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Milli Şefimiz 
ile Afganistan 
kralı arasmda 
ftii......ı~ara, 5 (A.A.) - Reisi· 
~r ismet lnönü, 2 7 mayısta 
L:_" AFganistanın i9tikJiJ milli 
~I münascbetile Majeste 
~n Kralına telgrafla teb· 
~~ve ımü..•rün.Meyıh de ce· 
~it tnütcbass.ieane tefe'kkürle· 
--ı l>idi :...ı--1~-rm~. 

~ler~ 
~ad toplaabsı 

L.:ııı A.ıiara, 5 f!A.A) - ba Ve· 
~ .lieyeti bugün aaat l 6 da 
~alette BareJcil doktor 
~ ~ r.iyaeetlııde i.af-
lllııııı... ~•nhewu ~-

l ersine t~fsire 
"' ugrayan 

eınareler 

r 

Yeni ekmek 
Bugünden itibaren ekmeğe 
yüzde otuz arpa, yüzde yirmi 

çavdar karıştırılacak 
Ankara, 5 (A.A.) - B&Şl·eki&ıeuen t.ebliğ edilm1'tJr: 
HükOrnet. 6 lhazh"an 1941 tarihinden itibaren yeni huad& •actar 

elaneğe yüzde 30 arpa Vfl yüzde 20 !:'&\'dar ıkatdmaı8ma karar YelhÜ}· 

tir. Bu tedbir, llalkm ve Mitti !rnüda.taanra ekmekllk lh~·aıcını tanı 
ve IJ&ğlam bir teRJ!nata ba~lamak makM4tyte akamttur. 

Yeni tip elanegln gıda hakıınnıdan eeki tip ıeknMjin VMlflwını 
fant~e llalz olduğu feınti t~rte MI* elnNttllr. 

Me11llekeün bir çok mmtakalarınA ytılnlz ....-.. 1yapdlnııf 
elaMk -ye1tillntMte oldutundan '911 tedbir ~ ~ •*'llNlk elleıı 
111111fakMımn Jt.tyad1t1a hitap ebnekt.edtr. 

Yeni tip ekmek Jlakkıllda alikalı IRakaMlllrca ıe• !Mlen *Mblr 
n ~ipler atnwwtştır. 

~r----------------------------~ 
Ekmek sıkınhsına 
tedbir alınmışhr 
,... 

Arızi vaziyetin bugün önüne 
geçilmesi memuldur 

Sun 'i yokluk fırıncılann bir kısım 
unları börekçilere satmalarından 
ve halkın fazla ihtiyatlı olmıya 
kalkışmasından ileri gelmiştir 

Dün ıde fmnlar önünde halk 
topJandı. Kimi lhtiyacınıdan çok 
fazla aldı, kimi açıkgözlülük 
odip fazla ekmeği fazla paraya 
sattı, kimi de sıkıntı çekti ve ek· 
meğin.i güç tbulaibildi. 

Bu vaziyetin aelbebinden dün 

biraz bahsettik. ilk hatıra gelen 
sebep, yirmi aört saatlik deneme 
lakırdısı üzerine hal.kın ihtiyat 
ekmeği tedarikine kalkıfması ve 
bu aun'i taJe!b.in kurulu muvaze· 
neyi bozma.aıdır. 

(De\·aım Sa. 2, SU. 2 de) -/-
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Orta Şarkta 
hava akınlan 
şiddetleniyor 

Mihver lskenderiyeyi 
Fransızlar Amman'ı 
lngilizler Beyrutu 
bombaladılar 

Kıbns'a müessir 
hava yardımları 

temin edildi 
Kahire, 5 (A.A. ) - Resmi 

tebliğ: 
Dün gece İakencleriyeye bir 

hava hücumu y~ılmı§tır. Tayya· 
re dili bataryaları ateş açmqlar
dır. Şehir üzerine yükaek infılik 
ve yangın !bombaları atıhnıştır. 
Bu hücum inaan~ büyük zayiata 
sebebiyet vermiş ve <bu yüzden 
fula iMan ölmü§tÜr. Yaralıların 
adedi henüz malUın değildir. Bir 
çok evler yrkılmıştır. 

Kahire, 5 (A.A.) - Resmen 
(DMamı: sL:S, Sli. 4 te) /-/ 

1 
Amerika 

._H_a_r__.::::..p_j j,_S_u_l_h_ Çin ve japonu 
Merak edilen : 
yeni harekat 

sahası neresi? 
Suriye, dünyanın alitk.asını cel· 

beden meş_ele olmakta devam 
ediyor. 

Alma.nyanm 194 1 .ilkbahar ta· 
arruzu b&llayalı yarın i.k.i ay o· 
lacaktır. Almanlar 6 nisanda ha· 
rekete geçmişler, Balkanlar me· 
aeleaini taef.iyeye muvaffak ol· 
mutlardır. Bun.dan sonra Ciritte 
taarruza .geçtiler. Mart ayı hazır 
!ıkla, nisan ayı Balkanlar mesele· 
sinin tasfiyeaile, mayıs ayı da Gi· 
ridin ışgalilc nihay~t buldu. 

Şimdi harekat .sahası neresi o· 
laca.k? Herkesin sorduğu, öğren· 
mek istediği sual bu ... 

Londra radyosu, Almanların 
havadan ve denizden Sudyeye 
aeker gönderdiklerini bildiriyor. 
Hervün 1 O tayyare gelmektedir. 
Denizden, balıkçı gemilerile de 
nakliyat yapılmaktadır. 

İngilizler Filistin«:len :niçin ha· 

S u 1 h s ö z 1 e r i banşbracak mı 
etrafında dönen 
şayialar nedir 7 

Anw:rika.mn Londra ıbüyiik el· 
ç.i.i Vıinant'ın Vaşingtıon'a gidifi 
git;gide esrarlı !bir mesele ıınahi· 

Stefani muhabirine 
göre Amerika bu 

iş için üç şart 
koşuyormuş 

yetini alıyor ve bil' çok tefsirlere En mühimi: Japonya 
meydan veriyor. 

l - Bazılanna .göre Vinant, Cenubi Pasifik'te 
Rı.ıdolf Heas·in sulh şartlarını b.il· • J • k 
dirmCk iç.in memleketine gitmiş· gemş emıyece 
tir. Heşs'.in sulh tcklifile Lonclra· Roma, 5 (A.A.) - Stefanl ajauı-
ya geldiğini Almanlar da, İngi· nın V8'ington mubablrl yazıyor: 
lizler de .itiraf ediyorlar. iki ta· .Japon - Çin mubasematma nihayet 
raf da sulh ~örüşmeleri yapıldı- vermek Uzere Bil'1e9ik Amerika hU· 
ğını gizlemiyor. Yalnız Başvekil klUneti tavassutta bulunma(& mUte-
8. Çörç.il, Avam kamarasında bu meyil gösükilyor. Bu hususta -..P 
hususta izahat vermekten imt.ina daim liç esaslı fllrl koıpuıacaktır: 
etmiştir. ı - Japonya ancak şimali Çinde, 

2 - Jngiltere, Amerikanın .Man~ri'de ve iç MogoHstaJ1'da kon-
troltinü yapa.bilecektir. 

hube girip gimüyeceğini anla· 2 _ Japonya cenubi Pasifikte her 
ma-k ütem.İ§tir. Amerika harbe tilrlti gerıifiemeden ictinap edecektir. 
girmediği takdirde Almanya ile 3 - lngittere ve AmerJka Japon, 
anlaşacaktır. Bu adeta lngilıtere· yaya eşya ihracatı ambargoeunu kal-

(De\'111111: Sa. 5, 8ü. f te) /+I dlracaklardır. 

rekata geçmiyorlar? Suriye me· ==::::ır:ı:::ıs:::::::ı=========-m=====-ıı=-====-=---

Muğlada zelzele 
bili devam ediyor 

Müdürler, iaşe işlerinde doğrudan doğruya 

ee'-i •iİafeı-it bir meeele dqil· 
dir. Viti lıükömetj Şimali Afr.i· 
kaya ıda ıba.lcimdir. Fransız do· 
nanmasının lbir kısmı da elinde 
buİunm&ktadır. İngilizler şimdi 
Suriycde harekete geçerlerse Viti 
hükumetin.in ekmeğine yağ süre· 
c:ektir. Bütün Fransızlar Vi§.i hü· 
"iimetinin etraofında toplanacak· 
tı.r. lngiltere, Vişi hükumetini 
Franeızların gözünden düşürme· 
ye çalışıyor. Vişi hükumeti de 
Fransızları etrafına toplamaya 

Muğla, 5 ( A.A.) - Zelzele 
haf.if ve fasılalı ~r&k de~ et· 
mdlıte .iee de ibygine kadar za.rar 
ve ziyan yoktu-r. Halk er aa ev· 
lerinck yatmamakta ~ çedtrda 
kalmektadir. Krztlayın çadırlerıR· 
dan halk ço« ıiıttifaOe etmittir. 

Yapılan re911H ~a göre zel· 
zelenin fbatia.rJ81'Cındarı. l>u ana 
kader me:ıiceız ve köy.let-de be~ 
)"iz y.inni !beş ev oturuleınayael& 
ha1ıc sdrniıJ, 5 39 ev de az ...._ra 
uiramı§lM'. 3 ötü, iki ağır yaralı, 
altı aatif yer.alı vardır. 

ostalarda Rady 
muamelesi 

~~ran ayı ıgeld.i. Herkee 
So nıuameleaini yaptır 
~ tnec.buriyet.indedir. Vak 
~t hl'aıptınnazaa. hem c~•ı 
~ c.rn de mahkemeye ~t-

'\'a.r. 

~lbuk.i postanelerde eaet 
' n eonra ra.cl:ro muame· 
'r"Pılınıyoc. eeıe bGar 
t~ c ıha.tın.da !bulunanlar 
" •

0 lnuamelıesini yeptJNDa· 
>l)t~&n vıe vıırkit bulamı· 
~ . 
~ta .idaresi. radyo mue· 
tıaı ne bakacak ımeauırla· 
~ ~ll§rna saaıtlerin.i. bu ay 
~ ı.._:;iiltiremeız mi? Böyle· 
111- -.ıta. kolaylık 8Öllterile
~ ltı.i.? 

Amerika 
Faal vaziyette 

Yeni bir sulh 
taarruzu mu? 

Zürit, 5 (A.A.) - Reuter: 
)y,i haber alan V.iıc:hy rınahffüerıi. 
müttefikan, Hitler·.in yeni bir 
euih taarruzunda bufonacağı şa· 
yie.larını tekrarlamaktadır. Bu· 
nun sebebi, Amer.ikan müdahal~
sin.i bertaraf eddb.ilmeık ve Al· 
Jll31lYanın muıvaffakiyetler.ini tak· 
viye etmek tqkil edecektir. Al· 
manya, lngiltereye karşı harbe 
devam .için artık menıfaati olma· 
dığmı '.bildirecektir. 

Alman • Sovyet aakeri paktı 
Berlin. 5 (A.A.) - Domei a· 

jaııaının R~a muhabiri tarafın· 
da.n bir Alman • Sov.yet askeri 
paktı hakkında verilen ha!ber reır 
mi memlbalarc:a te.kz.ip edilmek· 
.tıedir. 

valilerin yardımcısı olacaklar 
Ankare.. 5 (Tekfonla) -

T.icaret Vekaleti. vilayetler tetki· 
liotı için valilerin emr.inde olarak 
Ankara, Lrtanbul ve İzmmle ia§C 
müdürlükleri, diğer vilayetlerde 
de ia§C heyetleri teşkiline karar 
vermi§, bu huMJstaki Vekiller he· 
Yeti kararı bugünden itibaren 
meriyete ~mı.İ§tir. 

Kararnameye 'i'Öre iaşe mü· 
diirleri, bağlı oldukları vilayetle· 
~ ~riJ.en iaşe iJ}er.in.in yapılma· 
emda valinin dıoirudan doğruya 
yardımcm olacaklardır. 

Bu üç viliyetimizdeki .İa§C 
müdürlüklerinin kadrosu §Ud ur: 

Jstanbukia: Bir iaşe ımüdürü 

- Gelecek eulh nud olmalı ? 

400 lira ücretli, jki muavin 3 1 O 
lira ücretli, llti raportör 1 70 lira 
ücretli, 1 memur 100 lira ücretli, 
bir daktilo 85 lira ücretli. 

ııayret ediyor. 
• Radyo Gazetesi • 

Ankara: Bir iaşe müdürü 300 
lira ücretli, bir muavin 2 1 O lira 
ücretli, bir raportör 1 70 Bra ik· 
retli, bir daktilo 85 lira ücretli. 

Halide Edib'in konferansı 
İzmir de ayni. 
İaşe heyetleri ise valilerin ri

yuetinde Mıntaka Tnret mü· 
dürü, mahalli T oprUc. Ofisi Mah· 
euU.eri şllhe müdürü veya ajanı, 
Ticaret Odası ·bafkiıti>i ve Fiyat • 
Mürwkalbe ıbüroeu ~f.inden terek· 
ki.ip edecektir. Mıntaka Ticaret 
müdürlüğü merkezi bulunmayan 

(Devamı Sa. 2, Sli. 2 de) /-/ 

Yardtmaevenler cemiyeti neşriyat da. aat on yedi baçuitta Eminönil~ nı:n yurda ;karıfı vuifeei JDeVJltllu bir 
kolu bumdan, 1.stildtl sav8"fKl'I HMlleTi eaılonunu doldaraa JtaaMa- kolifeNnıl Wllldi. 
Halide onb&fıaı, profesör Hailde Edip kk bir k9t1e hörıde ~ kadlM (.,_.. S.. 1, 81. ı t1e> */ */ 

Harp vaziyeti 
Alman yanın harp hedefleri 

Mibftırin "8bi hareketlerini yi
ne fU üç noktada toplamak miim· 
kündür: 

Yazan: 
llrsaa BOBAN 

1 - lnciltere adalannı iatili (Dneldl Kmma,y Sllbayı) 
tetebbüaii, 

- KllU' olmalı azizim, lam! Y okaa dokuz ay on süne kalmaz, 
2 - Süveyte dojru taarruz; l Acaba Almanya ve İtalya han· 
3 - Cebelitarıka karp ileri lerdlln '-'liaini seçecek? tqil-

~ bir harp yumun:aiı dolar! ... harekeL tee aftlara Mıl hedeftir, Süv911 
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Nasıl Geçti Yeni ayakkabı 
Tipi 

Gönüllü hastabakıcı lık 
kursları açılıyor 

1 Tramvay bandajı 
geliyor 

..,. 
yemegı 

Yazan: Bebla Tevfik BAŞOBÇU 

Telif ~ ~üme hakkı tam.amile ~w 

-51-
dtelsch> Ştrasede gUzel bir apart sinde geçen kışın o fellketli gUnle

ma.nda oturuyorlardı. Evlerinin tan- rinde bUsbUtUn kaybetmek acısını 

zımlnde bUytlk bir ~delik içinde duyduğum nineciğimin sesindeki sı· 
fcı. kalA.de bir zarafot vardı. Madam caklığı buluyorum zannederdim. 
Yördls Kagerah'ın e\ini çok seven Madam von Köpchen yetmiş be.ş 
e kocasına. perestiş eden bir kadın yaşına yaklaşmıştı. Fakat hail genç 
olduğunu anlamak için uzun tetkike liğinln güzelliğini muhafaza eden bir 
!Uzum yoktu. Çok güzel ahlfı.klı ve kraliçe gibi hakim bir tavrı vardı 
fevkalade lyı bir terbiye görmüş Bir çocuk gibi saf, gayet temiz yU
yUksek bir aile .kadını olduğu her rekll, insanlara dalma yardım ve kU\ 
halinden anlaşılıyordu. Meryem ana vet vermekten zevk duyan ve bUtür 
resimlerıne benziyen sakin, gilzel ve mAnasile idealist ve neşeli bir ha
sarışın bir yUzU, hoş ve kibar bir nımdı. Eski zamanlardan nasılsa kal
lavrı \"ardt. mış bir antikaya benziyordu. Saml-
Kocası Alfred Kagerah, şimdiye miyeti de mükemmeldi. Saatlerce ytı. 

kadar Almanlarda hiç tesadUi' etme- rUr, gezer. Evde bir saniye boş dur· 
dltlm cevval, zekAlı ,çok canlr, çok mazdr. 
neşeli ve çok latifeci, sevimli bir a- Merhum kocası, ikinci Vtlhelmln 

Mürakabe bürosu 
yeni tip ayakkabıya 

660 kuruş fiyat koydu 
Fiyat Müraka.oe !bürosunun 

dünkü toplantısında halk ayak· 
habıları hakkında konuııulmu~· 
tur. 

Toplantı neticcsin<:le ayakka· 
oılar yerli ve yahut Mısır derisin· 
den v.idala olacaktır. Üzerlerin· 
<Jeki derinin kalınlığı bir mili· 
metreden az olmamak üzere iste· 
nilen renkte ve istenilen bir tarz· 
da yapılacaktır. İçindeki astarın 
ıe:alınlığı Adana, Tarsus fabrika· 
larının bezleri kalınlığında oli\· ı 
caktır. Ayakkabıların ıburunları· 
na gömme demir konacaktır. a .. 
ayakkabıları satan mağazalar viı · \ 
rinlerinde reklamlar yapacaklaı 
ve içerisine Ticaret Odas.ile ayak· 
kahıyı satan mağazanın etiketleri 
ı<onacaktır. 

damdı. Eğer beni çocukluğumdanbcri 
tanıyan eski bir dost, yahut ta bir 
akraba. olsa idi, bu gece bundan da
ha samimi bir hava yaratılamazdı. 

914 • 918 harbinde tstanbulda ve 
lstinyede Olga vapurunda torpido ku 
mandanlığl sıfatile karargAhı varmış. 

O zama.nlardan bahsederken sesinin 
titrediğini hissettim. Gözlerini bir 
noktaya dikerek derin derin bir lç 
çekmesi vardı. Alfrcd Kagerah, gali
ba gözü hiç yıhnıyan, çılgın bir de
niz adamı. ayni zamanda da çok h:ıs
sas, kocaman btr ı:ocuktu. 

Bu ayakkabılar hakkında şi· 
ıcayetler Ticaret Odasına yapıla· 
caktır. Bu ayakkabılar her yerde 
u60 kuruştan satılacaktır. 

---- o 
Balık ve deri ihracatı 

babaSı Kayser Fredrik'in yaveri i· 
miş. Ona ka~ kalbinde en bUytlk bir 
gurur taşırdı. ÇUnkU ayn\ zamanda , 
Albay Feodor von Köpchen, vatan-
perveıiiğlle tanınmış bir 113irdl. artıyor 

6otTa da ne kadar güzel hazırlan· 
mıştı! Kıymetli bir Röne.sans masa
nm parlak tahtalan Uzerine yayılmış 
çam dallarının tisttine çiçekler ve 
meyvalar karışmış, aralanndan çı
kan mum ziyaları simalara tatlı bir 
sıcaklık veriyor ve gözleri daha par
lak giS&terlyordu. 

O gece Ka.gerah'lardaki akşam ye. 
meği onlarla benim aramda çöz!llmez 
bir doaUuğun başlangıcı oldu. 

Gece Asta Damgarla avdet ecrer
ken yolda: 

On beş gUndenberi Madam Kune- Son günlerde muhtelif mem· 
ye bir misafir gelip gidiyordu: Oğ- leketlere deri ve balık ihracatı 
lunWl arkada.şiarından geçen harpte artmaktadır. 
bir kolunu kaybetmiş Baron von Dün de bu arada Romanyaya 
Karnap isminde bir zai:>lt... sardalya balığı, çiroz, Amerıka· 

Madam Küne, ondan bahsederken: ya, Iırveçe koyun derisi, ltalyaya 
- Hain Polonyalılar! Bütün çift- balık, lıweçe arpa olmak üzere 

liklerinl Poman'd& zaptettller. Za- 194, 799 liralık ihracat yapılmıır 
vallı çocuğun '1mdi on parası ika!- tır. 

madı. Polonya hUkflmetlle davalannı -<>--

takip için Berline geldi. Müsaade e- ·Kuzu fiyatı serbest oldug" u 
derseniz doğum gecesine davet ede-
yim. çunkü ertesi gUnU cıe Berlln- i~in kasaplar koyun eti 
den gidecek, demışu. · f satmıyorlar 

Bu doğum gecesi sırf' Madam KU
ne'nln arzusu için tertip edilmişti.. Şe'hrimizin ıbazı &emtlerim:leki 

Kurslara pazartesiden itibaren 

hastahanelerde başlanacak 

Gönüllü hastabakıcılık kurı lanna kaydedilen bayanlar 
dün Halle evinde 

Yardımsevenler cemiyeti tara· teşebbüsler yapılmaktadır. 
fından Türk kadınının vatan mü· Düne kadar Halkevlerinde 
dafaasında ba~lıca vazifeler.inden kaydedilenlerin miktarı 600 Ü 
biri olan gönüllü hastabakıcı ye· bulmuştur. Bunlar tahsil derece· 
ti~tirmek üzere açılacak kurslara !erine göre kurslara ayrılacaklar-
p;zartesi günü ba~lanacaktır. dır. 

Bu kurslar Cerrahpaşa, Hase· Kurslar dört ve altı hafta ol· 
ki, Haydarpasa Nümune, Bcyoğ· mak üzere iki kısma ayrılmı§tır. 
lu hastanelerinde açılacaktır. 

Eyüpte kaydedılip lstanbul Hastanelerin alacakları miktara 
hastanelerinde derslere gelecek göre birinci parti mezun edildik· 
bayanların gelip g.itmeler.i için bir I ten sonra .ikinci devre başlaya· 
otobi.!_s temin edilmesi hususunda caktır. 

Raşit Sevil 4 sene 8 ay 
sürgüne mahküm ol u 

7 550 lira ağır para cezası ile beraber 300 
Kilo Jelatin de musad ... re edilecek - Bılmez&lnlz, Rebla, diyordu. bu 

Yördıs ne kadar lyi bir kadmdır. Hem 
de Norveçin en iyi ailesinin kızıdır. 
Yazık ikl, çocuklan yok. 

- Ben çok sevdim onları, dedim. 

İstediğini davet eder ve ne isterse kasap a.ıK.kanlarında son günler 
yapardı. zaten on ~ dolarla bu za- de koyun eti görüimemeğe baş· 
manda mükemmel bir şey yapılamaz lamı,tır. Bu k{lsaplar satıfının ser· 
dı. Sofrada şampanyanın yerini bira best bulunmasından :istifade ile 
şişeleri dolduruyordu. Aralarına da kuz-u eti satmağı iercih etmekte 
bir iki şişe likör karışmıştı:. Madam ve buna da diledikleri fiyatı iste· 
KUne, ahba.planndan iki çift daha mektedirler. Bunun iç.indir ki, 
davet etmişti. Vakit çok neşeli geçi- kuzu eti şehrin muhtelif semtle· 
yordu. Madam von K&pchen, gelecek rinde bir:birine uymıyan fiyatlar 
sene de kendisinin yetmı~ b- yu:mın la satılmakta ve hatta bu fiyat Bundan ıbir .müddet evvel asli· ı kilo jelatindeıı l 28Qlira ıı.ib.i...U· 

' ..,. -r k 
1 

ye ikinci ceza mahkemesi tara· hış l>ir kar temin eden Raşit Se· 
bayramı yapılacağını anlatıyordu. far !arına ayni semtte bu.unan f d y d .. .. .. .1 4 8 y 

Bana tanıttığınız için size çok mU
teııekkirim, Asta ... 

* 
d

""kk• 1 d b"l t d'.f I ın an ozga a uç 9ene eurgun vı i sene ay ozgada sürgü· 
Anni de her fırsatta başını ııallıya- u an ar a ı e esa u o un· - . • 

kt d D
.. b h t ve 7::>0 lıra agır para cezasına ne ve 1550 lira ağır para ceza· 

rak tekrar ediyordu. ma a ır. un, u usus a. yap· 1 dd k " · 3 
t d 

w t tkikl u· . çarptın an meva ı ımyevıye sına, 00 kilo jclatınin musadcre· 
- Madamiçka, ben size fena gün- ır ıgımtz e er şu ne ceyJ .. R · S T k d 

Sekiz yüz bandaj 
Köstenceden vapura 

yükleniyor 
Romanyadan getirilmesi ka· 

rarlaştın~a'fl 50 bandej bir müd· 
det evvel gelmiş ve kullanıhnağa 
başlanmıştır. 

IkiACi parti olarak getirtilmesi 
kararlaıtırılıp sipariş edilmiş o· 
lan 800 ·bandajın dün Köstence 
limanında sevkedHmeğe hazır 
bulunması icaıp ediyordu, Bu 
bandajlar hazır olduğu takdirde 
bir hafta içerisinde memleketimi· 
ı:e ithal eclilmiş olaca-ktır. 

Bu bandajların iki -senel.ik ih· 
tiyacı karşılayacağı 8Öylenmekte· 
dir. Bu suretle tramvay ara.be.la· 
rını daha sık i,letmek imkinı el· 
de edilecektir. 

T ophanedelci çoc:uk dispan· 

seri ve bakımevi ayın on 

birinde açılacak 
Çocuk Esirgeme kurwnu Gala

ta nahiye şube-si tarafından bü· 
yük emekler sarfile, Tophanede 
KılıçaÜpa~a medrese:ti dahilinde 
tesis ediien çocuk di:tpanseri, 
gündüz Bakımevi ve Yıkama 
Yurdunun haziranın on bir.inci 
çar§amba günü saat 17 de küşat 
reşm.İ yapılacaktır. Merasimde 
Vali ve ~elediye Reisi LUt·fi Kır 
dar da hazır bulunacaktır. 

- ----0---
Çöpler deni2e 

dökülecek 
lstf.-ribul çöplerinin nereye dö· 

küleceği hakkında Belediye bir 
hafta.danberi tedbirler düşün· 
mekte ıdi. Y aıpı\masına karar ve· 
r.ilen çöp yakma fırınlarının inşa· 
sının uzun z&mana ibai{ı oLması, 
denize dökme 'mi.iteabMd•n 
mukavelesinin °hltmesi ve ekleki 
ma.vunaların başka i,leıe taheiai 
Belediyeyi mü~ül bir vaziyete 
sokmu~u. - • 

İstanbul Beledj.yeai çöp jljini 
tekrar müteahhide vermeği ka· 
rarl&.Jtırmıştır. Ve denize dökü· 
ecektir. Bu if aycl.a bet bin lira· 

dan olmak üzere münkaeaya ko· 
nacak ve .müteahhide ihale e<lile· 
cektir. 

Haftalar, günler çalıt;makla geçer. 
ken, bir taraftan da Berlinde daimi 
surette ikamet mllsaadesl almak için 
uğraşıyordum. Bir gUn pasaportum 
Madam Kllnenin eline geçti ve orada 
doğum tarihini okudu. Dişleri arasın
da tuttuğu kalın sigarı hemen eline 
aldı. Gülerek: 

lerln geçeceğini söylemez miydim? vermiı}ur. Kuzu eti Kanlıca ve , tuccarıd "'~şıt evıl ın na zan e: sine ve dükka,!lının 6 gün kapa· 

S A d l 
. .ıı..:_ _ .J 75 Ü k"'d ı vam e ırrnekte o an muhakemesı tılmasile karar kat'iyet kesbedin· 

_ Madamın Berlinde en eski ar- d 70 C 1 d 75 B ·1 un as ıye ıuncı ceza a ayet· ce karar suret.inin gazetelere .ila· onra sağına soluna bakarak: na o wwıarıllQa ' s u arı· d .. r · ı . . d nih ı 

·Limon fiyatlara mütemadi

yen yükseliyor. 

Mewim münaaobetile yerli 
mahsulümüzün tükenmai ve ha· 
üçten de gelmemesi seb~k li
mon fiya.tı ç.ok yükaelmi~tir. Bir 
limona manav ve gezgincilede 
lüks bakkallar tarafından yirmi. 
yirmi beş kuru~ ieterülmektedir. 
Limon yokluğu piyasadaki limon 
tozu fiyatlarına da teikr yapmış· 
tır. T a.bii zamanlard• 80 • 1 00 
kuruş arasında ahnmakt~ olan 
bu madde, on gün evvel .ikı yüz 
kuruşa ve şu aon bir kaç gün içın· 
de de altı liraya kadar yüksel· 
mift,ir. Piyasa.da bulunan limon 
tozlarının bir kaç a~z tara· 
fın<:lan •toplandığı ve ~zar azar 
piyasaya çıkarılarak yüksek fi
yatlarla satıklığı aöylenmek.teclir. 

- Bak, çocuğum, dedi. Bir hafta 
sonra doğduğunuz gUn geliyor. Mut
lak sizden bir doğum gilntt ziyafeti 
ıs teriz. 

- Memnunı~·etle. dedim. Fakat bil 
yUk bir şey yapamam. Ben size on, 
on beş dolar vereyim, ne isterseniz 
sız kendiniz tertip edin. ÇUnkU zan
nedersem hesaplarda Madam Banaş 
arslan payını ikendine ayırıyor. Eli· 
me bUylik bir para geçmiyor. 

- Ben her vakit size söylemiyor 
muyum? Sizi ellerine geçirdiler. is
tedikleri gibi de hesaplan idare edi-

1 yorlar. Hemen yarın şu bançterlere 
gidip t:e bir gUzel çıkışayım mt? Ne 

derınnlz? 
- Aman, rlca ederim. dedim. Şim· 

di mesele çıkarmanın sırası mr? Her 
şeyin blr vakti gelir. 

a , J am ıca a • eyog un· lenm·ıst"ır. k . . 
kadaşt benim, bu yeri benden kimse da bazı kasaplarda 65, bazıların· M . . nma arar vermıştır. 
alamaz, diyordu. da da 70 • 75, lstanbul Balıkpa· . ' ahkkemke, temyız mahkem3e0sı0· Karar kat'iyet kesbeder etmez 

Herkes doğum gecesi için çiçek zarında 50 • 65 kuruıta satıldığı nın na ı~ ararına uymuş ve Raşit Sevil Yozgada sürülecektir. 

getirmi~l. KUçUk salonun içi bah- görülmü!jtÜr. 
çcye dönmUştu. Ben de misafirlere --o---- Lise ve orta okulların isimsiz! Bir otobüs dükkandan ic;eri 

bir sUrpriz yapmak için bir piyango Yalnız nohut ve arpayı kah- kadroları geldi 9·ırd'ı 
hazırlamıştım. 

Saat on ikiye gelmlc:U. Piyangoyu Ve diye satıyorlarmı~ Lise ve orta okulların bu tat.il Ou··n b y :s sa ah şoför Ekrem Us· 
çekmlye başlarken, kapının zilini i· Pjyasada 40 kuruşa satılmak· mevsimine mahsus dört aylık ad· lanmazın idaresindeki 31 59 nu· 
şlttım. Bu saatte kim gelebilirdi? Bi. ta olan nohuttan mamul kahve sız kadroları Vekaletten gelmiş· 
raz sonra Marya odaya girdi ve ba- taklitleri üzerinde de, bazı açık· tir. Bu kadrodaki maaşlarda hiç maralı otobüs Fatihten Saraçha· 
na ynklo..,arak kulağıma: gözlüler tarafından hile ve ıhti· bir değişiklik yoktur. Yalnıı:, fili neye gelirken birdenbire · ön te· 

- Madm orkestra geldi. Sofada kar yapıldığı ha'ber alınn,11ştır. l hi.!metlerini yapmak üzere Ye· kerleklerinden birj çıkmı~ır. Bu· 
bekliyor. Salona. getireyim mi? diye Bazı semtlerde·ve ezcümle Üskü· dek Subay mektebine giden sta· 
sordu. dar, Kasımpaşa, Eyüp, f.dirne· iiyer mualliml~rin maaşları kesi· 

Ben bu sözden hiçbir şey anlıya- kapısı g1bi orta ve fakir halkla leceği, fakat, talim jçin muvak· 
ma.dım: meskun bulunan yerlerde kahve katen sevkedilen stajiyer nıaa§" 

- 'N'e orkestrası? Benim haberim diye satılan şeylerin yüzde on larının verilmesine devam edile· 
yok, Marya, dedim. nisbet.inde nohutla yüzde seksen ceg1 bild.irjlmektcdir. Vekilet, 

Oııkestra. r;özUnU işiten Baron arpadan mürekkep bir mahluttan kadrolarda ınaa~ları noksan ~ös· 

nun üzer.ine otobüs olduğu gibi 

ayni caddedeki 211 numaralı 

dükkandan içeriye g.irmı,tu. 

Çarpma neticesinde dükkanın sa· 

bibi Rasim Arslan muhtelif yer-
Naftalin fiyatları Karnap yerinden fırladı: ibaret bulunduğu alakadarlarca terilenlerin bı\dirilmesi ve fazla 

- Madam. dedi, ben de size bir haber alınmış ve taraf taraf bu olanlarının da tenkis edilip key- !erinden yaralandığ_ından Cerrah· 
stlrprlz yapmak istemiştim. DUn ge- l l l b Romanyadan gelen nahalinle· hi ekarkmn takip erine ha~ an· fiycllen alakadarların ha erdar paşa hastanesine kaldırılmış, şo· rin kilosuna 70 kuruş fj.-t kon· 
ce Eden otelinin kahvesinde oturur- mı.,,ır. edilmesini tavsiye etmektedir. f"' k J . .,-

Aç ve biilaç 
kaldım 

Bu ay başıma ıeJeol"' 
sormayınız: 

Üç gün evvel manav ~ 
zeci fid.detli bir nota g~ _, 
Öyle bır nota ki ne selidllt jlİ' 
sabahı var: «Su dakmadall 
haren krediyi ~ke9tim» di)d•bİ' 

İki gÜn evvel bakkakllll ....Hl' 
protesto aldon. Öyle bir ~f, 
to ki bundan böyle ne ~ 
ne de peynir tedarikine 
bırakmıyor. ~ 

Dün kasap bir ült~" 
yadı: ~ 

«Çent aaat zarfında ~ 
ödemezsen bundan böyle ~ 
kuzu, değil paça, paçantll 
ğını göremezain» diyor. kat! 

Bu aabah yataktan • • tf 
kalkmaz bir de ne göreY~ 
sahibi bil' tahliye karan ,-__; 
icraya müracaat etmİf, ~. 
daras bizi kapı dl§&l'ı edJ1--

- Yahu bu ne 1 ded~_ ... 
Ev aalıibi yüzüme .,,,..-

cevap verdi: · 
- Yeni llİzam, e.litt 1"" 

nizam! 
Nota, proteeto, ~ 

yeni nizam derken ~ ~ 
«aç ve biiliç» kaldlrn· ,. 
Y &kup Kadrinin «Asa&IZ 'lf 
beıız kaldtM» ı ıibi... ti!_ 

Bununla benlber ba~ ~ 
tükür: A wupa devletleri ~ 
benim bu halime delai ~ 
QJtyecek kim kaldı?!... I 

KöR~ 
• 

Basın kongresı,,, 
Tiirk Basın Birliği ista..,.ı 

takaeı RelsutJDıllea: ,r 
Mıntaka kongresi yarınki ~ 

tesl gUnU saat on Uç buçukt& fi 
nU Halkcvi salonunda to~,P'.' 
Kongrenin açılabilmesi 161 ~. O 
şın hazır bulunmasına b•5'...- tpP' 
gtln bu ekseıiyet bulunıun~ ,;I' 
lantının ertesi gUne bıralu~wı " 
kezi idare heyetince kabul ew· 
limat icabıddır. ,.., 

Birlık Azası arkada..,ıarunııi 
!atıyoruz. /. 

Lülebur9arzda ilk ı~ 
Lüleburgaz (Hususi) - ı. ~ 

gazın Oklalı k!lyUnden ısına' 0 ;'. 
ta bu yılın llk arpa mahSUitlt1 , 
rlmlz piyasasına gctirnıışt~ ,t' 
mahsul arpa demetıerıle sUııl, 
ba içinde ve davullarla şehir 
larında gezdirilmiştir. ~ 

200 kilo kadar olan arpaJl:r,ıı' 
su 6 kuruştan Ömer ÇarıkÇ' 
dan almmıştır. ~ 

Tk:aret Odası bu çalışkan ~ 
zeblrpull~ 

TAllYİll 
6 HAZlR.~~ 90 
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Madam KUne0 nin kızmakta hakkı 
vardı. Atölyede bUyUk yorgunluklar 
neticesinde yaptırdığım !ki yUz kadar 
model elbiseyi MUsyU Banaş bir ay 
evvel valizlere doldurmuş 1sveçe gö
tih"Up on beş gUnde hepsini satmıştı. 
Madam Bana.ş, bunları bana sevine· 
rek anlatmıştı. Fakat kocası Berllne 
avdet ettikten sonra elbiselerin hiç
bir atlr getirmediğini, ancak masra· 
rı kapattığını söylediler. Nihayet Ma
dam KUnenin iş adamının mUdaha
eaile bana !kl yUz mark kadar bir 
teY verdiler. Böyte şeyler tçln ben 
mesele çıkarmayı hiç sevmiyordum. 
Hem de onlarla bir senelik kontratı
mız vardı. Daha kontratın bitme~lne 

ken hatırıma geldi. Orkestranın şe- :r or ya a anmıştır. muştur. 
fıle görU~üm. Bu akşam buraya bir 
piyanist, bir kemancı, bir de şelo g!Sn 
dermelerinl söyledim. Daha erken ge. 
lemezlerdi, çUnkU saat on ikiye ka
dar Edende çalmağa mecburdurlar. 
Sizi memnun etmek istiyordum. 

- s-a ~aldın diyen ,·ar mı'? Xereden 
bulduğunu söyle, klfl... Bunu yapmazsan 
l}iiförlük uslkan geri alınır. Şimdi sualleri
me cevap ver bakalım'? YEŞiL GOL 

kıyordu. Bu bakı'' gören Carron gıue~ 
- Gördünüz ya ••• Her halde edn )11 ; 

de bir çok aylar var. • 
Doğum gecesi atölyeden eve gel· 

dıgim vakit Madam KUnenln hlzmet
ıi Maryanın yardımile on kişilik so
ğuk büfeli bir sofra hazırlamış ol
duğunu gördüm. Acaba. kimleri davet 

etmişti? 
ÇUnkU ben, yalnız bu gece Annl 

ne son günlerde ttaıyadan gelen am· 
casının oğhı Yunyayı davet etmiştim. 
Yıınya da Anni gibi sadık bir arka-

dBJftl. 
oavetıilorin en başında Madam 

KUnenin e..<iki ve ihtiyar dostu Ma· 
dam von Köpchen vardı. Bu çok se
vimli ihtiyar kadından şimdiye ko.-

d hl'" bahSetmedinı. Fakat ben o-ar 'W rd' 
nu Berlir.de herkesten çok seve ırn. 
Hiçbir zaman aramızdan eksik ol
duğunu istemezdim. Bana dalma: 

_ cÇocuğum» diye hitap eden se-

(Arkua var) 

Talebe pasoları 
hakkında 

Tatil zamanlarında 
15 Nisan mühürleri 

kabul edilecek 
Üniversitelilerin ve diğer mek· 

tep talebeler.inin ellerindek.i pa· 
solarda ıbo§ bulunan dördüncü 
imza ve mühür yerinin 15 hazi· 
randa jmZa edilmesi ica.p edip et· 
mcdiğini bir çok okuyucularımız 
sorduklarından dün bu hususta 
alakadarlardan malıimat istedik. 

Mekteplerin kapalı bulunuıu 
yüzünden bu imza keyfiyetinin 
güç olacağtnı nazarı ~jkkate alan 
alakadarlar bu imzadan earfına· 
zar etmi§lerdir. Talebeler on beş 
haziranda pasolarını .imza ettir
miyeıceklerdir. On beı nisan imza 
ve mühürü kafi görülmüştür. 

- Peki .... 
Sonra birdenbire n:ıg~tı. 

- Şimdi sormıyacağun, dedi. Öğleden 
11011ra üçte ıeı. Sakm ıeç kalma, sonra ka· 

~m. 

- Peki gelirim. 
Wllllam polis mUdllrlütilnden kendini dı· 

IJ&l'I dar attı. 

XXVlll 

ESRARLI BlR ff+\BEŞ 

Bali, Bolden'ln evine cırer prmez ilk işi, 
Boda'nın salondaki reımıloe bakmak' oldu. 

Be8lını aelı kadar gilzel değildi. Fakat bu 
re5JTiln neden bu salonun ha, k~eslnde asılı 
olduğunu öğrenemlyecek mi kU ! 

Sonra karşı dU\"arda udi olan Habef ıen
dnln re811llne baktı. Bolden kendlslne bu lkJ 
retıml meçhul bir re858milan tıatın almış ol
dufunu ııöyleınll}tl. Bu her halde doğru cleğll
dl. JIUtiusi surette yaptırılmış\ olan bu Bo
da'nın reıımlnJn yanında Jlabt>ş re8mlnln ne 
":I ,·ardı? 
Yazı m388sına doğru yaklaı:tı. ~ekmeleri 

karı,,nmıağa bSl;ila<lı. 
Bolden intizamı ı;e\ mlyen bir adamdı. 

Çekmeleri altütıttü. lş mektuplarlle hususi 
ınektuplar heıı bir arada idi. Ba1f bunları bl· 
raz tasnif etmeğe başladı. 

Bir deste makbuz )&Dında kurde .. lle bağ. 
lı bir tomar mektup buldu. 

Bunlardan birlı.lnl okurnağa başladı; 

Yazan: Roy Wikerı - 32 - Çe• · R A E. y ] n:en: euan • aman 

~------------------------------.J dlektubunuzu aldıfan zaınandanberl hep 
e;lzl dfü,ünUyorum. Evleneceğinize çok mem· 
aun oldum.ıt 

Ba1f bir an tereddüt etti. Yanlış bir hare· 
ket yaptı~ını düşündü. Öbnüıy bir adaıwn 
hwusi bayanna alt mektupları ne balda o· 
kuyordu. Fakat bu mektubu yaZBlll anla• 
mıştı. Okumaktan kendisini a&aııuyacaktı. 
Devam ettt. Kenıll kendine de: 

- Atfet beni Bolden, kötü bir adam gibi 
hattket ediyorum ama merakım her .,eye ga
lebe etti. 'Diye eıöykındl. 

Mektupta ı,u satılar yazılı idi: 
«Camaykada beraber oldutwnuz ak,,amıan 

hatırladon. Hele o akşamı.. Beraberce meh• 
tapta g1U bahçelerinde geM)·orduk. Çok ıtü· 
zel bir .gül kopardınız ,.e bana. nrdlnh:. Bu· 
nu haiırlıyor muı;unuz ! Sonra ne yaı,tını;ı '! 
Bill)'or rnu!iunuz? Ellnlzl omuzuma. koydu
nvz n~ gözlerimin içine baktınız. Eğer Nize 
mUsaade etml!J olı;ayılnn, bt-nl iiııerdlniı:. 

Şimdi buna mü aade etmediğime meın· 
nun!iUDUZ defli m1? Blrlblrimlzl gUcendlre· 
cek. kınM'Ak hiçbir şey yapmamı!J olmak ne 
iyi ~Y·· Blı: her zaman için hlrlblrimlı:e sa· 
dık olarak mukaddes bir dOtJtluk ba\·ası) i-
f;'iude ya.,ılacağız.» ' 

Raif, mektubu okuma.ta dalmı!tı. Birden· 
bire arkaeında blrilllnlo dolaşnj'lm lılasettl. 

Hemen Yerinden fırJadı. {Kal'111J1Jlda bir adam 
duruyordu. Bu adam, duvarda reerni aeıh o
lan ııue, &'enc:i ldl. Raif, hayret ,.e debl}eüe 
adama bakıyordu. Habeş, yam,.klı bir a4am 
dı, tern.il; ııytnm-.u. Her llalcle okumUIJ n 
diln)a görmtif bir geaç olduğu balinden, 
tanından belli idi. 

- Kimstnlz! Burada 1'lnlz ne! 
- Yeban<'ı defllim. İ91Dlm Carron'dur. 
- Bura)& nasıl girdiniz? Kapı kapalı l• 

dl. 
- Analıtarun nr. Siz beni tanonıyon;u

nuz galiba.. 1'"akat\ııe hakla baua bu sual· 
lerl ııoruyoraunuz ? 

- Ne hakla mı! Ben Bolden'ln arkada,ı 
'c ayni zamanda Ul!lyetnameslnl tatbike 
memur ettiği adamım. Bu apartmanm anah
tarı na11d oluyor da tılzde bulwauyor ~ 

- Bana bunu :l\flster BUden \·erml~tı. 

Kendlslle sıkı iş 'e d08tluk batlarmuz '-ar· 
dr. Camayka adasında taruşms,tık. Madem· 
ki, Bolden'ln iyi arkada.2'1 ldlnlz, IUMld olur 
da beni bllnıezelalz ! Benden size bl~ büaeet
memlıt ml idi '? 

Raif ,bil; Ha~, bir dın·arclakl re&me ba· 

dei'Ubn. GlimÜ! tak.unları flliu ~~ 
medlm. ~ 

Raif, bir an hayretle düşündü. il 4' 
Mizlerl dotruya benziyordu. l\tadenıi'1 ,.,r 
,·arda resmi, cebinde ere e,·ıo anabt•11 ,; 
dı, demek ki Bolden'in yakın bir ~ ' 
1''akat ,,u halde Bolden rebimlerl ııort~ I 
nıan neden meçhul bir retisamın UU 1~ 
ye naeılsa beğenerek eıatın aldığını ,ı;y tıi ;I 
ti~ Neden yakın bir doııtunun 'e ee,·d ı.-ı!'. 
genç klzm resmi olduğunu gidernJŞtl~ t 
Habe!fe fena muamele etnıl'} oJdul8 
zUr dllemek ihtiyacını duydu: ~ 

- Sizden şliphe. etmlyorwn. Sad~ .... 
denblre karşlltlda görUnce hayret ettJlll" ....... 
la da nl(ln buraya gelmiş olduğunUZ:11 ıai' f 
ediyorum. Bana bunu izah eder :nıl51 -1* fi#' 

- Tabll ederbn. Bolden! de bana ,-IJI" 
u enak vardı. Bunları geri aımaJlt ~ tP' 

- Memleketin kanunlarını gallbll ~ 141' 
ıntyon;unuz lUJster Carroo.. OiınliŞ b JJ~ 
mın evine ceıerek enak almnt~ .,. 
size sonra iade ederler, merak cuııc) 1:.ı 61' 

- Bu merakuıı Ndece iş eHaıun• otlfl' 
ğlldir. Bolden'in lbmalcl n int:ızaıt18aı ~ Jlt 
tunu blllrim~ Bazı hususi ınektuıııar 
yabaner ellere dfüıımısinl il.temi~ orun1·. ,,,ı' • ııl , .. ,_~· 

Raif, bu adanıın doğru soyledlA'I ~. 
den•e cidden yakın bir d08t olduA'1111~ , 
ti. Her halde Bolden'ln hosusf/tıar- 11;;>' 
cektl. Fakat kendisine sual sornıal' 
yordu. Sadece dedi ki: ~l 

(~ 
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f:!arp Vaziyeti Ekmek sıkınbsına 1 1 ~ 1 1 SiY ASi iCMAL 1 
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- ,,.. Anadolud a VATAN j 1 - . 
~-a-ÔBAR--. tedbir aJınmışbr - B.Molotof Berline 

1 <lilnıekllKvmay&uba,, Maraş, yet·ışt·ırdı.g"'·ı gidiyormu? (Bu,ı ı incide) -/- çıkarmak üzere dticr fuımar g.lb.i 
~"' h h d fi Fakat anlaıdıaımlza aöre İfıİn un te'Y'Zi ed.ileoektir. 

1 
v •z M H ZAL 4nyen111 •"". e e eri: • • ı ı y an: • • • r-:. :çinde ıbqka sebepler de v&r: Fr&nealaya celince ban\utn n 

Yirmi francala fırınının çoiu ka· ha.talara verilmeei Aalrkınd& hir 1 • •9İçre yoljle ....... bir 

~kola~ ~Y= fakat kalmıştır. On altı fırının francala mıaıkat. francalarun doktor ra· ,_iden Berline siclecelıı:mif. ~.,,_ d : 
1

k1ncw;;.;-ile panm~. geriye ya inil: dörL fırın lakırdı olmuştur. Fakat bundan p ·, r ·, n ç e r 1 s ata m 1 y o r telcrafa ıöre B. Molotof 

"""t1f beniia 600 kilometre çıkarmama.ı bir botluk yaratmış· porile aatalınası demek deiildir. Ei• bu rİYa)'et cloiru ~sa 
-....;:_· · v ~-'--ı.. l lır. Bö:-ekçilertı, aimitçilere veri- Konulan yeoıi.ne kayıt, otel ve hunun. A~ bir kıt'a ...ı-.:.....~ar. e ....-~ yo Ull çe· ·-
~ •·-"' ı--L-.~-. Bu ~•i.i len un miktarı da t;&ha it edilmiş· lokantaların francala sa tın ala· • G d hu kurmak yokmda Brenner 
~ -.q -IHPPU ~--··· tır. D,iier araftan Toprak Ofıa rnayacaklarından Ve miıl'terileri· Istanbulda, pı·rı·nç fiyatı yu·· kseıı·yor. eıı·n e möJalcabnd. ..adili IÖ)'lenen 11-!~'":..çakarm• da kmn çölleri ve C l ·· ı ·· k b ki d !L- •---..ı- a•.<!_ı ___ oldu-- Lm-~ mn ar, uç gün u ırden un ne aı.nta.yau arın an ~ret· ._.._ ~ •-- --

1.t.. t.lih•er kuvvetleri ukeri hare· vermiştir. Baıı fırıncılar bu un· tir. Bunun aaricinde her ieteyea bu pı•n•DCJ•D taCJQJ ayıklayJJl bakalım metmek cabıdir. So.yet Rmya, 
~ '-tlamaJı için, Orta,arlda lıardan bir kıamını ekmekten kit· mevcut tükeninceye kadar fran· y ba ,eldlde bir lnt'a wlauna lca· 
~ ~ ..__..erde bu· ıanabilecekleri paradan dıha cala ıalal:Mleceklerdir. npaık 1111? Bö,le Wr _.. -p· 
~ ınecb. cleiildir. Bunu yükıek fiyatlar!• börek ve simit ZalHtenuıduı bir rica M~qı sörUnce ne ıibl bir lntıbU. Ceyhaada on. okw aiWri Bay cak yeni Sovyet ........ 
~ lrads pPllllfbr. fırın-larına aatmııla.rdır. Bu yüz· Fırınlar önünde &'Örülen ıınan· vardım, bılır misiniz? Ahırı datl&• Yazan: Cemal Bardakcı aemzı 8Ulöa'•: unamni fomıilifne söre c:enp 
... ~ hulrl.nmak için IMlki kr den de bir boıluk haaıl olmu~ur. zara dolayııile za.bttamızdan ıbfr rının etctıne boylu Mıyunca uzanıp Mekı.buauu elcudam. Cıeyllua att verilebilir: Sovyet Birliji ~-
, L! B d mesele · · H Ik ••ra lb-1

• • yat.ınıt, 1·uvvet ve kudret ı-ı.ıran -..... ıır-.- v•u..• fUUUda orta okul1111 lttastlüll dlll'U· M.rw ~ ibt:1.e.fa ---ı--~ vrr tevakkuf tie,,....i .-çn· u araya eneme sı ve rlCamız var: , a muz - ~ " .... _ -- _ r-•-. llll ....... 
1

_ venae· 

~• CelMlitanka ,arümek için bir kı11m halkın .iht.iyacırıdan faz· !emeğe alışmamı~tır. Fırınlar göılerıni cenup ufuklarına ~mif, ••• aalaUıll ........,,. a1ai lllddel- mek veya bunu müınkUn olcfu-
1 - 1

- k .ted . ._, k Ik ·· ·· -...ı h-ıı- ~ı nd • -»........ va.klır, h'"'ybetll, .......... aaız '""'" ••lan . leadlrml9 oıı.aı -.em .._,,rete düfJür· a... L-..1 • L--1-... w.;.. iL 1a henüz ikna eclÜllftelnit· a ~me arııune a ı,maaı onu • ..,.8 -.ıA t~a ıgı ..... _n ,, .. - . .... - ... -..ııar 1811 .--... ·..-
""'I ... L d k 1 k tt k b iıh L ! .J _t ..J h v n 1- ,,o··rmua l'lbi oldum. Bu uı·-n '-urt· ~. dil. Çll""ll kauatlme berke.ten flf• J:-L:ı.___ -~..a... c-.. i..:... "111taaya ı.u hMefe varmak a arışınca mem c e e un sı ın· u c::. e.t wr Qı:na -ua a e ,.c~ • .. -" r ~ ne m ... ._UllllC y...,_ ... ,,_,.-
""' a__ h-L-- ı t j ..J • .ı. id U •• b" k -:..L. · L . k "l...1 ~L.lt olmU"tUr Jar, çakaJlaı•lJ '""mi Ü" yıl .w...çe na• ," "1 llfhl ortak OlAJ8AU beldealnll. 0 ..l!u 1.-...J __ -L.I - ....:L.l -1-,..__ ~ ,..,...., ~ ve ..,an· J91 o maQıgı n& e a n ı ır e • :ru~ın gU şc oue S•ı.ı :ı • .... .,, un uw,,e .__,. _..,.. .-, _ a· 
:-.a -.. Mlmak ._. _ _.._ mek aıkıntıaı yuatılmıııtır. Halbuki her hnn önünde bir ve· eıl kahramanca dövtlftuttınU, cnl&r1 • Mllrlan yaıaa yirmi b9' Mliellk nte· vuc. flimu bir a..We kUıllaia 

~~ lbec:b':;uetindecl;~ -.:'T.i Bu vaziyetin \>ugün önü ahn· ya oana faıla za.bıta memuru kuvvetli yenceltrile nuıl teclitinl h., nuarıyet hayatında, buluaduta kua çalıpcak, ak.,.,.. köpriiyi p· 
T ,. bıliria . .su duit&nl ıav .. rn tzl•i bu· ve "1Jtyetıerde büyök kli~llk bllıe >"" • 1 __ _. L-- _ ..._ "--~. ı--=• ...... yi mış olacaktır. Bir defa -'·met;e vardır. u_ 11·1 •ıraya dailmeöe ve ~..... ilk çmceye .-ıar IU "7a uw mr ·--·~· ••-· °' • ~ • gUn. de h•men h•" evin k ... 111n .. a. ima ınektıep kıumQf , .e ,,. ... çec • ---..1.-ı.:...Lı..&_ bu'---1-- la ... ....lıWine • .-.. ........ ., .. - - .. -~-'- ~-. . '""C. oWu.n. ................ mahew unu, açıkıQzlük edip birbirhıin hakkına ve ~ırıuına ~ncere ve duvarlarıncl& sörWmtkte. ı.rıaın ..U. ve terbqell ıtM .a.t ve aiiz iKil•inia konpetiııade ~ 

!lio ...... ~ ~~~ ;;1,!:i.~ :z:ı~ııı'~:.:ı!!""'.:'ira!:: ~~;:n;:.a'ı:::~,>·1ır.:;~:tu ;.~Ü: '"~"'"'" <Gorıum•ı ... ,...., 11&· ::._ ~.;::::.:=--~ ID..;s ~~ 5:'": 
' -- _. lacaktır. Fakat diğer tara.ftan de ~rrctler .şayıaız ekmek alıyor. raf, Anadolu Hitit impvatorıutu vt •YP tafmmt btr adamdır. Bil • tüne bir .--ı.. sdsf.. _._ 
~·~ hueki&a Mtla•ı ve halk bu yüzden aıkılmuın diye tıkatşııl-.r. kadınlar, çocuklar onun ardından Hatay devtetı yıkıı. !tarla. lllJUetln irfan ""·tyetıt.ı ~- 1 - ,_ 'ifa 
~~r de kazammttll'i h - '--L · d O ~ lterlla--' bil' Mliee IDlıktan.. 90fra etrat.cl.aıi mi-:.-• .._........._ ı-:a.- adMana i tiya.ç .U-e.tın c un tevzi edile· yok yere eıiliyor. ilnyanın her dıkt.&n :;;onra Aturiltrin, İranlıların.. Mlc.IYe IÜlfaD -· • aafirler ........ıa k...,,.kt

11
• 

~. C.1..-~-,-~•t ... -~..::.L et· cek ve bir taraftan yaz, d.iğer ı.· yerinde ısıraya hürmet etmek va- Makedonyalı ve Romalıların Arapl11 NMfl lcöçtHs 1örınek ~-eya ll9fDk dtl· M...ı. ba vuiy«i mümkiia ol· 
~ _____. ...... - raftan ibir kısım halkın Anadolu tanda§l.k terbiyesinin en miihim nn tecavüz ve iıılilllarına ulfadı t""9Mk fikri ba&lr ve hayalbtclea da- d L-.JI__ f 
5_:;.~ ol'::~ Bud

0
,!Utut:. kıyı.ına 1eç11Mai münaeebetile bir kıırrnıdır. Memleketimizde bu Varlığı, hUrrlyetipl korumak ut hl Pftllleı:. Ben, Jwektd>ID kara,.. .::-. ";" ic~• ~ 

~ ~ı- •·- ihtiyaçl.arın yer d~ittirdiji de itlyadın kurulması için zabıtamız· runda. bu müstevlilerle ıayıııız vı dtu'uaaa )'Od""'9 muaQIM bulua- d 
~ a._dev._ e&tneai Hldenebi· wözörıünde tutulaça~tır. dan c.iıddt ve deyamlı himmet kanır d6vUfler\yaptı. Nihayet on bl· ................ denlerta çop.aa C.ey· il'. 

~ ~ İçin de Lilt1a ve Su· Francala &rınlarına da ekm9k bel.! ;.., rincl as-ırda Orta A•yadan l'eler•lt ilanlı senf~r taratnıclaa o~ .EiW' 8. MoloW'- &.liae f ;.,. 1.ö1..-.1_..::_...1en ~ı...-; L---L.-&c .,. er.... ... ..... _~ _.._.__. ~ kwlıe ..... '- -•· 
~ -· --' F Anadoluya yayıııırak ırktaşlarile t&· d•• - .. a,tam. sız de "• ~.- -

~ L-.1 'Y~~~-:!.~i~~: ırınlara bütün ihtiyaçları karşı- ze hayat ve kuvvet buldu. !elçakller ""lcatMd ve teyit edlJGiidli ... Dek- ~..a.~ = ~-~ ....... _ .. _ -~! 
t... ... ~ - - haııedanı ıöndUkten aonra COUlk... tor1trt• veterhıerlerln :ve dlfer ....._ ~ ~ • - f ~1c1 ... · • A'---,,. c:..:.. L-...L.!-- ı k kt d ld --Lilde bit--"Wine .. t • ı ~ •....... __.~... ı:.. • ..:.::...-~ ayaca mi ar a un veri i dir) devletinin sınırlan içlndo kal• rın ltlnunet \"e teılaörlddan f8plte ~~. --

--- .-v- ~- dr. On "l•·ncı' .. -ır iptlda11nda, Ya. )'ok "'- takdir wı ı.klrth'e dePr bir -'t.::::: .............. çml..-1 Dün, Toprak Ofiı.i cbirelinde ıin bir gilnlük iht~tcı 3ZOO çu· vuz Sel~ wdevr;de, Olrnanlı ülk•i· llarofttttr. Fakat blllntats "'· '* Avu111.da hir ~ • 
........_ ~ "-- aınfhk da Belediye Reia muavini Lıltli Ak· va! un olduiuna &öre verilen bu ne katıldı. Maraş, Yavuırun v. Ka· kolsut• tld karpu aıpn... Her ltl· "''" iP ' ' 1 • 1 _. 
~~. İnsilialer lr.kı Wnmni· soyun lbaskanlı•ı altında Beledi· nunlnln 'büyllk zaferlerlndo ftl'efll rıyor. Bu tefebltlli blru yük&ek olaa 11ttn •lllf N&ttt1de kenıll Nmll, .... mi m DER•• ... i.111 "- ta• ~ 4lbnİI ...... ela 5-iyeyi ye ,i•'-tı··t.· T,.,,.•r .. lc OfM.;, ve ı· s· miktar ifti &i!nlük ih_!iyoçı kar§ılı- hlıısesi bulunan Şehtu'"ar otlu Ali cenk ... hıln daha acıklı bir tarafı •alt 1~ meşpl ohlut- aıot•... ı.. " ••" 1 • ıhma lra• ~ .... ~ .nlk '"" -- - ... • .... yıcaktır.. "8 eterem 9lbd iM' .._ ._. 'ha ... ta ı hu ...... ~ tan\,ul Emniyet miklür vekili .ile Dün. deiirmenlorae yapılan Bey gibi mert ve astı! kahramanlar v..-: Fabrikanm kurutma kısmı~blr btduu m·• _._ 
~ ...... ........_ INınetli IMr diıiıer - 1.e.'-alı ••tlardan m'u'te•ek• yeU~tırm~tir. Bu«Un de, yurdumu· tUrlll ifleUlımivornıut. Bu yU&den slfelerl, lflerl "'-*köylere ftlJ& ..._ - 4191;41 I ' • .... Wr 
~ ...a...d.lar. Şimdilik ,, ~ - " tetkiklerde, bütün tehir deiir zun cenup kapılarının )'llmaz. Y .. ç•IUkler, eskide~ oldu""• ııbl yine d19ına Jldlnce denlerl Mı....,._.,. ...ı netİıDeei oa'lall-. 

...,._ .a. ı___ kil lbir toplantı yapılmı!!tır. L ·ı l 1 ki r ... .a. - a... A ._ ... ~~ bir fl'WI& -~ - menler.iNn 'Ql lf.sı a ça ııtı ar· nilmez: bekcıleri araaında bulunma.le· tarlalarda. kurutuluyır. Bu kurutma Sonra muelllmlerilldBba her "9 ~. _....,..... m• 
~~ ..._, mı'ıtnıhr. Fa· Bu loplanttda, Mlkın ekmek ~öriı'hnU,tür. tadır. , eanasında yafmur yafıvertrse mıh· RMllt.eptııld YMilelerl aoaa en.. eıJ· tla bir ....,. .... J"•r••• 
41.:._-.._. Fiiırtine deiru bir ihtiyaçlarını kı~ılamak maksa• Dünkü toplantıdil yüzde eli: Biri birinden derelerle ayrılı o bent. ııulU çUrUttlyor, reqini kaybediyor, lerlM ~ ;ya1nat ..,.. kttd.lu 111 •ileti lwa..,...... ...... 
~ ~ 4a ,_.it olabilir. dile goçenlerde kapatııan fr.ınca· beş bui•ayı yiizde otuz arpa ve l~r Uzerıne kurulmµı, olan Marq, o· ve çiftçiler "• on binlerce~ lira za· n9" l'ldtp tetkik ve tıeteUl:ılll&Na chn - •ıittir. F..jıer lnalle 
~ ,C ... ıaHm sePdi) ni la fırınlarile ekmek yapab:lecek ·· d ı.. :d k tuz bin nUfuehı, havası gUsel, ıuyu rar (örüyor. SUmerbank"m bu derde .... Amıri'mm L--&...- ~-L-
ııı..._- "•kuvvede mevzilenen Al· \'a••t,.ları bulunan böret.-i ve si- yuz c on oeş çav: ar unu arııtı· bol bir 111ehird1r. Sudap iıtihaal olu· bir aıı evv.ı bir çare bulmasını Lt- buJuMIWlan, 11tal6matlamu, .....-.. ır.....,.. ._.. ........ 
~il-.• L.._ı.._ ---M.:-...t- ••... "" rılma.k iU"etile yeni ıbir ekmek bll-'""""lal -•......_en ~--- ı..n bir takl lı ... ! k iti9' ~ •---· .-- mi~i fırınları ve diier ekmekçi • nan elektrikle aydınlatıhyor. Suyu ınenni ediyorlar. _ .. _ • ._.,...,...r ---· 
ı-. ı...ı ~UMID Mt dsclulv· fırınlarının faaliyete ıeçirilmelerj c;e!l"isi meydana getirilmcei dü· da. Pınarbaşı denilen mtıl<klden demir Bılıtll, tecrübeli ve deferll bir l· Mellellı. )'eti ....... ...._ _... B. R• : ell"i ~ ,.. A • 
~ edemeyiz; Tobruk ka· muvafık görülmüş ve bu fırınlan 11ünülmü§ ve lbu tip ekmeğın ya· borularla gollyor. Şehrin imar pltnı da.re Amiri olan Vali .. Y Salim Öl• m.lllmleN nsawı oilmJaJ bir Dlfık· ......._ da baa••de lrat'J 
~ ıa,tl icin bir ~---i dün 8 hin çuval den fazla elemek· kında çıkarılmlşı mQn.-ip görül· yapt.ırılml\ltır. S.lediyenın yıllık ge- demirin aldıtı tedbirler ııayeelnde bu f,ep~tı ı.na ,.....,.,.... .......,._... b&wl.r ~ w.•m Mi ri-
bı~ ;ııın=··tt;:"...J!!-:!=~ Hk un t.e.vzi cıülmi§tir. Şehrimi· mıi~t\i.r. llrl 85 bin liradır. HUk1lroetçe tayin yıl da burada çelUk ekimi vaktinde ~ ,_.. ...,_ ~ plrına A ....... 
~ _.....,... olunan beledi~Teiai Bay Ali t7ıvt tamanalanabUmif, çiftçiler çok ıevi· 'Pi~ ••itiraf · 
~; f.lr.at Tollnıık lim mm Yet.iten bu s•llrln verdifl Jmlt&n nta- niywlanlı. ~Yl ~ M• .._.... iıliaıNıL ıı•1lıellılll ~ lat'a .... kıa .. t ı••••ı 
~ Ye Aı..- J.na kuv- 1 a şe mu·· d uil r 1 e r·ı, ,. aş e he yet 1 er., betinde febrln ımarına Çalıfnlakt&• man, ambarlarını t&Vanlann& 'kadar lladrwm a1J9-IDJ hlll°Hi e,te.. •Wsiitiaa pftp bir tclPJ ..... 
'~ lllü,iiı klm1ile 5-iJe dır. çeltik çuvaUarile dolu gördüm. Bun· ınek IÜMll nnılırf B.....a .,...._. ~ 
~ ~ ........ mdan .on· Bir zamanlar Marqta saraçlık çtık ların sahipleri mallannı satamadık· Siz Jte denentz ~· .._ _,. Londra aefirinia v..-..•a lair 
\~hareket ı.tlayebilir. Faz caa.ı ı bıclde) /-/ milli rmüdaf~a ihtiyaçları ıbakı· ilerde bi~'aanat ııniş. Aşiretlerin da- !arından sıkmtıya dUftllklerinden şi· Lıcilis iiltimatomu ~ 
........ ~ A.hnanlann itine yerlerde Mıntaka iktıaat müdürü, mından Ticaret Vekaletince lü· ğılnıa.sı ve (\aha başka tUrlU sebepler klyet: ediyorlardı. Halbuki İstanbul· bir tecn.Ule W1'••-•ldalda ~· cey 
L.~; IÜla -~~- brplana· yUzUnden Çukurovada atların or· da d& pirinç fiyaUan durmadan yilk· haaldamt _... -- '119 ... , elwı in= ı k l'içtir. ~ al
,. ~. L.:.:...:!I~~- ~----" ıöre· bu müdürlüklerin bulunmadığı ~um göetcrileeek her türlü ted· tadan kaYbolmuı Uzerine bu sanat seliyor. Akıl ermez bir 1,... ~ ol..,_. mı ı a-. 7--'i ~ iltdiii yol• 

-7- .._.,....,_ merkezlerde de Ziraat müdürleri biı-Leri almaya ve verilecek ~!eri 
k..:::"· heyete d.bil olaca.klarclır. ~rmeye, vilayet ihtiyaçlarını ta inkıraza u!ramış. Bunurıla beraber Cemal BABDAKÇI C.B. ela lıilrlılle ilerli)roe. • ....... 

!\ -~.: ~p hedefleri kolay· iaşe heyeti azası ou vazifeleri· gözönüıNie lbuluMiurarak lüzu· buıün altmı, liraya bir takım eter •-l!!!l!lm!!l!!!ll!!!!!l!~IBll!ll!llll!!!!!!!!!!!!l!l!S!.-•••~--l!!!!!!!!!!ll!!l•lfl!ll!l!l!!!m!!!!!!l!I!' ı,.. ~ ........... iti~ 
~~&.; _.... t.irbir· nj u\i vazifelerinin esa.ıı hir cüzü mul\da re· sen tevu.ül edecekleri yapılmakta/ ve beğenilmekte oldutu- C o U ... r a f ya K o·n O r e s ı· - ....... ~ Çok 'lrhw. Bm.i üze· olarak ıgÖrecelclerdir. V&lenin in· tedblrleı:le yiyecek, içecek, giye· nu temln ediyorlar. Ordu hayv'-llla-
4' ~- b.rekit bir mey· hası ve Ticaret Vekaletin.in taa· cek Ye yakaçak ımaC!dclerden rına eğer yaptıran mUteahhitlerln ------------• 
~ ......... et..ini ka,IMıclerek vibile heyet azasından Fiyat Mü· mahalliR ihtiyaçlarını bir zaman Mara.ş saraçlarına da hiı;~e ayırma· 
~ ~ dlll'ti.........,..; rakabe komisyonu lbüro ~fi ve- için kar§lleyahilecek miktarda vi- lan bu sanatı diriltecek ıre yUzlerce 
~~ u çok )'Akla· ya Oda ba,k~ iqe hey~nin liyet iç.inde her türlü tehlikeye a1leye geçim vapıtaşı temin edllnıl~ 

nutklle açılacaktır. 

l~ .___ L-...J.J:1• ...1-, -i -LL- - olacaktır. 
-.. - - ,, __ umumi kati.pliii vaz;ifeaini tı&e· karşı mmwiU; yerlerde elde hu· 

&.!_ :abeclefw umeairuacla• mubtW.ıaç cektir. Kazal~ı-.da kay~amlann lunduttmaya. dfNlet ile idclihar ?-fara., bağlarında yirmi ~ş ot.uı 

Ankara, 5 (Telefonla) - Cograf· 
ya kônrreei yarın (buiUn> Türk 
Dil ve Ooıratya faldllteıinde, Maa
rif Vekili Huan Ali YUcel'ln bir 

Xoncreye ifUri1c edecet elem mu
rahhaatar tamamen şellrimiae ceı

mlflerdir. 

l lJ L•A C:A 

"111' - • çeflt neOs Uıüm yetiflyor. Cjvar daj riy~tinde Malrnüdürü, ziraat edilecek maddelerin hüanü mu· 
lııı...' • Bu :.."L-...:la A L--... larda milyonlarca zeytin, fıatık, ba· 
~.. 1 .. ,_. ~ muallimi, ziraat muellimi bulun· ha.f.Z&111na, taıhcüde tlbi mevad· 

• t.L _ _ ;.ı.:..ı:~ ~-~L d~ af~ları &fi ve tımar bekliyor. -.,...._ ....--.• 7-.-- mayan yerlerde valinin tayin dın en U)'VUn şekilde ihtiyaç aa· l ..,, 
taUft111ıa cı...... edecek· - arştJn en mühim ı.,..tr k•ynqı 

.._ ~:ı...._ -: -··-- Bu ara· edeceği diğer bir mual!Aın w hiplerme tevziine, :ileride fevka· çeltikUr. Her yıl 20 bin dönüm çel-
,. ~ .,._ ,-- -evcut olan yerlerde de Ticaret l&ıde hallerde yanılacak tevziat altı il 

• ı:.. __ • u..- A'--- - ...... ••• - .,... tik ekUlyor ve Uçtorı m yon kt· 
"- ~ ""tlJ1K .._. _,,____ Oduı baıkitibi ve F~t Mür•a· için timdiden gerekli tedbirler al· y 

Askeri kabahatler hakkında 
tefsir talebi 

t.~ 1._ • _. • :-1..: •• ıı: _...J-L!I.:-• Joya kadar mahlul alın~r. aınıı ".a.... ~ .....,.. ~ be kontrolörün<icn, nahiyeler.de maya her türlü m.thalli .iage ihti· ·n ö b'" · · ı l" 
Ankara, IS CTelefortla) - MllU lerf vutyett tetkik etmifler ve u

kerl cema kaaununckki saralu~te bi· 
n .. n utıtre mahal olm&dılıaa itti· 
t~ karar '9ertnlfltrdir. 

t..~. L_ ~-.... ve L- de pı nç ş yle oyle bır mı yon ıra r•· 
.~ ...._.. ,,_,...,.7 r.- _.. müdürlerin r.İıya-setin<le merkez yaçlaruu leartı1-naya memur edjl tırlyor demektir. Marqtıı. bir de çel-
~ ı.._ ~ ayni ~ ulce- köy muhtarı ve merkez muallimi rn~lerclir. tik fabrikası vardır. CUmhurtyetin 
~.._elcit Mklm.....,s; Almanya ve muatlim bulunımayan yerle..de Jqe heyetleri !bu .itleri 'IÖrür tık kurdutu fabrika imlf. Mıı.klneler, 
tL ~ecek hedef .:-..ljki bal- valinin tayin eaeceii blf çiftç.iclen ken maıha.lü ,belediyelerle ifbirli· Sanayi ve Ernllk "Bankasının 9%4 yı-

Müdafaa Vekiletl, ukert kabahat· 
lerden d6layı, aıkerl mallkemelerce 
kıaa ~apia cesuma mahkQm edl· 
len, fakat cezanın çektirUmeeıne va
ldt kalmadan terhis edilen erata bu 
caaıarmın çektirilmMi lizım ıeıtp 
rtlmlyecell huauaund& terec!atlt b&
ııl oldutundan bahWle kutunun bu 
maddesinin tefsirini BUyWt Millet 
Mecllılnden iel.mlflir. 

~tıs..:; ,.._ mürekkep ola.rak kaza. ve nahiYc ii yapacaJdırdır. lında gönderditi blr heyet 'tar.ıın· 
•e Shentir. iaşe heyetleri kurulao.k ve bu ~ müdüdöklerinin rm.aıları, dan Almanyıdao satın almmıf. Fa.-

t_.. heyetler bailı lbulunduklan vali· 9&lı§m9.lan İçin lüzumlu bina lfr kat makineleri yerll yerine koyup, 
°"İ"'e h • h b nin göreceij lüzum uzerine hare· raeı, mefruqt, harcirah ve saire frıbrpu~yı işler bir lıale getirebilmek 

lıtanbul Valiıi 

"'Gd ususı mu •se e kete g~klerdir. için T~et Vekil.ti emrine 120 için iki sene uğratmak)Amm gelmı,. 
~rij Edirneden •yr~ldı Viliyet iate heyetleri helk ve 1,in lira verihniftir. Pirincleri yüde 5 • 16 nilbetinde Ju. MUU Xtldata& Yt Adliye encllrllen· 

vallal ve beledtye retat Dr. ~Kır
dar bu ıahah '9hrtmtae celmlf ve 
Dahlllye Vekll~I ile tem .. lanM 
baflam'9tır. 

V~ n.c (Hususi) - Ziraat 
~":"''ti Kombinalar Muhuebe· 

~ t&y.in eclikliiini WUcli· 
' ~si Muha-Oe müclürü· 
~~ullah Onur Umumi Mü· 
'' it>.~ ve Vilayet, A-dliye rüesa 
~~rlarına voda umit ve 
~en ayrılmıttır. 

t..._ ,...._rli hizrnetk•ile 1'4ındieini 
~de aevdinnif olan ar 
~iZ ibir çok doetlan tara-

11 "hrlanmıttır. .. _______ . .,._ __ 
"it "' •• 
\ \itekeit askeri doktoru· 
~ ll'\etbaamız makinistle-

c."' &eme +eıekkür etti 
~ın~ m•kiniatlerinden 
~~ btıll<f.n ilLi sece evvel Ca • 
~ ~ .içinde Ju)'lmetü evrak 
~ \ıir "Çanta. oııimuf Ve OU" 

\~ine bizzat ıötürerek tea· 
~"<Q~. 
~il ~nın ealUbi mütekait 
t~ ~0lr.torlarci&n H. S. Özhe· 
~il •ldıipnız; 'bir mektupta 
\... ~ teıckkıir edilmekte 'Y'e ıa· 
""' Y•zılmaaı rica. olunmak· 

( 

Ben o gUn hast&haneml a.çm1', b8f fakir 
kadını beyaz yataklara yatırmıt. onları ls· 
lan'buldan ıetlrtUtim doktorun ve hasta 
bakıcıların elleri arasına tevdi etmiftiın. 

o gün, geç vakte kadar, şehrin tanınmış 

ldmaeleri kartımdan birer birer ceçın)l, beni 
tebrik etmifler, bana muvatfaklyeUer te· 
rnenni etm1'lerdi. Meıuttwn. 4'rtık kendimi 
bUtUn UzUntWerden UHk sanıyordum. Bu· 
nun için uzaklarda olan yegine doatumu h ... 
brladun ve koııdiml ona hatırlatmak iste· 
d1Jn. 

f 11an: Mueneı Tahtin BERKAND 
~ımdıhk lıtanbula dönmlyece4ım. Daha U• mek gtifatlrnU iftiharla, ıururla kabarüyor. 
zun, uıun ııtneler buredayun. Botaııçinl ıa· sen o enerjik b&baıun kUll oldutwıu ilsbat 
kin ve nıllattrüı c~erle göreblleeetim ,une ettin. Stn haJ&t 11.,....,.c1a uUmedl.n, lrüe. 
kadar burada kalaca&un. :ni, kııwetbü. ıençıtk kudretini bir araya 

O gece bqmu yaatıta koydutum Z4man 
rahat bir uykuya d&lacatmu ıunuyc:ırdum. 

F4)f'ltıea x.:ıı.au topl4Dd1n, .Artık ıenln için tızWıneın: Sen 
tetanbul, Şubat 1139 muvattak olaeak sQçlUlclwl :veneoek u.lar 

Öyle olmadı. Oöaltrim açık, auUerce karan. K~bb, 
Jıklara baktm. lçımde hırçınl .. an, k&nml"'1 • ?4ttktq\Nn beni cck mUteesalr ettı. Ben, 11e 
bir kO,. vardı. ~eli, kayıtslJ. lvare bir çocukluk geçirmit-

Fakat ben, o k()feyi kapatacaftm Ferit tim. Ben rençlijimin bUtUn zevklerini tat· 
Bey. Karanııtın ve yalrwıııtm benim kuv. mıştnıı. Ben saadetten, ret&h ve rahattan 
vet ve ceaaretlml sarımaaına mlnl olacafım. .ı,nnarm" bir adamdım. Ömrümde bir tek 
Nitekim bir hattadanberi hastahanede o ka· defa, bUyllk annemi kaybettl!lm gUn ağla
dar çok çalışıyorum ki, artık yatatıma yat· mı,ve bunu erkeklik rururuma yedlremlye
tığnn zaman göz 'kapaklarırµ btll ihtiyar rek Mkelenmlttlm. Halbuki ııenin yazını O• 

kapa111yor ve delikaia bjr uyku tte sabahı kurken, hiç utanmadan göılerim y~ardı. 

buluyonım. Kalbim saadetle, sevinçle, acıyla, ıstırapla 
Bu uzun mektubu okuduktan sonra, artık doldu. 

benden fiktyet edemiyectkılnlz değil mi? Si. Mesuttum. ~ Koskocaman dUnyada senin 
ze Gülhane parkında eliml uzatınıf, kalbim· yalnız beni h&tarladıl'Jnı d\lııUnmek beni, goz. 
den ıelen en sıcak hiıle size doatlufumu !erime y~ ıetirecek kadar kuvvetli bir he· 
vermlttlm. Bunı: ıerı almadıfnnı ve almı· yecanla seviıtdlrmişU. 
yacağnnı isbat ediyorum. Aramıad& ıizli bir l!edbahttım. Aramııdakl derin uçurumq 
96y kalmadı işte. Bütün hayatımı önünüze bir hamlede qıp sana koşamadıtım için a-
.. rdim. Artık rahat nefes alabıllrim. cıyla, uıtırapla kıvranıyordum. 

lşlerinııden ara bulursanız sız: de bazı ba· Küçük vllcudUnden umulmıyscak kadar. 
zı küçük dostunuzu arar DUŞI11lZ? !f4Yır ?, ı:eaur bir çocuıuıun sen Kezb~. :aunu dilfUn 

.utmlcir. v. mitin bir klldıa•n. S.i tebrik 
ederim :vavrum. 

Fakat Keıban, mademlll lt&n& cloat elJftl 
uzatacak, bana. iUm&t: edtcektiıı, neden da· 
ha evvel bana ıelmedin? Nedeni ban& o müt 
hif celıenntm hayatuu y-.attm? Selclz ay 
beni hELbersiz bır&lctın? Tuarladıtın o bU· 
yUk ve hayırlı işte sana yardım etmek şeref 
ve -..deUni niçin bend.-ı eatrıecün? 

S~nl görUyorum. Beyu hutah&nenln be. 
yaıı yastıkları araıınd&, beyaz 'bir melek &i• 
bi dol&flyorsun. Haat&larm una bakarken, 
hayatı sevmeınelerln• lmkb olur mu? Yal· 
niz ıenin röZlerıııın bakıfı, mtlffik dudakla· 
rının kıpırd•yıfı, tatlı ••inin mua~ili bir 
hastayı canlandırm..,a klti gelir. 

Ne inaant bir if &lrdtln Keıban! Senin ye· 
rinde b~ka\ bir kadının bu pır&yı nalll ilrat 
edecelfnl taaavvur etmek, onlar namma be
nim yUztlmü kııartıyor. 

lltanbqlcla lken ı~e Ul1lll usun kon~ 

m&k Dlı9ip olmurortu. 8-a lJUllrkeo; ve 
ıenclen plen cevlplan okıarken btribtrimiae 
dQa gole ,_,.m.l~ 'bJrtlııirilnis daha 
iyi tanıyacafınn11 ıanıyoruaı we bu ümit, 
ban& HDdtn ~l& ~k lulvvotiai ve
riyer. 

&en U.t,ı11ıa mefl'Ul oluıat• 'bq!ıyalı, 
lten ıntlltllml daha ook ~ Kaban. 
l'ılektubunu aldrktu ıaonra. hutahantıde ko
vufları dolafırkon hfr 7atak önUnte daha 
ıÇOk d~. Bete k-....fve çoo1tklar, 
beal Jw --Un ~k aıüHer ediJW, On· 
larla Milin Mltalann aruaı4& bir ;y&kmlrk 
aeMr' libl oluyorum. 'Mutlak& oalann da. 
burllarmkl gibi, yorsun )'11zlert. n4M'lt alleri 
var. Mutlaka onlann da 1ıualar l'tbl 1'8cut-
lan Çaltfm&kl&n Y~ıt. kalpleri bQn. 

tüden ealbyıft. Onlar da ~nlar glı.I yattık· 

lan Y~• evıertaı, ~Jkcealanıu dQ 

.,onuyorlar, bir an evvel vazifeleri 'bqına 

kotJU&k için ınaddl ıstıraplarını ıınutnıata, 
onu lıtihfatla kartrıam.,_ ç~Jar. 

Kubu. Wbtle yanyana ~k M llQ. 

yUk blı- ..adet olurdu! lCekbJbmı ltufiibda 

nni uıuı.r açtı. bende ~ak-- .-..ı tm 
ktDlla emeli• a7andırdı. JDtNfllnda P&l'Uı· 
nı *>kaP atan fUDU'lk Jmlara. bütün &il· 
.nlhıtı eflence araınakla PGinn kadınlara lıa· 
kark~l-.l Jatna•tı• dQflbttl)ıorum. 

Şimdi leıtln yanında çaıı,&n doktortan da 

kul~. 

8olüa uta: 1 - Bir gıda 1Dld· 
ehli; Yama. 2 - Romanyaıun Eftü 

alaalilirıdeıı; Bot arul. 3 - Yumruk:· 

Bir JIMYV&. ' - Bir Metle inceltme 
:ve düzeltme. 5 - Sayma. 1 - Bfto 
httkt!mdarlık ; Bir nota. T - Ayak; 
Satına. 8 - Amerika kıtuıacla bir 
memleket; Zeybek.,_. t - Döfek 
10 - Agık; Sanat; 11 - Çtdhalarm 

tputl aanp attıkları llet; Şey. 

Y-..... .....,_ı 1 - lhlnlauf 

et: Keder. 2 - Bijy9k. 3 - Madeni 
bardak; Bir uıvuınuz. 4 - Bir 111 
.iatüne &ima; Dolayı. 5 - Stvbutl, 
6 - Uak ifant.i; latınat etUnnM. 
1 - Kavea: cart oUıa. ı - Bir ıım 
y.,uıtk: Bir ...... t - Sı!ııtv'ı: Bir .. 
cl&tıa 1maltılm1'r. ıe - 'Mu.et; ., 
nebat. 11 - Mehtapta olunılftıalc O• 

sere tıetU kapalı, et:ratı açıtt çardak; 

Nota. 
DtlNKO BUUIACUIN HALLI 

8oldM ..P: l - Tanlo: •••• 
% - Oğul; Re. 3 - Kalla""l ' -
SQa; 11. 15 - Tepelemelc. 1 - J!a; ll:r: 
Gark. 'I - Sepet; Kare. 1 - Y ... 

hane. ı - A.la! eeır: u.. 10 - De; 
Slkı. 11 - tnıa: Ak; lıtE. 

YUardaa aNJ1a: 1 - Toına.tta; 

Adi. 2 - A.l&i 11.ıtltr. 3 - Nub. 

' - O!Ue; lly; SL 5 - ı.nı-..... &
Olker; ZeJrA. 7 - Km~ ı .... IC*' 
ı.pıı. 9 - Karaltı. 10 - Jlk; 111 

-. U - Keklik, llllJc. 
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'' APTAL UŞAK,, 
Yazan : Mabmat Attila A 11lUT 

(Dünkü nüshadan devam) 1 zıyeti nazarı dikkatlmi celbettf. Mut 
Çocuk kırk gUnlUk olunca önUne ta.sıl odadan dışarı çıkmak istiyordu 

bıı kese para konumıuş. Bu paranın yüzde bır ihtımal ile bir acaba de
içenıne de beş paradan lıraya kadar dlm. Ve DUküşanın çamaşır bohçası
muhtelıf bozuklukta pua dolduru- nı getırtUm. Çama.şırlan &ilkerken 
lurmuş. Çocuk elini bu torba.ya sokar bizim sarılardan 'birisi tıngır deyip 
mini mıni avucuna ne kıstırırsa a- yere düşmez mi? Hayretten, hiddet
lırmış. Eğer aldığı para bUyük pıı.- ten gözlerim falta.şı gibi bUyüdU. E
ra olursaymış. O çocuğun da bahtı lımclekı ince sopa ile kaba etlerıne 
gür talihl açık ve istikbali paralı şöyle bır dokundum. 
pullu olurmuş. Vakıt ne Ue geçer. Bu _ Oh beyclğım. Diyeceğim ~-
dete bız de heveslendık. Kırk ellı ciğım diye yeJvarmağa başladı. Ve 

1 ra kadar sarı altınım vardı. Bu şu müth1' itirafı kendine mahsus 
dUnyalıkları yatak odamda sandığın tabU bir jestle hıç bir tel!ı..şa dUşme
ıçınde saklıyordum. Sandığın bır a-, den gezmeden, eğlenmeden, yemeden 
nahtan Perlhanda biri de bende idı. ıçmeden bahseder :gıbi anlattı. 

- Haydi Perihan dedim. Git ba.· . 
Bır gUn hanımın odasınqa sandı-

kahm bırım kırmızı keseyi gebr. 
Bır yandan da kesenin ıçine atmak 
içın cebımdeki ufak paraları ayırı
yordum. 

Bıraz sonra Perihan •tıya indL 
Beti benzı kUl gıbi olmuştu. 

- Ne o hayır ola. Hasta mısın 
Perihan kaynanamla baldızım da o
dada idıler. 

- Sacıt biraz gelsene. 
Benı aofaya çağırdı. Seei titriyor

du. 
- Kuzum Sacıt IJ&ka ya.pma. 
- Ne fakası Perıhan. Anlamadım. 
Avuçları ıçenıinde tuttuğu keaeyi 

uzattı. 

- lçersinde Oç lira kalmış Saclt. 
Ayni IJ&Şkmhğı bu defa ben geçir
dim 

- Sandıl'a döldllmtlş otRtasın Pe. 
nhan. 

- Hayır yok. B6Uht aendıtI alt· 
Ust ettim. 

ğa bir şey koyuyordum. GözUme kır
mızı bir şey ilişti. Bunun gıbl cici 
,,eyleri köyde fesimizın kenarına ta
kıyorduk. Aldım !smaUe gotürdUm. 

- Kız bunlardan çok var mı dedi. 
Ben de bir torba dedim. Ondan son
ra her gün İsmail benden bunlardan 
istedi. İki akşam da gelip benim ya
nmıda yat:t.L 

- Kız bunlann hepsini ala.
hm da koye kaçıp evtenelım dedi. 
Sonra daha dedi ki sen bana çaput 
(paçavra) getır ben onları gaza bu
lar evin altma korum. Bir gece bun 
tarı tutuştururuz l'N yanar sandık da 
yanar bunları bizim aldığımızı öğren 
mezler hemi dedl. 

Bu haber tlzerine itaynanam keke,. 
lemfıie, Perihan ağlamağa baldızım 
da haykmp bağırmağa başladı. Me· 
ğer bize müthiş bir süikast tuzağı 
htı.znianmış. Elime kalın bir sopa a.l
dmı. Ve çoktan uyuyan İsmallin ba· 
fına Ezrail gibl dlklldım. Usta bir 
polis hafıyeai gibi uyku sersemliğin
den lırtifade ettim. !tiratta o Dllkfi· 
şa.dan aşağı kalmadı. HAll yüzüme 
pis pis aıntara.k bakıyordu. Evın al
tmdaJd kömürltlkten ve merdiven 
altından gazlı paçavralan birer birer 
çıkarttık. Hani bu mUthiş facia ola
bilseydi hiç birimizin kurtulmuına 

imkAn yoktu. Çünkü evin dört tarafı 
birden &te.11 almak için ha.zırlanmış
tı. Geceyi zor sabah ettik. Sl5yleme
ğe hacet yok ki bizim küçllk DılkUf& 
da 1smallin çoktan hanımı olmu11tu. 

Meclıııte bulunanlar hayretlerini 
gısllyemediler. 

- 8aclt tıenin ldk6yıen bizbukller
den baskın ÇJkt:r. 

Birisi ilave etti: 
- En aptalları bunlar.. Allah a

VATAN 

( ASKERİ DENiZCiLiK ) 
Girit' den sonra 

İngiltere mazide bütün harplerde kullandığı 
tabiyeyi bu sefer de tatbik sahasına koyuyor 
Alman başkumandanlığınm asker! Yazan .· bliyük bir zama.n kaybetıni.ş olecak· 

ve deniz planları hakkında katı bir tır. 

mütaIAa ileri sürmek mUmkUn ola- Hüsamettin Of sel Almanya 00 saha.da İngiliz deniz 
marnllikla beraber Girıdi işgal eden kuvveUerinin hlı.kimiyetini hnhaya 
Alman kuvvetlerinin Girttten sonra- Eatci Bahriye Miistepn muvaffak olamadıkça. a.skeri harekA-
ki kareketlerl için Ktbns adasını ve- tında muvaffakıyeti mevzuubahis o-
ya Suriyeyi kendiledne hedef ittihaz dır. Bu daeka.ncak Suriye üslerine ~ Jamaz. İhtiyacı yalnız tayyarelerin 

....... k 1 Unat edec seri btr deniz kuvveti- . . 
ewıae stıyeceklerl tahmın edılebıllr. J . . . 1 nakledeceği askeri malzemeye ınhi-

Fransanm İngiltere ile iş birliği 1nınd daimb 
1
a Şarki ilAkdkaenbizdeil .. ' bal'eket- sar edecek bil' askerl kuvvetin Su-

. er e u unması e .... r. 
yapmamağa karar \'ermesi ve Surı- riyede yerl~mesi bu kuvvetin bir 

ta . Almanya, gerek Mora ve Glritte ' 
yedekı yyare U..ıler•nı Almanların topl --"'9 ek İtal yıldırım harbi yapmasına fırsat ve-
kullanmasına müsaade ~tmesi bakı- IY--o• ve gar yada bulu- remez. 
mından vaziyeti tetkik edecek olur- nan askeri kuvveUerinl ~ingazı ve Tercihan Kıbrısm işgaUne çalış
sak Almanyanm Kıbnstan evvel Su- Trablusgar~ ııevketınek ıçin ~n mak ise .A:lme.nyaya mUsalt bir im· 
rıyeye ıkMi derecede askeri kuvvet d~ mtısaı~ ve. daha mtımkUn bir kan gösteremez. Kıbns, Girit gıbl 
yerleştirdikten sonra Kıbrısa karşı vazıyete sahıp görünüyor. Sonbahara bir ıkaç gUnIUk hazırı~ ile takviye 
fstllA hareketıne başlaması ihtimali- kadar askeri kuvveUertni Trablus- edilmiş bir ada değildir. Kıbns ııen&
nl, daha esaslı bır dil.şüncc olarak garp ve Binga_ztye nakil ve oradaki lerdenberi lngilterenin Şarkl Akde
kabul et'mek zaruridır. Girit ıle Kıb- kuvvetlerini yükaeltmek tmıatmı t&- nizde istlna.tgahıdır. Adada Jruvvetlt 

min ettiği takdirde sonbaharda ha· ns arasındaki mesafenin uzaklığı ve 
Kıbnsın pek çok fazla ve esaslı bır 
surette tahkim edılmlş olınuı bu mu. 
tala.ayı teyıt eder mahlyettedır. Kıb
nsm Surlyeye daha çok yakın ol
nıası Surıyeden' Kıbns üzerine tay
yare kuvvetleri fle asker naklini da
ha ziyade kolaylaştıracağı da gözo.. 

lstihk!miar ve tayyare müdafaa ter
valann ııe.rinlemiye ~lıyacağı bu 
ırnıntakada Mısır üzerine ileri hare- tibatı bulunduğu muhakkaktır. 
kete geçeceğini kabul etmek icap c- Mo.ıtaya karşı askeri hareklı.t yap-

mıya muvaffak olamıyaıı Al'manya-
~ ad t nın Kıbns ası Uzcrine de aarruz 

Libyadan ,.e Sunyeden yapılacak ve istila harekA.tında t<azanamıyaca-
tazytk ile İngiltereyi Mısırdaki mev- ğı, çok tabıl olarak kabul edilen bir 
kıinden söküp atmak gibi müşkUI bir hakikattir. 

nünde tutulmalıdır. vaziyete başlıyaca.k olan Almanya

nm bu i!fi başarıp ba.şarıtmıyacağını 
~diden kestirmek mUmkUn görüle-

Suriyeyi işgal edecek Alman kuv· 
vetıeri Musuı havallslnl de ellerinde 
tutmak tedbirlerini ihmal etınlyecek
tir. ÇUnkU Almanya, bu suretle Şar- mez. 
kt Akdenlzde ilerde yapacağı kara Yalnız bariz bir hakikat gözönUn
ve denız harekA.tı içın ıa.zrm gelen de durmaktadır. Almanlar Girit a
petrol ihtıyacmı buradan temin et· dasına bile denizden asker nakli im
mek faydasını da kazanmış olur. kA.nnu elde edememiştir. İngilizlerin 
Almanyanın Akdenizdeki hedefi, elinde Girıt hareketine iftirak ede

lngiltcrenin münakale yollarını teh· cek hava kuvvetleri bulunmadığı hal 
dit etmek esası olduğuna göre Al· de bile tngiltz deniz kuvvetlerinin 
manyanrn Suriyeyi işgali ve bura· dllşman hava kuvvetlerinin amansız 
Jardaki deniz yuvalannı elinde bu- akınları altında Girit a.dasınm ablo
lundurduğu ufaklı bUyüklU harp ge- kasını temine muvaffa;k olması çok 
milerine tahsis etmeei Kıbns ne Mı- cldd1 bir na.zarla takdir edllecek bir 
sır ve Filistin arasındaki irtibat yol- harekettir. Girlde çok yakın adalar
Jarından tngllterenin istifadesini teh dan büyUk tayyare kuvvetleri hlma
likell bir vaziyete sokmak imkAnını yesinde denizden asker nakli husu
da kazanmış olacağı tabiidir. sunda muvaffak olamamuı, Alman-

Bu vaziyet temin edildikten sonra yanın Bingazi ve Trablus mevkileri
Kıbnsın işgaline askert lüzum his- ne de kuvvetli asker kafilelerini sev
sedilirae yukardakl şartlar altında bu Ate muvaffak olamıyacağma. en bil
işe teşebbüs sadel~if ve daha zı. yük bir dellldir. 
yade kolaylqmış olur. Suriyede toplanacak bUyük bır as-

Girldi ellerine geçiren Almanlarm ı kert kuvvetin Filistin üzerinden ge
ikincl hedefi Bingaziye aııker sevki çerek kanala va.ran btlyük bir çölü 
hUSUSttnu temtn etmek ol-ktrr. Bu de gegmeet pek tehlikelidir. 
nu yapmak için İngiliz donanmasını l Almanya, bu yaz mevsimini de 
Şark! Akdenlzde 'meşgul etmek llznn Şarki Akdenizde israf etmekle pek 

Her zaman soyledtğlmiz gıbı deniz 
aşırı yerlerde .muvaffakıyetli sefer
lerin idamesi donanmanın denizler
deki UstUnlUğüne bag1ıdır. İngiltere 
buna sahiptir. İngiltere istediği şekil 
de Alman kuvvellerini, istediği saha.
lara sUrüklemek ve yaymak suretlle 
zayıflatmaktadır. 

Zahirde teşebbUsUn Almanlar elin
de oldı·_l'u görUlmekte ise de haki
katte İngiltere harbi ıkendl arzu ve 
emeli şeklinde sevk ve idare etmek
te ve bu suretle kendisi için asıl he
def olan harbi uzatmayı temin eyle
mektedir. 

Napolyonun dediği glbl İnglltere
nin kazanacağı son muharebeye ka· 
dar Almanyayı yayarak mecalsiz bı· 
rakmak siyasetini takip etmekte ol
duğu bUtUn vuzuhile meydanda dur
maktadır. 

tngilterenin mazide, bUUln harp
lerde oynadığı ve muvaffak olduğu 
ayni rotu. ayni tAbiyeyl bu sefer de 
tatbik sahasına koymakta ve Alman 
yayı yine evvelki gibi yaldızlı hulya
lar arkasında koşturarak yorgun dQ.. 
.şürmektedır. 

Htisaınettin 'Oltıel 

Perihanm teıqı Ye ttzfintil9ü daha 
fa.zla idı. ÇUnkil evde kaynanam ve 
b&ldunn vardı. Benim bu iNlanlar 
hakkında. en ufak bSr ~e ~
mem ona muazzap ediyordu. Sot1ık· 
kanlılığımı takıııdım. Bır defa da 
sandığı ben kendi elimle iyice ara
dım. Hakikaten yoktu liralar 1111Ta 

kadem basmıştı. Evde yabancı ola
rak bir bizim aptal İsmail bir de 
Dilk~ vardı. Dllkftfanın böyle feY· 
lere aklı eremezdı. O henüz daha pa 
ra nedir bllnıiyordu bile. On 1.iç ya.
fiil& gelinceye kadar geçen bayram 
sevinsin dıye ehne verdiğim ~ ku
ruştan başka eli gözü para görme
mişti. !smaıle h!Ç ihtlınal nnntyor
duın. O l&laklann tam numaralı .... 
hı idı. Karımdan şüphe etJnefe hak· 
kım yoktu. Kayna.nam ve baldızım 
için ne dıyebflirdfm. Yavqtan yava
f& evde bir tahkikat fulı ~adı. 

HattA baldızımı dahi bir hayli aı

kıftırchın. Bir aralık Dllktlp.nm va-

kınılanndan cUmlemlzl muhafaza =========================-=================== 
buyursun •.. 

Malumat AttllA AYKUT 

Kartal çimento fabrika amelesi 
nihayet işçi evlerine kavuşuyor 

Kartal (Vatan) - Kartal 
Yunus çimento fabrikaeında çalı· 
tan yüzlerce vatandqın bir çok· 
!arı Anadolu ve Rumelinin mub· 
telif köy ve kaeaıbalarından zaru· 
ret ytizunden ehadı ailelerinin 
idare.i ma.işetlerinin temini ıçın 
gelerek hayatı pahasına bu fabri· 
kacia saat üzerinden az bir ücret· 
le yağmur, kar, tipi altında, ruz· 
gar, bora ve fırtına karıaında a · 
çıkta tat kırmak ve çıkarmak ve 
burua mümuil ağır itlerde c;alw 
makta ve bu kadar yorgunluk ve 
meoakkat çektikleri llalde gece-le· 
n .istirahatleri iç.in muhafazalı bir 
yerde ıskin edihncler.i de müm· 
kün olamamaktadır! 

Yüzlerce amelenin korunma 
ve barınmaları ve hatta j~ten çık· 
tıklan zaman temizlenecekleri bir 
yerin de faıbrikada bul:.ınmaclığı 
g.ibı .i§Ç.ller mahalle aralarındaki 
ahırlarda. evlerin bodrum!annda 
toprak Üzerlerinde ve kahve kö· 
ıelerınde yatmak &uretile ııünle· 
rmı geçirmekte ve muayyen va· 
kıtler.inde iıler.i ha§ına gitmekte 
ve ıkamet ettikleri yerlerin aıhha· 
te eıverişü olmaması yüzünden 
bir çokları hasta olarak inlemek· 
le ve dolayıaile per.ipn bir vazi· 
yelle adeta aürünmektedirlerl 

Şnket bu ıib.i ameleainden 
cuz'i ucret almak auretile bunla· 
ra sıcak yemek yedirmek ve te· 
mizhklerine dik.kat etmek ve kon 
trol altında bulundur.ma.k İçin a· 
mele barındırma evleri yapması 
mümkün değil nüd.ir') 

Ait olduğu makam bunu na· 
zarı dikkate alarak amelenin haf· 
tada :bır kaç gün olsun temizlen· 
mesi ıç.in hamamda yıkanmuını 
tenun etmlf ve eşyalarını ütüvden 
geçuerek vatandaşlarımızın aıh.· 
taı vazıyetler.ile yakından alaka· 
dar olarak fa.brika tarafından ba
rınma evlermın yaptınlması için 
tetcıbbüete bulun:nuta da prket 

yapacağından baiılale ou hayati 
meseleyi her nedense bugüne ka· 
dar uzatmı§ ve eonradan da va· 
ziyet dolayısik !buhranı .ileri sü· 
rerek intaatın bu sırada ya.pılamı· 
yacağını bil<lirmiftir. 

Fabrika 927 senetMnde yapıl· 
m~ okluğundan bu in§aat bugü· 
ne kadar neden yapılmam.ış ~ 
Şimdi demir buhranı var diye· 
üm, aıhpp olarak yapılamaz mı~ 
Lakin ait olduğu makam bu hu· 
susta lizım gelen tedbiri alarak 
herhalde !barınma C'Vlerinin ya· 
pılmuı iç.in yeniden tetdM>üaata 
geçmif ve buna da muvaffak ol· 
muştur. 

Yakında §irket sırhndan ıpara 
kazandığJ i,çilerinin a1hhat ve ha· 
yatlarile alakadar olacağı -gibi 
barınmaları .için de binalar yapa· 
cağı ve i.şç.iledle yakından alaka· 
dar ola.cağı memnuniyetle haber 
alınmı§tır. 

Kartal kadastro müdürlüğü 
Kartal Kadaıstro müdür vekili 

Şefik Albay Aydın Tapu ve Ka· 
dastro müfett.iJliğine' ve onun ye· 
rine asaleten lstan'bul Tapu Sicil 
Muhafızlarından Feridun Dede 
tayin cdilmi~. 

T rakyada sıcaklar 
Edime (HuŞUSİ) - Son gün· 

ler<le T rakyanın hemen her tara· 
fında sıcaklar fazlal~ı§, dere· 
c:e gölgede 35 e .kadar 'Yiiksel· 
ıni§tir. 

Edirnede eğitmen kurslan 
Edirne (Husuai) - Bu yıl da 

eğitme;. kurslarından birinin Ça.· 
nıwkkalede, diierinin de Lüldbur 
gazın Kepirtepe Enstitüsünde a· 
çılmaaına karar ver.ihniş ve key
f~et Maarif Vek.ilüğinden alaka· 
darlara lbildidlmişt.ir. 

Her iki kuraun açılması ıç.ın 
hazırlıklar tamamlanmıt okiu
iuncian yann aıçıla.caktır. 

DOKTOR 
DİYOR Kİ 

idrar kesilmesi tehlikeli midir? 

Tütün mahsulü 
Hem kem ·yet, hem 
keyf yet itibari;e bu 

S€ne c'aha :yidir 
l:zmir, 5 (A.A.) - TtltUn rekolte-

ldrar keııllme&I, oldukta korkulu Her ne suretle oluna ohun ldra-- si hakkında alAkadarlara gelen ma,. 
bir arızadır. Çünkü bütün vücudlln nn keııllmesl fena bir alAmettlr. Çtln IQmat memnuniyet vericidir. Bu se
zeb.lrlenmetd ihtimali balf göatermtf ktl vücutta Ül'e dediğimiz zehirli bir nekl mahsul geçen seneden fazla o
demektir. ldrar, ya böbreklerin bo- maddenin topJaıınıasma sebebiyet lacağı gibi :nefaset itibarile de g&
zulup bütün büttln lflAe etme&t. ya- verir. Bu tıeair altmda kalan baata çen senenin fevkindedir. Geçen sene 
bot böbreklerin vazifeleri bozulmadı· ela, çok geçmeden, flcldetll kuAlnalar, hUkQmetimlzln müstahBU lehine al
tı halde ldran dq&rıya atan yolla- baş aÇdarı, ~ı bıçkmklar, bal- dığı isabetli tedbirler müstahSll için 
nn, herhangi bir sebeple, tıkamnaı;ı slzllkler, uylnllluzhıklar bat gösterir. bir teşvik olmuftur. TlltUnlerde haa
gtbl hallerde kestıır. llastanm içinde, tarif edllemez, ıııı- talık yoktur ve çapa lşl hararetle 

Bunlardan birinci hal çok tehlike- lmıtılar vardır. Az zamanda 5aTanp devam etmektedir. Mmtakamızda 
Hdlr. Çünkü kan vücutıakl zehirli solar. Kantıız kalır ve çok dllşkUn yazlık mahsul faaliyeti de başlamış.
maddelerin süzWüp dışanya çı~ bir hale gelir. tır. Bir kısım yerlerde arpa ve yu. 
mamaınm mucip olur ki bu takdirde t~te bu, tam bir zehirlenme tab- laf harmanları yapılmaktadır. 
ölüm gibi fena bir A.ldbet bUMlle ge- 109udur. _ _:_..1 Sıvum Ulat nahiycı.mue 
leblltr. '86y~ bir hale ~memek için, U· 

lklncl ıı.lde he, böbreklerde bir 
bozukluk olmadığı için, yollardaki 
tıkarukhfı izale etmekle tehlikeyi 
önlemek kolaylıkla mtlmklln olur. 
BunJan izah edelim: 

Böbreklerde haııd olan birçok ntt-
haplar vardır. Bunlar, p.manla, böb 
relderln nesiç ve bönyelerlnl tahrip 
ederek onlann süzg~llk kablllyetle
rını bozablllrler. Bu tesir altında, g1i 

nün birinde, böbrekler, birdenbire, 
lflis ederek art.ık idrar ~ıkarmaz o· 
lurlar. (Tam ldrannzlık) dedikleri 
bu bat, böbreklerin ~andan bozul· 
muş oldufunu göstermesi ltlbarlJe, 
hayat için en mühim bir telıllke alA· 
tnetldlr. 

Bllfrslnlz ki boôreklerden her lkl· 
slnla birden muattal kalmMI, artık 
bayatın devamına lmkln bırakın.,... 
cak fena bir anzadır. 

Bundan başka bUbrelrt.e, sidik bo
ruJarmda ve sidik torbasında tel}ek· 
idil eden bazı taflar vardır. Bu taf-
lar Jıutaıara, zaman zaman, ftlddet-
11 liAllCI 'e mtırap verebotrler. lfte 

fak bir idrar kesilmesi blııeıedlllr e- Sıvas, 5 (A.A.) - Bundan 5 ay 
dllmn, daha başlangıçta, yapdacak evvel vll!yetlınlzin Ulaş nahiyesi 
mUesAlr bir teda\·I hastaların hayatı-, merkezinde açılan köy marangoz ve 

k rta ..... ,_ lf kA b'- demircilik kursu mesaisini bitirerek m u ran en m ... uı .. \'e ş a .. r u 
müdahale f.e4kll eder. kapanmıştır. Bu mUnasebetle vali 

Dr. Nuri ERGENE Akif Eyidoğan refakatindeki zevatla 
bugUn Ulaşa giderek kurs lmt1han-

YenlNeşriyat.· 

Atatürk ba1>liyo8rafyuı 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fa.külteei profeeörlerinden Her 

bert Melz.ig tarafından dünya li
sanlarında Atatürke dair çıkan 

eaerler hakkında bir kitap hazır
lanmakta olduğunu haber ver 

mi§tik. Kitap çıkmıştır. Fiyatı 
120 kuruıtur. Atatürk hayatı· 
na, İstiklal Savqına ve Türk in· 
kılaıbına deir tetkiklerde buluna· 
caklar, iyi bir rehıber diye bu ki· 
taptan .istifade edebileceklerdir. 
BelUbulı kısımlar, türkçe, fran· 
sızea ve almanca olarak yazıl· 
mıftır. 

larmda muvaffak olan marangoz ve 
demirci 11 köylU çocuğunun mektep
te teşhir olunan çeşitli işlerini gör
müş, takdirlerini izhar etmı~tir. 

Çorumda dokumacılık kurau 
Çorum, 5 (A.A.) - İktı.sat VekA.

leU namına şehı'imizde imalettirn
miş olan 200 adet dokuma 81 tezgflh
larının yapılmuı bitmiş ve köylU 
yurddaşlara tevzta.ta baflanmıftır. 
Dokumacılığın tnklşafma bır hizmet 
olarak şehrimiz Halkevi tarafından 
pek yakında bir dokumacılık kursu 
açılacaktır. 

Çonunda hamiyetli bir bduunm 

bu sancılar eımumda da, tatıann 

yerlerinden oynayıp yollan tıkama
andan dolayı, ytne idrar keeDmeleri "' 

VATU luet ... 

Çorum, 5 (A.A.) - Her mllll hiz
mette Çorum kadınla.nna bir misal 
olarak bu kerre Bn. Refika Kadife. 
TUrk Hava Kurumuna 100, Kızılaya 
100 ve camilerin bazı ihtiyaçlarına 

sarfedllmek üzere evkafa 300 lira te
berrüde bulunmuştur. Pek ehemmi
yetli olmıyan bir irad sahibi Refika 
Kadifenin bu hareketi takdirle kar-bwRıle gelir. 

o zaman lwıta, keııdtslnl ~k zor- UA!f nYATLAlll ~ 
ladığı halde birkaç damla kandan _ fılanmıştır. 
bel}ka blr şey ~karamaz; ve buudan ..... .ut. ...... 1R Kozanın kurtulQfU 
dolayı büyük bir ıetırap içinde kalır. ı lmıl 8a,Jfa Srı 0 ı 111 Kozan, 5 (A.A.) - Kozan kaaa.· 
lhttyar erkeklerde pr0tttat bUyüme- ı • • • llO bası kurtuluşunun 21 net yıldönfimtı-
lerl de bu halJ hasıl edebUlr. Ayni ~ • • aot nU bugün candan tezahüratla kutla-
ınıretle bb'brelde n idrar yollannda ' • • a lO'J mış ve bu mesut gfin Milll Şefimizin 
peyda olup etrafa dal budak fl&lan. ı • • • ':5 Halkevlne Cl\mhuriyet Halk Partisi-
kantıer cJhl, fena bir takmı urlar ela, ı • a • .: ne hediye buyurdukları totografları-
ylne yollan tıkayarak, idrarın keell-1 1 nı şeref makamlarına a81lması su· 
mealae aebep olabilirler. , ___________ _, reWe bir kat daha önemi artmıştır. 

6. 8. 941 

Adliye Koridorlarında: 
-

Desti kırıldı, 
dava bitti 

Biribirlerlne kfnle bakan iki lhtiı- j bu şeytana uydu. Daha ilk rUn ~ 
yar dişlerini gıcırdatıyor ve titrek yi aldı ve bana vermedi. O gi1n ~ 
dudakları arasından biribia-lerine kU.. para mı kazantnıf ne olmut! tDat )111 

türl~ savuruyorlardı. ya, ben de mahkemeye verc!DD- .,_. 
Bir tanesi ağzına tillbent batlı bir Uyi ortakl&f& kullanalım. 

testiyi elinde a.ııu sıkı tutmuş: Orada bulunanlardan bırl: 
- Vermiyeceğim işte, diyordu. - Yahu, dedi, bunda mrar , 
Öteki dağınık saçlarını örten Yatlı ne var. Parayı ver al bir yeni ~ 

taPkasuu bir ellle dUzelterek: - Yo ... nıe 0 bir gün, ben bir,,,. 
- N&llll vermezsin sen, mahkeme Söz namustur. ınsan bir ~ ,.-

ile alacağım, diyordu. dedi mi, bıtti. 
Hukuk mahkemelerinin kalabalık Bunu duyunca adamın ~ 

koridorlarını dolduran insanlar, biri· Arnavut damarmm tuttujı.uUI -" 
birlerme kinle bakan ve yekdiğel'lne dım. 
küfür eden bu iki titrek ihtiyara hay öteki ihtiyann da şeytan fili ptl"__ 
retle bakıyorlardı. Her ikisinin de bir lıyım gözleri velfecri oku,ot"ı 4' 
kavga malurulQ olduğu belli yaraları altından gülüyordu. 
yüzlerınde ta.şonalan mahkemeye gel - Yok be diyordu. Ben san6 fll' 
meden dövOştllklerine delAlet ediyor- filiı.n vermem. Al hisseni" 

du. Derken arada katmerli J<~ 
İhtiyarlar alçak se.sle zaman za. uçuşmağa başladı. Arnavut oıo-~ 

ınan birıblrlerlne saldırıyorlar. Bıı şivesinden ve sivri yilzUnden bt1Jl 
hamleden yorulunca. seslerini kısı- lan ihtiyar: .11 

yorlardı. Nihayet bir tanesi: , .. 
- Ben teBtiyi r.orla al~ . 

- Testiyi satın almağı ben aklı· vallahi, hem blllAhf, mahkeme ..... 
na getirdim. Onun için bu testi be-
nimdir. dedi. rile alacağım, diyordu. . . ~ 

öteki testiyi elinde daha sıkı tu- Etraftan tavaııaut etmek tsPU"'-
tarak: İhtiyarın daman tutmuttu· 

- Al paranı, hisseni ısatın altyo- - Yok, diyordu. Ben t:ettfYl 'iP' 
rwn, deyince, bb-ıncl ihtiyar hiddet- rım. tJ1'1 
lendi Nihayet lbir ara ge'Jdt ki, iJd ~ 

- Param çok diye caka sabna... birlblrleune girdiler. verlr9in. ~ 
O vereceğin para ıle bir testı alın- sin. Yok testi onun fmi4. yo'k ~ 
maz ki, diye mukabelede bulundu. nin imiş derken kondonın ~ ~ 

Bir testi için mahkemeye dU~en talan Uzerinde &fır bir ciımıtn " 
lhtıyarlar yalnız benim değil, herke- maaile boğuk bir gtlrUltU ttl~ 
sin nazarı dikkatınl çekmişti. bırdenbire sular öteye berly~ it#' 

Birıncl ıhtıyar nıhayet dayanamı- İki ihtiyarın gözleri açıldı, ti~ 
yarak yanında duran ve bUmem han dakları aramndan bir kUfl1r 
gl karı koca davasında şahıtuk yap- du. il' 
mak Uzere gelen bir ihtiyar kadın· l:htıyarlar sanki ayn! maıı~_., 
cağıza dert yanmağa başladı: hareket eden bir makine ıfbl ~ 

- Yaz geldi artık, dıyordu. Eh bu pırt::ıy:ı toparlayıp gıtmiye ~~ 
ihtiyarla, Allah cezasını kaldırsın dılar. tJI 
otede beride dilenerek topladığımız Etrafta gülüşmeler oldU- "lfll' 
para ıle bir testı alarak sıcak gün- kadın: 

dava bitti. ;:,,. !erde su sa tmağa karar verdik. Bir Testi kınldı. 
gUn o satacaktı, bir gUn ben. Fakat Mltat ~ 

( Zabıta ve AdllJ& "'"Ballerlerl J 
Metresi Gülzarı vuran 
Mehmet tevkif edildi 

Evvelki gün Küçükpazarda 
metrcs.i •Gülizarı kıskançlık yü· 
zünden bıçakla yaralayan Meh· 
met Erd9ğan dün Adüyeye tes· 
üm edilmift,ir. 

Mehmet Erdoğan poliste ver
diği ifa.dede suçunu .itiraıf etmiş· 
ae de sorgusu esnasında suçunu 
inkar etmiftir. 

zinci asliye ceza~ ve~tl 
Alinin muhakememi ıdilıl ,j!; 

mi§tir. Suçlunun mablu:ı111~ ~" 
ne lhaearet ettiği eabit ,orır .il 
ğünden Alinin iki ay oa bet ';.· 
hapaine ve 85 lira aiır pal' ti 
zuma çarptınbııuına ~ 
ri.lmi:§ıti r. 

Burgaıda bir hırsd 
yakalandı 

bil 

Sorguyu ya.pan Sultanahmet 
iltinc.i sulh ceza mahkema..i Meh· • 
me.din tevkifine karar vermiftir. 

Burgaz adıuıında ıtüreY~~al,J 
sayfiye hırsızı dün yakalP'" Balatta yangın 

Dün sabah, Balatta vapur is· Adliyeye ıretirilmitt.ir. ~ 
keleei civarında Sami Özenin N.ilto Yeni adındaki bu 1 1 
iplik f~bri:kuında elektr.ik telleri bir müddetten beri bir .k&Ç ... I" 
k tak 

rere.k caket. paıdeıeü ve .-ifC 
on yaparak yangın çıkmı§hr. l im 

Yangın ancak fabrikadaıki iki tez-ı CJY;;r çal' ı§t~~·._ . ~'"1~ ıoL • • al . 1:%.' n ae tye ır~cı ı
gıının ve yır.mı çuv lput1lD ta· pılan <iurUf!,ll&Bı neUc~e ~ 
mamen yanmaamdan sonra 8Öı\· Yaninin suçu sa.bit ai)rüld ;,i 
düriile.lbilmiıtir. Yangın netice· den auçıu 9 ay on gün ~ 
sinde 4000 lira zarar vaki o!mug· .kılm edilmişUr. ,,t 

550 kuruı çalan teıgaht tur. 
F ~br.ika 2-0 hin liraya .iıgortalı 

bulunmaktadır. Zabıta bu huewı· 

ta tahkikata b&§l&mlftır. 

Elindeki kabak çekirdekleri
ni saklamıı 

· mahkum oldu .. ııı 
Ek.mekc.iler cemiyeti ~ 

zanın Şeıhremin.ındeki ~ 
yayp kalkan tez.Pbtar ~ 
buadan bir müddet evv•~ı 
semtte bakkallık yapan M j; 

Dün. k.aıbakçekirdeiınl sa.kla· Ya aattıiı elanekler.ın bed~ıif' 
ma.k :iılteyip miifteriye aatıoı~an, kuru§u cebine attığından Fi" 
Yem.ifte. Ha.sırcılarda 42 numa· ye verilmıttır. ~ 
rada kuru yemip;.ilık yapan Niığ· Birinc.i uÜye cezada 0 "ıfl'. 
deli Va.sil cürmü mefhut halinde etmekte olan Be.kirin n:ı~;I, 
ya.k:aLanara:k Adliyeye ver.ilmit· ai dün net.icelenm.Jftır. ~d~ 
tir. Bekir.in suçunu ~1t sör~~ 

V.aail kendisine mÜ§teri aıfati· den ha.reketi emniyecl ~ 
le müracaat eden Gemi.ildi bak· olarak ~rmüı ve bu .uçta"~ 
kal Emine k•bakç.ekirıc:leği sat· le.alı olmadıiındaıı 4 aY•• ~ 
mamak istem~tir. Emin bu hal lıktan sabıkalı oıdupnd~1t11" 
üzerıne polise müracaat etmi§ ve eını arttırarak 4 ay y.ırıııi r-~ 
Fiyat Mürakabo memurlarından ayni zamanda Üsküdar ~ .. 
Vedatla polis Ahmet dükkana m~e dolandırıcıhktaO, ~~ 
&derok cürmü meşhudu yapm!§· kum eıdildiğiNlen her iki ~;ıı 
lardır. Dükkan arandığı aman birle§tirerek 9 ay dokul 
25 çuval ıkahakçe!tirdcği bulun· hapsine ıkarar ver~t.ir •• J _G 
muıtur. M . . ... ı1 fJr 

Mahkeme Vuilin suçunu sabit etresını vuran "" 
gördüğıiinden suçluyu 25 lira a· f değilmiı fi. 
iır para cezaaına, dükkinmın ye· Bu-..ıan ıL.ır· _,,..J..ı-.. ~. _.,," 
di gün eeddine ve bundan ba9ka mı -u cmU'QQ... '"'-"' 

mahkeme kararının Vataa 1ıaze· yükzi:b~a metreai ~~ 
ıe.ile nqrin.e karar vermiftir. banca ~e kaıeden vuraJl ~ ';.! 

~ • ve aynı zamanda bo1' ,r:,, 
Hakıme hakaret eden hırstı: Sonat bundan bir müdde& 1 # 

mahkum oldu m~tahed~. altına alıaısı~ 
ml§ ve mutahecle altına ~ JJ 

Bundan bir müdaet e'V'Vel al· Tıbbı Adli Ali Sonatııı jP"'.., 
tmcı asliye ceza mahkemesinde bir noksanı olmachjını ~~~: 
airltat. auçuooan muhakemesi bit· ed.ilcilği gibi ruhi bir~~ 
tiğ.i bir sırada karar tefhim edi· müptela bulunmadıiU'1 eıil'.• 
lirken mahkmne reisine hakaret miıtir. Muhakeme karar:• ~ 
eden Ali Topallar adındaki auç- üzere 12 haziran saat 1 
lu cümıü me,hut yapılarak seki- kılmııtır. 



lt•va kurumana tebernılar suretile teberru yekununu yedi 
yiiz elli liraya ib1ağ etmiştir. Bay 

Tersine tefsire 
.., 

ugrayan 
emareler 

-
Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri -

1 Sabık Kayser -. 
tıa ~nAostas P .. keüdis J 500, Sa
•• Yı Ziraat T. A. Ş. 1000, Ha-
50~ Hulki 750, Nobar Bahar 
li - • ~eon Dundes 500, A· 
hat ~rve ortakları .. 500, Ni· 
ca 2ınen 5 00, Oztürk Ti· 
dcİet limitet firketi 500, Tavilza· 
ba er 500, K.ondopolos 500, Ki-
3o6adc Muhain 400, Zeki Ülker 
K_

11 
: Cemil Türker 300, th.an 

1ç/1n 300, Semue) Benarya 300, 
1{0~0 Vasilyadis 250, Morda 
1\a r!t 250, Rafael Aluf 200, 
1 ~· K. Ro'betyan 200, Dimit· 
'>o ütevelli 200, Bedri Göknil 
r ki-' LaVa&i) Hacetoğlu 150, Pe-
1 Js gutu 150. MX.ail Dlıno 
J.ı, • Muhittin Havuzluhan 100, 
~ıcıf H_üaeyin Mahdumlan 1 00, 

Aziz Karhanın ıbu vatanpervera- ( .... 1 IMWe) X/X 
ne hareketi kurum erkanının tük· Norveçin, Yunanistanın, Giri
ranlarını mucip olmuMur. Bun- din yardımına gitmelerini, hal
dan lbaşka Niııantaşında Rumeli yan ordusunu Libya ve Habe
caddesinde jkamet eden Bayan şistanda imha etmelerini, Mısır 

GI. Dentz 
Radyoda bir 

nutuk söyledi 

B. Hull'ün 
Fransaya 

ihtarı 

Bulgar Kralı 

B. Hitler'i 
ziyaret etti 

Sade bir merasimle -
gömülecek 

Nahide Aytun-ç.la Galatada Kürk- hududunda az kuvvetlerine 
çükll'J>ıda Makaraeılarcla oturan raö-m h.. 

1 

Almanya ile bir
leşmek açlıktanmış 

Vaşington, 5 (A.A.) - Amerika V 5 (A A ) O N B iyana, .. - ... : 
hariciye nazırı B. Hull, Fransanın Öğrenildiğine göre, Almanyada 

B. Hitler, bir 
çelenk gönderdi B ı _J • Ö ı d 1:> en ucum ara dayanma-ay -ıamdı zen ve Panga tı a 1 lr k . · · 

El"genekon caddesinde ıberberlik arını, a. _ışını a~ zamanda 
garp yarı kUresindekl topraklarının seyahatte bulunan Bulgar Kralı 
Birleşik Amerika veya diğer Amerl- Boris dün Viyanaya mU'Vasalat 
ka devletleri tarafmdan mUsadere etmİl!tir. Kral Borİ!ı, lbabaınnın 
edileceği hususunda bir ihtar olarak doğum yrldönümünü kutlamak 
tellkki edilen beyanatta bulunmuş üzere :Slovakyaya gitmişti. Kra· 
ve demlftir ki: lın B. Hitler'i ve Mareşal Gö· 

eden Bay Gubis ile refikası Ba· ı halletmelerını, kendı adalarm
yan Garbis altın nişan yüzükleri- d~ kahra~a.nca m~kavemet 
ni Türk Hava 'kurumuna hediye gostermelerını, Amcrıkayı bu 
etmi~lerdir. Kurum bu hamiyetli kadar esaslı surette harekete 
bay ve bayanİara ibirer gümüş geçirebilmelerini takdirle takip 
yüzük vermek <Suretile mukabele· ediyoruz. 

Bc)TUt, 5 (A.A.) - Fransanın 
Suriye fevka!Ade komiseri General 
Dcntz bu akşam saat 20 de Beyrut 
radyosunda yakın şark Fransız su
baylarına \'e askerlerine 'bir hitabe· 
de bulunmuştur. 

General Dentz her tebf'ik-eJI anlar
da olduğu gibi bu akfa.m da orduya 
hitap ettiğini beyan eyledikten son
ra Fransamn Suriyeden çıkacağına, 
Alman alaylarının Fransız alayları 

yeıine ikame olunduğuna. Lazkiyc'ye 
ve Beyrut'a Alman askerleri çıktığı
na dair yapılan feeatı;ı propaganda· 
yı tekzip eylemiş, af!Cak ecnebl tay
yarelerin garpten .Şllf'ka doğnı uçar
ken Suriyedc yere indiklerini ve yol
larına ~\·am eylediklerini şlmdi de 
bu tayyarelerin şarktan garba doğru 
geçtiklerini söylemiştir. 

Resmi raporlar göstel'.iyor ki, VI· . .. d . •v· .. v ·ı · 
chy hllkdmetı tecavUz ve tahakküm r~ng ı e zıyaret ett.ıgı ogrenı mış· 

maksadile başka devıetlerle işbirliği • tır. --o---

Berlin, 5 (A.A.) - Re91ni, 
mahfiller sabık Kayser'in ni.§ının 
Potsdam 'a nakledilip edilmiyece· 
ği hususunda malumat sahibi de· 
ğildirler. Kayser'in ni§ının Doorn 
da defnedilmesi daha muhtemel 
görühnektedir. de bulunrnu~ur. 1 Memleketimizde hiçbir zaman 

ÖLENLER: ..-r şaşkınlık ve peri§anlık eseri gö
rülmemiştir. Tamamile aksine 

~ ettın Alıkoç 1 00. 
dır. ekun teberruat li,430 lira-

* Şefır• • • L • 
tc .ınuz.ın ıNm~etli ve yurt· 
;:.er kereste t~arından Bay 

c..,.,,. ~ Karhan bundan bir rnüc:Kkt 
~ii el Türk ~a ikun1muna beş 
ı c;h lira teherrıu ctmi,ıi. Muma· 
ııc ·k·bu defa da kurum veznesi· ,,1 Yüz eJ.li lira Gaha yatımıak 

Gemlikte dava vekili Muhit- olarak hadiseleri son derecede 
tin lşgüdenin ker.i.mesi ve Ana- soğukkanla tetkik ve takip edi
dolu ajansı muharrirlerinden Ra· yoruz. Her ihtimal için karar
sim Ay'demirin refikası Hatice larımız verilmiştir, her şey ipti
Suzan Ay.demir, uzun zamandan- dadan göze alınmıştır. Kimseye 
beri müptela okiuğu hastalıktan tecavüz etmemek, iki taraftan 
kurtulall,!•yarak Q>Ck genç ya§ta hiçbirini topraklanmızdan ge
hayata ıgözlerini kapamış ve ce· çirmemek, zorla geçmek isliyen 
nazcsj Eyüpteki aile makbercaine olursa bir tek vücut halinde 
tevdi edilmiştir. karşı durave.k istiklalimizi ve 

Ark&Geşımıza •beyaııı taz.iyet bü~ünlüğümüzü sonuna kadar 
ederiz. müdafaa etmek azim ve kara%z::: 

Halide Edib'in konferansı 
lie.y (._.. ı hld•e) */*/ 1 devrelerinden bahsetnıiştır. 

le ı..,._ an liaHde Edip söalerirıe l}ÖY- Hatip, bundan sonra da heyecan 
-..,ladı· ·ı . 
>.ııı . ı e ımanın arasındaki farkları şu şe-
lıtı arkll4aşlana; kilde izah etmiştir: 

~erı sene zarfında HalkeY\erinde - Yardımsevenler cemiyeti orta· 
lııaıı e kar~ı kU1JY& geldttlm za. ya çıktığı zaman bUtUn erkek ve ka
lı~ hep edebiyat sahaaında ukali· dın, gazeteci arkadaşlar heyecanla 

Cttını 
~ . bu işe sarıldılar. Filiyat sahasında. 

4iıııııe n b~ka mevzu üzerine, ken- heyecan en kuvveUi Amildir, Fakat 
' • evfmize, yurdumuza ait mev- yalnız başına heyecan, harekete sev
~ haıı ÜZerinde konuşacatnn. BugUn- keUiği gibi yolsuzluğa. da sevkede
'otı1ıe bihallm daha ziyade bir ha.yat bilir. Biz öyle bir his istiyoruz ki o 

lıt tinden ibarettft'. bizi daima ömrtımUzUn sonuna ka· 
'1tıt\rtuuın kadınları alftkadar et· dar iyi bir harekete sevket.&in, o da 
4-,ı; beraber bir çok erkek arka· iman hissidir. Ben sizin alacağınız 
tlıııı da aranıada bulunuyor. Eski manadaki imana da inanmakla be
'erın haremlik ve sellmhğı ev- raber, benim burada bahsetmek iste
~lıcse dqll, iflerimlzde de kalk· diğlrn imen hissi yani ideal sahibi 
sı; . Beraber 1' sörecek bir devir- olmaktır .• 
dit • l!:tkek d~cesi çok mtlee•lr· Tarihin en heyecanlı dakikasında 

. li' ita ' 
ılııhıı • t erkekler de fula gurur bizi sevkeden heyecan değil, iman-
' aııınıar, onlar da kadınların dU- dı. Burada İstiklAI sava.,rnı kaatedi
~~ ~inden ilham ahrl&r. Bu sohbet yorum. İstiklll savaşı bllyUk bir ima. 
1tıı. 1 Zaman kadınlar olduğu kadar na istinad ediyordu. 
"nekıtr de mUtaıtaıannı söylemeh- Bayan Halide Edip hJslerini etra!-r. 

' ..... _ • ca anla.Uıktan..soııra. ha)•ır cemiyet-
S'n Hailde vatan mtıdataaın, !erine Y•Jlflacak yardımlardan, gör
~ ıc.r.ı vazife hakkındaki düşün dUğU !Uzuli hareketlerden bahsetmif 
~ili lıah ettikten sonra sözlerine ve ha.yır cemıyetlerinc yapılacak yar-
' devam etmiftlr: dımları anlatırken mUhlm bir nok· 
~ 'b~nya bUyilk bir at~ içinde- taya da temas etmiş ve demiştir ki: 
s:ınun ne zaman •açağtmızı sa.- - Aziz dostlanm. Bu Bd sene 
~ ı bilmiyoruz. Bugtlne kadar içinde dUğUnlere davet edildim. Bun
llıtıtıı teiaillUzin dll'1yane görUşU lar:ın bir çoğu Park Otel ve Tokat
>ot tketı alet haricinde tutablll· lıyanda idi. Şöyle bir etrafa baktım. 
~ l:ıu Pek az memlekete nasip Yüzlerce buket gözUme çarptı. Bun
~ltıettır. Hephnian Umit ve te- !arın mecmuu beş altı bin liradan 
"ııtıe i aevgııı Reisimizin, dUnya aşağı değildi. Bu çiçekler bir iki 
'tı ka\'\.t4uncıya kadar manleket saat sonra solacaktı. Buraya verile11 
'" 11.rını ate.ıen muhafazada parayı ne için bir hayır cemiyetine 
' ı:ak olmasıdır. Fakat bu ümit \'ennlyelim. 

ı. ta.._ tnni ara•ında her tUrlU gayre- Cenazelere çelenk göndtıriyorlar. 
~~en, ateşin bizlere sirayeti ii'i• Ölülere hUrmet edelim. Bu lA.Znndır. 
'ili de goa:Umilzden uzak tut.ınu- Fakat gelen çelenkler mezarın UZe
~ · llarnaflh bu huısusta bizi te- rinde solup gidiyor. Buraya verilen 
~'den nokta, de\1et Reisimizin paralarla ne için memleketin bir ha
btt labeıı, kudretli ve muvaffakıyeUI yırlı işini karşılamıyabm. 
lıt,..1 iter ollll&sı, memleket şeref ve Bayan Halide Edip bundan sonra 
\; ~ttlnin, sulh içinde olduğu ka- yurda karşı olan vaZ!felerclen etraf· 
~ hll.ke l9fnde de, onun enerlnde lı bir şekilde bahsettikten sonra söz
~ıı kaıınasıdır. Sulh içinde harbe !erine dakikalarca sUren alkışlarla 

rında bütün millet beraberiz. 
Hiçbir hadise bu gidişimizi de
ğiştiremez ve bu karanmızı ta
dile uğaratamaz. 
Diğer taraftan vaziyete o ka

dar sağlam bir surette hakimiz 
ki milli siyasetimize tamamile 
uygun olmıyan hususi ictihad
ları cebren susturmak ihtiyacı
nı duymuyoruz. O kadar ki 
Türkişe Post gibi bir Alman 
gazetesi ve Beyoğlu gibi bir 
İtalyan gazetesi lstanbulda çı· 
kabiliyor ve her türlü fikirleri
ni kendi memleketlerinin zavi
yesinden ifade etmek imkanını 
bulabiliyor· Fakat İtalyan ve 
Alman gazeteleri, kendilerine 
ait bu iki gazetenin fikirlerini 
(Türkişe Post) ve (Beyoğlu) 
adlı birer Türk gazetesinin fik
ri diye neşrederek bunlardan 
memleketimizde fikir perişanlı
ğı hakkında neticeler çıkarmak 
istiyorlarsa bu sırf kendi bile
cekleri bir şeydir. Dünyada 
kimsenin elinden almağa imkan 
olmıyan bir hürriyet vardır ki 
o da kendi kendini alda.tm.k 
hürriyetidir. 

Eğer memleketimizde İtalyan 
ga~etesinin iddia ettiği gibi şa§
kmhk, ;perişanlık ve tereddüt 
hüküm sürseydi bunlar, 11 Te
legrafo gazetesinin zannettiği 
gibi gazetelerde ifade imkanı 
bulamazdı. Böyle bir vaziyet, 
karşısında gazeteler cebren sus
turulur, bazı Avrupa memle
ketlerinde gördüğümüz gibi, bü
tün gazeteler harfi harfine ay
ni teraneleri tekrar ederlerdi. 
letihad farklarının bir haııp ve 
buhran zamanında serbest ifa
de bulabilmesi, bir memlekette 
milli siyasetin kuvvetli temel
lere ve tam bir milli birliğe da
yandığmm ve vaziyetin her tür
ıu fikir ihtilaflarına dayanacak 
kadar sağlam olduğunun güzel, 
parlak ve açık bir ifadesidir. 

Ahmet Emin YALMAN ~ tedbır alabilecek, harp lçlnae nihayet venniştlr. 
''b a.yı en çok bHgl ve cesareUe -=====-==========-============== 
'ııı-ı:ıecek bir devlet Reisi, dalma 'lld il her ferdini ö!Ume kadar ar-
~a bulur. 
~<le ltdıp tedbirli bulunmak icap 
~ <len bahsettikten sonra. yar
~ ;~nler cemtyctlnln asıl gayele· 
it..~ tirit kadınının vazifelerini an
\1ttı Ve şu şekilde s6zlerine devam 

I'. 

' \t'l'aşırıan su ile değirmen dön
~'4u erıer. Değirmen zamana. göre 
~ değişlirebi!ır. Fakat onu 
~ 01 n kuvvet mutlak \'e mutlak 
~ ıı_~aaı lazımdır. Yani hareket ve 
~inde olan her şey şuurumuzun 
~ lııaıbenlfg-imlzln köklerinde mev
"llıı Yakıarımızın mahsulU olmak 
\ teıır. 

~ lialide Edip ilk hayır mu
~ rlnin ve bu arada da ilk ti· 
~ .:ı•rıın TUrk kadınları tarafın
ı... ~rl<tıtını anlatmıştır. Yarılıhı· 
l" cınııyetlnln faaliyeti saha· 
">'ıı ~un uzun temas eden hatip, 
~ l.tevhibe 1nönU'nUn beyanna-

~ t\I Şekilde izah etmiştir: 

Veygand 
Vişide kaldı 

Londra. 5 (A.A.) - Vlchy'den alı
nan haberlere göre, General Wey
gand, Vichy'den harekeUnl önUmUz
deki cumartesiye tehir etmiştir. 
Diğer taraftan, Fransız garp Afrf. 

kası umumt valisi B. Plerre Bois
son'un tayyare ile Dakar'dan Vichy
ye gelmiş olduğu bildirilmektedir. 

General Catroux De Gaulle'le 

göriiftü 
Londra, 5 CA.A :) - Hal>er alındı· 

ğına göre, hUr Fransız kuvvetlerinin 
yakın ve orta şark delegesi General 
Catrouks, Hayfa'da General De 
Gaullc Ilo görUşmUştUr. Bunu müte
akip iki I•,ransız generali. Filistinde· 
ki .lngiliz ku\'vctıerl başkumandanı 
General Sir Maıtland Wllson llc mU· 
lakatta bulunmuşlardır. 

Çinliler 
Hezimete uğramış 
Tokyo, 5 (AA.) - Bir Ja· 

pon membaından Dpmei ajansı
na gelen bir haıbere göre General 
Çan·Kay·Şek'in kumandasında 
bulunan. iki ordu ile diğer 2 3 Çin 
fırkuı. Şanei' nin cenubunda ve 
Hennan'ın şimalinde Japonların 
ya.ptığı eon harekat neticesinde 
ciddi bir hezimete uğramtflardır. 

Bu haberde 13 Çin fırkaaının 
tamamile imha edildiği ve <iiğer 
1 O fırkanın da zabit ve efradının 
üçte ikiaini kay!betmiş oldukları 
beyan edilmiştir. 

Papa Macar Betvelcaiıli 

kabul etti 
Roma, 5 (A.A.) - B. Bardossy, 

refikası ,.e maiyeti ile blrllkte, bu 
Viti De Gaulle'deki müstemleke- sabah saat 9 da Vatıkan'da. papa 

)eri ele ıeçirmeğe hazırlan.yor tarafından resmen kabul edllmlftir. 

General Dentz, Fransanın Alman
ya ile olan siyaaet değişikliğini izah 
ederek bu siyasetin Fransayı M;lık
tan kurt.armağı ve ya.şatmağı istih
daf etuğinl buna mukabil ise isteni
len yeglne ~~ Fransız muhafaza. 
sına tevdi olunan yerlerin korunma
sı için icap ederse Fransızların dö
~esi olduğunu beyan eylemi.,, 
Fransız mllatemlekekrinin Fransız 

kuvvetlerile mUdafaa edileceğini bil· 
dirmlş ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Size her şeyi aöyledim. Beni anla· 
dınız. Vazife bqıtıa! 

Orta Şarkta 
(Bafı 1 indde) /-/ 

bildirildiğine göre, dün .gece Is· 
ken<leriyeye ya.pılan hava hiku· 
mu esnasında yüzden fazla inşan 
ölmüftür. 
Amman ~•danan edildi 

Kahire, 5 (A.A.) - Haber 
alındı~ına .göre, Erdünün merke· 
zi olan Amman, Fransız tipinde 
tayyareler tarafından bo·mbardı· 
man edllmiftir. 

.Sunun, .Beyruttaki petrol de· 
polarının ln~liz tayyareleri tara· 
fından bombardımanına karşı 
Fransız ıhava kuvvetler.inin bir 
mukabelesi ojdqiu zanned.ilmek
tec:Ur. 

s.yrut benzin depoluı 
bombalandı 

Londra, 5 (AA.) - Reu· 
ter'.in diplomatik muhabiri btldi· 
riyor: 

Jngiltz hava kuvvetleri, Bey· 
rutta b.ir benzin deposuna bom· 
balar ataııken .Jngiliz Hariciye 
Nazırı~ın açlık surette ilan ettiği 
s.İya'8Cti ta~Qikten ıbafka bir ıey 
yapmamıştır. Hatırlardadır ki B. 
Eden, Sur.iyedek.i Fransız ma· 
kanılarının, heı'ha-lde Vidhy'nin 
falimatı üzer.ine, Almanlara Su· 
riye 'tayyare mcyıdanl~rını Irakta· 
ki Jngiliz kuv.vetlerine hikumlar 
da üs olarak ku~lanılmak ınıüaa.a
du.i verdikleri öğrenildiği zaman, 
A'lıman hava kuvvetlerine karıı 
lüzumlu addedeceğimiz bu gibi 
tecLbirİeri almakta kendimizi ser 
bcat tela.ldki ettiği~ bilıdirmiıti. 
Bunun üzer.ine ~detli tedbirler 
ittihaz eclilmi§tir. Tayyarelerin 
yağsız ve benzinsiz faaliyette bu· 
lunamıya<:akları aşikardır ve Bey· 
ruttak.i benzin deposuna bomba· 
lar atrlmuı, lngilteren.İn evvelden 
bildir.ilnü, siyasetinin ta'bii ve çok 
lüzumkı lb.ir i~şaf!ndan ba§ka 
bir şey deiildir. 

Kıbrıata 

Me'R:>ourne, 5 (A.A.) - Kıh· 
rısta mı.thaaarnat başladığı takdir 
de lngrliz, Avustralya, Yeni Ze
landa ve diğer İmparatorluk kıt· 
alanna mücesir ıbir hava yardımı 
temin e<lilmi§ :bulunmaktadK. 

siyasetı gtltmektedlr. Binaenaleyh 
Fransız hUkı'.lmetinin ittihaz ettfği 
b11 hattı hareketi aydınlatacak bUtlin 
maddi ve kanaat Yerici hldiReJeri 
mUmküıı mertebe süratle toplamağa 
Ç&llflyoruz. 

Ablukayı yannak İlteyen 
Alman filebi 

füo de Janeiro, 5 (A.A.) 
5 500 tonilatoluk Alman Frank· 
furt şilebi, her türlü hamule ile 
yüklü olarak, Şili'den buraya gel· 
mİ§tİr. Buradan kendisine lüzum
lu maimahruk almaktadır. Frank· 
furt'un kaptanı, Jngiliz ablukasını 
yarmağa teşdhbüs niyetinde oldu· 

Alınan hükümet.ınin bu ölüm 
münasebet.ile resni ayinler em· 
retmiyeeeği zannedilmektedir. 

Buradaki mahfillerde .bık 
Jmparatorun tar.ihi rolünün va-k· 
tile hitm~ olduğu ve alelade bir 
vatandaştan farkı olmadıjı

0 

teba· 
rüz ettirihncktedir. 

B. 1-ütkr.in sabık İmparator 
hillındil araaJra pterdijl ala
kaya gel.ince, bunun, Vi.Wıelm'in 
Alman vatanda§ı ol.azak ka'bnil· 

B. Hull, Amerikanın Vichy :ile 
olan mUnasebetlerini gö9den geçir
mt, ve Amerika siyasetinin, mUta
r~kenamenln tayin et\lfi hadleri 
katlyen 8fl'll&k flkriııde olmadığına 
da.ir Fransız hUk6meli tarafından 

verilen teminata 18tinat etmekte ol
duğunu söyleml)ltfr. 

* 

ğunu biklirm~ir. · 

VaşlngtOn, 5 (A.A.) - Amerika Kudüs, 5 (A.A.) - Şimdi jf-

• &1ndan ve bueünkü ilükumetin de 
bu vaziyeti kahul eı!miş hulunma

Irak naibinin ıeçirdiji tehlikeler sından ileri ~ği ka~h.ınmak· 
tadı~ -

hariclye nazırı B. Hull, Fransız . Al· ı §a ed.ıidiğine l)Örc, Irak naibi 
man işblrHğinin Blrletik Amerika \'e Emir A'bdüWah Bağdada gider 
diğer milletlerin haklanna karşı gay. k d '" t .. ·· 1 ul -en or gun suren yo c uvu es-
ri dostane ve hasmane olduğunu d "t d · L _ ı.. _ ..ı . . . nasın a mu ema ıyen c00m11:.H1r.aı· 
Vichy nükftmetlne blldırrnıştır. l .ıt' l .. at · man ara ve m ra yD'Z erme ma· 

ruz ıkalmıatır. llk hücum naib tay 
O~~ r-~ AL.ıı._u_Lın bit. abesi .. 
ıruun ~ uummn yare ile bir Irak tayyare meyda· 
Kudüe, 5 (AA.) - Ürdün nına ind.iii :zaman yapılml§tır. 

Emiri Abdullah, A.mmanda cZa- . Bombalar yakınına dü§tüğü za· 
fer resm.iıgeçidi> adHe yapılan man Emir, kendisine re.fakat 
merasimde Çılub Paşanın kuman· edenlere ıunu eormu~ur: 
da.ındaki Arap lejyonuna men· _ J.-;n.izde Kudüste Kino Da· 
sup kıta&ta hitap ederek ezcüm- 7" ·-. 

le aunları söylemi~ir: vja oteline dıönmek d.İyenleıie 
c- Allahın inayeti ve büyük benimle 'birlikte yollarına devam 

müttefik J~terenin yardnnile etmek istiyenkr kimlerse söyle· 
Arap memleketlerinin milli emel- &inler? 
lerini tahakkuk ettirmelerini te· Naib ve maiyeti tayyare mey· 
menni ederim. Bize dürü&t mua· danı civarında gayet jyj pcçelen· 
mek yapan İpgiltereye karıtı b.iz miş oıan ~ampa ayakla gitmiş· 
de dürüet hareket etmeliyiz.> )erdir. Fakat Almanlar twrafın· 

Jrakt.a.ki iayan hareketinin bas· dan teghis edildiklerinden, düı
tırılmaeında mühim biT rol oyna· man tayyareleri, durmadan kam· 
mış olan bu güz.ide kıtalar kala- pı mitralyöz al~ne tutmuşlar ve 
bahk bir thalk kütlca.i tarafından neılbi öldürmok için ellednden 
hararetle alkıılanmı§tır. Keleni ya,pm.,ludır. Fakaıt Al-

Bu geçit resminde Ürdün Baş· manlar naibin vatanına dönmeai
vckili ik nazırlar da hazır l:>uhın- ne ve vazifesinin · başına ~eçme· 
muıtur. 

Amiral Darlan ve 
Mısır gazeteleri 
Kahire, 5 (A.A.) - Bütün 

Mısrr gazeteleri, Amiral Dar 
lan' ın beyanetı bak:kında Türk 
gazeteler.inin ne~~atmı ikt-ibas 
etmektedir. 

El-Mokattam gazetesi, IOar
lan· m tecrüibesizliiini tebarüz et· 
tirmekte ve amira~'a, Fransız Ha· 
riciyesin.in vesaiki arasında, Ada· 
nadaki :zafuin tamamile bir Tüık 
zaf.cri olduj'unun Ve Fransızların 
burada büyük mikdarda pnaim 
terketmif bulunduğunun büıhan· 
)arını &r!masını ta~İye etmekte· 
dir. 

Bourac Egyptienne gazetesi, 
Darlan .idaresinin hazin f aitat ge· 
~i hir devre olduğunu tebarüz 
ettirmektedir. 

0ev.-.' ... 'beyanatı 

~ne mani olaın:amı~ardır. 

Urdun Emirinin 
tebriki 

Londra, 5 (AA.) - Ürdün 
Emiri Ab.dullah, Irakta R~t Aii 
isyanınNl ba.tırılması üzerine Ür
dündeki lngiJiz yüksek komi.ecri
ne ıbir tebrik meıaajı gön<lc-mıif· 
tir. 

Bu ımeeajda eızcümle denil1yor 
ki: 

hakta Ratit Ali ve taraftarları 
tarafından yapılan fakat Arap· 
larla Jngilizler arasındaki müna· 
aebetlere hWm olan dostluk z.ih· 
niyeti üzerinde mücııeir olmıyan 
isyanın basıtınhnası münasebctiie 
samimi cbrilder.imin }f11tiliz hü
k\rmetine biiıdirilmesin.i rica ede· 
rnn. 

Amerilcad• 700 milde 
torpillenen gemiler 

Nevyo.Nt, 5 (AA.) - Balıri· 

ye kom.i.yonu son günlerde A • 
mer.ika sab.iUerinden 700 mH ka

dar açıkta cem'an 54,266 ton 

haominC:le lngiliz vapuru batırıl· 
dığını bildirmiştir. Komisyonun 

* Bertin, 5 (A.A.) - Yarı reı· 
mi bir kaynalcıan ~diriliyor: 

İkinc.i Vjlhelm ·.in cenaze mera
siminde, Holanda aıeılteri kuman· 
danı hava generali Chr-.hK.ianaen, 
Fiihrer adına tabuta bir çelenk 
kı<>yacaktır. Kara ve hava ordu· 
la.rı şeflerlle b~kumandanlık ıe
fi birer general Ye donanma baı
k.umandanı bir amiral tarafından 
temsil olunacakıtır. Führer, kara, 
deniz ve hava lurvvetlerine Jnen
sup birer bölükten mürdc«ep bir 
~ref talburunun; Alman erdusu
nun Umumi Harpteıki b-.kuman
danN'la ihticam vazifesini iia ey
lemce~ ~. Bir bölük 
asker, tabutun •t<Jeraia ~ m· 
naeuııcl. tüfek1erik hiwa.ya ilti
ı:am ab§ı aıtacaıklardır. 

Yeli.ant, Führer'0en ba§ıka, or 
d.u b.,&wma.ndanı Mare§Al von 
Braudhrtdı'dcn, ba~umandan
lık şefi Mareşal Ke.itel'den ve SS • 
kttaları şcfj B. HimmkT·den r~· 
mi taziye telgraıijarı .almıştır. Ve
liaıht ve ayni zamanda .lkmci Vil
helm' in zcvc~. Mareıtıal Görins 
ile re'6k~ -.da ~ t9Zİye 
telgrdlan abnıılardır. 

Führer, Almanyadan cenaze 
mer&ıliminc davetli bulunanların 
emrine huauei bir ~en verilmesini 
emretmitt.ir. 

M..ul, lasiliz ~ 
t....r.cNn iti-1 .edilmiı 

Kahire, 5 (AA.) - KııNre 
aekeri mahfillerine gelen hlliber ı 
!ere göre •n-gillzkr Mu.ulu kara 
kıtaları ve tayyill'Clerlc naklettik· 
leri askerlerle ~l etmiıtJerdir.' 
!~izler.in mukavemetle kar11la· · 
!flJ> karşlleşmadıldarı haklunda 
malUınat yoktur. 

Ayn,i rna.'hfiller petrol kuyuları 
4u1umba-larında hasar .izj goörii1-
mediiini ve kuyu}aran sapeail~ 
l:ıulu~iunu ıbeyan etmektcClir
ılıcr. 

Rormnyada yeni lljınak._, 

Berlin, 5 (AA.) - Alman 
gaz.etelcri Romanyada yeni yer 
altı sı.ğınakları inp edilmekte ol
duğuna dair haberler ncıretmek• 
tedirler. Romanyay:a ha.va hü· 
cumları dıclclendiğ:ine ddilet 
eden bu fıazırlıklar meraık uyan· 
d1ımıştır. 

Dublin, 5 (A.A.) - İrlanda baş· 

veklli B. Devalera bugtln mebuean 
meclisinde yaptığı beyanatta Dublin 
Uzerine geçenlerde yapılan hava akı
nında 27 'kişinin derhal öldUğUnU ve 
4:5 Jdlinin de ağır yaralandıklarını 

ve hllll. hastahanede yattıklarını, 25 
evin yıkıldığını ve 300 evin de için
de oturulmıyacak derecede hasara 
uğradığını söylemiftlr. 

ver.eliği maliimata göre bu vapur· Pire limantnda bMan Bulgar 

B. Devalera Alman hUk()ınetine bir 
protesto notası \'erildiğini ilJtve et
mişti!". 

Pavelik Berline sitti 

lar şunlardır: Sanfelix, Rother- vapuru 
mere, British Sccuritz, Oarling· Sofya, :5 (A.A.) - Stefani ajan-

ton Court, Ramiles, Starcross, smdan: 
Resmen b!ldlrHdiğine göre, Prin

Silveryew ve Clan Macdoougal. cesse Marie L-0uise adındaki Bulgar 
Salahiyettar bir membadan bil 

dirildiiine ıgöre, Avustralya ati
şari harp konseyjnde bugün bu 
husuırta beyanatta .bulunulacaktır. 

Kıbrıaın Ma.ıra ve Filiııtine ya· 
kın bulunması dolayıeile kuvvetli 
bir bava müzahereti yapılabile· 
ceği tebarüz ettirilmektedir. 

Sariyede tedbirler 

V.iohy, 5 (A.A.) - Beyruttan 
haber verildiğine göre, Suriyede· 
ki Fransız makamları, hava hü
cumlarına kar§ı alınacak tedbir 
ler.i halka ıbildirınlt~rdir. 

Viyana, 5 (A.A.) - Sudostfunk 
Viyana ajansının Zağrepten verdiği 

bir habere göre, Hırvat devlet rei'3l 
doktor Pavellc;, Alman hUkClmctınin 
daveU Uzerine Almanyaya hareket 
etmitıtir. Dahl1iye nazın doktor Ar· 
tukoviç hariciye milsteşarı \'e husu
-' kalem :memurları devlet rei&lnc re
fakat etmektedirler. Heıyet yarın sa
bah Salzburga varacaktır. Alman el. 
çil!ll B. Basche da Hırvat misafirlere 
refakat etmektedir. 

Gemilerin torpillcndiit . iter, vapuru, bir yangın neticesinde Pire 
Labrador' un 700 mil şarkında ve 

1 
limanında batmıştır. Kaptan dabU 

Grocnland'ın en cenubi nokta- ı olduğu halde mürettebattan sekl& 

d 350 . k ·kişinin ölmüş olduğu n Uç kf.tinln 
sın an mil adar cenupta 1 wın bildirll k•-d· B h yaraao o• ~~~ u ~ 
bulunmaktadır. austa tahkikata başlarutmı.ştır. 

lneiliz parlamentolannda Atinacla fevbılide tedbirler 
Girit meaelui 

Londra, 5 (A.A.) - Reuter'ln par
J<lmento muhabJrl yazıyor: 

Albay Knox'un beyanatı 

Sulh 
\ ~1'ltdımaevenler cemiyeU bugtln 
~Oı- llinıselerln fikirlerini ifgal 
:"'>~ ~ayan Mevhibe 1nönU'nUn 
~%1\'ıesi bu işi gUnUn meselesi 
lf.... tt.t' Bu beyannamenin bUyUk 
~'lııb r Yapmaırı biraz da Bayan 
11...'~U e lnönU'nUq şahsiyetindendlr. 
~'it ~Vgi ve saysı lle batlı oldu· 
~. oltrı tvlet Reisimizin hayat: arka
\..' aaı itibarile hUıınot ve sııy· 
C"t lı •ahlp olan Bayan Mevhibe 
\"~ :abına da Türk kadınlığını 
"' ltıt ecek herhangi ana ve baba· 
~ lıi~trında örnek diye tellkkl 

Fransız hududunda bir yerden bll
dirıliyor, 5 (A.A.) - Siyası müşa

hitler, Alman tazyiki altında hare· 
ket eden Vlchy hükı'.lmetlnin Gene· 
ral De Gaullc'c lltihak etmiş bulu
nan Fransız mUstemlekclerinl tekrar 
ele geçirmek için yapılan hazırlıkları 
tacil etmekle olduğunu zannediyor
lar. Vichy ayni zamanda., lngilizler 
hUcum ettiği takdlt'dc Suriyeyi mU
dafaa için de hazırlıklar yapmakta
dır. 

Papa, M~car hUkı'.lmcU reisini kU
tUphaneslnde yalnız olarak kabul 
etmiştir. MU!Akat bir saat kadar sur. 
mU.,tür. 

Macar Bqvekili, Muısolini ve 

Ciano ile gÖl'ÜJtÜ 

(Baıtjı 1 incide) ı+ı 

nin Amerikaya lbir ültimatomu 
demektir. 

Vaşington, 5 (A.A.) - Bahriye na. 
zırt albay Knoks, dUn beyanatta bu
lunarak deniz devriye sisteminin ge
nlşletllmeslle Alman denizaltı hare
kltı tesirinin mahsus bir surette a
zalmış olup olmadığını henUz kaU 
surette tayin ve tesbit edilemediğini 
bildlrmlı;tır. 

ParlAmento, içtlmalanna yeniden 
başlayınca, lnglllzlerln Girit'ten ge
ri çekilmesi il zerinde bir müzakere 
cereyan etmesi muhakkaktır. Bu mu. 
zakere esnasında, B. Chıırchill ve 
Atlee, hUkı'.lmet adına beyanatta bu
lunacaklardır. 

Zeebrusıe'ye h.va akını 
Londra, 5 {A.A.) - Hava nezare

ti isUhbarat bürosu bildiriyor: 

Kahıre, 5 (A.A.) - SalAhiyeUı bır 

kaynaktan öğı enıldiğıne gbı e, Al· 
man polis memurları Atinanın 180 
kllometre kadar batı şlmabndekl 

Livadia şehri halkına ate~ açarak 
aralarında kadın ve çocuk bulunan 
bir çok kimseleri öldUrm(lşlerdır. Bu. 
nun sebebi halkın bölgede müsadere 
edilen yiyeceklerin yüklrJ'ldlği trcııl 

Alman tehditlerine rağmen boşalt' 

mağa başlamış olmasıdır. ------Suriye - Ürdün •uınc:la 

\,'!>~" 'l'Urk kadınıdır. 
., liaiide Edip haetabakıcılık 

cS&n ve bu kurıılarm t,ahsll 

General Weygand'm Çad gö!U 
mıntakasındo. şimdiden asker tahşlt 
ettiği zannolunmal<tadır. 

Roma, 5 (A.A.) - Macar başve
kili ve hariciye nazırı B. Bardossy 
ile Mussollni ve Kont Clano arasında 
konuşmalara bugün öğleden sonra 
da devam edilmiştir. 

Macar ba~eklU bu akşam Buda
peşteye dönmek ütere İtalyadan ay
rılacaktır. 

3 - Amerika, lngiltereden 
müstakbel sulh şartları hakkında 
teminat istemi§tir: V.inant İngil· 
terenin bu teminatını ıötürmüş· 

tür. 
G, (Leteler. mühim lhad.iaeler 

dolayıaile böyle bir seyahatin ya· 
pılabileceğini yazıyorlar ... > 

- Radyo Gazeteej -

Yeni Zelandanın bir yardımı 
Welllngtoıı, 5 (A.A.) - Yeni Ze

landa vatanper\•er cemiyetleri kon· 
gresi ha\'a hUcumları kurbanlarına 

bir yardnı1 olmak Uzere lngiltereye 
ıGO bın sterliıı gondermeğe karar 
'llenniştlr. 

İngiliz bombardıman tayyareleri 
tarafından dUn Zeebrugge ilzerıne 

yapılan bir gündllz hUcumu l:'Snasın

da bombardıman bir mendirek Uze
rinde patladığı görUlmUştUr. Tam 
isabet alan :500 tonilltoluk blr gemi
nin sudan dışarı fırladığı saı aijatle 
görWmUştUr. 

yaprlıyor 

Berlin. 5 (A.A.) - D.N.B. 
nin Şamd~ öğrendiğine göre. 
Suriye ,ile Ordü.n a!'hmda ha 
türlü eşya müba<ielcei kesilmia• 
tir. 

Ammandan Suriyeye ge~n ) ol 
c~}ar çok sıkı bir kontrola ti9i 
tutııPmaktadır. 



İstanbul Belediyesi ilanları 
Floryada Belediyece isthnY.ik olunan arazı tıahilinde bukına.n ilıç 

evın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2743 hra 93 
kuruş ~ ilk teminatı 205 Ura 79 kuruştur. Keşif ve şart.nmne Zabıt 
ve Muamelflt MUdürlUğU kalcmınde görtUebllir. lhakı 13/61941 cuma 
günü saat 14 de Daimi EncUmende yapılacaktır. Taliplerım ilk temi
nat makbuz veya mektuplan, ihale t.aıihındçn sekız gUn evvel Be
lediye Fen 1şlerı MUdürlüğUnc mUracaaUe alacakları fenni ehliyet 
ve 941 yılına alt Ticaret Odası veslkalanle ıbale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (4130) 

Devlet Demiryollan İlanları 

Memur alınacak 
1 - Devlet demlryollan istasyon, sınıfında istihdam edHmek üzere 

müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur~. nam
zedi alınacaktır. 

2 - MUsabakada kazananlara 60 lira ücret verüecektir. 
3 - Müsabaka imtıhanı 16.6 941 tarihinde saat 14 te Haydarpaşa, An

kara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afy<>n, lzmlr, Sirkeci 
ve Erzurum işlet~ merkezlerinde ve Sıvas, Eskişehir cer atclye

lerınde yapılacaktır. MUracaaUar bu işletme ve atelyc mtldUr-
IUklcrı ,.e istasyon şentklcrlnce kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır: 
ı - Türk olmak, 

2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmaınrut, 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak. c30 yaş dahil-
4 - Askerhğtnı yapmış veya askerliğini yapmasına en ez bir sene 
zaman kalmış olmak, 

5 - Müsabakada muvaffak olaniaı;Jn bilahare idare doktorları tarn
fından yapılacak muayenede sıhhi durumları demtr~l işlerinde 

vazife görmıye dV<:rişll bulunmak, 
6 - MUracaat istıdalarına bağlanacak vesiknlar şun+ardır: 

Nüfus cüzdanı. dLploma veya tasdikname, askerlik vesikası, t>olis
ten tasdikli iyi huy kAğıdı, çiı;;.ek aşısı kAğıdr, evli olanların ev
lenme cUzdanı, 6 adet vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha fazla maltmat almak i9tlyenleıin işletme müdUrlUklerlne 
veya istasyon şefllklerine bızzat mUracıınt etmelıdlrler. 

8 - lstıdalar en son 14.6 9U gUnü saat 12 ye kadar kabul olunur. 
2849 - 4063) 

* Muhammen ~eli 30030 (otuz bin otuz) lira olan takrtben 41i2 m3 
meşe dılme ve kalas 17,6.941 sah günll saat 15,36 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gtnmlt ietiyenterin 2252,25 (iki btn ikı yüz clH iki Ura yirmi 
beş kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve teklifıkrinı ~ giıtt saat M,.39 a kadar komisyon reisliğine \:Cnllcleri 

ta.zımdır. 

Şartnamdet" lM klif'Uliı8. .ltnka!'a, mir, Haydarpaşa ve E&kişdılr 
Ye21neterinde satıhnaktacbr. (4'13~ 

lstanbal F.tMürakaba Komisyonundan: 
7.i~ 
Manbul '!'l1eaırd; ve '6&naı&'i Odası mecli9irnn 4 Mziran tal1ihll 

ceMesindc lttibaz ~ ltmttml kar-&l'a u~n olarak satışa arzedıle
eek <halk tipi .,.ıııldve:bıh:ıft> muıteatik-e azami 660 kuruşa sattla
eaktrr. et3ab 

SuMMuııhmet ~heü S.lh lhk41k ~hHlen: 

Ntkola Kozmidi ve Htri9to Aqlrl 1 Mlikadariann işbu gayri menkul Uzo
ve Tal~ ~ Vil 'hni Ar«iri ~ ıindeilti> Mklarını ııususüe faiz ve mas 
t Matiyo lıWncshHn şayhm ve mttşte- rofa drur olan iddialarım evrakı mUs. 
reken mutasarrıf oidukları İstanbul bttderile on beş gUn içinde bildir
J!:mirıöalln4e Hatapkapıda Demirtaş meierl llizrmdır. Aksi halde haklan 
mahallesinde Kutl:tCUtar ookağmcla tapu siclllerHe sabit olmadıkça satış 
79 numaralı UstüAdc odası bulunan bedelinin paylaşmasından hariç ka
kahvehanenin lzaicl şüyuu zılllJNllda lacaıklardır. Müterakim vergileri his
fUrubtu takarrur ederek mUzaycde- sedarlara ve telltUiye ve vakıflar ka
ye vazolunmuştW". Heyeti umumiye- nunu mucibince verilmesi lflzım ge
sinln kıymeU muhamıneneSI (1200) km yırml senelik taviz bedeli ve ihale 
btn iki yUz liradir. Birinci açık art- pulu ve tapu masranan mliıttcriye 

tırması 28.6.941 tarihine m&eadif cu- aittir. Satış peşin para ile ve tapu 
martesi günü saat ondan on ikiye kaydı mucıblnce ve icra ve iflas ka

' kadar icra olunacaktır. Kıymeti mu- nununa tevfikan icra edllır. Arttırma 
hamınenesinln yUzdc yetmiş beıfinl şartıtamesi işbu ll!tn tarihinden iti
bUlduğu takd!ı:de o gftn lheli!l kati- baren mahkeme divanhanesine talik 
yesi yapUecaktzr. Bvlmadatı talrdir- kıhnmışbr. Talip olanlann kıymeti 
de en son arttnıaom taabhtidti beki mUbarnmenesinln yüzde yedi buçu-l kalm1lk iizcre on gtin miiddcQe tem- ğu nisbetlndc pey akçesini hamilen 

l
dit edilerek 1kiocı açrk Mttırması o gün ve saatte İstanbul Sultanah

,8.7.941 tarihine miisedif salı gttnU mette tapu binası alt katında dairei 
saat ondan arı ikr~ kadar icra om- rnahsusasında Sultanahmet iıçUncU 
nacak ve o gün en çok art.Urana iha- sulh lıukuk mahkemesi başkıtabetme 
'ıe edılecekttr. 941/H numara ile rnUrncaatlnrı illın 

tpotek sahibi ~kldarta diğer olunur. 

Güzel, 
Sağlam 

Ve İştahlı! 

Çocuklarınızı küçiilden 
SANIN dit macununu kul
lanmağa, SANİN dİ9 ınacu
nu ile günde üç dela di,tle
rini fırçalamaja ahftvmız. 
Gürbüz yetifmeleri..t temin 
etmiı olursunuz. 

1 BORSA 
li ILUlRAN 941 

a:apam, 
ı Sterlin 
Dolar 
İsviçre Fr.c. 
Dıahmi 

Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kroau 

Eeballl ,.. Yala.U&t 

1933 Tikk borcu I 
1918 İstikrazı dahlli 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demiryolu Tahvlll 
Dentiryolu MUmessil Senet 
T. C. Merkez Bankası 

5,24 
132,20 

30,2025 

-.-
12,9375 

-.-
31,1375 
30,7-45 

... &.. 

19 20 
21 50 
19 35 
19 80 
43 75 
u 70 

112 00 

T. 1ş Bankası mUessis hisse 115 00 
T. tş Bankası (Nama muhar.) l-0 00 
Osmamı Bankası 27 50 
F,:lrketi Hayriye 28 00 

NUKlJT 
Türk Altını (Reşat) 

TUrk Altım (Hamit) 
Türkl Altını kUçük (Hamit) 
Ttlı'k Altını küçük (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın sramı 
Meddıye 

26 10 
24 80 
24 70 
23 70 

113 00 
115 00 
118 00 

2 29 
72 

lstanbul lklncl İflb Memurluğun

dan: 
MUflts Galip Sinabın ikinci top-

lanmasında meczuu bahSolan ikinci 
rapor idarece tanzim edilerek daire
ye bırakılmıştır. AlAkadar alacak!ı
lat ın görebilmek için daireye mllra· 

caatıarı lltın olunur. (54'39) 

Köprü-Haydarpaşa-Kadıköy vapur tarifesi 
Köprü - Haydarpaşa - Kad.köyü Kadıköyü - HaydarpaJa - Köprü 

Köpriiden X. H. Paşadan K. Kadık~lİlte V. K. köyünden K. H. Paşadan K. Kopriiye V 

00,U A 00,35 00,40 6,20 6,28 6,45 
6,25 6,43 6,48 7,10 7,18 7,35 

7,00 -.- 7,18 7,30 -.- 7,50 
7,3() 'J,50 -.- 8,10 -.- 8,30 
'X,40 -,- 8,00 -,- 8,10 Erzurum 8,27 
8,00 -.- 8,18 8,30 -.- 8,50 
8,00 8,20 -.- -,- 8,35 8,52 
8,40 8,58 9,3 9,10 -.- 9,30 
9,00 9,20 -.- -.- 9,25 Ankara sürat 9,42 
9,00 -.- 9,18 9,40 9,48 1'0,05 
9,45 Toros l0,03 1-0,08 l0,20 10,28 10,45 

10,30 10,48 1-0,53 11.00 11,08 Ada.pazar 11.25 
11.00 Adana 11,20 11,25 11,45 Il,53 12,10 
ll,<45 ı2,05 12,10 12,35 12,45 Samsun 13,02 
12,35 12,55 13,00 13,10 13,18 13,35 
13,15 13,33 13,38 13,50 13,58 14,15 
13,50 Sams\lll 14,08 14.15 14,30 -,- :M,50 
14,30 M,48 U,53 lS,00 35,08 15,25 
15,00 15,18 15,23 15,45 15,53 Adana 16,10 
15,45 16,03 16,08 16,20 16,28 M,45 
16,30 -.- 16,48 16,55 -.- 17,15 
16,30 Adepazar :1!6,50 -.- -,- 17,?5 17,32 
17,00 -.- 17,18 17,25 -.- 17,45 
17,30 -.- 17,48 17,55 -.- 18,15 
17,50 A1'Kara aOl'at ıii,10 -.- -.- ıs.ıs 18,32 
18,00 -,- 18,18 lS,25 -.- 18,45 
18,31) ı&,48 18,53 10,00 111,05 "19,20 
18,50 19,lil lP,15 19,35 19,45 20,02 
19,ıs -.- 19,35 19,5!5 20,03 Toros 20,20 
19,35 Ersurum '?9,153 19,58 20,15 20,23 20,40 
20,15 20,33 20,38 21,05 21,13 21,30 
21,00 • 21,20 21,25 21,55 22,03 22,20 
22,45 23,05 23,10 23,30 23,38 B 23,55 

A lşareUl se!erln treni pazar, pazartesi gtinleri işler J3, işaretU seferin treni cumartesi pazar günleri lşl 

T enzilath gezinti postaları cwnartMI günlerı 21•
00 

Pazar günleri 9,00 

Şehir Hatları Başmemur1uğu: Tel. 44233 

VATAN 

m·lLL1 . PİVQnGO 
• 

c:;wcıı TERTiP 
IK I il C I Çf K 1L1 Ş 
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lkramiye 
adedi 

1 
s 
& 

ı~ 
martar.ı 

st,(188 

le.eoo 
5.,800 

İkramiy 
tntan 
38,eeo 
so.ooo 
38.otO 

69 
68 
9t 

130 
388 
600 

8,000 
30,000 

lDO 

60 
:00 

a 

1:!9,000 
68,000 
45,000 
45,tOO 

38.000 
so,eeo 
80,000 
99,000 

Tam Bilet YanR1 Bilet 34,800 Tekün 540,000 

3 1,5 

Bir buçuk veya üç lira mukabilinde 
bunlardan biri sizin olabilir. 

------:---~--------------------------------~--~----------------------~ 

T. q BA1UlA8I 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞİDELER: 4 ŞUbat, 2 Kay-. 

1 Ağu&toe, 3 lıdncit.6'rin 
tarihlerinde yapllır. 

J 941 ihamiyeleri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- ı. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1'500.- > 
• > 500 > =2000.- > 
8 > 260 > =2009.- > 

35 > 1-00 > = MOO.- > 
80 > 50 > =~- > 

300 > 20 > = 6000.- > 

Bugünkü proeram 
7.30 Program ve saat a.ynrı, 7.33 

Hafif program (.Pi.) 7.45 Ajans lıa. 

bederl, 8 Bando plAkları, 8.30/8.45 

Evin saati. 
H.30 Program, saat a.yarı, 12.33 

Oyun havaları, 12.45 ajans haberle

ri, 13 Karışık program (Pl.), 13.15 

Karışık tUrkUler, 13.30/14 Karışık 

program (Pl.} 
18 :Program ve saat ayarı 18.0'J 

Fasıl sazı, ıs 30 Zıraat takvimi ve 
toprak nıahsilllcri borsası, 18.40 

klltsik program, 19 Konuşma (iklı

sat saatı), 10.15 Rumen halk hava. 

ları (Pl.) 19.30 Saat ayan, ve A

jans haberleri, 19.45 Radyo Sving 

v~ tango orkestrası, 20.15 Radyo 

gazetesi, 20.45 Saz eserleri, 21 Ko· 

nuıpna Memleket postası, 21.10 

Temsil, 22 Oda musikisi (Pl.) 22.30 

Saat ayarı ve ajans haberleri, 22.45 

Cazband (Pi.), 23.25/23.30 Yarın

ki program ve kapan~. 

Abone iJcrıtl 

neo uıe 

, ..... ~ .... ~ 
" 

Sahibi ve Neşriya.t Jıf~: 
AH~l:T EMİ"S Y~ 

Basıldığı yer: VATAN ~ 

lstanbul Direktörlüğü ilanları 

Semti ve mahalleııf 

Çemberlit.q Mollafenarl 

SUltanahmet 
Samatya Sancaktar Hayrettin 
Edırnekapı Mollaaşkı 

Yedikule P'atih Sultan Mehmet 

Edirnekapı 

Behçekapı 4. cft Y.akıf han 
> > > 

ItlerctWI İbrahim Pa.ta 

Çarşıda Zincirli ltan Alt: kstta 
> > > üst katta 

Cadde ve Sokait 

Pek hane 

Ak bıyık 

İnekci 
Aşık Yunus 

Taş Han 

Nurettin Tekkeei 

Dördüncü kat ta 
> 

Be.hçekapıda Dördüncil Vakıf Jıanın Zemin katında 
Ça~ıda Sahaflar 

Balıkpazan, Abıçelebl 

Babılli 

Tavukpazarı 

Kazi~ 

UZU!lıÇ8.J'ŞI 

Çat'Şıda 

> 
İbrahim P..,a 

> 
Ciball Seferlkoz 
Bahçekapı Şeyh Mehmet Geylinl 
Çar'llda Çuhacı han sağ tarafta 

Sarayburnu 

Saraçhane Mimarayas 

> > 
Kumkapı K\trkçfibaşı S81&yman ağa 

Aksaray 
Ediı-nekapı Hatice sultan 

Yumurtacılar 

Lal& Hayrettin 
Kürkçüler ap.sı 

Yorgancılar 

KabvehaM 

Nasuh ağa haıttnda. 
> 

camı yanında 

tskele 
YenikaPI 
Fevzi Pqa 

> 

No. su Cinsi 

9 - 13 Ev 

;ıo > 
39 

10 

> 
> 
> 

25 Canfeda ltatıtR JM'tftebl 

33 Oda 
20 > 

l, 2, 3 > 
9 > 

16 > 
7 Mağaza 

95 OOkkfm 
50. ~ 

H. 5 > 
84 
63 

39 
17 > 

3 > 
s. n lki baraka 

6 Baraka 

4 > 
Hidayet camit 

M İğneci Hasan ceJr.ti mahalli 

Fırın ve mttştemilltı 
Cami h~n 

33 Mektep ~ ka(K mMeJll 

25 Arsa 

1 camı arsası 

325 Hacı Muhiddin arwıaı::.ın 
cadde kısmı 

:'\lüddeti kar: 'teslllllll tarihinden 9'2 11eDe81 ..,_ eo•aa kadar. ~ 
sı ~ 

Kocamustafapaşada Silnbtil ef. öntınde Sebze bahçesi s0 
Ta.tkasap MollagUranI 49 Bostan 

Mtlddetl lcar: Teellml tarihinden 94S l'enel'll Teşrin14'vvel sonuna kadar. iJ ~ 
Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verilcce~inden istekliler 13/Hazl:'a.n/9"1 cunta ~ ' 

on beşe kadar Çenbcrlllaşta lstanbul Vakıflar Ba§mUdiirlüA'ünde Vakıf Akarlar kaieıntntı ıeı-e 


