Bu pek ıarlp bir 'aslyetnaıne.. Oku· 

;, a~ m1 da sörUrsünliı. ı·aııut kendiniz oku· 
) URUZ. 

Ralfa klğıdı uznttı .. 
Delikanlı ,.a'>lyetnamel1 almadı: 
- Rl<·a eılerlın, deıll. Rlz kendiniz okuyu· 

nuz. Hukuk tabirlerinden hiç anlamam. 
- E8as noktalar IJOnlardır: EV\'ell aerve· 

tini birkaç kl,I) e takıılm edl~ or. Bu arada 

nıeçhul bir kadın ismi geçiyor. Ne al1etıl, ne 
do1ıtları bu kadım tannnıyor. Şu cömleyl 
1)1 dlnleylnlz: Arkıula,ım Roda Malne'ye 
~1nnl bin lira bırakıyorum. E!jki bir dostluk 
nlı;aneııl 'e 'lcdan borcu olarak bunu kabul 
~•m~lnl rica ederim. 

Bali fena ıtnlrlenmı,u. Demek ki Sintyıt• 
ruıı hakkı ,·ar. Aralanada bir geçml~ olduğu 
mııhakkak idi. Noter ı;öıe de\'a.mla dedi 
ki: 

- Bu yirmi bin Uranın yabanrı bir kadı· 
na gitmesi birçoklarının hele l\lisi BolcJen'ln 
Jıl~; hoı:ıına gltnılyeceJdlr. 

- Xeden? 
- Mhıter Bolden Mlenlr e\ lenmez öldti. 

1'abii drlsi kansıdır. }"&kat bq vıuılyetname. 
nım·ibln<·e st"n·ct takı:ılıne ujruyor. Bu hah& 
rl :'\llsls Bohlen'e \'ermete çekiııtyorıaın ı;lz; 

sii;\·lerııenlz ne olur? 
- Bc;\·hn<le telaş edi)·orsunuı;, M1"11i Bol· 

deıı'ln bundan haberi \"ar. Bolden kencliıtine 
Köy lem lif. 

- Pek AJA, o halde itim kolayl-.ıyor. )''&• 

kat bu Mlsı. Roda )laine'yi bulmam lA:ıım., 
Adre11 delfftlnnll) nerede oldıatunu btlml· 
yorlar. Acaba ıılı: kendlıilni tuıyor mU1u• 

- l\flikfll11nlel ! ... 
Noter bir kağıt kalam lıaıırlı>•~:ıııl•! 
- Şu halde bana adrettlnl 'erir nıltı ,el': 
Rıt.lf fena halde 11ık1Jmı tı. Kekell>e ııı;t 
- 81ıe adre.inl vereın"ın. l'akat sıeı;,, 

ne yazıtcatınu: mektubu gonclertebillrl ~ 
- Pekl.. Matlemkl bfü le münasip ~ 

yonunuz, öyle olıun. Baı:ka bir şey !iO 

i tıyordum .. , ,pi' 
Tam o aralık Walter odaya geldi ,·e 

lllitine yaklaşarak dool ki: ııl" 
- Alfederalnlı" l\lials l\lalne Puncll 

te!olnl istiyor. rıı .,,. 
"R"lf ıupomrı olmuştu. U~ğa ters tt> 

' > '<: ueııııı· 
- Alınıı, ga.ı.ete !jUraıla, masanın 

de duruyor. Dedi. •0tt' 
Walter ıa:ıete~ i alııı odadan ı:ı~tı. :l'i 

kahkahalarla gii.lcrek: r ,.-' 
- Vaziyeti bUsıwdhn. izi hu kıtı111 ?l' 

ıorarak ta.<:lı: etmC'T.dlm. Tabii gençt11'· .. 

olacak. d~dff' 
Noterin bu !llöır:lerl Ralf'ln slnlrl11f' lr'r' 

K rtJ10" n111'tu. Tehclit ılolıı ba1ıc11jlarla ıt. 

bakarak haykmlı: K"' 
- !"izi tekme ile U$.°lrı atınnn1•" ,ıJıltl' 

kendimi :ı.or zsptecll\'ontm. :t"ak&t flU ~ 
rlnlsln ahmaklıktan flerl geldif'lnl ~ I' 
ettıtlm l!;ln k1Jt1ura hııkmt~ orıım. JJ•. 'f 
turunuz.. Sözlerbuf bltimıedcn bir .,.~ 
demeıalnlı. 
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Jiarp V~ziyeti Adliye Koritlorlarında: 

• YAZAN: 

lbsan BORAN Talihine hakktyf e küsen adam 
<Emekli Kurmay Subay) 

<~ı ı tacıde> Tavsiye mektubile bir fabrikaya 

• 

nın Münakalat Vekaleti 
çalışma programı 

1 SiY ASi iCMAL j 
Brenner mülakat• 

Yazan: M. H. ZAL 

B Hitler'le Muuolini Brer. 
ner'de onuncu defa o· 

larak bul\l§tular ve konuttular
Bu mülikatlardan her birinden 
aonra yeni bir hareket ba§ıoa· 
termai an'ane halini almıttır. 
Bu defaki müla,atta Haricıye 
nazırlarından bafka askeri ku· 
mandanlar ve iki tarafın askeri 
ataıeleri de bulunduğu ve beı 
aaat birdüziye kQIMl§ulc:luğu için 
esaslı kararlar alındığına hü&r 
metmek caizdir. 

İatillaı, İnailwere deiil Almanla· k 
~- ~n kaundırmı,tır. Muka· girece mis, girmeden kovulmuc: 
..... ernet aylarca ıüneydi ve bu '3" 1t 
"'~et zarfında lnailw• bü· o >'lik ._ st ba§ fukarası bir adam ! lin. diye ıtuttur.du ve ıbeni ittl. 
L_ •uvvetler topluaydıl..-, bu tütünden dcahverengi ıkesilmış 1 Tabı soföru·· de·. 
qıq.bk 1nüatakbel barekit i'"ın Çolc .. parmakları arasında tuttuğu bu - Haydi beyler hanginiıo bj· 

Münakalat Vekaleti münakale işlerinin 
tekamülünü ideal tutarak çalışmaktadır 

lca ı ınü-.ir olacajınclan Giridin izmariti son bır defa daha titrek neceksenız b.ıııin. lş ~receaiz. 
1Dedilmeaİt telifı edilir bir ha· dudakiarı araaına göwrdükten diyordu. 

Münakalat vekaleti .devlet hü· 
tünlüğü ıçinde ıb.ır küldüı. Bun· 
dan dolayı rnevzuumuza girme· 
den evvel cemıyet ba4tkındalU 
diışıincemw hülasa ctmcği fa.y.da· 
lı buluyorum. 

t.~olUJ'du. Fakat bu ~ baftahk sonra mırıldandı: 
~liddet ---'--da .--L- 1--:ı:_ıer 
..., .anın ııoaua "il,.... - 1 uh allah. kahretsin. başr 

fekilcle zaman kuandılar? mızı ama .da tap çarpmışız. 
~ ıneaeleai balledilmiftir. Yanında duran keıli ferli zat, 

!!abeıi.tanc111n bam kuvvetler biraz dü,ündükten sonra: 
;:ııaıra ve Fil:...ı..:..- __ ....ı.ed:ı....:....ır· • rlka MKll'J'C _,,. ...... ~ - Ben sana ıher zaman söyle· 
"- t belki aevkedilen kuvvetler rim, dedi. öyle ıbirisile kavga el 
~ kuvvet Ciritte esir btrakd· ki ne ona ihtiyacın, ne de ondan 
~ • Suriyede Alman hava korkun olsun. 
~ etleri ve mahut aeyyahlar Öteki otaliin cilvelerine içerle· 
ı.._,-9fınete devam ettiğinden .ı.. il 
~ eınniyette deiilclir. Ciritten ~ 'Oir ha e: 
s...IYeye hava kuvvetlerile nakli· - H~ ahilik bize çatar, diye 
)tt lniirnkündür, ımaafe 600 ki- eöze ibaıladı. Senelerce .iş peşinde 
ı...._ ·••• old-...K...-..1 • 1 k<>§, tam o i§e erişeceg~ ın zaman ~e. . ... ....... an ilana ve 
... ~ .. ...._ aüçt_tir. SurİJe7e nakle· al ba§ına :belayı ... 
d~ Aın..:. kvvwıtleri bida· Haline, acıyarak yanan üetü 
~e Filiatin ve Irak iatikametle- başı temız. einek.kay.dı tıraşlı ar 
~ harekata geçemez. Fakat ka.d.a~ı: 
~yi Filiatinde ve lnıkta - Peki ama. dedi. bu kadar 
~-bü)'8k k•n...._. lııalw.- aceleıye ne Jü~um vardı? 
~ ~ edecektir ki bu - Birader, ~na da laf anlat· 
'41-.. . • ıçm ka~. Kıbru 'pıoak lcA>lay degil, rbunu ta mck· 
~etı..;ıatili~ ufraraa Alman kuv· tepte iken eöylerdim. Neden ace· 
IM.L •• - Suri~en taarraza ela te· le ediyordun diye bir eual eoru· 
·--ua edebilirler. !ur mu? BiÜyoraun .ki ne zaman· 

811 ihtimale söre lnailtere Lih· danberi işsizim. Allah insanlara 
,__ ve Su!Vecle :yuııi iki cephe- talih da~ıtırken ıben mahalle ar 
el. &..-be deT ed ektir Bu kada§larile kapı ardında a§lk atr 1-dt . . ~ ec • )'IOrrnU§UZ. Nekadar sinirli oldu· ""'- -:e ıçm büyUk bir mllhmr- ğumu senden ,iyi bilen var mı? 
0 

• ı1ra kara ve bava kuıw retleri Uç :gün C\ıvel ıbir yer~n elime 
L.~ bol cleiilclir- HallMô bir ıtawiye mek.tub~ verdiler. E§ 
-.ıJe İflal edilmit oa.,.ı., ln- dıoet eai olıeun. hepai •everler. 
~ M_.. lrarp ~ ~- ~al~ ~enim hırçın t~bia~ .. ~~r 
~ •e denbd• bir Almaa hi- turlu düzeltemeclıklertne uzulu· 
~ ıwm kalacaktı. 8- yorlar. Can çıkar •. hu~. ç.ık:maz 
.""'1QİQ laavvetı.;..· M uda topla· dıerJer ya. :H~ykel.in lbıÇJnUJU ıta· 
~ k.rfdalı Wn~ Lib ada ıtı 'kırmadan değiştirebilir misin? 
till ~ ~ ı • ....-I.. yok deiil mra_'?. Jşte lbenim bu 
~ deiilclir. Fakat Alma laa· hu)'Ufl!<ia benı ~r kapı.dan ıkov· 
~ ~etleri ve p....p kJtalan dur~tur. O lg.un .ta.Y!Uxe rnek· 
L" hedefli ~ · · . · . • t.ubunu veren zat: 
"'t •• JÇlll ıJ'l lf B . . . . L t 
~ lorebilir1- Gil'it ---- . - en eızın lÇlll <AOnu§ um ve 
~ •e mu•.:..... takviye edi- yarın oaaat iki ~in ele ırendeu al· 
ı.,: ~--zırhla birlikleri de iı.ri dun. Gi<H:r konutuı:-unuz. !"!er 
~ için aerlteati kuaftKak· hakk benı red:detmıyecck. Zan· 
~· .Mu.r fimcli Almaa ba•a nedereem bu aefer de ıbeni mah· 
..:~ JMbük bombudr c;up etmezsiniz, dedi. 
~ maıiızdur. Abnan ha· f!en <le cidden uslanmış bir ta· 
~~etleri S..~ M1ca y.- vırla: 
~ Mllll' Ye Süff)'t kanalı üç -Tabii qep.ır.ı efen<Üm, de· 
~tten Libya, Girit w Su· dim ve mektubu aldım. 
~~ iialwden ı..nbt edecek O akşam ıyata~en biraz fazla· 
ıı_ "- filolannm hiicamluı albn· '"' ~ .... _, ca aut.p okWtıu~m. Bir de ne 
~~ edilecektir. Bu va· 
Lı.~ donaamUun ela Hayfa ve onay1111. saa~ sabahın .ikisi ... Er 
~eriye sulanncla teblik.,e teai gün ,:gö:ıierirni aç'tıiim zaman 
~ kalac:ajı fiipbemdir. saat birc!i. Biliyorsun, Şişli.de o· 

Lthl.L turuyoruv .. Ev.den ıko~a ko..sl çık· 
'-İ1 ...... : lnailisler ~ it· tıın. cBır on bq vapurun;,-yefr 
L.tc ~e iki cephede har finem fabrik•ya şaat ikide varı· 
~ vuiyetine dfipnüflerdir. rım> odjyoıdum. Tramvay yok, 
hf.. lllretle donanmuun hikimi· otomobiller .ele: nazlı, küçük gai· 
·~ ı.11flemı laı gibi ora<la :burada aaklı .•• 
' :ı. • f, Irak ve Filiaıtin ia· Gözlerioı veJ.tftCri okumaia ve 
.._ --tiınalind- uak blmun.,
:: L~ : .• -_- L .. - ...... ı:.:..;.. "'-- otomobil aramaia 'ba§ladı. Karşı 
.,. ":'Slltere - .. ---- .- kaldırımda durao bir zat da iki· 
~ da üli bir karar ,,_. de .birde aldumMian geçen ıtak· S 90k sariptir, &-er'de ailere elini kalodınyor, sinirli sinir 
'i bir feflerinin bu bUIUllta ye· Ji dolaşıyordu. De-rken -uzaktan 
~ la.. lcarar verdild«i ve yakın· bir (akei göründü. Fırladnn. ca· 
~ . kararı tatbika bafla:yacak· ~ına yaıpıttım. O da ayni za· 
litdi;tikircıır. Bu karar ne olabi· manda ka<pıyı tuttu: 
'-ı; "-Evvelce t•bit edilmit o· _ ıRica ederim, .dedim. bu 
~~p pli.nının tatbikala de· tabi 'bana ait: 
,~ ibaret olabilir. Bu pli· 
~'> khai de Mııınn iatiliaı, Sü· - Aman efend~. n;ısıl olur, 
~ lcanalmın zaptedilmeai ve ben i'8rot ettim. 
~..,... donanmasının f&J'kİ Akde· Hırçınlığımı bilin.in. Sinirli ei· 
~ sıkanlmuldar. Bu ımlr nirli: 
~· llrpta Malta ve Tobnık - Haydi beyim, eenin1e uira· 
~ı, ıarkta Kıbrıs ve Suriye ~acak değilim. i~ var, dfldirn. 
~- için elde edilm.-i limn Adam ber.,den daha einh li: 

ilk hedeflerdir. - Yolumun üzerinden çeki· 

Adama son bir defa: 
- Bu taksı bana aıt. dedim. 
O kapıya yapıfm•!t: 
- Hayır, bana ait diye cevap 

verdj ve beni yeniden itti. 
Ben de ıahammül eder ımi· 

yim? Yüzünün ortası ibudur diye 
bir tane yapı~tırdım. Bu aefer o 
elindeki bastonu ile kafama ha· 
tın eayılır bir tane vurdu. O bana 
ben on a derken .... 

Karakola ~idince kendi ken· 
dime jçerliyor, «kırk yılda ibir 
talih çtktı, o da givur ol<iu> di· 
yordıtın. 

ruz biraz ıilst baş fukaraeı ol· 
duğumuz.<lan koıniıser evvela ona 
adresini fil&n .ordu. J.a'bet etıti, 
çünkü kendimi toparlamağa va· 
kit buldum. 

insanların cemiyet halinde ya· 
şarnaları eşastır. E.sas olan cemi· 
yette de nuUiyet v~ millet asıldır. 
Bu düşüne-eden mülhem clmıyan 
milletler ergeç çökm.iye mahkum 
dur. Çok eski aaırlardanberi fr 
kir adamları, devlet adamları ve 
nıhııyet ıkütleler cemiyetin ya§a~ 
rna nizamını kurma.k için birçok 
fikir, emek ve kuvvet earfetmiş· 
krdir .. Bu asrın .son yıllarına ka· 
da.r hıç bir.inin meaaisi en doğru 
ve en faydalısını ibulamamıı ve 
mütemadi hercümerç iç.in.de kal· 
mı,ttır. 

Bu •ırrı tek olarak ve en doğ· 
ru ıbulan Türk inkılabıdır ve e· 
suları bu inkılabın mevludu olan 
Cümhuriyet Halk Partisinin realiat 

Her.if kim çıktı biliy.or musun? ve aırri .h_üküm ve .kaiıdeleri olmuş 
Sizim tav8iyc ımektubile atdece· tur. 

ğımirl fabrikanın ~i.. . .Ben (ol * 
du 1bir kere) diye boynurnuı ıbük· O prograımda vatan, millet 
tüm. Yani şu ~ekil.de daha fahri· mefhumları ve ,bu ımdhumlar i· 
kaya girmeden k.ovulmu§ olduk·. çinde toplanan kühür, s4Jıat, ik· 
Üstel.\k mabkcm....,e d ·· _ı_ d tisat, siyaset, içtimaiyatın vatan 

-J Ufmoı::a, e "d f - ·LJ::_ 1. ıA ,.J_ 'J • • b ıa· 0 w ·ı .. d--!L .mu n auı, an - te a&&ı cr.ını tca 
ca. a. .ır teY ea:ı ı 0 euıı cıweri bit eden hükümler bir and. ve 
bana ıtaı\l'Sİye mektubunu veren bir arada mü.talca ve müıahaza 
baya ne cevap vereceğimi dü~ü- edilince Tıürkiycnin ve Tiit1k mil· 
nüyor, bir türlü rbulamıyorum. Jetinin efradı seni§ ve tam vaeıf· 
Talih ıdediiin böyle olmalı, dedi lı tek bir aileden ibaret 'Olduiu 

A~aıdllfl ibu ıkö«i teeac:lüfe böyle aayılıp .böyle kabul edileli· 
ği telakkiai pıey~ana çıkar. 

gülmek mi, iYoUa ağlamak mı Ana, ba:ba. evlat ve kardeften 
lazım geleceğ.inıi bir türlü takdir ı'baret bir ailedeki kaideler - mü· 
edeme~ bir .insan halile tereci· eavat, ışefkat, Tefah ve yqama 
düt içinde kaldı. Yalmz: telikltiaine .iae tek ve oüyük. bira 

- Sen tal.iıhinc küııl ıdemeklc ileden ibaret .olan Türk cemiye· 
iktifa et.ti. tinde .kaideler, mefhumlar, bu· 

Mitat PERiN 

Bir çocuk ağaçtan düştü 
k.çlu kara&dı 

Beykozda Yalı.köyünde. Gui
yunua eokajın<la oturan, Oanuuı 
oğlu 14 yqında Hüanü Çekı.ç 
dün sa:bah saat sekizde kuzueıle 
bahçeye çıkmırtır. Hüsnü ıkuzu· 
suna Q.al .koparmak için oradaki 
ağaçlardan .e.irine çıkmıı ve <lai 
koparırken rnuvazı:nesini kayhc· 
derek dü~üştür. Düpne netice· 
sinde Hüsnünün iki kolu ve iki 
dişi .kırıldığından yaralı çocuk 
Haydarpa~ ~Ulmune qaatanesine 
kaldırılmı§lır. 

Bir tahs~dar iki seneye 
mahküm oldu 

Bundan bir ımüddet evvel Be· 
lediye tahsildarlarından Sabri, 

tahsilat makbQzlarının cljp ko· 
c;anlannda taıhrifat ;yan.arak S O 
lirayı zimmetine ıgeç.inn~ oldu· 
ğundan .ibtilia euçile mahkemeye 
vedlmişti. 

İkinci aiırceza .mahkcmeetnde 
devam eden durufmMI dün nı· 
hayete ermi,tir. Mahkeme Sab· 
r.inin .uçunu eaobit gördüiünden 
elki taıh.ilcian 2 aene on bir ay 
haıpee mahkum et.mit ve 3 acne 
rndmuri}'.etten men'.ine karar ver 
m~tir. 

nun tekniıklqmeıaınden. vüa' atleş 
meainden ıve lmatcrilqmeeinden 
ibarettir. Bence ıbu cemtyet jçin· 
de ya§ıyan büyük, küçük biıhu· 
sa vaziıfe alan her ineanın bu te· 
li.k~ ile ya!f)'H> çal~ bor 
ctKfur. 

l,te bu ;prenaW> ne kadar her 
fertte viodanilctirwe Türkiye o ka 
dar eüratle ileri ve mütekamil bır 
memleket olur. Bence her §eyden 
evvel b.iz.im en çok ehemmiyet 
vererek çalışacağımız bao.hc:a ve 
birinci mevzu hu5lur. ... 

Münakalat vekaleti me:vauuna 
gelince: Bu veklletin çalı~a 
mevzuları: Posta, telgral, telefon, 
deniz, kara ve bava ~adı:liyatı, 
alelumum liman bizmetlerind~ 
toplanır. Bu ımevzular yurtta yal· 
nız insan. hayvan ve e§>'a. nakllni 
en iyi otaı:ifeler, en ~i vu.talarla. 
en aed tekilde yapınakıtan ibaret 
zahiri :bir &örüı mevzuu cleiildi.r. 

Yukarıda lba'hsettijimiz pren· 
aipler için.de •t.ikıbalin en iyi. en 
ileri ve en mesut bir cemiyeti ol· 
maia karar v~. !ıak kazan· 
mıı ve bu ideal ile çalıpn hal· 
kın, kültür münakaleai de dahil 
olduğu halde almak mecıblN'iye· 
tinde olduju en jyi ve ileri ted· 
.birleri tatbikata geçirecek batlıca 
ıb.ir unsur ve vaMtadır. 

Bizde batka cemiyederdc ol· 
duiu tıibi. muhıtellf cCllheli men· 
faat ııneaeleei yıoktur. Ve kartıhk· 
lı haklar meyzuu da. yokıtw. Biz· 

Yazan: 
Cevdet Kerim 
INCEOAYI 

• ... 1 • ., 

t' 

leelım edilen .bir ctya istikameti· 
ne &Öre her nakil vuıtasiJe oto· 
matik olarak aktarmasını geç.ırip 
yerine cmnıyetle varabilmelıdir. ~ 

4 - MM1ieketimiz birçok çe· 
fitli isti:Mal ülkesidir. A.yn.i H" 

manda .iklimi icabı her hangi bir 
ayda yurt parçaları, muhtelif 
meveim farkları içinde yaşarlar. 

işte nakil vaaıtalarımızı bu hu· 
ıuelara göre ıtasnif ederek ikmal 
ve işletmeye koymak başlıca esa 
ıırnızdır. 

5 - Tarife işlerini demagoıi· 
den sıyırmak. ba§lıca dııtkat et· 
uğiıniz noktadır. Uevletçi prensip 
leılc yaşanan ıbir memlekette mıl· 
let m4'.lı olarak devlet elile kul· 
lanılan vasıtaların haklarını, muay 
yen ibu çizgiden a-şağı fayatla hal· 
ka yedumck. ıbır CfVYl ayni çiz· 

• gıden a§Bğı bir taiile jle taşı'.nak, 
yani baık. lehine vaaıta bak.kını 
geç.ırmck bızce yanlı~ 'bir iktisat 
prens.bıdir. 

Zekinın 110n haddini. ilmm 
ve teknığm ıbütün ıca.p!arını kul• 
lanıp .tedbırler.ın.i çok verimli a· 
lı.p malıyetı aeaari hadde indıre 

Münakalat Vekilimiz Cevdet rcg ve ~ıetmenin hakkını mab· 
Kerim İncedayı fu.z tutarak ıhaı.ka faydalı. olmak 

ve ucuz.ı.uğa va.aıta olmak ifte 
de tlck cepheli tek teli.kkili bir ı .tar.tieıdcıu pre.tJJıhlmi.z. .• 
nevi menfaat ve hak vardır: O b - Bütün lbu vazifelerin iYJ 
da cemiyet menfaati, vatan men· görülmesinde, teşkilat, vaaıta, 
futidır. (Şu mettele, şu :tedblr, bıitçe, ıkt.isadi icap ve menfa· 
halk menfaati için alınmıthr) ve atıer ıkadar mühim 'bir cihet ıde 
ya (devletin menfaati .bundadır) • ve yine iktı.aadi mevzu içinde 
gibi ıtellakkiler berhaıwi bir ea· eaydığımız • .insandır. 
hada hatadır. Onun içın memur ve mustah· 
Bir idare adamı. bir iUm adamı, demlerl.nızin vazıfede inı.tiatıf H 

bir filozof bunun haricinde dü· Ç&lı.tmaları.a çok ranıdıman ver· 
!Flnürse, cemiyet için en ileri ve meierıne .müeaair olacak tedb.iırlcı 
doğru ıprensipleri <bulmuş ve •ko)' drğer ifler .kadar mühim saydığr 
mu§ olan Türk inkılabının eeaela· mız mevzudur. 
rını bilmiyor veya inanmamı§ sa· MünaJcaıat vekaleti te,blitı, 
yılır. Ancak hangi mesele tek te· b.Hhu.a ıpoeta. telıgra.f ve demir
l&kkili m~nfaati ve makeadı bo· yolu, vaz.:feleri icabı olarak çok 
zuyorsa yalnız onun ta'hlıl ve ten dağınıktır. Ve memle:ketın içti· 
kidi doğrudur. mai tetkilatından uızu ~•ımış 

Zaten hareket ınevtiminin 
tam ortumdayız. Akdenizde 
de, Atlantikte de IDU&)'J'en a · 
dımlar ablnuftır. Böyle adll1'1ar 
attıktan aonra durup dinle~ 
yoktur, vakit dardır, mutlaka 
bir §eYler yapılacaktır. 

Akdenizde Almanlar; Yuna· 
niatan, adalar ve Girit partilerı· 
ni kazanmıtlar ve Libyada iler· 
leyen İnailideri geri •tmlfılar
dır. Buna k&rfl İncilizler de 
lrakı ~. Habefiatanı 
temizlemifler, Mıar hududunda 
Abn.nlan durdumıuflar, T ob· 
ruk'u baftalardanberi ellerincle 
tutmaia muvaffak olrmq)ardır. 

Burulan SOIU'UI için balledi· 
lecek bir dava vardır ki o da 
Fransanın yedefe alınmuadar. 
Almanya, eaki dİİpnllnmı ilde· 
ta müttefik haline koymaiı ta· 
aarlamJfhr. Franaaya uzatılan 
)em, Alaaa - Loren hariç, Fran· 
aız arazisinin bütünlüjünü ga· 
ranti ebnek ve İtalyanın bunla
ra ait emellerini tasfiyeye ujrat
maktar. Tavizat diye kalyaya 
Hırvatietan KraJbiı Yerilmİftİr. 

a..ünlerde Brener milika
bnın tatbikatı diye herhalde bir 
ta1mn hadi.eler c:en!)'an edecek. 
Hiç fiiphe )'Ok ki 1Mm1ann ara· 
aında Suri)'enin ve FnDMND 
mukadderatı ön lafta buluna· 
c:almr. 

Doktor 

Digor ki 

İdrardaki albümin 
nereden gelir ? 

İtte münakalat vekaleti. ınüna yerlerde ~ıpak mecburiye.tin· 
ıkaJıe ~r.inin tekamülünü .ideal <ie kalAnak.tadır. Bu it.ibaria kanu· 
tutarak çahıırkea. cemiyet baya· ni baklarını.i)'.i~ .etmekle be 
tındu.i. yukarıda jfaret ettıi.ımız, raber ailelenle birlikte tııbhaıt .if· .ldranada .........._ t.*aru bazı in-. 
miınmı rolünü nazara alarak ou !erini, çocultlarııu olua.d.na ted· ....ıann Jlorku ve ~ ~ 

birler.ini de .,,,.,u., -kilde al--~-- göriıyol":z. 
pren.aıp • JU ıbu ıPrensıbi biz aYDl •---'11' r- IINLA 
zaman_!İa en doğru i:ktı.sat prensi· tayız. Acaba hu kortlu ve telif 7erlndeı 
b.i de eayıyoruz • daıreain<ie i§le· 7 - ltçi meeele&inı de ehem· bir hareket midir?. Tabii halde böb-
meık.tedir. miyetli bir me~ telak«i etmit relderi satıam olan insanların Jdrar. 

Bu flkri şu misallerle biraz da· 

ha. •tavzAl edebilir.iz: 
1 - Münakalat Vekaleti, 

mevzuları .içindeki branşların, 
!her .ihtiyacı sürat, i6tirahat ve u· 
cuzluk bakımından en iyi tekil· 
.de kartılıyacak tarzda bir prog· 
ramı esas almıştır. Bunda Tek· 
ıUk çallfllla, modern vasıta: gaye· 
dir. 

2 - Meaela: Posta iılerinde 
herha~ ibir köyden ayrıUmış bir 
adaı:nın köyü ile en seri ve kısa 
zamanda v~ emin tarzda haber 
lqmeaini tem.in edemi.Yen bit- pos 
ta, teLgraf idaresi yok demektir. 

3 - Bir vatandaş oturduğu 
evin en yakın aerntindeki posta 
merkezinden yurdun en uıak. ve 
ÜCTa :yerindeki lbir ttanıdığına her 
hangi bir ~aketi. herhangi bir ha· 
valeyi verebilmeli ve gönderilen 
adam, evine en yakın lbir mer 
kezden eüratl-e ve tam olarak a· 
laibilmel.idir. 

bulunuyoruz: .B.iıııde, vaz.ifeler.i· 1 laımda alblimln balnnrnwnaaı Hdlzaı 
mizın bayatı a.telyelerıclir. Ve va· I ~er. İdrarda albümin görillmesl, 
aıtalara ıha.kan. onlan bekliyen ı böbreklerin \&Zllelcrlnl tanıamlle ya. 
itçilerin e~~ Onun .iÇlft on· pıunadıklanm &'Ölltenneei ltibarUe. 
lann erhlhatli, neteli müreffeh ol· ı aıbb&Uııe itina eden lneanlann ane
malarını i§letmenin mü:kemmel rakını ve dikkatini çekffilllr. Ba laaW 
olUfWKfa ve tarifelerin ucuzlama· •ll'f ıı.hıirlUlk "·e 81.'hamblık gibi teb\k 
eında müeair aymakta.yırz. Bu· ld etmek \e ehemmiyet "ermemekı 
nun .için ıbu mevızuu da en mü· dofru olmaz. 
kem.mel bale getirmeğe karar ver 116brelderln kendi hünnlerine aııt 
m.İ§ ve faaliyete ıgıeçmi§ bulunu· birçok UUhııp \e &nWar idrarda al· 
y.oruz. bömbı ~mı mucip olduğu gibi 

İyi çalı§an k-ollara mceailerinin \"Öcadin biltüniinil aJikaludıru blr 
mülal1atını vermek karanmızdır. !!iilrtl haatahk \e bozukhıklar da yine 

Hareket ha\ .. .de:'ki ıvnıtalarda idrarda albliınln husulüne sebebiyeti 
veya atelyelerde çall§an !kafala· verebilirler. 
rın Y"f>acaılıclan bulu§ ve icatları Böbrek Utlbaplan, böbrek urma
cevapsız lbırakmamak ıstiyoruz. leorl, böb~k kaMt"r!erl, böbttk nMI~ 

Bır bufoı veya icat yapıt.dığı 1 ıerlnln türlü ıurm bozukluldan ld
zamşn ona ışç.inin a.dını vermek 
gibi maneıvi ve aynca pdm .itaeı 
giıbi maddi bakrmdan mükafat· 
land.rmak lizımdı~. Bir lokomo· 
tif veya vapuru knuayyen meea· 
feye ıve muayyen aüratle götür
mdt için h.esapJanan itömür ear 
fiyatını ayni ferait altında aynı 

rarcla albümin görWmcslne sebep o

lan. belli baştı, amUlerdlr. 

Keza, herhangi .bir istasyona işi, k:!aha az .kömürle yapan bit 
~İk_lt;:ın!!!ıı~c~n"!'dc~n!l!!!!b!!!ir!!!m!!!"!!!ek~tll!!!u!!!pl!!a~l!ll!lm!!!!n!l!ıllJld~ly!!le~Um~tt!!!!!!!m!!~!!!!!!!!!!l!!J!r~"EB~l~R~O~-~ ... !lllB .,---------mıTEF~~Rl!!!'KAl!B .. N•oo-.!l!.-l!!-----11111lim--·--"----!!!!!!!!!!!!!l!!l-!!m!!!!!!!!l!!ll-• ate§çi veya aüv.ari, memlekete 
~· LU ,,,M'W, vu e i &.;r-·ını ıbağlryordu. L: _ __, ı ____ .ıırmı ..... O L-anç· 

l{frdım. Vakit vakit de Vicdana seni sor u. ... Un art k wı- .,,...,, &-na ll"""• .,_ 

Bunlardan baı}ka bıitiin vfıcudıi aar 
&19 hMtalandıran kızd, kızamık, grip 

tifo, satftrree.., gibi birçok ateşli N 
llllkropla baatahkl:ır, sinir ılistemlae 

ve dlmata ait bazı UletlP.r0 kalp ve 
d9lnar haııtabldan, gebelik, zeblrlen. 
llMI.. gibi haller esnumda da, böb
rekler \'aı.lfelerlnl laylkUe yapama
dıklarından. idrarda albUınln görüle
l>Ulr. Fakat bu gibi hallerdr albllmJa 
~lr defa, ancak btl butalıklarm de-

L ın lfcp kaçamaklı cevaplar verdi. Sen de (i~[U~ il F ~~Be ~I elze ~unu da söyllyebllirlm tan kendieinıi de inUetdit etmek 
"\ il e y: r ara yalnml~dan o kadar bu kazancın t•-ad;.;..; t-ı~ e· 

1 Yazmadın. Hayatnn &it &ide talıammUl korktum k1 evlenmAM dtı.tı d"- .... ...~. ...... -- ........ 
... '11ııYt>Cck kadar at'tr bir yUk haline gel· 1'\.... ~ bul&ca.k teklifi 1 k ç;·ı "T"ttı.ı!! ulu~· .. 6'a._.. der. Bu U8Ulü mümkün olduğu 
'"I • • , n a u e e•m auyllyecek- lia.dar aen.Jfleteeejiz. vamı eıııınaaında mevcut olup sonra-

tim. Blrka,. ..cın evvel kendisini reddettiıtHm ian -- •ı olur 
ı ' -- ~•t11n "

6
" 

6
' Bü.tün:bwıJaT:ltat"iyyenhirrde· ......., · 

~ ~ ~ıı~~~~: ?g!~m:e~~ı;:1:: !::~~ ::: .... ~ 11

" 

3 
\ r azan: Muazzez Tahıin BERKAND :~~=~: !::. ;':.n:e::u~r«:: aldesı ilwot delildir. Programa Likin mlkropıu, bobrek1en1e yer-

~ tubura.da iken benden uııaktm. şimdi bfüı- dırdiğln fçln sana pek mUtetekklrlm. Senl Sözlerime, yeminlerime inanmadılar, ara- kefln yanında belki de mesut olurdum. glı:mif ve ıtacıbik eahasına sokul· leşlp onlarm bl\nyeslnl, esaelı ınıret
~n Uzaklaştın. Aramızdaki bu kalın esrar doğduğtın ve bUyUdllğttn yerlerde tasavvur mızaa bir fJCY var aandılar, benim sizi baş- Bu fikrimi çabuk de~tirdlm. Sevmedi- mut .bulunmakt~r. ~ünkü zor te. bozduklan takdirde albümin ite· 
'~ ~l hızı denizlerden ve dağlardan çok etmek içime ııimdl aUkQnet veriyor. t&n çıkarmak istedttıme hUkmettiler. Öl· tını bir adamla beraber yqamağa lmkln luklanna ve ma'hıı.m;ıiyıetlerine melerinla uzwı mliddet de\am ettill 

Ilı. Fakat artık İl!tanbula hiç mi dönmlyecek· mUf babamın •ırrını ifşa ec:lemesdim. ken· yoktu. HattA, yine bu yQzden, arkad1L9UDm ıaPııen.. ile ,.arda'. 
~ liabanın rvlnde senden bahsetmiyorlar. :!!in Kezban? Seni bir daha görmtyecek ml· dimle beraber •izin Uzerlnlze de ştlphe ça- anneıılnln bana tanıttığı dlğer btr beyin de •w~n ve :yıannın icaP «:~tir Ş111'MD11 cıa tıOmek lizımdır ld kl-

llıevzua temas etmekten adeta korkuyor· loim? Bana bu ölllmden beter cezayı mı çek- murunu BJçratamazdım. Sust\ım. Bu sUkO- izdivaç teklifini reddetUm. diii ~azo:~c! kar,..nda mu~a- , rarda prtllea her albliınJn, matlalta 
&unun sebebi nedir? Aranızda. ne geı;. tlrecekıln? Niçin? Sana kartı günalum bu tumun mlnuını anlryamadılar, bana balca· Bafka bir gün, babamın bıraklıfı parayı kale .iflerımızı aıkınuarzca .gor böbreklerin bozukluğuna delalet et-

~ ? \'tvetın Nilüfere blle söylemediği bu kadar mı bUyUk? Attedilmlyecek kadar mı ret ettıler, beni babamın evinden 'kovdular. Kıstlaya teberru ederek kendime bir if bul- !l1~ onu. mabfu.z: ~~ura.rak ..._ llöbrelden ~ hlrar yollan-
lın hAdıse nedır? bUyUk? Bunu daha ziyade öz halam ve kardeşim vıın mata ve bu aureUe m9ffU} oımata niyet et- :n:kip.fa a:itmek. b~gun ,çm tuttu· ... we ıddlk toıiNıenun birçok aera-

~ ltıı aydır blltUn bu sualleri zıhnlmdo KEZBANDAN FEBIJJZ tı. Şimdi vaziyeti anlıyorsunuz detfl ml ! E· tlın. O da gWUnç olurdu. gwnuz yoldur. Oiiınyamn bu çe· 11at11 Btlbaplan da idrarda aJbömbt 
rarhyonım. Cevap yok. Acaba senin ka· Kastamonu, Şubat 1939 #er ılk buhran gllnlerlnde size koıpaydm Bir akıtanı. karanlık &öğün altında denm tin naya.tı biter bitmez. memle· çr'a-MID! mm:lıı olarlar. 
da, i!ltıyerek veya tstemlyerek biraz da Ferit Bey, mutlaka beni mUdataaya kalkıfU'dmız. Bel· bakarken kendimi o karanlık sulara bırak- ketin münakalat i,ler.inin bu umu bo 
llt mi eaula.r ,_;_...ıe ...;;r-~'- ,_._; __ , BArek zukhıfana llllkınedel»U-

"' ~elrlm var mı? İ~te en çok korktu- Evet verdiğim aözU tutacatım. sizi baba· ki de tamlrl kabil olmıyan teYler yapardmıs. malt ve yavq yavq uyumak, bir dalı& u- ,,,......,. .... auc ll1A"9"U ..,1 td 

it 
.. , ıı .. kta bıı! ... t edin --....ı..-1 .... :~ ---•,.~nda.n mek ~· n. rar muayenesinde sade al " nun bana bıraktııı en yakın bir dost gibl Bunuan kork um. Size görünmedim. Yirmi Yanmamak lltedim. Bunu da gururuma yedi. .... QICRM -- ._. ___ • 

.. ~ · • IHlm1a değil, diğer marazı unaurlan il\ ıbaıı, son defa gorü,tüğümüz gUn ba- görece:tm. Bu, yalnız ve kimsesiz ömrUmUn gün kadar uskUdarda bir arkadatımm evin· remedim. Hayat karşıııuıda bu derece aciz cnunım. 
,1~a.t etmeni yalvamu.ınn. Seni sözle- bUytlk teeelllal olacak. de kaldım ve dUl}UndUm. Kendime bir yaşa- göetermek bUytık bir zaaf eseri olmaz nuy-

ilı.I Ve 'harekeUenmle tzac: etmlyeceğlml let&nbuldan ayrılmadan evvel sizi görme- ma pllıu tanzim etmek kolay değildi. mvet dı? 
~lıtıı~tım . Bugliıı avnı )'emini tekrar edl· dlm, görmek tatemcdlm; biraz da., ıılzlrıle zengindim, baba.rn bana mUhim bir servet O gece yatatıma yattığım vakit, o bU
~nı. 'Bana inan, beni kendine yakın bir kar~ıla,m&ktan korktum. l"akat fimdi ara- bırakmıftı ama ben çok tecrübesis ve yaı- yük vakadan sonra ilk defa olar&k .Uk1lnet; 
')tlt bıı . Hayatta en bUytlk emelim &enin mızda genİt denizler ve yUkaek dallar var- nızdım. Bu paradan istifade etmesini bilmi- ve soğukkanlılıkla du,UndUm, kat'ı karamnı 

!>!dutun ııaadete ert,mendlr. Bunun ken, mektubunur.da baheetUflnlz esrar ör· yordum. O gUne kadar paranın ne demek verdim: Babamın bıraktığı servetten iaUfa-
hlnız kendimi detll, bllflka her şel, de ttisUnU kaldırabilirim artık. olduğunu öğrenmemlfthn. Bundan midi, de edecektim. Nuıl? İlkin bir seyahat yap· 

'-• ~'bılırım. Ben İetan'buldan kaçamadım. 'Beni kovdu- başlı bqıma bir apartmanda oturamazdım, matı tahayyül ettim, kendimi uzak menıle· 
, lttubuma baflarken galiba eana biraz tar. Not.eh Silmek için bulutacafımız yeri kendi kendime aerbeat bir ömür eürmek ka- ketlerde gördtım: takat tek bqmıa ve ha

'~ll kellmeleı· yudım. Affet Kezban! ve günU bir mektup!& •ize bildirmek iatemı.. bil delildi, Herkesin nuarı dıkkaUnl UstU· yatla dotrudan dojruya hiç bir temuım 
b o resmı noter kllfdmı gönderdiğin tim. Kiltdunı hi&metQinin clınden Ni&lr me çekmlt olurdum. Aleyhimde çirkin dedi· olmadan böyle blr maceray& atıımqa eeaa· 
it ves1ıe ile bana bulunduğun yeri bil· Hanon aldı. koiular yaparlardı. İ~le bunları düşünmek ret edemedim. (Arba ...-) 

• IJdmadl ~ da aramak lazımdır. 
.._...,.. • Şu halcJe idrarda albüınlıı görilJ. 

mesi, flıhhatlne dtb,ıktlll bir lnsaaı 

1 h• 1 V k"I" • tetkiki • alAkalandınnak fakat korku ,;e ev
n ISar ar 8 1 ının en, huna dllşUnnemeli, idrarını ,;e bü-

Gümruk ve lnhiearla.r Vekili ttıa vtlcudtlnb ı,.t bir muayeneye tUıl 
Raif Karadeniz. Oiı fwılta kadar tutmak için bir ...Ue olmalıdır. 
kalmak üzere şehrimize gelmiş- Çbkll udeoe yorulmak ve ayak. 
tir. Vekil. Jnhiaarların İstanbul ta daımalda ortaya ç1kan ve ls&lıa
ıubelerine ait ıbütçe ile yeni teş· llat1e tamanıen zail olan basit aJbll
k.ilat kanununun tathika.tma qe· mla ifeme&erl do \"ardır. 
zarct cüıne.ktedir. Dr. Nuri EBGDB / 



4 VATAN 

o K DiN ve EV o 
Tabiat bütün hayvanlara 
havayı evvelden hissettiriyor 
Hayvanların vaziyetinden havanın 

. bozuk veya iyi olacağını anlayabiliriz 
Ht'r yerde elinizın altmda bir ba- Bir duvar üzerine konarak <D'lo, 

rometre tıulundurrnanın imk!ru yok- d'lo~ (Fransızca su demek) diye ö

tur. Uzun bir gezmeye mi gideceğiz. I ten ufak kara bir kuş gözUnUze çar
Yelkenlı ile denize mi ~ılacağız. ev- ı parsa sözüne itimat ediniz. Muhak· 
velden havanın nasıl olacağını bll- kak havadan su boşanacaktır. 

memız llznndır. Tablat bütün hay- Damdaki kiremitler yaldızlanmış 
anl ra havayı evvelden hissettirir 

1 

gibi durur ve bacadan çıkan duman, 
de ınsanı bu histen mahrum eder. kendine ıstikamet tayın edemiyor gi
Bari b z de etrafımıza biraz dıkkat- bi, kımıldamıyorsa hafif yağmur var 
le b karak onların halinden havayı 1 demektir fakat hava sakın olacak-
anlamağa çalı~ım: tır. 

Martfler bır araya toplanır da bağ Gtimlişi öri.hncek tel salıverir ve 
rı mağa başlarlarsa fırtına çıkacak ondan aşağı inerse, 
demektir. Keçller, koyunlar tos vuruşmağa 

Sınekler dışknır, ısırmağa başlar başlarsa, 
e kırlangıçlar su üzerinde uçuşur- Arılar vızıT'dıyarak toprak altına 

saklanmağa çalışırlarsa. 
en, kara'-·a do"""• ""''"m0 ıı.a ba•· 

.J t:ı•.. -,..... ~ " Saka kuşu saklanacak kovuk arar-
arlarsa, birden ha'l:a kararacak ve 
bır sağnak boşanacak demektir. 

Tavuklar sallana sallana. kümesle
r ı e knc;ışırsa biraz yağmur çlseliye
cek demektir Fakat ilk ya~ur ta
nelerı dtişmeğe b&şladığı halde hAIA. 
tavuklar bahçeden ayrılamıyorlarsa, 
y gmur de,.am edecek demektir. 

Silmüklti böcek yolu tutturur, gez 
meğe çıkarsa hafif yağmur yağacak
tır. 

!8. 

Kazlar tarlalar& uğrar ve birbirle
rılc kavga eder gıbl hızlı hızlı, kız
gın kızgın bağnşrrlarsa, 

Kırlangıç kuşu suya değecek ka
dar aşağıdan uçarsa. 

ıstakozlar denizden dı4&rı uğrar ve 
kum üzennde geri ged dola.şmağa 

başlarlarsa. 
Hava bozacak demektir. Bız de o

na gorc harekA.tımızı tayin cdelım .. 

Faydalı Bilgiler: 

Kırılan bir şeyi atmayınız, onu 
yapıştırmak imkanı vardır 

Ne ya.palım oldu bır kere. Allah Domatesin içmi d~a çıkarmadan 
D&IJka kaza vermesin. Başımıza ge- ~e soyınak isterseniz, evvelA i 
lecek kaza onun ~na geldi. kaynar suya atınız bir dakika ka-

Bu sözler her gün, k~ e\.lde, kaç da.r kalsın sonra kaynar sudan çtka-
defa tekrar ediltr. rarak soğuk suya atınız ve ondan 

Birden lçenkı odada. yahut mut- sonra soyunuz, hıç biçlmıni bozmaz. 
bahta bır şangırtıdır kopar. Koşar- emız. .. 
smız. kim blUı· yine ne lanlmışt.ır. * 

Ne yapalıın kaza. Olaı\a çare yok Bugün akaı gıbl evin seyı yeme-
kL te erken geldı. Derhal yemek istiyor. 

Evet kaza.. Fak.&t biraZ chxkat Dedim ya. aksi .. Siz de dolmayı daha 
ne kadar çok kazanın önüne, geçer- yeni ateşten Jndlrmlştınrz .. Daha so
Fakat madem kı olan ohnu~. ola· ğuına.dı ki-
na çare yok diyerek kırıkları hemen Derhal soğum&SI için soğuk ısuya 
öp tenekesine atmıyalım belki on- bir avuç kalın tuz atınız ve tencere
arı yapıştırmanın çaresınl bulablli- yi bu suya oturtunuz.. Bey ellerini 
ız yıka,yana kadar dolmalar adam akıl-
Meselı\, biraz sondürülmemiş kireç lı soğur. 

le. göpllrtWmllş yumurta akı po?'8elen J1. 
ve fayans parçalarmı mükemmel Bu mevsımde yediğımiz kadar hiç 
yaıu~ınr. bır zaman meyve yemeyiz.. Ve hiç 
Ukırdı madem ki y~tan bir mevsımde de peçetelerimız ve 

açıldı su:e bir~ yapıştırma usuın sofra örtWerımız şımdlki kadar ıe
tarıc cde;>im. kelenmez .. Sağ olsun çocuklal' şefta

M den Uzenne kA.ğıt yapıştınnak 1ı yerler, armut yerler, ellerini ağız-
ısterscniZ, mı\dene tuz ruhu sürtlnilz lannı hemen peçeteye silerler. 

t kağıda da yumurta akı sürdükten Meyve lekelennl çıkarmak içuı le-
sonra. yapıştırınız, mükemmel tutar. kenin üzerine bir tabaka hasıl olana 

Kösele yapıştırmak içın 25 gr tut- kadar t.enekUr sUrUnllz ve oylece bı
kal, 25 gr. neftyağı, 50 gram nışas- rakınız. Beş dakika ısonra bol au De 
ta alarak biraz suda ıslatmxz. Bunun yıkayınız. Lekeden eser kalmaz. 
ta yapıştınlacak köseleler Adeta bir· * 
b rine kaynar.. Açık renk çoraplarınız leke olmuş. 

Ç&tııyan, ayrılan fıçıların çatlak· Ne lekesi olduğunu bılemıyoraunuz. 

I lannı kapamak, ayrılan parçalarmı Yıkamakla çıkmıyor.. !Astık bır sfl
yapıftJrnlak ıçin öklli: kanı ile ma- gi ile hafifçe slllnız. muhakkak bu 
cun haline getırilen söndilrtllmllş ki· leke çıkacaktır. 
reç bire birdir. * 

Kuru m* tahtayı yapıştırmak Fildışl blleziğınizin rengi sararmış. 
ıçın (meselA bkemlenln ayağı kınl· Bu sarılığı yok etmek lçın üzerine 
mJl, onu yapıştırmak için) 100 gr neftyağı sUrUnllz, bir~ gUn güneş-
uya 5-6 gr. amonyak kanftırmah, te bırnkınız, eski rengini bulur. 

bunun lçıne 20 gr. Kazeın atarak ı * 
bir saat bırakmalı, elde edilecek tut- Paslanmış bıçakları temızlemek 

kalla kırık parçalar yapıştırıldıktan 
1 

için bir patatesi ikiye bölerek onun
sonra kuruması içın bir giln sıkıca I la oğunuz .. Pas namına bir şey kal-
bağlanarak bırakmalıdır. maz. 

(_ş_U_N_DA_N_. B_U_N_D_AN_,) 
Balık avcısı Yarasa kuşlan 

Bu gldl,le balıkcıl kUIJlanna ek
mek kalmıyaeak ! Efunevf bir tarlh-
~ı olan memeli ha~anlardan ol

makla beraber kili} sayılan yanuıa

lann nıeğene oo,ıca marifetleri de 
\&mtı !-· 

Garbi Hint. adalarında Meta bir 
~nlr. kuşu karakterini almll} yarua
lar 'ardır ki bunlar balıkla geçinir· 
t-r Enginlere doğru açılarak deniz 

üstünde uçan bu yaraaalar, zaman 
saman eulara süzttlerek balık avlar 
ve Jrannlarını böylece doyururlar. 
ltaralarla hemen pek az aJAkalan 
kalmıştır. 

Ayna yaparken infilak 
olabilir 

lt}aret etmez, llflMlz ~rler. 
Bu yüzden, tecrübeye kalıa,acak 

herhangi bir meraklı bü)ilk bir te
li.kete maruz kalabilir. Bu infilak 
bllbassa göz bebeklerine, •ör edJd 
bir teelr yapar. 

Herhangi kknye" 1 blr işi, buıt bir 
tarifle tecrübeye kalkışmak, mnuı

madık feliketıere yol açacafından, 

okuyucalannuza temkinli oknalan
m tavatye ederiz. 

Maymun derisinde yuva 
yapan kelebekler 

«Tenbel maymmD admı alan bir 
hayvan ~ardır. Bllhaa!la ~-enubi Ame
rlkada yaşıyan ba haY''all bir kele
bek yuvaeıdır. 

Gümü' tm'lı &)-nalan yapmak 1!:111 Kelebekler, tenbel maymunun ktlr-
kullanılan amonyakJı gümiıt mabla- köne yuva kurarlar, karnılanm o-

blr mad l'IM1a doyurur, orada yumurtlar ve o-
11 kolaylıkla infllik edflJl - l'IM1a yavru çıkarırlar. Maymundan 
dildir. Bir takan gazete ve mecma-l ICatfyen aynlmazlar. Ancak maymun 
alar, aynanın naad yapddıfmı tarif ölUnıe kelMekler bafka bir aeyyar 
ederlerken. bu tofJllk t.ehlfkealnl JıJç otel» "ramak için öetttndea kaçarlar. 

İFTİR A 

TELEFONDA 

Amerikalılaşmak mı, eskiye dönüş mü, cennet ve 
cehennem halısı - Ada saf ası - Eski çam derdi -

Şaire Nigar hanım ve Büyükada 
- Allo aUo, 

cığım? 

neredeaLııJz, Leyi&- rin aradaki mllthiı} far.la tamamile orada bir kB9 hafta &eçlrmek iaU· 

ıcaktaıı. sa4ab kabvaltı!llru 
balkonda yupmı,tık da, ben de içe
ri girmedim, orada gazete oku
yordum, hem de düşUnıiyordıun. 

- Ne düşUnUyordunuzf latan• 
bulun Amcrlkalıtaşmaıııru mı? 

- tstanbulun Amer1kalı1a§ln»ı 
mı, neden'? 

- Neden mi'! Canım gazeteler
de görmüyor m1JSunıır:. Bugünlerde 
ık 5.Ik haymıe·rnn kcymetll \'atan
daşlarımız tarafından kAh 'Onh·er· 
sit~ye, kllh Darüşşefek&.}a teber
rUJer oluyor, güzel değil mJ? 

- Çok güzel, takat böyle hayır
larm Amerlkalılatmakla ne müna.
aebetl var'? Biz hayır eennlyen bir 
millet değiliz ld." 

- Doğru. fakat eskt ftlyatlan
mızı tama.mile kaybetmlftlk. Zen
ginlerin, ömür tüketerek kazandık
ları paralan bir tahtada mekteple
re bıralmıaları eoa zamanlarda A· 
merlkada Adet olmUIJ bir ı:eY de 
onun için Amerlkadan balk"lettbn. 
Sonra zaten bugünlerde he.r hAdise 
bize Amerikayı hatırlatıyor. Dün· 
yanın göz:ü Amerikamn üzerinde. .. 
Oradan !;Ikacak en ufak bir sese 

ka\TQ'a.blleceklerinl ı.a.ıınetm~o- yorunı. 
rum. - O \akit biz de &ellrlz, hep 
~eni geldij'lnı zamanlarda bir gün beraber blr kaç gün geçiririz, olmaz 

pek aevdiğbn bir ahbabun, «hu kış mı 'l • 
btanbulda f.}1 yemiş yok, &ebzeler - Çok Jyl olur, Leylacığun. Za
de pek fena> dediği zaman Adeta ten bizlm Cf'UP kalabalık olacak, 
ka"·ga etmiştim. İnanır mısınız'! blr çok do11tlar daha orada ola.cak· 
nı>zJerlm aylarca o bolluğa inana- Jar. öyle 8e\1niyorum ki... Adaya 
nı&n11'tı. Leyllcığım, ben geçen yaklaşırken bana öyle geliyor ki, 
gün Adalara ıtttlm. oranın her evt. her taşı, her yoku· 

- Ne gUııU glttlıılz? şu, he.r ağacı size bir şeyler anla-
- Pazar günü... tır. Her gölge size bir hayali batır-
- Aman pazar gtlnti vapurlar Jatır. Mazi lzl içine çeker. Bir 

çekilmez. müddet kendinizi toP.lıyamaz.suırz.. 
- Evet, pazardan hen nefret Hele böyle uzun .seneler adanın ha· 

ederim, fakat hatta içinde vakit yat vertcl gUzelllklerlnden ayrı ya
yoktu. Bir de adaların kalabalığı f8oDUl}Sa.ruz. manzaranın ve renkl& 
hakkmda bir fikir edinmek istiyor- rln karşuıında güzelliklerden sarhoş 
dum. Bu ~a ancak pazar günü gö- olursunuz... Ne \'akit adaya gitsem 
rUiür. zaullı Nig!r Hanınu blr kere ha

- Öyle ya, hele lskf'Je başlarına tırlanm. 
topla.nan kalabalık... _ Şaire Nlgft.r mı f 

- Tuhaf defli ml f Adalarm bu _ E\"et, ,·a;t11e adaya dair bir 
l&kele baılJı modası halA. geçmemi,. yazısında şöyle diyordu: «Eğer 

- Siz BliyUkadaya mı gittiniz? tenkit edenlerden korkmasam, ada-
- EvvelA Heybeliye, Mnra da nm zemtnlnde ,.e semasında bile 

Bttyükadaya.... O sıcakta lkl adaya başka bir renk ,·ardır, diyeceğim.> 
bir günde gidilir mi"! tşte gittim. _ Hakkı \'&r, kim bilir, geçmiş 
Faka~ 8ıcağın yorgunluğundan öle- zanıanlann ne kadar şllrlerlnl ora
cektlm. da yqamıştır! Kim bilir, ne kadar 

kulaklar ,..e gözler açık, bekllyo- Evveli Heybeli An&toryomunda şUrlerinln Uhamıru 0 güı.elliklerden 
ruz. Fakat, oranın mübarek sesi de teda\1dekl bir genç ç.ocuğıı görmek alm~trr. 
1knmn·or ki ... 
- Ora ı Ö) le, herke!J Amerika

lılardan dünyayı akord ede<"ıek ses
ler beklerken, bizim hayırlı \'atan
daş.Jarmnz, blzbn içtimai hayatımı
zı akord edecek ne gUzel sesler ~-
karıyorlar. 

- Bu da müşterek ih~arJa 
uğraşmanın yurdumuzu ytikselt.ece
ğtne inanmuzı gösterir. 

- Ben de dünkÜ Vaı.t'da Anu
padan tııtanbula yenJ gelen ecnebi 
muhablrlerln hayretini okudum. A· 
dameafıı.lar Ttirkiyede gördükleri 
yty~.k. t~. Jtf,.ecek bollaJan
dan gözleri.De. tna_,-omm,ıar aa 
«'bilmem farkında mmnız '? Siz cen-
nette yaşıyonunun dlyorlarm!f. 

- Ona şüphe \.&r mı? Fakat 
bunun :lçtn ev\'el~ o Avrupa <"ehen
nemlnde yaşadıktan 90nra Türkiye 
cennetine rfrmeli, onu görmiyenl&-

istedim. Buranın ziyaret günü yal
nız pazarlarıdrr. Ne gtizel, ne mü
kemmel bir yer o aanatoryom.
Bllmem farkında ntl!lınız? 

- Evet, fakat yalnız uzaktan". 
Beied~·enln en kıymetli ve en ha
yırlı eserlerinden birisi. .• 

- Çok teşekküre JAyrk bir eser 
doğrusu, fakat o zavallı çamlarm 
günahı nedir ki onlara kimse bak· 
mıyorf Bildim bllell o ~:ıunlar 

hastadır. Hastalık da müzmin bir mi? 

- Yalnız o mu'! Bugün memle
ketimizde ıtfihret sahibi bir çok in
sanlann g•"'lçlllderl o çamların göl
geler! altında geçmiş. nıhlan o ko
kularla. beslenmiş, kim bilir göilerl 
ne kadar güzellikler karşı!lında ka
ma~mı,tır. 

- Hele şlmıll, ruh sporundan si
nir harbinden yorgun olanlara ne 
gUı.cl bir t;anatoryom olar, değil 

hadde gtı:mlş olacak ki hep öyle cı- - E\'et, zaten adalarda bir kaç 
in; \.'e kuru yaljlYorlar. glin geçirmeden insan: cAdayı gör-

- Evet, pek yazık, çok defa çam dünlJ> diyemez. Bir eski şarkıda 
b.Nıalıklarına d& bakıldıtmı tı;ıu- eaylendlğl &ibl, •dalarda cfelek
~ orur. ama, netlceelni göremlyo- ten» bir gece değil, bir çok geceler 
ruz. BUyükadada gece kaldınız n11 "! 

- Hayır, oral'& Heybeliden Hn
dalla geçtim. Bence BUyükada diin
)'&nın en güzel bir müce,·herldlr. 
Gelecek defaki Ankara dönüşUnde 

~alınalı ... 
Gelecek salı günü görü,ecettz de

ğil mi? Şimdilik günaydın Leyli· 

cıfım. 
Rebia T. BAŞOKÇU 

r~---------------------------------~ ZABITA ve ADLİYE HABERLERi 

'------------------------------J 
Oç genç Süreyya Paşanın kendi babalan 

olduğunu iddia ediyor 
Paşanın çocukların annesile münasebeti 
kabul ediliyorsa da babalığı reddediliyor 

Uzun zamandanberi devam et· lunlan_nı dolduran çay meselesi· 
mekte olan- Süreyya Pa§& .ile üç le alakadar bir ıhtikar davasına 
genç arasındaki dava dün üçün· bakılmı§tır. 

Nihal :bir an.da yerinden aıç· 
radı. Gözleri oyuklarından fırla· 
mııs, ~lan clikl~. bütün vü· 
cudü .gar.ip •bir iıspazmozla titre· 
meğe ıba.şJamı.ştı. Asabi parmak· 
larla masanın gözünde duran 
ııüvelveri kaptı. Sonra kapıya 
doğru yakl.apn .kardeşine döne· 
rek bağırdı. - D"f· ıdu)' diyqrum aa.na . 
Bir adını daha atarsan çekece· 
ğim... Ba.kL§lan öyle .donuk -göl· 
geierle örtilimüş yüzünün ıhatJarı 
o .kadu gayritabii gerJ.niştı ki. 
..;cnç adam onun kararında cid· 
.ıi otduğunu şezmekıte güçlük 
.,..ekmcdL Ve ıbac.a!kıarında bır a· 
.aım &tacak kuvveti 'bulamadığın· 
Jan aracıkta-kı ıbir kanapeye çö· 
.• er ıg.oi otundu .• N hat ıparmakıa· 
.mın arasında adi bir ıcıemir atül
,..esi g.ili.i ~an taı'bancayı büyük 
.J.LJ' 6oguK:ıCanııııkla ·tekrar çume
~eye yeııeştu:dı. Sonra sarsak a· 
-.mıar.a .kar.aeşıne yula.ştı. Sesı 
,ıne es,u ıscrt :ınengini •oolmu§, 
..:ıa:Kış ıan t>ıraz evveı:ki ıperl§nn 
.no.nac."n ı..urludlluştu. E.lıni genç 
a.uamın omuzuna .gcitürdü . 

- Haydı Cahı.t .dedi. Burada 
uır du4a dana .kaımanı i&temi· 
..r orum. tlcnım evım lbir .katıle 
.1 ~UUUJk cd~ yer değildir. 

- Uyıe l'3e gııaıp .kcna.J.ni tes· 
• .:m etmeme neaen maru otuyor 
.. un.. ~onra biraz eveıki muha· 
.. ematı unut.muş gıbi abıasının el· 
.erme sarudı. 

- Abla.. abla ıd.iye eÖylcncli. 
.... uz ,ZY.ı ıKaraeş deg.ı mıy.ız;. Ne 
~ou.c. unueııun .ıırnru:z ayni ~anıa· 
.ı taııırruyor ıırwyuzıl Hatırıa.mıyor 

.ausun soğuk ıkış ~ecelerinde o· 
cağımızın oaşınaa nasu ~ım.z <le 
ıJeyaz sa.çil lhtıyar annemızın 

1 
J:a.erıne ba..ştmızı dayayıp tatlı 
.atıı u.yuraıu:. O zaman ne ikırık 
çeıçeveı.er.ı tSÖAOCeA.rnlŞ ®"bi gıd· 

.ıelıe esen hrtına. ne cıgen.:n..ıze 

..ş.ıyen ayaz, ne de çinkı0 aralık-
,arınaan ustıimuze <lam..zyan yağ
mur ıtapeıerı baı raha1'8ız et:ınez

cü. O günıcri ruc; nu Jıatırlamıyor 
.. un wy1e? Nlılai büyük ıb.ir ia· 
yanla s.ıı:kındi. 

- Su.a artık aua de.eli. O gün· 
ıer.ın .temız hatıralarını öyle. gad· 
darca, uyıe i~faızca karart.tın 
ki o zamanları anmaktan utanı· 
yorum '-...a.·utl !Sen hıç ıbirınuz.ı 

o lijürunedin mi Jsöyle. Haşretle 
.:>d.1seU1~ ki ttıtiyann mezar· 
daki kemiklerini hile kirlettin .• Be 
nı hlç düşünme.din ıı:U? Şımdi de 
ocnaen ya'Pamıyacağı:m teda.kar 
lıkları istiyorsun. Kocama senin 
varııgınaan oaınsedemezdim. Bu· 
nu ta.kQir etmelisin. Yine de bah
eederncm. iF aıkat ee.ni evimde de 
sak:ııyama:m. Beni ıtehdit etme Al
{ah a,kına Cahit.. Genç kadın 
kuvvetı..i lhı.çkınl<larla sanıılmağa 
ba§ladı. Bütün soğukkanlılığına 
rağmen .kardeşinin .tesirinde kal· 
dığı anlCl§llıyondu. 
~t ıonun eller.ini avuçlarında 

kuvvetle 6tkarak: 

- Bana lbak ahla dedi Sen 
beni de vermerneğe mecbunrun. 
Çünkü ben rnaaumum. Anlıyor 
musun) Bu naaıl olaa ibir gün 
meydana çıkac.a.k, adalet yerinl 
bulacak. !Ben biiyük ıbir tuzağa 
dü§üriiklüm. Her §e}'i meydana 
kol"Jııea.ya ıkiıdar eaıklanaeağım. 
Buna. neden mini oluy;orsun. Se· 
nin narzarında ıda bir serseriden 
ba.§ka ıbir !CY .değilim biliyorum. 
Evet annemiz öLdülden sonra 

&eni hiç aram.adım. Seni yaban~ 
cı evlerde bir &ığıntı m~~=I 
bıraktım~· Kahahatimı ~ 
geç; takdir ot.mi~ :bulunui)"Orut"' 
Fakat o kadar ıtec.rü.bes12: o ıkadaı 
cahıl ve çocuktum ki Nihal. boY 
numun borcu olan ıbir tek kız kaf 
de~ .bile hatıri81mıyacU kadJı1 
havai olmuttum. Kocana ben~ 
varlığımdan haheetmedi.n. Affe 
dilmiyeceık b.du seni icımı~ 
Hayaumı nasıl eüiİşt.İmal ettıi~ 
biliyordun. Faka.t i§te b~n ~ 
dim. Bunu ummuyordun deiil _. 
Büyük ıbır iftiraya k~ban ~o: 
rum ve ıbeni mahkum edecek ye 
gine inşan da eenin ıioocandır. ~ 
na ımiuıi .olmalısın. Onun tahk

1 

katlarını önÜyeceğini bana. va~: 
yoksa masanın gözüne aoktui 
o ölüm aletinden de kDrkınadJJI 
gidıp kendimi teslim ed,eceiidl: 
Sesine tokra.r eski miifbk abenll 
ni vererek:: "il 

- Bunu vadcd.iy4raun. , cldoı 
mH İki kardeı eenelerın birik~ 

0 
~i derin ıbir iştiyakla bir'bul:d• 
aarııcLlar- Fakat ayni ~ ıe 
salonun büyük ikapıaı §idd~dl 
arkasına dayandı. Onünde reı". 
bembeyaz oJmu§, duda:klan 111;, 
rarml§o bitb.ir.ine sarılan bu .J~ 
insana hareketsiz ibakan ~ 

'thalın .koc.a&ın.dan ıbqka ~ 
değiidi.. Genç kadın büyük ~· 
§8Şlunhkla ikardq.inin itollat~ 
dan eıyrıldı. T.itrck birkaç aıd 
ata. Kuvvet.siz bir eeale: . f•' 

- Necmi diye eöylendi· . 
kat Necmi onu dinlemiyor b1'!· 
lan or.ta yerde dbıı:lik duran f:ljJV 
hide aaplanml§ duruyordu. t'•· 
§iddetle ileriye doğru> uzattı. 
rısına hitaben: ... ..._..JJo 

- Bu adam 'kim di:ye baP-e" 
Nihal bir anda vaziyetin v~~· 
tinı ıtakdir etmifti.. GözlerUU ı,ı 
vaşça kardeşine ~evmil. ()nUtloiıJ' 
kı~ıarında ıbüyük bir feragat ~ 
nuyor, ha ünde her ıeye r.SS, 
teaıim ıolduğunu a.nlatan bir ,ı 
net görülüyordu. Ba§tnl ~ 
kocaaına. çevirdi. Faka.t ~ e 
onun bir kelime aöylesıı' 
meydan vemıe.deu: Jjıl. 

- Sua dedi. Hiç bir ~ 0 

!emek .iat~Ol'Unl· Fakat '1 
böyle ıkorkak :bir züppe ~ __.., 
datman .için aana hiç bir ~ 
ıaayıt ıkalmamı§lım. Bun~ . ji> 
yÇ<Qn) AJ'Qk her teY bittı-
niz de ıbundan çıkınız 1 a.ı.f 

Sonra §iddetle Cahid• ~ 

tı. • rllP 
- Delikanlı dedi. Malı"'' 

yetime girerek bütün eaaO tl 
yııktm. Ancak bu !kadını tabU ,ı· 
kahına almıya.cak kadar ~· 
ça:ltlık. yapacağını zannd ~· 
rum. Haydi artfk .bu ka.dal'~>'e 
tün kuvveti ıbit.mi§ gihi kan lol'e 
çökıtü. Nı:hal -olup biten tdsoıı· 
yabancı ıgıözlerle bakıyordu· 

1
ei 

ra bütün cesaretini ses.ine ~re 
koea.aına ya.kla§h. 

.ı...ı ded r ,..J:-orofP 
- 11'lecmi i. u-.v ··re 

Fakat heni •bir rü.n mazur tı0 ,.ıı· 
ceğini .dü§li~erek ballıand• !r-te· 
lıt ıhükümler verme. M.-ı.wı-
time iftira etme... _:,,,Jjj:ı 

Etrafa derin bir ölüm ~ eı• 
yayılmıttı. Necmi rnerdı;:r;iııı 
arka arkaya inen ayak s ;,ııı 
bir zaıman dinledi. Sonra 
k.anapenin arkaaına dayayı~ 

- Nihal, Nihal, ıbeni ~ 
aldattın. sana ne yapı11'!f 1,· 
Buna .nuıl iftira denir dıye 
mağa. bqladı. . .,.,J 

Nedi~ 
cü a11liye ıhukuk maiıkemcainde Fiyat ~üra.kabe k~misyonu 
ikinci defa olarak nihayet bul· çaya azamı 562 kuruş fıyat koy
mU§tur:- mU§ olduğu halde, l ahtakalede, 

l!:k karar Temy.iL mahkemesi Tahlnis sokağın.da çaycılık yapan 
tarafından ç.ocukl~ lehine ibo· Mehmet Ali Rıu ile çırağı. Ban· 
zulmU§ ve yenideq muhakemeye dırmadan İata.nıbula çay 6lltın al· 
bakılmağa ~flanmıftı. mak için gelmiş olan ba.kkal Şük-

rüye 1 1 ıkiloluk bir sancJık çayı 
Çocuklar Süreyya P~ın ken kilosunu 750 Jturu~tan satml§lar

di ba'ba.lan olduğunu jcl.dia et· 
me.kte ve kanuni naklannın ika· dır. 

mam~tır. Ot0111J;Obil nihayet bir 
kaç ıaene evvel ıhir tramvay ara· 
basının çarptığı evin .önündeki 
elektrik direğine binclinnitt.ir. O
tomobilin motörü ve ön ok'8mı ta· 
mamen hasara uğramı~ır. İnsan· 
ca bir zayiat olmamıştır. 

air çocuk bulaşık çukurunda 
ölü olarak bulundu 

Erenköyünde. Boatan cadde· 
sinde oturan A'hmeclin iki yaşın· 
daki oğlu Ebu Bekir bir mü?.det· 
tenberi .kaybolmuttur. tBütün aile 
çocuğu araştırdıkları balde bulu· 
namaml§ ve çocuğun ailesi bü· 
yük ıbir ye'ee dü~ii§tür. Nihayet 
dün Ebu Bekir bula§ık çukuru 
içinde ölü olarak bulunmu!}tur. 
Çocuğun cesedi Adliye doktoru 
tarafından muayene edilmiştir. 
Hadiae hakkında Üsküdar Müd· 
de.iumd,miliği tahkikat yapmakta· 
dır. 

Şair Haşimin ölüJJJ 
yıldönümü 

rar altına alınmasmı iatemdtte· Şükrü tbu vaz.iyeti evvel.ce Fi· 
dirler. Halbuki Süreyya Paşa bu yat Mürakabe .k~nU.yonuna hil· 
çocukların keneli Ö2: evle.tlan ol· dirdiğinden ŞU.krünün Mehmet 
duğunu inkar etmektedir. Mah· Ali Rızanın çırağı Kamher Meh· 
keme ~ukların ana.sının vaktile tipire vereceği 85, liranın numa· 
Süreyya Pap ile bera.ber yap· raları alınmı§!ır. Ka.mber bakkal 
mı§ olduğWlu kabul ediyorsa da Şükrünün ıhir sandık çay bedeli 
bu çocukların kendi evlatları ol· olara}t verdiği 85 lirayı ahnl§ ve 
duğunu kabul ctmemoktedir. kasaya .koyarken yakalanmıtıtır. 

T ernyiz ıı;nahkerneşi tbu ıkararı Mehmet Ali Rıza ve Kam'be· 
çocuklar lehine :boıJmu§ ve üçün· rin muha.kcmeler.ine dün de de· 
cü :hukuk mahkemc&ne geri gön· vam edilmiflir. Çırak Katınber 
dermişli. evvelce eerbest ,iken polialerin 

Çocuklar, Süreyya Papnın son elin.den ka.çtığın~an mahkemece 
zamana kadar k~n_!lilerine baktı- tevkif edi~ bulunmakta.dır. 
ğını ve hatta tahaıllerini yaptırdı- Muha.keme fiyat Müraka:be 
ğını ileri &Ürmii§ler ve ıbu .in.kir komisyonundan geLecek cevaba 
keyfiyetinin doğrudan doğruya intizar~n diğer bir güne ıbırakıl· 
Süreyya Pa§Clnın diğer karısın· mıştır. 

dan ıdoğan _çocuklarının tahrikile Şiıchane yokuıcunda bir oto-
olduğunu iddia etmi§lerse de 'S 'S 

üçüncü hukuk mahkemesi evvel· mobil elektrik direğine 
ce vermi~ olduğu kararda JSrar ~arptı 
etmiştir. "S 

Çayın kilosunu 750 kuruşa Şoför Ömerin id~r~ndel<l 
k• dl• d 3147 numaralı otomobıl Şı~ane 

satan muhte ır A ıye e Y<>kU§unu ineııken birdenbire Ere· 
Dün asliye ikinci ceza mahke· ı ni bozulmu§ ve §Oförün bütün 

me&iııde son günlerde gazete sü· g.eyretlerine rağmen durdurula· 

Bir otomobil ile araba 
çarpııtı 

Şoför Mehmet Cavid.in idare· 

aindeki 25 77 numaralı taksi, Bey 
oğlunda, Divanhane caddeain· 

den geçerken, ıKasırnpapda Ok
meydanında oturan arabacı Hur

§İclin sürmekte olduğu arabaaile 

çarpı§mışt:ır. Çarpma neticesinde 

Hurfit ayaklarından ve muhtelif 

yerlerinden yaralandığından Bey· 

oğlu :hastanesine kaldırılarak te· 
davi altına alınmıttır, ŞofOr Meh· 
met Cavit yakalanmı§tır. 

Bir talebesinin ihtisasfart 
Şair Ahmet ıH&fim sek.iz sene 

evvel bugün ölmüştü. Haşimi öl· 
mü§ olarak d~ünmek -o kadar 
güç ki... İnsan ölüm ıkelhne&ni 
Ha§İmin hayat dolu §Ahaiyetine 
yakl§lıramıyor. 

ıH~(ll .için hiç bir §eyin ortası 
yoktu. cYa hep, ya hiç> aözü ta· 
mamile Ha§im için ıdi.i.,ünülmüf 
olabilir. O ya eever. ya sevmez, 
ya doat veya dü§Illandır. Her §e" 
yi ya en eıcak. ya. en eoğuk şe· 
kilde ıh.iaaeder ve yazılarında öy· 
le a.kacttirir.di. Ilık kelimesinin 
mefhumunu, em.inim .Jd. Hatim 
hayatında tanımamqtır. 

Sınıfa ~irdiği zan:ıan biıt1ın ta.· 
lebesi. ağzınıdan çıkacak renkli 
eümleleri adeta içer gibi dinler 
di Ha§lln.jn her aözünae renK ve 
t§ı.k vardı. Konuşması akan bir 
sel g.rbiydi. 
H~imi belki acvımiyenler var 

dır. Fakat yazılarının nazım ve· 
ya neair olaun, cazibesine kapıl· 
mayan var mı, bilemem. 

Ha§imin Göl Saatleri .ile ~ 
leai tabiattan alınmıt ~ ~ 
zaik ıgib.i işlenmi§ ısemıboük 1ıoll 
çalardır. Noaiı:Jerine geline& )l 
ıaırıc.ı olmak istediği zaın~· tıl 
limaleri birer zehirli ok tı ~ ,ı,ı· 
deflere göndermesini ne ~,P 
lirdi! Ha§hn ıbazılan .tar i ıi 
hiç eevilmiycn, fakat onu i?' ~ 
myanlar tarafından en de: .ı' 
en ya.kın hislerle eevilen . 
kaiCI&§, bir hoca, bir tai~fl' 

ılıla§im.in eski ıtal f 
Fıtnat AKA 

* -...!L.Iİ Ahmet Hqim P~t ~ 
EyUp Halkevi Dıl, Edeb1Yll 

lundan: • ı;ıtSJl'r 
Ahmet Haşım merhunıuıı t~ 

ntin ısekizlncl yıJdönUmUne U ;,ı 
eden 4 6/941 çarşamba gUn .,s 1' 
<15> de mezarı başında hatır 
zlz edilecektir. -d• ~ 

Arzu edenlerin mezkCr gtııı7 
<14> den ltıbaren E:vtmı..e 
rıca olunur. 



~ 

~ 
Beyazıt <lersamlanndan rah

::l;:tlj ~eyJı İsmail Necati Efendi
M eşı Bayan Saadet ölmüş, 
trı::1rk~efendi kabristanına gö-

u nı.üştür. 
ırı·:"' Maliye Vekaleti ba;hulu.ık· 

1 
u ay.iri f eyz.j Daim, vazifesi lba· 

r ında ansızın ölmüş, Yeni kabris
ana 'iÖrnülmü!ltür. 

~ 
K Enıokli albay Hüeeyin Hüınü 
0tarnanın kızı Behiye Saadet 

Kocamanla yüz:ba.şı Niha:t &dem 
evlen~lerdir. * Mustafa Paşa torunu Na.i
me Özdil .ile mühendis muavinle· 
rinden Halük Kerim Şahin İ:ı:mit
te evlenmişlerdir. 

NİŞAN: 

Tüccatıdan Sekbanoğlu Mem
duh Şakacının kızı Ulviye Şaka
cı ile ~enç zabitlerimizden üsteğ· 
men Ali ihat Zorlu ÜSküdarda 
nişanlanmıslardır. 

iskan kanunu::dı yapılan değişiklik 
iskanı adi haddi dahilindeki yapı ve topraklar 

mültecilere parasız verilecek 
ka Anknra, 3 (Telefonla) - İskfm 
ta;ununun dokuzuneu maddesinin 
~u ııı hakkında Sıhhat ve İçtimai 
:ZtJıı.vertet Vekaleti tarafından ha· 
\f anan kanun l(lyihası BUyUk Millet 
teııaıne verilmiş ve ruznameye a
tıııııtır. 

~acııı edilen bu maddeye nazaran 
ııu n kanununa göre veya 'bu ka
llı lllardan evvel bir ve iki numaralı 
Ilı llılakalarda JlUkCmetçe tskln edil· 
~'Veya edilecek muhacirlerle mUI
~er ere, göçebelere verilmiş veya 
&t Uecek olan ıa,c, ibate, mütedavil 

·e.J llnaye, eanat ve ziraat alit ve 
ta~;atı, hayvanlar k04um ve araba 
ılıt llllan, tohumluklarla tedavi ve 
ıa~r b!lftmum lskln yardımları ve 
to nı ldi haddi dahilindeki yapı ve 
t~klar, bazı meyvalık yerleri pa· 

ır. 

,~Uitametçe nakledilenlcrc kendi 
•ııç klenıe hükftmetten izin alarak 
t(a edenlertn muhtac olanlanna 
rııı:, ltanı Mb haddi dahilinde yapıl· 
~ 'Ve Yapılacak olan ve yukarıda 
lt lı blltUn isk~ yardımları ve 
ltıı hirnenkuller de meccanendlr. Yal-

bunıardan 2510 numaralı kanu· 

nun 26 ve 27 ncl maddeleri mucibln· 
ce istihkak mazbatası verilenler 
hakkında ayni kanunun 28 inci rnad· 
desi hUkUmlerl tatbik olunacaktır. 
Şu kadar ki istihkak mazbatası 

muhteviyatı ciıkı\nı MI• haddi da· 
bilinde yapılan menkul ve ı;ayrl 

menkul yardımların kifayet etrned14i 
takdirde bakiyesi affedilecektir. 

HükQmetçe iskan edilmiş nıuha· 

cır, mWtecl, söçebelcre ve nakleden· 
lere evvelce borçlanmak surctile ve
rilmiş olan yapı vo topraklarına 

<iskanı ildi> haddine tekablll eden 
borçların ödenmiyen takııltleı·i tahsil 
olunmıyacak ve tahsil olunanlar da 
geri verilmiyecektlr. Verilmiş olan 
yapı ve toprakların <iskanı Adi> had
dinden fazla olan kısımlarlle yeniden 
alınacak ev yeh ve topraklar iborç
lanmaya tabidir. Borçlanma mun.me· 
leleri Sıhhat ve İçtima! Muavenet, 
tahsilat da MaUyc Vcktı.letınce ya
pılacaktır. Vadesinden evvel tediye 
edilmiş borçlar senelik < 6 iskonto
ya tAbl olacaklardır. Bu kabil borç
lanmalar için ilk taksit 8 inci sene· 
nln eylQlllndc alınacak ve 20 senede 
ödettirilmiş bulunacaktır. 

lurk - ltalyan ticaret ve Seyrisefain 
anlaşması bir s9ne t:mdit edildi 

bl}A.nıc-.ra. 3 (Telefonla) - vafık görülmü§tür. 
ltltL~a. ile aramızda mevcut 29 Hükumetimiz.in bu teklifi Ro· 
~~nun 19 36 tar.ih1i ticaret ve ma ibüyük elçıliğimiz tarafından 
ııı.ı ~fa.in muahedesi 1 sonka· İtalya Jjariciyc t'czaretine bild~· 
I..~ 19•n Cle bitmekte idi. Bu rilrnS, ye onlf.r ta.rafmd.•n ~. ka· 
b~ hükumetimizle ftafya bul edilmi§ olduiundan İtalya .ile 
k, Urneti arasında yapılan müza· aramızdaki ticaret ve aeyrisefain 
>,r~r sonunda her nekadar İta!· muahedesi 1 sonkiınun 1941 ta· 
•ııt k<hneti, aramızda. ticaret rihinden itibaren bir eene müd· 
~~alarının .da uzatılmasını detle uzatılmıştır. 
bllt_"'llltte de bu muahedenin tat· Su .husust~ hazırlanan kanun 
ı ı. tnC1:nleketler için bir fayda lıiyjhası tasdik edilmek üzere 
'tlıın tm• W• ..ı·· •· ··ı ·· Büyük Millet Meclidnc verilmi•· ,
11 

e ıyecegı ıuU§UnU mU§, ,, 
l()~k anla§ınaların inkızasmdan tir. 
ı,ı ta. ıneınleketimize gelecek 1· Romanyaya lm1ıN'lanen kağıtlar 
ti~.>'a erntiasının gümrüklerimiz· Ankara, 3 (Telttfonla) 
~ ~llrni tarife tatbikı dolayısi· Maarif Vekaleti taralından Ro· 
t,:u~kiilfltla karşılaşmaması için manyaya ısmarlanmı~ ıolan ka
ll\ıj~ ııyade müeaadeye mazhar ğıtların, Romanyaya ihraç edile· 
ltt t, kaydını .ihtiva eden tica- cek palamut ve 'balıkyağı .ile ta
bıt Ve eeyriscfain muahedcainin I kasını~ ;>a;pılmı / ı k&rarla§tırıl· 

lene !müddetle uzatı1muı mu· m1ftır. 

Almanyaya ihraç edilen mallar 
4\ıı1t 
•~a ara, 3 (Telefonla) - Alman- ea Iskonto edilmiş olan hazine bono· 

llııııt ihraç edilecek Türk mallanna ları tutarından 6 milyon liraya kıı.· 
btt~bl! klerlng hesabmdakl maUQ. dar olanının tUtUn ve fındık mUba· 
' <1aıı 7 milyon 233 bin 660 liranın ynasına tahsisi hususıındıı. Almanya 
._ 

111 
'Ve 13 milyon 169 bin 491 11- sefareti ile teati olunan notaların 

llılıttarındakl Alman mallarının tasdiki Vekiller Heyetince tasvip 
U~ Sinin memleketimize ithalini edilerek BUylik Millet Meclisine veril. 

~.. -altıp ı milyon 588 bin 500 Jıra mlşUr. 
'llllet· Bu 6 mllyon lira ile alınacak tU· 
~\ 1 

1rıde Türk malının Almanya- tUn ve fındıkların Ti.Irk mUstahslli-
lıracını ve Türk milli bankaların. ni memnun edeceği blldlrllmektcdır. 

t\Ii Rıza Çevik 
Dahiliye 

llıiisteşarı oldu 
~ ~nb.re., · 3 (Telefonla) -
~ 11

'l'ct Umum Müdürü AH Rı· 
~litt Çeliğin Da'hiUye V eUleti 
~~le 'tarlığına gctirileceiini ev· 
~ıı,e Yazmıştık. Bu hususta ha· 
~t ilan kararname Yüksek Taır 

ılcu · · ()· ran etl;ruştir. 
~~rcndiiimize ıaore, Ali Rız.a 

r11 Y~ni Emniyet Umum Mu· 
~tt tvln edilinceye kadar Em· 

ı rnum Müdürlüğü vekile· 
lıhdesinde bulunduracaktır. 

İrt:kap, itaatsizlik 
suçlusu askerler 

derhal açığa 
ÇJkarılacak 

Ankara, 3 {Telefonla) -
İhtilas, irtikab, itaatsizlik, muhillj 
hays.iyet ve namus bir ciırıümle a
ğır hapis veya o derecede cenyı 
müstelzem bir fiilden dolayı 
muhakemeye alınan zabitan, me· 
murin ve mensubini &:ıkeriye 
hakkında, cson tahkikatın açılması 
kararı vcr.ılince bu kabil auçlular 
muhakemenin neticesi bek1enme· 
den Milli Müdafaa Vekaletince 
derhal açığa çıkarılacaklardır. 

RE BEKA 
~on senelerin en meşhur İngiliz kadın nıuharrirlcrinden 
l Phne du Maurier'in eseri olup bütün dünya lisanlarına 
~t'cUıne edilmiştir. Rezzan Yalman'ın, 'OZ'ONTü ismilc 
~~'l'J\.N'da tefrika. edilen bu kita.p 1940 sinema birincilik 
a Usabakasını kazanmı§tır. Bilhassa genç kızlarla, kadınlar 
~!'asında büyük §öhret kazanan bu kitabı okumıyan kalmı
~aktır. 208 sayfa, 50 kuru§tur. Ciltli 85 kuru§. Ta§radan 

ta ı>araaı alınmaz. 

lBMIT BALIT KiTABEVi 

Acı bir kayıp 

Tür Adliyesi 
Feyzi Daim'i 

kaybetti 

·Telgraf, Telefon ve Ajans H,ab~r.lerl ·· 

Tilrk Adliyesi ağır bıı· zıyan. uğ
rıı.mıştır. Eskiden İstanbul uğır ceza 
birinci reisliğinde bulunan, Maliye 
hukuk mllşa viı i 1'"eyzi Daim vazife
si başında ölmUştUr. Bu hfldisenln 
teessUrU yalnız merhumu tanıyanlar 
ve hukukçular arasında kalmıyacak, 
bUti.ln memleltette de akisler uyan· 
dıraeaktır. 

Merhum Feyzi Daim, kuwetinl 
me\•ki ve unvandan alan bir insan 
değildi. Kendi ilmiyle, dUrUst!Uğtl ile, 
vazifesine ve memleketine bağlılığı 

llc mUstakll bir şahsiyet kurmuş ve 
bunun şerefini her gittiği vazife mu· 
hltlne beraberce taşımıştır. Bu iti· 
barla merhum; şahsiyeti umumt ha
yatta bir varlık teşkil eden. örnek 
olan müstesna insanlardandı. Baba11, 
Adliye nazırı Abdi.lrrahman Paşa da 
istibdat devrinde bile dUrUstli.lk ve 
doğruluk şöhretini sıkı surette mu
hafaza etmişti ki oğlu bu dUl'ilst ru
ha. vltris olmuş ve pek iyi lblr şeklkle 
temsile devam etmiştir. 

Darlan' ın ihaneti 
(lllıfı ı lıldde) X/X 

tular, felaket arkada~lığı ettiler. 
Bu vaziyette iki müttefik, mÜ§te· 
ıek bir felakete uğrarsa herıkC41 
yalnız kendi canını kurtarmak 
kaygısına mı .düşer~ :Diirüs-tlük 
ve mertlik hisleri tamam.ile &öz 

mü? 

Akropoldaki 
Alman bayrağı 

sır oldu 
Bayrak bulunmazsa 
halk şiddetli ceza 

görecek 
Londra, 3 (A.A.) - Emin 

bir membadan gelen haberlere 
göre, Atinadaki Alman aekeri 
kumandanlığı, ıAkropoldan kal· 
dırılmış olan nazi bay?Jlğı süratle 
bulunmadığı takdirde ıiddetl.i ce· 
:ular t~rtip olunaca.ğını •bildirmiş· 
tir. 

Fransız - İspanyol 
Fasında Alman 

aleyhtarlığı 
Londra, 3 (A.A.) - Alman 

nüfuzuna karşı İspanyol Fasında 
B. Serrano Suner e muarız bir 
askeri komite te§kil edildiği ve 
General Varelle .ile eekiden ls
panyol Fasının valisi bulunan al· 
bay Bei.gbed'.in bu komiteye mü
temayil bulundukları söylenmek· 
tedir. Diğer taraftan ise B. Suner 
taraftarları Almanya lehine ol
dukça ehemmiyetli bir grup teş· 

kil etınlflerdir. 
Fransız Fasına ıgelince, hür 

Fransızlara karşı bilhaN& subay· 
far arasında sempati artmı.ttır. 

AlmanyaFransaya 

Kanada 
Başvekil King 

diy~r ki·: 

"İngiltereye piyade, 
zırhlı fırkası 
göndereceğiz ,, 

Londra, 3 (A.A.) - B. Chur· 
ch.iff le radyoda mesaj ıteati eden 
Kanada Başvekili B. Mackenz.ie 
King demiştir ki: 

Her ay !,!!Üdafaanıza ,iştirak et· 
mek üzere yeni Kanada kuvvet· 
!erinin geldiğini ,göreceksiniz. Sa· 
rulleriniz tehdit edildiği andanbe· 
ri, Kanada askerleri siz.inkilerle 
birlikte o sah.illerde nöbet bekle· 
diler. Bu sene jçinde ~ngilteredc 
üçüncü bir piyade fırkası, bir 
tank livası, .bir zırhlı fır.ka ve mas 
rafları tarafımızdan tem.in ed.ile· 
cek olan tam teçhizatlı bir çok 
takvjye kıtaları göndereceğiz. 

lngilteredeki Kanada askerle· 
r.ini tebcil eden .B. Churchill söz· 
]erine şöyle devam etrniıtir: 

Bu !kadar güzel askeri ıkıtalaı 
görmcm.İ§lİm. Şimdiye kadar bu 
kıtalar ıdüşmanla dövü'1tıek fır
satını ele ıgeçirememi§lerae de on 
lara hayati ehemmiyeti haiz bir 
vazife verilmiıtir. 

İçimizden ·~iç kimse, bütün im· 
paratorluk unsurları yanyana, es· 
ki ve yeni dünya yanyana olduk
ça mücadeleyi iyi bir netice ile 
bitireceğ;mizden şüphe etmiyor. 

Mücadele jyi net\ce ile bite· 
cekt.ir. 

Belli ki Darlan koyu bir jha
net ruhunu temsil ediyor, dün· 
kü müttefike arka-dan silah çe· 
kiyor, hatta ona kar§ı kendi 
milletini harbe 8okmak için en· 
trikalar yapıyor, ıhezeyanlar sa· 
vuruyor. Haıbuki biz dün ayni 
vaziyette nasıl hareket ettik? 
Darlan'ın .ihanetindeki çirkin ma· 
nayı tecelli ettirmenin en tesirli 
yolu, bunu ortaya koymaktır. 

Umumi Harbin sonunda .bizim 

neler teklif ett~? -T-ür-k-iy_e_d_a_i_m_a 
(Baı}ı ı incide) * 

le Almanlar ve Aırusturyalılar a- Vichy tarafından yapılacağına emin· 
rasındaki ıttifak münasebetinden dir, yeter ki lo'ransızlar lstlhfa! ettik· 
eser kalmamıştı. Hezimet karşı· leıi Mussolinl'ye tavizlerde bulunma. 
ıında ıbütün ıbağlar çözülmüştü. ğa mecbur kalmasınlar. 
E.eki müttefıklerden her biri, iken- Alman teklifleri 

aynı yo!un 
üzerinde 

di hesabına mümkün olduğu ka- Hususi kaynaklardan alman kaU (Ba~ıı 1 lndde) -
dar iy.İ :ıart)ar elde ederek gemi- suı·ette emin malümnta göre AlmJln· Jıyacağız. Asya ile Avrupanın 
ıini kurtarmagw a bakıyordu,. F tJll- t kll!J 

yanın ransaya yap oı e er kapılarına hakimiz. Bu itibarla 
Jşte bjz ;böyle bir hava içinde şunlardır: ·h b. ~ b" · 

Moncıros'ta bır :mütar~ke müza- tan ıze agır ır mesulıyet 
ı - Al!!a&-Loren Almanya3-a alt •şt• B h. b" 

kere eltı.k. Bize Jngıhzıer tarafm- vermı ır. unu ıç ır zaman 
kalac-aktır. J.'akat Almanya Loren tın - 1 1 w 

d&P. .teklif eclılen 'f&l'tl.rdan ıb.ir.i, h-atlannda pek as ~t& mava- unu ıyacagıı. nsan ıgın 1§1· 

Mihvere karşı 

İngiltere ile 
hareketler 

B. Roosevelt 
Groenland' a 

kıtaat gönderdi 

Vaşingtonda esasları Bombardıman tayya-
tetkik editiyor releri karakol f aaliye-

Londra, 3 (A.A.) - DaH 
Ma.il eazctcsinin Va§ington mu· 
habiri B. Walter Farr·m telgrafla 
bildirildiğine göre İngiltere ile A
merikanın mihvere .karşı pek ya· 
kında •müştereken yapacakları as
.keri, siyasi ve iktısadi hareket 
Vaşingtonda tetkik edilmekte o· 
lup .B. Roosevelt"le Amerikanın 
Londra büyük elçisi B. Winant a· 
rasında da görü~lecokt.ir. Ayni 
muhaıbir Vaşingtondaki mühim 
şahsiyetlerden birinin .kendisine 
B. Winanf nın vazifesinin çok 
ehemmiyetli olduğunu söylediği
ni de ilave etmektedir. B. Cbur 
c.hill B. Winant' a Amerikan do· 
nanmas.ile Amerikanın aııkeri ve 
iktısadi kudretinin bu buhranlı 
zamanda ne büyük ibir yardım ya 
pabileceğini açıkça anlatmıştır. 

VB.§ingtonda beyan edildiğine 
göre, Amerikan deniz devriyeleri 
tam manasile memnuniyet verici 
neticeler verı:niyecek olursa B. 
Roosevelt Atlantikte daha ciddi 
tedbirler alınağa ıhaı:ır bulunmak
tadır. 

Bu tedbirler kat0 i surette gizlı 
~utulmaktadır. 

Mareşal Göring 

Girit muhariplerine 
bir yevmi emir 

neşretti 
Alman hava kuvvetleri başku· 

mandanı Mareşal Göring, Gir.İt 
muhariEJer.ine bir emri yevmi ne_ş 
retmiştir. 

Bu emirde rbir cümle dikkate 
şayandır: cSevinç ve iftiharla do· 
lu olarak Hjtfer' e, emirlerin.in ye· 
rine getirildığin.i söyliyebiUnm. 
Sözlerinin hakikatini !bütün dün
ya önünde ~bat ettiniz: Zaptedil· 
mez bir ada yoklur .. .> 

tini takviye edecek 
Vatİngton, 3 (A.A.) - B. 

Roosevelt :hava üsler) dcurmaları 
için Croenland·a kıtaat gönder 
miştir. Su heyecanlı haber, Ame· 
r.ikan ordusuna mensup transat· 
!antik bombardıman tayyareleri 
.ile diğer tayyare devriyelerinin 
Atlaa ıden.iz yollarında donanm• 
nın yaptığı karakol faaliyetinı 
takviye etmeleri mümkün oldui'u 
hakkında çıkan haberden bir kaç 
saat sonra öğrenilmiftir. 

Tayyare Ticaret Odaeı reai B. 
Aohn )'ouctt. LoW.Ville'de ıu 
beyanatta .bulunmuştur: 

<- .Boımbardıman ıtayyaerle
rinden dev:rjyeler teıkil etmekle 
kafilelerin rumayes.i meaelee.i hal· 
ledilmiş olur. Muayyen saatlerde 
hareket ederek kafilelerin tak.ip 
ettiği yollarda zikzaklı uçuılar 
yapacak olan bu 'tayyareler deniz 
üstündeki en büyük koraan gemi
lerile <lenizaltıları ba-tıracak bü· 
yüklükte bombalar ta§ıyabilirle r. 

İnciliz ifçi parli.i koncr-i 
Londra, 3 (A.A.) - ~Ki par 

tisinin eenelik kongresi ıpartinin 
Jhar.p siyaseti hakkında milli .icra 
komiteai tarafından hazırlananı 
muhtırayı 19 hin muhalif reye 
.kartı 2,430,000 reyle taavip et· 
mİ.§tir. 

Brenner 
mülakat. 

<Bat• l lMide) /// 
len bir telgrafa eöre. harekat şa· 
hası günden güne Sovyet menfa· 
at mıntakalarına yaklaştığından 
Mus90lini, Sovyet - Alman müna· 
scbetlerinin nakiki mahiyetini 
anlamak iatem.İştir. 

- Radyo Gazetesi • memleketimizde bulunan Alman fakat etmf"ktedlr. ğını yükseklerde tutacağız \'C 

ve Avuı;turva askerlerini harp karanlıkta yollarını kaybeden- -------------,, 2 - Pa ıtö Kale ile Hollanda \.'9 

Mülakat e:ınasında Mare~l 
Kc.itel ile Ceneral Kavanero'nun 
bulunma.Hin ıbir defa. dalıa fU 
prenaipi ıgöı;termiştır ıki mihver 
diplomasisi, askeri :imkanlardan 
ilham aramakta ve bu imkanlara 
dayanarak ımüstakbcl Jr.urbanının 
haline göre tehditkar veya tatlı 
bir mahiyet almaktadır. 

esiri diye 1JW7ilizlere teslım et· lcıin günün birinde nura ulaş-
··0 Belçlkanın da bir kı,.ını AJmanyaya 

mekti. Bunu kabul etseydik bazı ilhak edllN·ektlr. maları için biz rehber olacağız. 
noktalarda belki de Jngııizlerden Bir tayyare, muayuen bir ha-

k k S - Almanya harbin nihayetine " 
daha iyice şartlar koparaca tı · va tabakasında sise ve'l·a kasır. 

f kadar •·ranısanın şimal ,.e hah 11ahll· " 
EIJ.nizde zaten müda aa iç;n kuv gaya tutulursa daha vükRekle-

1 • l • 1 1 lerlnl l~gale de\am ede<·ektır. ., 
vet yoktu, mem eKet ngilız er e . • re çıkarak sakin ve berrak bir 
müttefiklerinin tecavüzüne kar§t 4 - Alman)& Al!ıaıı Loren in kar· . . . . 

kt ,.ı,.ındakl 5 departmanı 25 11ene mUd-ı tabaka bulabılır. İngiliz ve Al. 
açı ı. man devlet tayyareleri de (ar-

lşte böyle bir va~iyette Türk detıe l~gal edecl'ktlr. · t k devlet gemisi demenin mo-
h"k • ti' • 1 ·1· 1 b 1 lS - Baı.ı Framıız deıılı. il1'lerl ,.e ı u ume nın ngı ız ere ceva ı ~u d t•) b ·· kil ·· ·· ·· 

ld B. d.. k d .ı...· • 1 hu arada Dakar, Kıuablanka, Ceza· ası geç ı ugun goz gozu 
o u: • ız une a ar '11.IZlm e , . A ·· • · h · · ··k 1. 

J.. •• k. ..tt ır, 'lllegrande, ıo;etl:" ,.l' Beyrut I· gormez sısın ancıne yu se ır-omuz omuza <;ıOVU§en es ı mu e· 
f .kl · · · ı· d · man flloaa tarafmW&n kullanılacak· lerse herhalde berrak ve müşte. ı erımw aıze tes ım e emey.ız. 

Tı.ir.k tarrlüne ıböyle bir ihanetin tır. rek ufuklar görebileceklerdir. 
lekesi ıgirc:rnez. Müttefik askeri- 6 - Atır Frantnz ..anayll Alman Biz Almanları kendi tahmin-
nin ~erbestçe .kendi memleketle· harp lıtıb&a!Atımn bir cüzü haline terinden çok iyi anlıyoruz. Bu-
rine avdeti ıba~lıca §artımızdır. gelecektir. gün Almanlık namına yapılan 
Yoksa harbe devamı tercih ede· Franaaya menfaatler istila ve tecavüzleri ne kadar 
r.iz.> Almanya bu isteklere mukabil çirkin buluyorsak. Almanların 

Jn.giliz ıheyetinin talimatı 11ar.ih Fransaya şunları teklif' etmektedir: iyi taraflarına o kadar kıymet 
ve ikat'i idi. Münakaıaya ealahi· ı - Belçlkanın \'alon kıınnınm veriyoruz. Haşin ve maddi diye 
yetleri y.oktu. Türk hükUnıetinin Fransaya terki. göstermeğe çalıştıkları sathın 
en müfkül ve çetin lbir dakikada 2 - Fran!jız hüktımettnJn Parlıı'e altında ne kadar hassas ve ro
bile Türk ımertliğinden fedakarlık a\'detı. 
etmemesinin neticesi olarak mü· 3 - ı·ransız harp eblrlerlnden ıfıantik bir ruh gizli durduğunu 
tarekç müzakereleri kesildi. He· mUhbn bir kıl!mının bllh&M& ziraat biliriz. 
yetim.iz Mondroa0 tan ayrılmak ._,llerlle bazı saııa~i teJml11yenlerl· İşte (Hees) in UÇUŞU... İlk 
üzere iken Londra ile yapılacak nln serhet;t bırakılma111. bakışta bunu bir parti işi, bir 
bir ımuhaberenin netlceııini ıbdc- 4 - Hiir ı·ramoı:L kunetıerlnln şahsi dava, bir entrika sanan. 
temek üzere kalması dca edildı. elinde bulanan Jo"ran9ız müstemleke· lar oldu. Şimdi yavaş yavaş 
Üç :ıaat sonra Londradan cevap lerlnln iffall için Mkerl yard1111. meydana çıkıyor ki Hess, mev
geldi. İngilizler hem Türk şartını ıs - Harp tazminatının ytlzde elli ki ve ikbal sahibi olduğu halde 
kabul ediyorlar, hem de böyle nl~hetlnde yani gtlnde 200 milyon bunları hiçe sayan, hayatını l!le
bir .dakikada Türk mertliğ.inin marka tenzili. ve seve tehlikeye ke>yan, harbin 
an°aneler.ine bu -kadar ea:vvı duy· 8 - ltalyanm Fraasaya kar,ı o- de111ik olduğunu, müşterek ga. 
d ki d _J rdukları"'- lan isteklerinden vazgeçmesi. u arın an 'Ve uuyu " yelerin ayırıcı gayelerden daha 
dan dolayı Türkleri tebrik ed.i- mühim olduğunu kendi ağzile 
yorlardı. lngiliz Amiralı Londra· H•tı k 
dan gelen .bu kararı gözleri ya- 1 er azanamaz İngilizlere söylemeğe giden bir 
prarak Türk heyetine .tebliğ etti, idealisttir; belki de harp A.le-
sonra müzakere devam etti ve (S.,. 1 incide) 1-1 minden, ağzında zeytin dalı ol-
Mondroa mütarekesi Umumi kuvıvetinc malik değildir, duğu halde uçan ilk güvcr. 
Har'bı·n sonunda az, rok müza- cindir. " 2 - Hava üstünlüğünü yavaı 
kere yolile varılan yegane ımüta· _..ı· Reich gazetesinin gösterdiği 

yavaş ka)ltbe<ııyor, 
reke olarak imzalanıdı. dostluğa bizim mukabelemiz, 

Bundan sonra Türk vapurları, 3 - lngilizlerin ve lb.i:zzat bi· Almanlarla daha fazla ikt16adi 
zim eeferher edeceğimiz iktıNdi Türkiyede bulunan Alman ve A· !_..ı k mllnasebetlere gır· iı:.mek değiJ. 

b • k kaynaklar ıdereceeÜKıe aynağı :t 
vuatU1'ya askerini Ham urı a a· dir. Karşılıklı esaslar dairesinde 
dar taşıdılar. Bu muamele Tür yoktur, bunu yapmag~a. zaten daima ha-
k, d b ) Al 1• 4 - Hider'in haksız olarak el· ıye e u unan man !il.Uman· zırdık. Bizim tasavvur ettiği· 
danları arasında aon oerecede de etüi.i !kazançları tarain etme· 
ha~ranlık ve minnet uyandırdı. sine ımüaaade .eylemek iktısadi, miz en dostça hizmet Almanla-

l§te tatlısu amiralı Darlan·ın six_a&i ve ahlaki \bütün Amerikan ra §Unu tekrar etmektir: Sizin 
Kilikyada istiklallerini ve na· menfaatlerine muğayirdir. iştihalarınızı kabartan o istila 
muelarını müdafaa için İngil.izle· B. Hopkina, İngilterenin den.İz ve tahakküm yollanndan biz 
rin teHkn ve tesirine ,ihtiyaç duy· hayat yollarını açık ıtutmak lüzu· çok geçtik. Bunlar çıkar yollar 
duklarını iddia ettıgı Tilrkler, munu bahis mevzuu ederek de· değildir· Başka.larını ezmek SU· 

Monıdroe'.ta eeki mıiittefikler.inın miştir dı:i: retile dünyada. rahat nefes al
harp ~iri muamelce.i görmemai <- Şimdi çok ienitlem.iş olan manın, serbestçe inkişaf etme. 
iç.in İngilizlere' kafa tutan ve devriyelerimiz. Amerikaya kar§ı nin imkanı yoktur. Almanlan, 
mer.tlikten fedakarlık etmekten· da ihayırh hisler beıılemeyen a· Avrupanm zindancısı halinde 
ıe en ıkorkunç akıbetleri göze a- kıncılan düfündürcccktir. Onları kalmaktan biran evvel kurtarı-
lan .insanlardır. araştıracağız, yerlerini toebit ede 

Darlan'ın eski müttefikine kar ceğiz ve nazi kuvvetlerinin bu ha· nız. Bu suretle hakiki Almanlık 
t• temsil ettiği kötü ruhla mert ve yat yolunu kesmelerine mani ol· ruhunu muhakkak bir ölümden 
as.il Türk ruhu arasında jşte mak vasıtaları bulacağız ... » kurtartnI§ olursunuz! 
böyle bir fark ~rdır. • Radyo Gu.etee.i • Allmet Emia YALMAN 

Almanya 
ne yapacak? 

(İla,ı ı incide) L**1 
)eri mefkudiyeti, gerek Yunanis
tanın fmüdataasında gerek dahc\ 
büyük niıtbette Ciridin müdafaa· 
sında zayıf noktamızdı. Aylarca 
evvel 1 2 adadan .bir çoğunun ve 
fjge .denizindeki Yunan adaları
nın .iıgal edilmemesi ve mümkün 
olan her yerde tayyare meydan
ları lnta olunmamaşı, §&yanı te
essüf bir hata .teşkil etml§e ben
zemektedir. 

Süveyfİn müdafaası 
Önümüz9eki mesele, lskende· 

dye deniz .Ussümüzün ve Sü· 
vey§İn müdafarısıdır. Bu müda· 
f aa .için Kıbrıs adası ve oradak.i 
tnevzlimizi temin iç.in lüzumlu 
kafi tedbirler, en ıbüyük ehem
miyeti haiz bulunmaktadır. Hava 
kudreti meaele•i, burada. da kat'i 
bir unsur .olacaktır. Uzaklık ıc:lo· 
layısile Almanlar, hava kuvvet· 
ierini Kıbrısa karşı .istimal için, 
Ciritte olduğu kadar müeait bir 
vaziyette bulunı:nıyaca.klardır. 

Hitler'in yeni tetebbüaü 
Hitler, şimdi Suriyeye yerleş· 

meğe te_şebbüs etmektedir. Su
r.İyede bulunan Almanlardan nef
ret eden ve Ceneral de Gaulle'a 
iltihaka hazır olan bir çok Fran· 
11z askerlerine müetacel aurettc 
bütün teşç.iler yaıpılmabdır. Eğer 
halen Filietin ve M1111rda bulunan 
hür Fransız kuvvetleri, Suriyede· 
ki Alman ta;tyarelerinin hikum· 
farına Ul'fl bizim hava kuvvetle· 
rimizin lhimayealnde .Beyruta ve 
Şama doiru yiiJ'ürler.c, bu tefc.İ· 
ler verilebilmit olacaktır. Busün· 
ler, azimkir .bir aiyui hareketi. 
hatta cüre~ane aurettc hare· 
katta !bulunmak lmmaa riskler 
almağı jcap ettinnektcdir. Kıbrı· 
aıq ımüda{aaaı .içinL Sur.iyen.in doM 
ellerde bulunması lizımdır. 
Suri,e,e AlmMı mbb fırkaları 

ça1mu, 
Londra, 3 (A.A.) - Daily 

H.erald gazeteaind~ intişar eden 
bau ajans haberlerine göre Su
riyeye, kamyonlar ve her nevJ 
malzeme ve aahra toplarile Al· 
man zırhlı fırkaları çıkmııtır. 

ıBeyrut, 3 (A.A.) - Ne§re· 
dilen ıb.ir tebliğde, Suriyede Al
man ikıtalarının bulunduğu ve ~a
%1 Franeız garnizonlarının yerine 
Almanların jlcame edildiği hale· 
kınrlaki ihaberler şiddetle ıtekzip 
o}ıAnmaktadır, 

Srenner mülakatında götüıü· 
len esas aneselenin Ciridin pp(ı 
üzerine ne yapılacağı mcaeleşj ol· 
duğuna şüphe yoktur. Suriyenin 
F raneanın Afrikadaki mü.temle
kclcrinin ietieman da pek muhte· 
mel olarak görüşme esnasında 
bahis mevzuu olmuıtur ... 

- Radyo Gazetesi • 

lrak'ta 
Yeni kabine 

( a.,. 1 lacid•) *= 
Cebbal &nan 

Maarif Nazırı: B. Ruda Şabi>J 
Mali tktısat ve ~timai Muave· 

net Nazırı: Nusret Farisi 
Dahiliye .Nazm: Mustafa A· 

mari 

* Baidat. 3 (A.A.) - Umumi 
emniyet kom.itesj halka aşağtda· 
ki beyannameyi neıretmiftir: 

Büyük Britanya .ile hir mütare· 
ke ak-dettik. Bu mütareke vatanı· 
mızJn ıercf ve istiklali .ile ordu· 
muxun §ercfini korumaktadır. 
Yeni Mkümetin te§ekkülüne ka· 
dar, ımcmleketimiz.in ltarminde 
yeni ibfr saf.ha açmak üzere ondu 
ij1erin jdarcsini ele almı§tır. Mll· 
ktin orduya jt.imal edeceğinden 
ıüpıhemiz yoktur. 

Cenubi hWda çarpqmalar 
devam ediyor 

Muaul, 3 (A..A..) - Cenupta, göl 
nuntakaaında Irak kuvveUerlle tar· 
ld Erdünden gelen 1nıuız kuvveUeri 
aruında çarpıtmalar vukubulduJu 
öğrenllml9tır. 

R.,it Ali Teıhranda 'b.ir 
M)')'ab otelinde 

Tahran, 3 (A.A.) - lrıı.k unerı

nln relli Rafit Ali dUn akf&Jll yanın· 
da d09U&n oldllğu halde Tahrana 
selmlftlr. Bunlar seyyahların oteü 
olan cFirdevst:ııo ye kaydolunmuşlar~ 
dır. 

lnailiderin lrana aeker i~ 
yalan 

Tahran, 3 (A.A.} - Pars ajansı 
bildiriyor: 

Gazeteler, Romada çıkan cAzlone 
Colonlale> gazetesinin, lnglllz hllkt
metlnln Abadan petrol tesisatını .hı

maye için lnrtllz kıtaıarı ihracına 
mU .. ade talep etUfl Ve İran h~· 
metinin de bu mUsaadeyl verdiği hak
kındald iddlo.ln.nnı yalanlamalcta; 
c1u·. 



Gerçekleşen Rüya 
"Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bu sıralarda pek tabii olarak hep günün meselelerile 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkında da 
arasıra olsun zihin yormak, kendimizi hazırlamak lazım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yalman'ın (Cerçekleşen 

Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzeınesı bulabilirsi
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarına doku
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ölü usuller ve kai
delerin yarattığı sun'i kağıt alemi arasındaki farkı iyice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerini gös
terıyor. 

(Cerçekleşen Rüya) yı her vatandas okumalıdır. 
Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar

da da bulunur. 

Bugünkü program 

7.30 Progra m ve !aat ayarı, 7.33 

Hatif pro~am ı Pl. > 7.4.5 Aja ns ha. 

berleri, 8 Hafif programın devanu 

(Pi.) , 8 .30 8 .45 E vi n saati. 

12.30 Program ve saat ayarı 12.33 

Hafif şarkılar ve tUrkUl-e-r, 12.45 

Ajans haberlerı, 13 Radyo salon or. 

kestrası , 13.15 Hafif şarkı ve tür

Killerin devamı. 13.30/ 1 { Radyo sa

lon orkestrası programının devamı, 

18 Program ve aaat ayarı, 18.03 

Peşrev '\'e saz semaH~ri, 18.15 Zl

raat takvimi ve toprak mahsulleri 

borsası, 18.25 Kon"""& (Dış politi

ka havadisleri), ı .45 Çocuk saati , 

19.30 Saat a,an. w Ajans Raberleri 

19.45 Kadınlar fMiı, 20.15 Radyo 

gazetesi, 29.45 Bir - t:liri<ü!H öğ. 

rerriyortız - Haftanın ttirk.UsU OS

men, n ~ .....,.lel<et posta

"'· :111.16 ÖlnMiş güııel -. Zl.Z5 
Riy-lciimitın' -. 21.?0 So· 

!o ,,...kı ve t11r1Ui!er, 2%-<IO Saat a-

yan, Ajaao - · 22.45 Dans 
~ (P\. ı, 23.2$123.30 Yarıllki 

prognuw. ve K-lMlf· 

't'ATD hıellll 

....---1-~ 
1 • a a 
• • • • • • • • 

• 
• • • 

• • 
• 

---.. --,. • 
Abone ÜcreU 

r_s ,,. « 'r ' : 

- - -llaıto ----· 

Hava Kurumuna yapılan 
teberrüler 

Zanaryadn 2800, Hauopolo 
Biraderler 2 760, l\urı Hamamcı
oğlu 1 0-00, Bodos Niko1aidis 
1000, Sür'at menauc at 600, Beh
çet H•fzı Örnekal 600, İbrahim 
ve Süleyman Çehreli 500. o· 
ran N.iğdeliyan 500, Mümtaz 
500, Civar>polos 500, Nurullah 
Narin 300, Birlik Ticaret 300, 
Ali Vafi mahdumları 300, A. 
Boncuk 300, İbrahim Ziya 250, 
Celal Germen 250. Atalıkzade 
Biraderi.er 200, Sadrettin Kinğ 
ve Hayri 200, Mustafa Faik Üst· 
er 200, Bo•for Llmite t ş irketi 
200, Y orgo ve Haci Dimitdya· 
dis 200, Sabuncug il Umitet şir
keti 200, Karaderuz Mcnaucat 
150, Llmonciyan l 00, lstefanidıs 
100, .S.lıomon Bahar 1 00. 

Yekun Lebernı.at 14, l l O lira· 
dtr. 

Taşova mıntakasında tütün 
s.ıtışları 

T..,...,... (Huouoi) - 9-+0 re· 
kolte mi.ktuı (Dört .m.ilyon) kı
~u bulan ve deranbar .başladı· 
iimdan.beı;i h<:nüz yıı.nSl bile satış 
~en T..,va (Tokat, Nik· 
sar, f.rbaa) :mıntakalarındaki tü· 
tün .sa.hılları normal .seyrinden 
ç.kmı~ b..lunmaktadır. 

Her Uç yerdıdti. kapan vaziyeti 
müstahaili memnun ve ta.tın.in e· 
dici olmaktan çok uz.aktır. Deran 
barın tab.ii zamanlarında 1 Kr. 
dan 2BO .kuruşa kadar devam e· 
den fiyatlar bu eenc l Kr. la l 00 
Kr. arasında dola§Illaktadır. Bu· 
nuı>la beraber vır.eati satış kaime· 
leri çok dü9ü.ktür. 

ş.\ındiye kadar lnhioarların fa· 
al na;cımlık rollünü hakkiyle ya· 
pam.amasından yabancı alıcılar 
iotifa.de eloneyi ihmal etmiyorlar. 
Z\iıram tamamiyle aleyhine ce· 
reya11 etmd<te bulunan Taşova 
tütün piyasalarına lnhi.oarlar Ve· 
k.alet.inin el k.oymaaı zamanıdır. 
K ... 'bil zamanıda ıbu jşe d kon· 
mazsa T&§Ovanın yeni rnahsulüde 
t.a.b.ia.t;iyle a.z o la.cak ve biııç.ok 
Dirralaır ıı::nanen, mad.detc.n görc
eelderi :zararları telafi ederniyerd< 
maidur o!aca-k lard ır. 

· li ı=nfaat ba.ldmından da 
ibmal kabul etmiyen bu i~ ala 
k..darla.nrı de~ vazıyet etmesı 
çok yeftn.de bir huelkeıt ola<:ak 
tor. 

-------------------------~ Ttlrklye C••harlyeU 

Ziraat Bankası 
~ tad>i: l8ji8. - Serm&yeıri: 100,000,000 Tllrk -

Şube "" aj""" adedi: 266. 
Zirai ve tlcaı1 her ~ b&nka muameı.ıerı. 

)?ara b~ 28,DOO li7" 'kr~e veıvor. 

Zlru.t Bank•_.., k..mıbııulı "" ilılMınız IU8n1lt bMapJanncıa 

.... $41 - bulımanJan. .... ' - çekilecek kUr'& lle ....,.. 
dakl plAna ıı&"• ~ ~-

' - 1,800 - ._ -
'" - " ~ > !-- 111- ıı.- lira 

'" -,. ~" ~ -· . ,. .,_ ,. 
... He"'-•-·'°> 8,208 " 

DIXKA T: Henpıanndaıd paralar bir ıoene içinde :50 liradan &fa

'1 clUfınlyenl...., ikramiye ~tığı takcl!rde % :ıo fazJaaile verilecektir. 
Kur'alar senede • cı..ta. 11 mart, 11 haZlran, 11 eyltll, 

11 Btrlnefl<&n- çeldl«>elttlr. 

VATAN .;- !: • 941 

Tren Banliyö T a rif el eri 

unus 
ar tal 

eneryolu 
ızıltoprak 

öğüllüçellJ?le 

aydarpa.ş:a 

aydarp"\I& 
öprll 

K. 
(V. 
(K. 

(V. 

ıs 

(K. 5,25 
> 5,28 
> 5,33 

> 5,39 
> 5,43 
> 5,50 
> 5,53 
> 5.57 
> 6,0:? 

> 6,06 
> 6,09 
> 6,12 
> 6,16 

v. 6,20 
(K. 6,28 
(V. 6.45 

11 

6,15 
6,19 
8,23 
6,29 
6,33 
6,40 
6,43 

6,47 
6,52 
6,56 
6,59 
7,02 
7,06 
7,10 
7,18 
7,32 

9 

7,04 

7,43 
8,10 
8,27 

19 

6,15 
6,30 
6,31 
6,46 
7,10 
7,14 
7,18 
7,24 
7,28 
7,35 
7,38 
7,42 
7,H 
7,51 
7.54 
7,57 
8,01 

8.05 
8,10 

8,27 

l 

7,35 8,33 
7,39 
7,43 

~ 

7,'19 t ~ 
7,53 ... E' 

"' " 8,00 ~ ';:ı 
8,03 rll g 
8.07 ~ .... 

8 ,12 :ğ ~ 
" . 8,16 = !J 

8.19 < ~ 
8,22 
8,26 
8,30 9.10 
8,35 9,25 

8,52 9,42 

23 11 21 5 sı ss 

8,45 
8,49 

10,00 10,07 10:50 11,56 !2,12 1258 14,05 14,53 
10,11 1054 12,16 13,02 14.09 

8,53 

8.59 
9,03 
9,10 
9,13 
9,17 
9,22 ;:: 

9 .26 i 
9.29 " 

ıı_ 10,15 10,58 , i 12,20 13,06 H,13 
ı! :::- 10,21 11,04 c • 12,26 13,12 1(,19 ~ 
~ 10,25 11,08 ~ ; 12,30 13,16 14,23 : 

9.32 
9,36 

9.40 
9,48 

10,05 

i !~~ ~~~: l i ~;:!: !~:~: ~!:~~ : ı 
10,39 11,22 12,45 13,30 14,37 it .gı 

< 

tıS °' ,. 10,H 11,27 c • 12,51 13,35 14,42 -f $ 
10,'1.8 11,31 .:; ;: 12,55 13,39 14,46 ~ 
10,51 11,34 < ~ 12,58 13,42 14,49 iS 
1(),54 11,37 13,02 13,45 H,52 
10,58 11,41 13,06 13,49 14.56 

10,40 11,02 11,45 12,35 13,10 13.53 15,00 15,32 
11,08 11,08 11,53 12,45 13,18 13,58 15,08 15.53 
11,25 11,25 12,10 13,02 13,35 14,15 15,25 16,10 

(2) - 49 nmn:an.J.ı k&tar cımıartesı "'e pazar gülderl ı,ıer. 

!.stasyonlar 11 ıs 11 19 21 2S 25 29 sı S1 S9 

18,12 
18,24: 
18,27 
18,40 

3 48 
(2) 

49 

15,28 16,15 17,12 18,42 19,18 19,22 20,10 21,03 22,36 
15,32 16,19 17,16 18,46 ~ 19,26 20,14 21,07 22,40 
15,36 16,23 17,20 18,50 ~ 19,31 20,18 21,11 22,H 
15,42 16,29 17,26 18,56 ~ ~· 19,36 20,24 21,17 22,50 = ... 15,46 16,33 17,30 19,00 .gı • 19,40 20.28 21,21 22,54 
15,S3 16,40 17,37 19,07 ~ '! 19,47 20,35 21,28 23,01 
15,56 16,43 11.n 19,10"' :ı 19,50 20,38 21,31 23,04 
16,00 16,47 17,45 19,14 ~ 7 19,54 20,42 21,35 23,08 
16,05 16,52 17,51 19,19 ... ~ 19,59 20,47 21,40 23,13 

~ . 
16,09 16,56 17,55 19,23 j;j !J 20,03 20,51 21,44 23,17 
16,12 16,59 17,58 19,26 < 20,06 20.54 21,47 23,20 
16,15 17,02 18,02 19,29 ! 20,09 20,57 21,50 23,23 
16,19 17,06 18,06 19,33 ~ 20,13 21,01 21,54 23,27 

16,23 17,10 18,10 19,37 19,50 20,17 21,05 21,58 23,31 
16,28 17,15 18,15 19,43 20,03 20,23 21,13 22,03 23,38 
16,45 17,32 18,32 20,02 20.20 20,40 21,30 22.20 23,55 

(3) (3) 

K Gebze 
V ) Tuzla 
K) 
V ) Pendik 
K) 

> Yunus 
> Kartal 
> Cevizli 
> Maltepe 
> Küçükyalı 
> Bostancı 

> Sua<liye 
> ErenklSY 
> Göztepe 
> FeneryolU 
> Kızıl topra~ 

> Söğüt\~· 
V He.ydarı> ... 
K ) He.ydatJ"f' 
V) Köpril 

49 61 53 155 51 59 lstasyon19' 

----~ 
41 45 47 

K. KlloJllCtr'I;, 17,17 18,40 
17,20 18,43 

K. 
(V. 
(K. 

K. 
(V. 
(K. 5,50 

K .. Mil 
» 6,01 
» 8,05 

> -
» 6,10 
» 8,lS 

" 6.17 
» 6,20 
» 6,25 

6,35 
6,28 
6,34 
6,35 
6,43 
6,46 
6,50 

7,02 
7,10 
7,13 
7,17 

7,12 
7,15 
7,20 
7,23 
1,29 
7,30 
7.38 
7,41 
7,45 
7,49 
7,52 
7,55 
7,59 
8,02 
8,07 
8,10 

7,45 
7,53 
7,56 
8,00 

8,05 
8.8 

8,13 
8,16 
8,22 
8,24 
8,32 
8,35 
8.39 

8,45 
8,48 
8,54 
855 
9,03 
9.06 
9,10 

9,35 10.20 11,00 12,05 13,10 14,15 
9,38 10,23 11,03 12,08 13,13 14,18 
9,44 10,29 11,09 12,14 13,19 14,24 
9,46 10,30 11,10 12,15 13,20 14,25 
9,54 10,38 11,18 12,23 13,28 14,33 
9,57 10,41 11,21 12,26 13,31 H,36 

10,01 10,45 11,25 12,30 13,35 14,40 

15,30 16,18 16,45 17.39 18,30 19,03 
15,33 16,21 16,48 17,42 18,33 19,06 
15,39 16,27 16,54 17,48 18,39 19,12 
15,42 16,29 16,55 17 ,50 18,40 19,13 
15,50 16,37 17,03 17,58 18,48 19,21 
15,53 16,40 17,06 18,01 18,51 19,24 
15,57 16,44 17,10 18,05 18,55 19,28 

V.)K. Çel<P' 
19,30 20,05 20,30 21,09 21,59 23,00 K.) 
19,33 20,08 20,33 21,12 22,02 23,03 K. Florya 
19,39 20,14 20,39 21,18 22,08 23,09 V.)Ye!jilkö.f 
19,40 20,15 20,40 21,20 22,11 23,10 K.) 
19,48 20,20 20,48 21,28 22,19 23,18 ,. BakırköY 
19,51 20,26 20,51 21,31 22,22 23,21 • YenlrnaJı,.ıl' 
19,55 20,30 20,55 21,35 22,26 23,25 » Zeytınbut"• 

10,05 12,34 - 14,14 
10,08 10,50 11.30 12,37 13,40 14,47 
10,11 10,53 11,33 12,40 13,43 14,50 
10,15 10,57 11,37 12,H 13,47 14,54 
l0.1s 11,00 11,40 12,41 13,50 14,57 
10,23 11,05 11,45 12,52 13,55 15,02 
10,26 11,08 11,48 12,55 13,58 15,03 

16,48 17,14 » Balı)dJ 

20,00 20,35 21,00 21,40 22,31 23,30 » Yed!kul• 
20,03 20,38 21,03 21,43 22,34 23,33 » Sa.maty• 
20,07 20.42 21,07 21,47 22,38 23,37 > YenlkllP1 

20,10 20,45 21,10 21,50 22,41 23,40 > KumJ<l'P1 

20,15 20,50 21,15 21,55 22,45 23,45 » CankU 

20,18 20,53 21,18 21,58 22,48 23,48 K. tslanbııl v. 6,28 

6,55 
6,58 
7,02 
7,05 
7,10 
7,13 

7,22 
7,25 
7,29 
7,32 
7,37 
7,40 

8.05 
8,08 
8.12 
8.15 
8,20 
8,23 

8,H 
8.17 
8,51 
8,45 
8.59 
9,02 

9,15 
9,18 
9,22 
9 ,25 
9,30 
9,33 

16,02 16,51 17,17 18,10 19,00 19,33 
16,05 16,54 17,20 18,13 19,03 19,36 
16,09 16,58 17,24 18,17 19,07 19,40 
16,12 17,01 17,27 18,20 19,10 19,43 
16,17 17,05 17,32 18,25 19,15 19,48 
16,20 17,08 17,35 18,28 19,18 19,51 

S - 51 ve 59 numaralı katarla r yalnız Cumartesi ve pazar günleri işlerler. 

Devlet Demiryollan 11 .. nlan 

Memur alınacak 
ı - Devlet demiryolları istasyon•. sınıfında istihdam edilmek ti.zere 

mtisa.ba.ka ile ort& mektep mezunlarından hareket memurı. name 
.zedi alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka. imtihanı 16.6.941 tarihinde saat 14 te Haydarpaşa, An· 

kara.. Balıkesir, Kayftri. Malatya, Adana, Afyon, İzmir, Sirkeci 
ve Erzurum ifletme merkezlerinde ve Sıvas, Eski..fehir cer atelye· 

lerınde yaptlacal<br. Müracaatlar bu işletme ve a telye mlldUr-
JUkleri ve istasyon fefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabaka.ya iştirak fer&ltı şunlardır: 
ı - Türk olmak, 

2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak, 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak. <30 yaş dahil-
4. - Askerliğini ya.pmı'{ veya askerliğini yapmasına en az bir sene 
zaman kalmıf olmak, 

5 - Müsab&kada muvaffak olanların bilAhare idare doktorları tara· 
frndan yapılacak muayenede sıhh1 durumları demtryol Jşlerinde 

vazife görmiye elverişll bulunmak, 
6 - Müracaat tat.idaJa.rma bağla.nacak vesikalar şunlardır: 

Ntifus cUzda.nr, diploma veya tasdikname, askerlik vesikası, polis· 
ten tasdikli iyi huy Mtıdı, çiçek a.ııısı kl#ldı, evli olanların ev
lenme cüzdanı, 6 adet vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha fazla malftmat almak Jstiyenlerin işletme mUdUrlUkJerine 
veya istasyon tef!iklerine bizzat rnUraca.at etmelidirler. 

8 - letidal&r en aon U.6.941 günU saat 12 ye kadar kabul olunur. 
2849 - 4063) 

Muhammen bedeli 30030 (otuz bhı otuz) lira olan takriben 462 m3 
m..., dilme ve kala• 17,6,941 8&11 gUnU eaat 15,30 da kapalı za.rt ullUUI 
ile Ankara.da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ~ girmek istıyenlerin 2252,25 (ikl bin iki yUz elli iki lira yirmi 
beş kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vealkaları 
ve tekliflerini ayni gün saat 14,3() a. kadar komisyon reisliğine vermeleri 

!Mundır. 
Şa.rtnameler 150 kurll1J& Ankara, İzmir, He.ydarp&l}ll ve Eskişehir 

veatelerlnde saWmalttadır. (4236) 

* 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları &l}llğıda yazılı iki grup 

ma.lze:me her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 12.6.941 perşembe gU .. 
nU hizalarında yazılı saatlerde Haydarpa.şada gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık eksiltme usulile sa.tın ahnacaktır. 

Bu il}e girmek istiyenlerin her gnıpun hlzasmda. yazılı muvakkat te.. 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUntl saatine 
kadar komisyona mUracaa.tlan 18.Zımdır. 

Bu lf" alt şartnameler komisyondıuı parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı - Muhtelif ebatta 8000 adet gaz idrofil ile 1500 adet gaz lodoforme 

muhammen bedeli 970 lira, muvakkat teminatı 72 lira 7'r> kuruş O• 
hıp ekslltmesı saat (10,46) onu kırk beııtedir. 

2 - 5000 adet lıarp paketi muhammen bedeli 1375 lir&, muv&kkat te
minatı 103 llra. 18 kurut olup ek!lltmeei aaat (11) oıı birdedir. 

(4.087) 

* Muhammen bedeli (M35) !ıra. olan muhtelif eb'atta; 66000 adet 
'be'zli zımpara (20/ 6/ 1941) cuma giintl saat (15) on beııM Haydarpıışe.
da. Gar binası dahilindeki komisyon tarafından ke.palı zarf ıısulil<> sa
tın alınacaktır. 

Bu ışe girmek tsteyenlerin (t82) lira (63) kuru~luk muvakkat 
temina.t, kanunun tayin ettiği veaikalarıa tekliflerini muhtevi zarfla
n nıayni g1ln eaat (14) on dörde kadar kom!6yon rclsllğine verme
leri lazımdır. 

Bu 19e ait .....-eıer komisyondan parasız olarak da.ğıtılm&k· 

tadır. ( 4297) 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 
:M.Uesseaemizle mUşteriler arasında yapılmış olan mukavelelerden 

mütevellit bilcümle haklarnnızı 1.6.94.1 tarihinde kurulan ve merkezi 
Ankarada bulunan cTUrktye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi> ne dev .. 
rettiğimiı'i ve müşterilerimize ka.rşr olan vecibelerimizi de bu müessese
nin tamamen tekabül eylediği ua.n olunur. (3006) (4260) 

Sahibi ve Neşriyat MUdürtı: AHMET E'1tN YALMAN 
Buıkhğı Yer: VATAN MATBAASI 

l Ul:MACA 

l 

' 
~ 

5 

!-+--+--+-+-

' l-+--+---+--
1 

' 
' 
(f 

1-+--+-~ 

Soldan sağa: l - Toprak kayma
sı; Serke:ş. 2 - lyice. 3 - Ses çıkar~ 
maz; Bir kadın ismi. 4 - Fasıla.. 

5 - Kamer; Ze)'l>ek ıı.g-ası. 6 - Du
man borusu; İçki. 7 - Cereyan 
eden. 8 - Hayat unsuru; Alaturka.-
da bir perde. 9 - Nezir; El tçl. 10 -
Kanat; Bir ağaç. 11 - Sahip; Bir 
meyva ,erbeti. 

Yukarıda.n a.,ag-ıya: 1 - Hem'fl· 
re. 2 - Ödeme; Elbisenin kısımla· 
rından; Bir musiki işareti. 3 - Ek; 
Sevgili. 4 - Boğaziçinde bir mevki; 
Ağacın kısımlarından. 5 - Setre bi· 
çimlnde cllbbe; Doğru. 6 - Bir renk; 
Bir balık. 7 - Yanm; Terai eski bir 
slhl.h. 8 - Palamuhın tuzlanmrfr; 
Zamanın kısımlarından. 9 - Dört 
halifeden biri; DUnye.yı ku,atan gaz 
tabakası. ıo - Çok sıkı; Bir tenez. 
zUh vasıtası. 11 - LA.tile. 

Dl1NKU BUL.'\lACANIN HALLİ 

Soldan &ağa: l - Acemaşiran. 

2 - Keklk; Şayak. 3 - Misal; Hafi. 
4 - Man; Saim. 5 -Ad; Ay; Kefal. 
6 - Hafta tatilL 7 - Ut; Zir. 8 -
Ek; Define. 9 - .Ar; Harik. 10 -
An; Setir. 11 - Fakir; Kela.m. 
Yukarıdan aşatıya: 1 - Ak; Ma· 

hur; Af. 2 - Cemadat: Ana. 3 -
Ekin; Er. ~ - Mis; Atak; Si. 5 -
Akasya; Her. 6 - La; Tada.!. 7 -
İş; İka; Erik. 8 - Rahmet; Fire. 
9 - Aya.; Fizik. 10 - Naftalin; 
L&. 11 - Ki; Liret. 

1 BORSA 1 
1 Sterlin 
Dolar 

s HAZlıı.AN lloil 

!svıçre Frc. 
Ora.hm! 
Peçe ta 
Dlnar 
Yen 
İsveç Kronu 

&apalllJ 
5,24 

132,20 
30,2025 

0,9975 
12,9375 

-.-
31,1376 
30,745 

&ıbam "" ~· 
1933 Türk bo<'Cu I 
1918 lstlkrazı dahili 

İnhisarlar Umum MüdürlüğündeJJ 
l - İdaremiz ihtıyacmd& kullanılmaltta olup hariçten celbi il<~ 

eden c133> kalemde ve tahmini c3,174..619> lira kıymette uıotıtt t11 

malzemenin pazarlık yolile mubaya.a.sı mukarrer ve son akdedilen b • 
sust takas esn&aına ticaret anlaşması mucibince Almanyadan da. ted" 
riki mümkün bulunmakta.dır. ftı' 

lI - Bu malzemenin mUfredat listesile ~tnameleri Kaba.taşta. ıe ~ 
zun ve mtlbayaat fUbeslndek! alım komı.yonuncla he< gün c;l!ed 
sonra görWeb!llr. ;t 

m - Taliplerin % 7,5 teminatıarm birlikte bu husustaki tel'1,ıl 
!erini en geç 25/6/941 gllnt!Jte kadar rnezkür komisyona tevdi etn''1 

!Uzumu ııa.n olunur. (4-052) .., 

SÜMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 
Fabrika.larmuzda birikmiş UstUpU, telef pamuk, p<lrça be" ır; 

tA.11 hastl!t aı:ık arttırma ile sablacal<br. Şartnamelerini götıl' , 
Uzere 3/ 6/ 941 tarihinden itibaren Müessesemiz Pamuklu şu~1• 
müracaat edilebilir. Bu mU.Ze.yedeler 20/6/941 tarihinde ikJll&l "" 
ıniş, bulunacaktır. 

Eti Bank Umum Müdürlüğündeıı: 
Bankamızın, 

a - Ereğli kömürleri işletmesi, Zongulda.k 
b - Garp llnyitleri lşlelınes4 Balıkesir, 
c - Mahrukat bUrosu, Ankara 
d - Ereğll kömürleri lşletmes4 

Kok ve ihraklye servisleri .Ankara, İstanbul, İzmir, 111'.eı#' 
Ereğli <KaradenlZ> ,ı 

Yukarda.ki mU.esseae ve servislerinin, taş kömUrU, linyit, kok, 13ri~ı. 
ve tali maddeıertntn al.mı ve satmıında.n mütevellit biJQmum mevcı.ıd ,1, 
taahhUdat ve m&tııilıatı bülün hukuk ....., vecaibile yeniden teş)<il •) 
diğimiz, 

Mllhdut meoulfyetlJl-
TtlRKlYE ikOMtlR SATIŞ VE TEVzt MtlEssESESİ 

firma.sına devredilmiştir. 

Alıtk:adarlarm 1 haziran 941 tarihinden ltiba.l'en: f 
l - Her c!rut buj kömürü, kok. briket tle tali maddeleri için f') 

olarak yapılacak talepler müeesesenin merkezine: . . 
Adres: Atattlrk bulvarı 21/23. Yenişehir, Mühendisler birlltl bi"' 

·~ Ankara. ,tr 
2 - Llnyit kömürü için yapılacak müracaatların eskisi gibi, ,G 

Unyltıerl işletmesi> Balıkesir, adresine, rf 
3 - Mahalli ihtıyaı:lar tle ctaş kömUrli, kok kön{UrU, Jınyit• iJ1,,. 

kiyelik kömUrler için o mahaldeki !jUbe veya acentelerimize> tsteft~ 
t.ımır, Zonguldak, Mersin, Ereğli cKaradeniZ> de şube ve depol•11 

olduğu gibi muhtelif şehirlerde acenteler vardır.> r 
4 - Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edHmiş ve ~il 

k&velesl henüz hitama ermemiş acenteıertmız ile diğer mUstehliıde 
A.Jlkara merkezine. d 

5 - Taş kömUrli, linyit, briket, kok ve tali maddelerinin ııırocıV 
Jerlne mlltealllk hususat için Ankara merkezine, cıııı' 

Yukılfdaki adreslere müracaat etmeleri rica olunur. Merkeı. ;o1ı 
ve depolarımızın telgraf adreslerl: Mahrukat. (3003 ./ 

Garp Linyitleri İşletmesinden: ı<"'' 
Müessesemizle m#Şteriler arasında linyıt kömürü satışları h•lC ıı' 

1 srııı da yapı mlf olan mukavelelerden mütevellit bilcltmle hs.kl ı;,& 

1.6.941 tarihinde kurula.n ve merkezi Ankarada bulunan cTtl'RKİ~ı;: i.ilır 
MVR SATiş VE TEVZİ MÜESSESESİ> ne devrettlğimizi ve ın ~IJl 
rilerimize kartr ola.n veelbelerimizi de bu müessesenin tamamen teJ<& 
eyledik! UAn olunur. (3005 - 4259) / 

1933 İkramiyeli Erp.nl 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Deıniryolu Tahvili 
Demiryolu Mümessil Senet 

ı.. ıı.. 

19 19 
21 50 
19 35 
19 76 
4:3 75 
41 70 
~~~~~~~~~~~-----

NUKUT 
TUrk 8lbnı (Reşat) 
Türk Altını (Hamit) 
Türk Altını küçük (Hamit) 
Türk Altını ktlçUk (Aziz) 
Kalın be'! birlik 

> > (Hamit) 
> > (Reşat). 

• 

26 75 
25 45 
25 35 
24 36 

115 00 
117 00 
l20 00 

Ereğli Kömürleri İşletmesinden: 
ıııı· 

MUessesemizle mllşteriler arasında T .. kömürü kok kömurU. .ıt' 
-r ' v~ 

ket ve taıı maddelerinin utı,lan hakkında. ye.pılmış olan mı.ık.& ıı 
lerden mütevellit bilcümle hak.larnnızı 1.6.941 tarihinde 1turulJfl\ 
merkezi Ankarada bulunan <TURK!YE KÖMÜR SATIŞ VE 'f;,IJI' 
MÜESSESESİ> ne devrettlg-tmizl ve mu,terilerlmlze karşı olan v 

ur· lerlmlzl do bu ıınUessescntn tama!l)en teke.bul eylediği nan olun ~· 
(300! -


