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Sulh için 
bir tek yol 
vardır: 

Otuz sene harbinin sonun
da ister istemez yapıldığı 
&ibi tolerans prensibrni bir 
lı'I evvel kabu1 et-tnek •• • 

Almanya ile takas 
anlaşmaları tatbike girdi 

~lZttt: Ahmet Emin YALMAN 

S Ulhten sık sık beJJsedili
llı Yor. Emellerine uygun bir 
de Ih olabilse herkes buna dün
\'a tı razı ... Ne çare ki, işler kı
ko llı.a gelmemiş, müşterek bir 

Almanlarla daha geniş bir ticaret an laşması 
yapılması da muhtemeldir 

Anka.ra, 7 (Telefon la) - Al- 1 konmuştur. Ticaret Vekaleti, bu lar odalara müracaatla malu
manya ile yapılan cernan 15 mi l anl&flna hakkında tacirlerin mat alabilirler. Yakmda Alman 
yOIA liralık t akas an l aşmaları tenviri için ticaret odalarına larla daha geniş bir ticaret an
tudiık edilerek t atbik mevkiine tamim göndermiştir. Alakadar. 1 ıaşması yapılması muht emeldir. 

n~şnıa zemini bulmak güç .. 
bir Eğer ortadaki da va, yalnız 
iı, ~zi davası olsaydı beş aşa
~ ~ yukarı bir anlaşmaya 

tılırdı. Bilhassa ki ortada; 
~1~n fedakarlık yapılacak 
ı.: suru za•,....,Ilı ..,,,. -vıu· p mı·ı- Mabtelif levazımat depolarını tu tuftm'an biiyiit biT yanpı çıktıiı b11clirien 
~ ...... T_, ••---c tetİlatmdan bir göriİnÜf 

\Tar. 
'it. 'B'akat iş öyle değii .• Bu defa 
lltş hıız hırslar ve istahlar C1ar
terni1fQr, siyasi dini« ve sis-

~-----~t 

Amerika er de çarpışıyor. 
da~uz .sene muharebesini bir 
t~ ıka ıçin göz önüne getiriniz. 
~benim inandığıma sen de i
llıaıi Yahut geber!> diyerek şi
'a 'Ve merkezi Avrupanın in- ı 
'tıJ. tıları biribirinin boğazına sa-

Fransaya karşı 
iyice cephe 
alma ktadı r 'ttı:ştı· Katolik kilisesi yeni 

) ebe tahammül göstermi
U or. 'Protestanlık eski gidişe Vaşington. 7 (A.A.) - Uni· 
t~ağa razı değiı:. Nihayet or· ted . Prc:s'jn yazdığına göre.. ~
~ ölecek adam, yakılacak, merıka ıle Fransa arasındak1 mu. 
~cak h. - ed'l k nasebetler, tarının en buhranlı 
"-~ Y.i şek ır, r:ı~ l ece sa-fhalannadn birfoe girmiş bulu
ttı bas{ec~ ~ a a ma~nca; nuyıor. Ve J-lolrün beyanatından 
~ 1 hır ınsanlık . kaıdesı ııonra öyle zannediliyor ki işgal 
~l olundu: cSen ken~ı rnezhe- edilmiyen F ransa:ra yiyecek gön. 
\jtııJ: Yaşa, ben kendı ~ez?:- d'erilm.iyecek, Fransız Afrikasına 
% Yaşayayım~ sen .. benım ıtı- sevkiyat yapılmıyacak, bloke 
'8.ıı illa tahammul goster, ben edilmiş Fransız a lacakları serbest 

Köstencede 
büyük bir 
yangın 

Bir çok depolar. 
binalar harap oldu 
Bükreş, 7 (A.A.) - Dün sa· 

hah saat üçte Köstence limanın· 
da ıbüyük ıbir yangın çıkmııtır. 
Ateş b:ir kereste deposundan çık 
mış ve süratle zahire, pauıuk ve 
kauçuk depolarına sirayet etm~
tir. Şiddetli bir rüzgarın tesirile 
yangın limanın bir çok binalarını 
da ısarml.§tır. Yanıgımn sebebi he. 
nüz belli değildir. 

1 

Mitlerin 
Sözlerine arlık 
Amerikalılar 
inanmıyorlar 

NevyMk, 7 (A.A.) - Nev· 
yo rk Taymis gazetesi Hitler'in, 
Belçikadaki eaki Arnerilcra elçisi· 
le yap.tığı görütmedcn ştddetli 
bir liaanla bahsederek di}'Or ki: 

cMülikatın 90nunda Bay Hit· 
ler, Amerika.da kendiainin anla
ıılamadıiından, plinlannd a A· 
merika .için 41ayrid-09tane hiç bir 
şey 'bulunmadığını ishat iç.in sar
.fettiği bütün .gayretlerin bo§& 

(Devamr S.. 1, Sö. 6 da) C••J 

, lngilizlerin 
I Haheşistanda 

yeni ganimeti 

Albati şehri 
iki bin esir 
on dört top 

Kahire, 7 (A.A. ) - O rtaprk 
İngiliz umumi karargahının teb· 
!.iği: 

Lihyaıda: Kayd edilecek mü· 
hirn nİç bir !ey yoktur. 

H abctiatanda: Fevkalade müı 
.kül toprak ve ıhava ~artlarına rağ. 
men şarki ve garbi Afrika kıta
l.arı ilerleyerek müthiş Omo neh
r~ geçmişler ve A:bati'yı zaptet
mişler<lir. 1000 esir alınmıştır. 
Cenupta: Diğer ~rki ve garbi 
Afrika kuvvetleri d e Omoza neh· 
r.in.i muvaffak.iyetle geçm~şler ve 
ıbu .hareketlerini, şafakla b eraber 
yaptıkları m uvaffakiyetli bir ta· 
arru:ı:la gcnitletmi.şlerdir. Burad 3 Oa. tahammül edeyim.> bırakalmayacak. Fransa ile diplo· 

~kızgın kafalar, fertler için matik münasebetler kes ilecek, ======================== da 14 top ve 1000 ea.ir alınmış
~ ep hürriyeti kabul edecek :garp yarım kürosindeki Fransız M •ı • t ı• ı f ı • • 
~ e değil, fakat hiç olmazsa t.oprak!arı v~ bilhassa Da kar iş· a ar 1 1 n a 1 a a 1 yet er 1 
~eketler i~in böyle bir hür- gal edılecekt.ır. 

l:' uzlaşma şeklinde, niha- ==H=====.====== Bu sen~1-' '"-til ··-·- 01 • ...,or. 
ıca0u1eruyor. lMS Veetftll- angıs•ne ~,.,... ....._ -
lhü şöyle diyor: cBir mem- 1 Memnuniyetle öire~ruz JU 

maarif tetkililtımız bunun zaru· 
~ htikümdan hangi mez- inanmalı ? larını önlemek .için esaslı tedtbfr-
~ ise halkı da o mezhep- ler almıştır. 

Olur.> Maarif Vekaleti ortamektep 

ı: ~u°''1n d d.. . ... d bel Vaşintondaki Fransız ve liselerde tatil Jcuraları açıyor. 
Bunlara devam etmek .ihtiyari· 

cür. Dald•Wc-..f. a!anlııu. i& 
male kalatılar ve ıy-.t 'bir derse 
faz.la merakı ıolup da .muallimin 
ir§adile malumatını tamamlamak 
isteyen talebe lbu J\tiyui kurslar 
dan ietifade edebileceklerdir. 

(Devamı: s.. '·sa. ı •> 

br. Düşmanın bir mukabil taar-
ruzu ağır zayiat verdirilerek püs
&ürtülmüttür. 

B. llitı. a.a.-~ 
........ etti 

Oberaabherg, 7 (A.A.) -
D. N. B. bildiriyor: 

B. Hitler, Hariciye Nazır• B. 
Von ~entrop hazır bulun.duğu 
nakle Bulgar Kralı Bom' i kabul 
etmiftir. • 

İngi tereden 
Amerikaya: 
50 mesele 

Amerikadan 
lngiltereye 
50 mesele 

Bu yüz meselenin 
ne olduğunu bize 

ancak tarih 
gösterecektir 

<Suriye etrafında kopan fırtına ha 
1A devam etmekte ve Şiddetini arttır
maktadır. Suriye, Alman usulü Uze
re istila edilmektedir. Rodoela Surı
ye arasında Alman tayyareleri gidip 
gelmekted!ı-. 

«Suriye tayyar<' meydanları Al-
manların ellerinde bulunuyor. Al
manlar, ,,ımdl, bu tayyare meydan
larını ıslaha çalışıyorlar. Sekiz Al
man denizaltısı Suı1yeye gelm.işttr. 

cAmerlka.da , Vışi •elçisi gazeteci· 
leri kabul ederek chava yoluyla 'kı
taat nakleden oıilıYer ta.)~~ 
Orta ıparktaki Fransız mu.temlekele
rlnde karaya lndıklerini katlyetle tek 
zip etmişti. Halbuki Suriye fev.ka· 
lA.de komiseri general Dentz, son 
beyana.tında yabancı devletlere ait 
tayyarelerin Suriye hava meydanla· 
nna indiklerini \'e deriıal hareket et-

Bir lsviçre 
gazetesi 
diyor ki : 

" Ana htar 
İsmet lnönü'nün 

elindedir ,, 
Cenevre, 7 (A.A.) - cjour 

nal de Genev:e> gazeteai, cAvru. 
pa ile Ortaşark arumda köprii> 
başlığı altında şu mak~ )"H-

nu~tır: 

Harp. BaMtanlarda ~ Şima
li Afrikada devam edi.)'IOr. Orada 
mihver.in Mteıra karşı taarruzu 
ciôdi olarak 'başlamı~ır. lngilıiz
ler T obruk ve Sollum '.da çelin bir 
mukavemet ~eriyıorlar. Daha 
cenubu şarkide, Habqiıatanda 
ltalyanla , mtıha&ematı uzatmak 
ve General W aveH' in Nil, Dicie 
v:e Fırat kıyılarında pek ziyade 
muhtaç okluğu kıtaları tutmak 
için azami gayret gösteriyorlar. 
lhtilaıf lraka .da sirayet etti. Al· 
man bom'bardıman tayyareleri o
raya git.nU§ lbuk.nuyor. Fransız 
man.daaı al.tında Suriye toprak· 
lan müşkül bir "Yauyete diişmiif· 
tür. 

' ..... ticaret....- .. yia
tma rağmen umumiyetle deniz· 
leri tutuyıorlar. Karada hikim o· 
lan mihver. Avrupadaki kıtala· 
r.ik şimali Aıfrikada ve Y aJunaı
yadaiU harp aahaları a?Htnda ir· 
tlbattan mahrum bulanuyor. 11 başc:ı" e unya yuzun e -

~ttı lı üç siyasi din çarpışıyor: elç."si başka hava, 
ati ~krasi. modern kılıkta şah- S . d k "k d 

=========================---====== ======= Uklerinl, dönllfle yine bu meydan Avrupa ile orta ıark ara
(Deftıml: Sa. 1, Stl. 1 te) 1-/ 

~1bdat ve komünizm ... Bun- urzy e e l uman an 
~ n .üçünün de arkasında ni- başka hava! ... 
taa.t: b~r emperyalizm, sınıf men 
11aı .. _erı, iktısadt tahakküm sev- G 
'~'Var. Komünizm şimdilik eneral Deniz 
~~o ada .~uru~r ve fırsat be~: n eler istemiş 
'?ti r. Dıger ıki taraftan bın 
ha~> diğeri chürriyet ve Vaşington, 7 (A..A.) - Fransız 

it> bayrakları altında çarpı- bUyük elçiSi Hcnry Haye, perşembe 
'1)0tlar 'ki .zd bi . ..1 ve cuma glinlerl Hull'le görUşmeğe 
lhA_..~ ve cı mı en n o - . 
~k b . muvaffak olamadığından Vışlnin va-
Ot çe arış yok> dıyorlar. ~i SZab eımek U7.erc gazeteci-

'oll Uz sene muharebesinden , ıert Fra1181z bü· 
tlin~ \'anlan tolerans esasına yUk elçlUğlnde 
'kn birinde ister istemez va- toplamıştır. 
•iti_ larctır. Varmazlarsa ve bir 
~"\!ll:ı d. v rl · Haye, Dakar'-

~l'l e inananlar ıge enne. 
'ft!.e1ta kendi dinlerini kabul ettir 
~ ~evkiine gelirse hakiki ve 
)acatlı bir sulh kurulmuş olmı
)al'al ttr. Hoşnutsuzluklar ve ~ e=: kalarında Alman 
~~·1 ar, için için işliyecek, ilk kıtaıarı bulunduğu hakkında çı
~1 ~ ile insanhlr yeniden biri- (De,·amı: Sa. ı, sll. , te> ı-ı 
~.tıın boğazına sanlacaklar- === =========! 
'~~ iyisi, otuz sene muhare
,~·~ ortaya koyduğu tolerans 
~ •tıı bugünden tatbik etme
~ l'olunu aramaktır. Hele şu 
'llııipleri herkes kabul etsin, 

~a cennete döner: 
~l>evanu : Sa. 5, sa. 1 tel ::t 

~Ugünkü spor 
hareketleri 
t:' 
etıew-bahçe stadında: 

f:' 
bı.. cncrhaıhçe - Galatasaray 
"'il . t Cl takımları 88at 1 7,30 

'- Cııer B • •Galatasaray B 
~ 15,45 • 

~t ener genç - Galatasaray 
ııç aaat 14 

~bekte: 
t~alatasaray denizc.ilık bay 

ı. 

~İkt&§ Şeref atadmda: 

l.ı~~ t
1
ofesyoncl güreş müaa

a. arı. 

1 Irak Babarlerl 1 

Devlet nazırı 
Nuri Said 

h ususi vazıfe ı le 
Ankaraya gelecek 
Şam. 7 (AA.) - Bağdattan 

öğrenildiğine göre, Nurj Sait 
Devlet Nazırlığına tayin edilmi§
tir. Hususi bir vazife ile Ankara 
ve T alır.ana gideceği söylenmek
tedir. 

Yeni tayinler ve deiifiklikler 
Bağdat, 7 (A.A.) - Neşre· 

dilen lbir kararname ile Cafer 
Hamd.i Adliye Nezaretine ve 
Ahmet Raudi polis müdürlüğüne 
ta(yin edilmiştir. 

Hükumet idare makamlarında 
bir çok değişiklikler yapmakta
dır. 

Ordu zayiatının tesbiti içQı 
komite 

Bağdat, 7 (A.A.) - lrak or· 
dusunun zayiatını te.ıılıit .için bir 
komite teşkil edilmiştir. 

3 l mayısta Bağdatta çıkan 
kargaşalıklar ihak'kında tahkikat· 
ta bulunmak için d~ başka bir 
komite teşkil olunm~tur. 

Mihver nizamına göre yeni Avrupanın bugünlük haritalan: ı \ 

Yugoslavyanın taksim şekli 

. 
~ 

Bu harita üaerinde &"örülüyor ki eeki Yusa.Javya memleketi mihver tarahndan zwıvul4lnKaya 
döndürülmiiftür. Cenubi Yqoalavya Bulpridana JMlket çekillnif ve Yenİbaftan bir Kandağ ku· 
rulmllfblr. Dalmaçya aahilierini İtalyanl.r alnuflar, bu l1ll'tltle ltalya buPnltik bir }'8l'llDl.da ol
maktan kurtulmUf, Adriyatik de niai bu yeni tt.lyan aahillerile bir İtalyan sölii haline ıelmiftir. 
Şimalde lteıyaya bağla bir Slovenya tetkil edilmit ve prkmda kalıan araziyi AJm.nya almlfts. 
Daha prktaki ve eSki Macar h11dudu ile Noyjpıt araamdaki arazi~ blnılaJımqıbr. 

Fakat eski Yugo.lav Kralhimın ort•mvla yeni bir Hırvat Kralbiı lwrubat, Boma - Hersek de 
buraya katıhnıflu'. Ortada küçücük bir Sarlailtan b.nıılulnuftu'. Tıpkı Sen mmbedeainin TIMDı• 
...:L.! bir - -.... ...._,,. " '-..... ,,...... -.... ._,. . 

(DeTamı: Sa. 1, Si. '1 de) /// 

Tiryakilere müjde - luhtekjrlere fena haber 

Ofis, 30,760 çuval 
kahve sabn aldı 

Her vilayete iki ayl ı k ihtiyaç 

miktarında kahve gönderilecek 

ihtikara meyclan bwakıhnıyacak, kahve 
her yerde aynı fiyata sablacak 

Ankara. 6 (f-lueuei) - Birtik ı-----------
&ZUI ilbalitçılar ıtarahndan getir-] 
tien kahveler. C""Y'-eke doiruden 
doinıJ-a .atıp ar.zedilmek te Xli. 
qankü §8.rtlar dolayıaile, iıhe
lat giiçlqtj Ye ıdolayısik azeı.dı. 
Bu cit.ede, İıatıe politikaımtE )'Ö· 

z:iindeıı karg~lıia meydan Yer
ıneme& .için, ~n getirtilen 
Ye g«irtilecek oiMı ~ 
Ticaret Ofisi ıt.Mafmdan ınue..)'a. 
a1Mı karar akma almmıptr. & 
cümledea. ~arak, son det. ıBre· 
zi1:v.a T. A. Ş. terafmdan getirti
ielı 30.000 çuval kalwe jle. itha
ıı..oJara. ait oft.p da lıaıkendeıntna 
çık&rMan 76') ç.&Wa1 kahı.ve de 0-
6.çıc :mubayaa edilıniıpi:r. 

Mem!leketiım.iıUn normal kahve 

30 bin lira 
atanbwl, EmtfdaOOAI 

sat.tan 

183558 
numaraya~ 

Kazanan clifer 
nemaralar 5 İDCİ 

sayf amızdadır 

Harp Vaziyeti 
Hazırlıksız lngiltere neler yapb 

j Yazan: - İllsaa BOU. f 

lnPlıere ba harbe baDl"lanm.. Fnnanm majliıbiyetinden ,.. 
dan sirdi. Mecburi Mkerlik hi>Aım-,a ile mütarekeyi kabul 
metini bile ı....., içinde kabul el-etmeeincl• sonra, İnaıilterenia 
tİjİne balobraa nekadar çok ha-.... plim Alman ve kaı,.. fa· 
m'J Pdiii d.W -' ı1'r. .{Dlnmı S.. ı. & ı • ). -



s. G. a .... -
v upada ,;El-1 tR : ~· ,~ ::~= .. Ra · ~ ~t 
20 Senem ~ ..,, •r'~,. ~ ,,. .._ .,., 

bir· ihtilaf -
Nasıl Geçti Yeni tip ekmekl Kartaksiminden 

Yeni modelİer görmek ve kışa Çıkıyor Tuhafiye eşyası üzerinde 
ç ıka n 

hazırlanmak için Pariseseyahat Ekmek daha beyaz iki taraflı kir yolu 
1 

Yazan: Bebla Tevllk BAIOKÇU 1 ve daha mugaddi 
Yüzde 30 ıırpa, yüz.de 20 ç v-

Telif ve tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 
dar '\ e yüzde elli buğdayı havi 
yeni tip ekmek unu dün luan'Jul· 

Muhtelif e ya ve maddelerde 
toptancı ve perakendeciler-:: ayrı 
ayrı .kar ni betleri tayin edilmiş
tir. M~cla, tuhafiye esyaıını top. 
tan satanlara yüzde yirmi, pera· 
kende atanlara da yüzde yirmi 
beş derecesinde birer kar haddi 
tayfo cdi'diği gibi kumaş, göm· 
!ek, koravat, ayakkabı ve saire gi_ 
bi eşya imal eden fabrlkalarla 

zamanlarda birer satış mağazası 
açmııı ve buralarda ~arı toptan 
ve perakende ısalı§lar yapmağa 
başla:m§lar ve bu suretle imal 
ettikleri ıeylerin hom loptan ve 
hem de perakende aatH}ları için 
tayin edilmiıı bulunan karları mal 
fiyatlarına zammederck iki karlı 
bir alışveriııe 'kalkışmaları ortaya 

satış mağazalarının \hem toptancı 
ve 'hem de perakendeciler için ta. 
yin edilmi!J olan karları almaları
na e lbu euretle iki cepheli bir 
kazanç yapmalarına Fiyat Müra· 
kabe ~omisy:onu azalarından bir 
kısmı muarız bulunmakta ve bu 
gibilerin yalnız perakende satış 
klrı ile muamele yapmalarını 
muvafık bulmakta oldukları söy. 
lenmektedir. 

-53-

~Ul<Ur ki bu e rar uzun mUddet 
ı k lm dı Bir pazar gUnU Jan 

K h, b n telefon -cttı, sonra da ken 
d gcld mı z onra. cebinden bir 

daki butün fırınlııra tevzi o.un· 
muştur. Ve bugün pazar olma ı
na rağmen Olıs tevz.iatı:ı. devam 
edecektir. 

.._:ığıt d y sı çıkararak: 

Bunl r sızın için yazılan rapor 
1 rdır Oedı. Hayatınızı yakından 

bil k ı in iki o.ydır arkanıza bir 
h fıye koymu tum. Fakat bu lt~ğıt
ı ı ban hıı; bıı şey ö~'Tctmedı. 

mek yasak edllmlş. ;ejat !Çin yapı· 
1acak bir şey \'ar, ) a k rısmaan ay· 
rılıp mesleğini takıp edecek. Yahut 
hariciyeyi terkedlp başka bir ış tu· 
tacak. Ah, ne yazık, ne yazık ... Böy· 
le değerli, böyle kıymetli, bir çocu· 
ğun bir kız için hayatını bozmasına 

Ankaranın verdiği kat'i emir
ler iiJ:erinc bugünden ihbaren ye. 
ni tip ekmek p1yasaya çıkarıla· 
caktır. bunların yarı toptancı ve pera- bir me•cle çıkarmıJtır. 

kendedlerinin de tayin cdilmİ§ Herhan11i bir malı doğrudan 
birer kar haddi bulunmaktadır. 1 doğruya yerli bir fabrikadan a· 

Komisyon lbu çapraşık mesele· 
yi pazarteşİ günkü toplantısında 
halledecek ve kat'i kararını ve· 
recektir. 

z.ararı yok dedim. sız de me· 
c:ı ı olduğu gıbl bırakırsınız. Mn· 

d mkı TUrkl r itim dınız var. onla-
11 ) lan <Sylemcdığine de inanma
lı ınız Jan ttcn hab rınlz ~ar mı? 
Yaz talıllnl n red ser,lrıyorlar? 

Jaı et çok bahtıyar, dedı. Koca 
ı d ı:ı çocuk .. Onlar yaz tatılınl 
Kan da GCÇlrlyorlar. Bilirsiniz ya, 

,Janet Almanları hıı; sevmez. Ben de 
birkaç gU e kad r ltalyaya gldiyo
nım. Ya siz? llnngl gizli kö elcre 
k çncaksmız? 

B n de P ı I e gideceğim de· 
dlm. Yc.'li modeller göımck ve kışa 
hazırlanmak ıçln. Gitmeden evvel de 
,Madam Banı:ışla kuntura.tımızı fes· 
hedtyorum. Kendl!llne haber veı'dim. 

Kabul ettir bildiniz mi 7 

O scce kabul etmek \ temcdl. 
.I< akat ba a ocbren hıç blr ey yap
tırılamıyaca(;ını kendi ine anlattım. 

- Hesaplann hep ınl sizinle ta· 
nıam görmüş mUydU? 

- Ha:;ır. görmedi, bana epeyce 
borcu v r. Ben Parl e gitmeden ev· 
vel ödiyeceğincı gilya soz verdı. 

- O paro.l rı Madam Banı:ı.ştnn 

kurtaracağınızı pek ummuyorum. Ne 
rayda. ki siz hayatın mUcudcle kıs
mını kabul etmişsiniz. O h ide tek· 
rar kışın görUşeceğiz.. GUle gWe o
turun, kUçUk Madam. 

- Size de iyi seyah tıer, Compl 
B y. 

acınmaz mı? 

- Nermlnciğtm dedim. Madem ki 
Nejat Bey karısını seviyor, o halde 
hariciyeden ayrıldığından dolayı bel
ki sizden daha az teessür duyuyor. 

- Hiç öyle değil, çok mUteesslr. 
takat karımı bırakmam. Diyor. Ben 
ona çok nnslhat verdim. Dinlemedi. 
Bilirsin ya, erkekler ne kadaı· inat
çıdır. 

Bıraz sonra Fukct'in Şanzelızeye 

bakan gcn1f tenı..sınôa NeJat Nazmi 
ile eşi, Nermin ve ben, sotuk porta
kal suyu tçiyoı'duk. 

Nejadm kansı benim hQ'1uma 
,gıtti. lyı ahlı\klı bir kız olduğuna 

hiç şUphe yoktu. Sakin, saı ı~n, gil
zel bir kadındı. 
İçimden Nejada hıık verdim. El· 

het.te, bu kendi halınde sakin kadın 
,hayatım daha. gUrUltUstlz, ve daha 
sade gcçtrt.ccckti. Benim gibi hig bir 
koşudan gözU yılmıyan asabl ruhlu 
bir kadın ona bu aükflnetl vcrcbnt~ 
miydi? 

Nermin böyle noktalan hiç dUşUn
mUyordu. Gellnlerinin akşama ka
dar tencere ve mutbtlk llkırdısından 
,ba.fka bir şey konuflll&dıtından şl· 
kiyet cdıyordu, 

O nk9am ayrılrrken: 
- Kuzum kardeşim, pazar &Unll 

bize gelmeyi unutma, eledi. 
Pııznr gtlnU Nermlnl'n evinde yine 

epeyce kalabalık vardı. Fakat eski 
dostumuz MUsyU (K) nın uzunca 
bir mUddet için Fasa gittiğini söy
}cd!lcr. 

Fırınlara un fazlasile teni 
edilm'ş bulunmaktadır. Bundan 
evvel de haber verdığ:miz gibi 
fiyatta da hiç bir tebeddül olma
yacaktır. 

Yeni tip ekmek eski ekmekten 
daha lbeyazdır ve ayni zamanda 
daha mugaddi olacaktır. 

---o----
Gazi no ta rifeleri 

Bir çok gazino ve kahvcler:n 
tarifelerini latanbu\ Belediyesi 
1ktısat müdürlüğüne tasdik ettir
meden tarifelerine 1 kuruıı ve 60 
para zam yaphk1arı öğrenilmiş
tir. Bu zamların tanınınnması için 
~aymakamlıklara tebligat yapıl
mı.,tır. 

Diğer traftan Belediye İktısat 
müdi.ırlüğü vaziyeti hazıra dola
yısile ıgazino tarifelerine 20 para 
ile 40 paril arasında zam yapıl
ması için tetkİklerde 'bulunmak· 
ıtadır. 

Fı rancalac ılar e t iketsiz 

fırancala csıka rmı~l ar 
Beyoğlunda 'bazı francalacı fı. 

nnlarının etiketsiz francala çıka· 
np mahallebicj ve tatlıcılara sat· 
tıklan haber alınmış ve derhal 
takibata ıgeçilmıştir. 

Bu hareketler.i tahakkuk eden 
fırınlar tecziye •olunacaklar, le· 
kerrürü halınde .de demal kapa· 
tılacaklardır. 

--<>---

Jan Pfyer Kob TUrklffdekl Bey O gUn Ncrmlndo Doktor F ıkn 
b rtnl pek beğeniyordu. Kendıtinl Bey tsmindc genç blnsnc tanıŞtım. ' 

~ Cempl Bey d ye çn.ğtrmamızı, hem .Fikrr B yln o gtlrtillUlU Fransız mu 

Belediyede ücretli 

memurla r ic;in yardım 
sandığı 

benden hem de kız kardeşinden rtca hiU içinde kerldlsini bııaz yabancı 
etmişti. Şımdl onu yeni enl!ftesl de hissettiği her halinden anla,ılıyordu. 

0 
isimle çağırıyoıdu. Benim Tllrk olduğumu işitir işitmez 

can kuı taran g{bl derhal yanıma 

* Pauac, oçen şubat oyahattnden 
onra Bcrlınden bu ikinci gidişimdi. 

I<'akat .Madam Bnnaş borı:larmı Me· 
mcdl. «Arkanızdan göndeı h'lm. Size 
soz verlyoı um Demışti. 

Cebimde yUz dolarla yola çıktını. 
Geçen dctnkl gibi gUzel bir otelde 
otunnak işıme gelmıyccektl. Hemen 
Annlnln ann 1 Madam TarnapolUn 
oturduğu bir pansiyona. mUracaat 
ett m. Bos oda yoktu. Bırkaç gün 
w ııı. dcğlftırmek rtıle dnr bır o· 
da. verdiler. 

sokuldu. Ve birçok ısual~re ba~ladı. 
Kendisi hem Pariste staj yapıyor, 

hem de İstanbul gazctelerıne Paris 
havadisi yazyordu. 

Galfba Fikri Beyin Paristeki işleri 
,pek mUhlm değıldi ki o günden son 
.ra, hemen heı· gUn bır nöbet blzlm 
pansiyona uğramaya vakit buluyor
du. 

Bir gün: zarfının içi kırmızı as
tarlr blr mektubu biraz korkarak 
mahcubiyelle bana uzattı: 

- Size bir mektup yazdım. Dedi. 
,Ben gittikten sonra lıltren okuyun 
da cevabını sonra verrrslnlz. 

- A, dedim. Ben sızı her gün gö· 
rllyorum, Fikri Bey. M•ktupla bana 
ne yazar!ınız? 

lstan'bul Belediye.sinde ücretle 
çalışmakta olan odacı, !hademe, 
ve müstahdemler jçin: bir yardım 
eandığ ı kurulması etrahnda "tel· 
k.i:kler ya;:ı-1lınaktadır. 

Bu ücretlilerin maaslarından 
h er ay ıkeeilecek muayyen niıbet 
dahilindeki parnlarln ibıı sandık 
kurulacak ve ihtiyacı olanlara 
yardımlar ycı.pılacaktır. 

Eyüpte Piye rloti yokuıu 
tamir ediliyor 

Eyüpten Gümüşsuyu mezarlı
ğına ve Piyerlot.i tepesine çıkan 
yolun tanzimine l tanbul Beledi· 
ycsince karar verilmiştir. Ve bu 
kararın tal'bikına dünden itiba
ren geç.ilmiştir. 

Bu tepeye çıkan mer<Hvenli 
y:olun ıparkclenmesi ve merdi
venlerin tanzimi yakın bir za
manda .ikmal edilecektir. 

-V·---

Halbuki bazı kumaş ve göm· 1 lan lbir ticarethane ile, fabrika ve 
lek fabrika imalat1haneleri, aon imalathaneler tarafJndan açılan 

Yeni silolar inşası 
Ofis yeni mahsül için muhtelif 
yerlerde ambarlar inşa ettirecek 

Toprak ~ahsulleri O fisinin ye· ı zarla me§gul ibulunmaktadır. 
ni mahsulün ıdrak zamanının yak Mürşitp ınar istasyonunda yapıl
la§mt§ olmaeı ve '1ükumetçe Ofi· ması mutasavver !bulunan büyük 
sc mubayaa ısalahiyel ve vazife- ambara müteallik plflnlar ikmal 
leri verilmiş bulun maşı dolayısi· edilmiş' 'r, Jnoaata pek yakında 
le inşaatlarına başlanılmak üzere 
olan silo ve arr.barlardan E.rzu• 
rum ve Şefaatlj .istasyonlarında 
yapılacak olanlardan maada ten· 

"p edilecek mahaller.de yem aın. 
b11ların inııaeı için Ofjaın bu ıe· 
ne.ki bütçclİne tahsilat konulmu§
tur. 

Toprak Mahsuller.i Qfişj fen 
heyeti, tıalen ıyenj .ambarların 
yerlerini teı-bit ve planlarını ~h-

başlanacaktır. 

Toprak mahsulleri Ofisinin am 
bar o1arak kullanılmak üzere 

devlete' ve Vakıflar idaresine ve
ya hususi e•hasa ait müsait bir 
bina bulunmayan nrahallerdc jn· 
şaat. i)'&p,ması ltakanür etmiıtir. 
Bulunacak müaait ve istenilen 
9artları haiz ambarların ~iralan· 
maııı ısa ahi.yeti 06.e verilmiştir. 

Tiryakilere müjde -
Muhtekir/ere fena haber 

(Ba'ı J incide) 

ihtiyacı ıenede 70 • 60 bin çuval 
oıduğuna gore, evvelce satın alın· 
mıı: olanlarla bırlikte şimdı mu· 
bayaa edilen 30, 7 60 çuval kah· 
ve, takrıben altı aylrk .ihtiyacımı· 
zı kar_şılıyabilecektir. 

Ayrıca, siparl;, cdılm~ olup da 
memleketimize doğru y.ola c;ıka
nlmıf veya çıkarıi.lıak üzere bu· 
lunan kahveler de ıheıa:ba katılır
sa, 'bir &enelık ihtiyacımız da ön· 
lenebilecektir. 

göre, jki aylık ihtiyaç için ayrıl· 
mı§ bulunan l 0,004 çuval kahve 
temmuz sonunda bıtcceğinden, 
a~stos ba~lan,iıc;larında ecne jki 
aylık jJCincı parti ısevkeôilccek 'e 
bu suretle kahve tevziatı munta· 
zaman devam edecektir. 

Valiler, hisselerine ayrılan kah 
velerj, ibedelini ödeyerek teslim 
almak üzere, tayin edecekleri mu 
temellerin lstanbulda Bahı;eka. 
pıda Kutlu hanında bulunan Ti
caret O fieile temasa gelmelerini 
temin edeceklerdir. ,,,. 

içki dereceleri 
Hafifleyecek 

İctimai Muavenet 
Veka .eti bu hususta 
teşebbüsler yapıyor 
Ankaradan alınan bir habere 

/göre, Sıh'hat ve lçtfoıai !Muave· 
net Vekaleti icki derecelerinin 
hafifletilmesi ve yalnız büyük si
~elerle jçki .satılması lhuıualarının 
temini i~n teşclibü&lerde !bulun· 
muştur. 

İnhisarlar idaresile ayni esas· 
~ar dahilinde bir anla"ma .imkanı 
haeıl olduktan ıeonra yükaek de
receli fçkılerin dereceleri ayni sc. 
viyeyc indirilecek ve küçük §işe· 
!erle içki eattırılm>yacaktır, 

O ksijen fiyatları 

İktisat Vekaleti tarafından 
bir tüpüne 250 kuruş toptan fi
yat takdir olunan oksijenlerin 
perakende olarak 295 kuruşa 
satılması Fiyat murakabe ko
misyonunca takarrur etmi,,tir. 

50 t on naftalin geliy o r 

Bulgaristanden şehrimize ye
niden 50 ton naftalin gelmek
tedir. 

BUUin gelen naftalinler bir 
araya. toplandıktan sonra Fiyat 
murakabe bUrosu tarafından 

tevzi edilecektir. 

Ankara, 7 (Telefonla) 
İaşe Müste~arlığı memleketin ih- Gıda m adde lerinin tahlili 
tiyacı olan ve ancak dı,arıdan 
tedar.ik.i kabil bulunsn kahve 
iç.in icap eden temasları yapma~ 
ve memleketimize 6 aylık yete· 
cek miktarda olan 30 oin çuval 
kehveyi getirtmiş bulunmaktadır. 

Ctda maddelerinin tahlilini 
tesri iç.in tedbirler düşünen İstan
bul Belediyesi Bakkallar cemiye. 
tile birlikte Meyva Hali civarın· 
da küçük bir kirnyahane vücude 
getirmek üzere de tetkiklere ba -
lamı~tır. 

Bu küçük kimyahanede yalnız 
bakkallarla gıdai maddeler sa· 
tan yerlerden alınan nümuneler 
tahlil olunacaktrr. 

Ben hemen lşleı e koyuldum. Mo· 
dclleri görmek lı,;ın her gün bUyUk 
tcrzlhanclere ko~uyordum. Bu kı~ı 
,Ytne Madam KUncnln e\'lnde çalışa· 
ı ak geçlreccktım. Berllndeki fiyat
ları düşürmemek için müşterilere 
hazır modeller göstermek llzımdı. 
,Derhal btrkaç kat kumaş aldım. 
P nsiyondaki dar odamda. boş kal
dıkça Parlain en güzel esvaplarını 

- Rica ederim, Dedi. Şlmdl ben 
gideyim de siz de mektubu okuyun, 
anlarsınız. 

Dünkü ihr acat 130 bin li r a 

fakat halk kahve i inde buh
ranın tesiri altına d~müştür. Sa
tılacak kahveyi saklamağa te~eb
büs edecoği tabii sayılabılir. Bu 
cıhetlc yeni gelecek kahvelerin 
serbestçe satıhnaaına müsaade 
edilmeyip, vilayetler arasında gc
nis ni~bette lbir tevzie tabi tutul· 
m~ları kararla;tırılmıştır. Bunun 
için de her vilayetin tehirli nüfu· 
eu gözönünde tutularak kurulan 
niı'betlere ıgore, 'her '\'Jlayete ay· 
rılacak olan iki aylık kahve ·1 i· 
caret OHs.i tarafından doğrudan 
doğruya vaülerin emrine verile· 
cek ve vi\iyettC'k i takt.imi de va
liler yapacaklardır. 

Bu şurctle kahveler lbir eld en 
tevzie ta'bi tutulacağ ı ic;in, şeker 

Bu kahveler pazartesi günim· 
den it.ibaren vilayetlerimize ihti
yaçları miktarda d•ğıtılacaktır. 
Dığer taraftan öğrendiğimize gö· 
re diğer 6 aylık kahve .ih'tiy•cını 
kapatm ak üzere yapılan teınaalar 
m uvaffakiyetle nctkelen.miı ve 
kahveler memleketimize tıelmek 
üzere yola çıkmııtır. 

Altın fiyatları 

kopya. cdıyordum. 

Dün Almanyayu tütün, lsveçe 
deri, laviçreye ku yemi olmak 
üzere 130,0Q.O liralık ihracat ya-
pılmıştır. 

ve inhisar maddeleri gJbi, 
leketin her yerinde ayni 
üzerinden satılabilcçektir. 

mem
fiyat 
Buna 

Bu son gelecek .olan kahveler, 
ilk kahvelerin dağıtılmuından 6 
ay ~onra piyasaya çıkanHac.aktır. 

Dün altın fiyatları yükselmi.,. 
tir. Reşadiye altını 26,35, külse 
11ltın 3. 30 kuru§tan &atılmıştır. 

Sar 
•• •• 

oş sozu 
amma ..• 

A kş"mcı değilim. fa1'
3
t • ·,,,o-

neşelendim mi ıçı; 
rum, kederlendim mi yine i ; 
yorum. Nefesiz veya kcd . ~ c, 
bir akpmım olmadıgına gobel' 
akpmcı olmadıgım hald~ 1 ıakşam içiyorum. Yalnız bır '• 
Jiğiın var: Peder merhumun ~ 
siyetinden kıl kadar ayntrnıYO" 
rum. ,tP 

Allah rahmet eylesin bab 
ölürken bana dedi ki: cıor:;, 
rakı dünyanın en ıyi içkl5 
Eicr içmeği kafann koydu;:; 
rakı iç. Ancak üç kadehten. et• 
la içme. Çünkü üç kndeh ıç ııç 
&en rakının tadına varırsın, t•• 
kadehten fazla içersen işın 
dını kaçırıraın !» 0• 

V asiycti h fi yen tutu)' e 
ik 11 rum: Üç kadehten ne cka cİedi 

fazla... Doktora damıtım, d'1' 
ki: B b vasiyetini bu b-a _ .. 
sağlam tutarsan, hiç korkıı..-• 
yüz sene yaşarım! , ak• 

Sözü uzalmıyalım, du!1 ~ 
.§am mutat üç kadehimi ıçrll 
Üzere bir meyhaneye dü~~· e-

M~erileri eğl ndimıek : e 
re radyonun oparlôrü delile şt• 
çalınan plaklar r sında ıtiııf 
raus'un en meJhur bir "a 
koymazlar mı ? jil, 

Benim gibi üç kad hle de İ• 
on üç kadehle d hi iktifa e~, 
yen birisi rakı kadehini ha"•>" 
kaldırdı ve yumruğunu ma" 
vurdu: 

1 
... 

- Dünyada her ıeY Ö üt 

zizim, Ştraus ölmez. .,el' 
Bir yudum çekti ve de 

etti: 
B. .. ı· 'h r ali' - ır gun ge ır mı ve 

üçüzlü pakt ölür, yeni ııisJll' 
ölür, uçan kale ölür, uçf11'~ 
kale ölür, Hood ölür, Bi•# 
ölür, Kayser bile ölür. Jllil 

öldü... f' 
Bir yudum daha çekti ve 

ne devam etti: ··lii' 
- Bit- gün gelir hepsi. 

0 1"' 
geçen Umumi Harp gibi ·f" 
harp de ölür. Harbe se~b~ 
venniycnler gibi· sebep o~ 
da ölür. Sulh flfıkları d;ı 1) f. 
istila nirleri d~ ölür, hatır• 4' 
len de ölür, hayale gelmi)'eO 

ölür. . ıı-1' 
Dili dolaşarak kadehiıt• Je' 

dırdı v- dibine kadar içf1'1 

evvel son cümlesini söyledi: -
H • "l" 1 bLJ d - eps• o ur, ya nız 

lediğimiz Ştraus ölmez. Y' 
Sarhoş sözü ama pek de 

bana ahlacak bir söz deiaı 
KOR~ 

'I 
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ı·: s • Gt: ıs: um _ mtJr: ~ 
RUl\11: 185'7 - :.'\IAl l"J: j 
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~ 
CONEı;i: fi,20 
VGLE: 13,ı.: 

lKlNOl: 7,13 
AKŞAM: 20 39 
YATSI: 22 ıo 
İMSAK: 312 

Geçen şubatta Parise geldiğim va 
kit Ne.rmln anlatmıştı: l{ocasmın 
işi rl çok bozuk gldlyormuı;ı. Kendl
ı11I de h ç olmazsa ltendl cep harçlığı
nı çıkarmak içln bir bUroda çalışı· 
yordu. Geldiğımden birkaç gün sonra 
ıkcndiSıni çalıştığı bUroda gl>rmeye 
aittim. Her vakıtkl gıbı neşesl ye
rinde idi. Nerm1n bnşkalarmın çelcti· 
,ti ıstır plara pek aı ka göstermez
di GeÇen de.fa Berllnde çalıştığımı 
ona söyledığim zaman kcndı dertle· 
rinl anlatmağı tercih etmiş, bu işe 
na ıl başladığımı sormamıştı bile ... 

Odamda mektubu okurken gülme
mek elimden ıeımedl. Bu sat İzmir 
çocuğu bana aşkını blldıriyoı· ve he
men evlenmek tcklrftnde bulunuyor
du. lzmlrdeki evinin güzelliğini ve 
oradaki bağlarını, bahçelerini anla
tıyor. Ve: cEğer Pariste oturmayı 
.da tercih ederseniz, 'ben bir klinik 
açarım> diyerek istikbalin bl\tün 
genç hWyalarını, saadetini sayıp dö 
kUyordu. 

Hlalbukl şbndl krZı ya.kından ta.nı~ onlu. r 
A l'Uk :lı}ln meçhul mrafı ka.lıtqlt~tı, genç 
kızın taıtlr \ e cana ~ak•ıı bir k oku .. u \ &Tdı. YEŞiL GOL ' nıan olacak ınız. Ç ıııki\ Jı k ızhk ~ 1"11 

nı:.r.ı HiDlıJ ncak ınız. on ııi nıanlık da f 
etmez. 

GcQ vakit bUrodan içeri girdiğim 
zaman hayretle gözlerini açarak: 

- Aman Hanımefendi, bu ne lllkS? 

Her iki ayda. bir mi Paı ıse teşrif e
diyorsunuz? Dedi. 

- Hayıı, dcdfm. Bu yedinci ay ol· 
du. Modeller ıı;;ın... Ben .şimdiden 
pansiyonda birkaç tanesı:ıl yı:ı.pmıya 

b8'ladım bile .. 

Hislerden, şiirlerden, ebediyetten 
bahseden bu mektup benı çok gtil· 
.dürmUştU. Aman yarabbi! Ben ne 
.kadar ihtlyarlamıştım. Bu mektubun 
J<arşısında tıpkı torunundan bir ~k 
,mektubu alan bir bUyUk anne gibi 
,gWUyordum. 1ki senelik bfr hayat 
boğu,ması beni ne hale ıetirmfşti. 

Fik'rt Bey öyle bir cHayır» demek 
le iki c:hayır> dcmekl6 fikrindon dö
necek 'bir adam değildi. Yine vaklt 
buldukça pansiyona utramakta de· 
vam cdtyordu. Fakat 'bir daha qk 
ve eVlenme mektupları yazmamasını 

ka.tıyetlo 

(Arkut var) 
Ne tyl, sen her \-:ık•t bccerlk

lıs n. Knrdcslm. Biraz otur da sonra 1!!!!!!!!!!'!~---~""'!!!"!!~!!!1!!!!!!!!11!!1!"'!!!!!!!!!!!!' 
Matbuat kongresi dün 

toplanamadı 

beraber çıkarız. cFukct> de rande
\Um vıı.ı". Bılıyor musun Nejat b,r 
haftadır karlsile b rı:ı.b r bır iş için 
parısc gddi. Ncjadm karısı lsvcçli 
kendı halinde sakin bır kır.cağız .. 
Bence biraz pek l>e.1dt halinde, Ama 
Nejadın hoşuna g)t.mıŞ iste ... Bu ak-

m Fukct'de tanı~· ın. Onlar evle
neli bir eneyi geçti. Korktuğum bir 
llf!Y varsa bu evlenmek meselc;;ı yU
ztınden Nejat mesleğini kaybedecek. 
Nejadın anlat1'ına göre Ankara ye
ni bir kanun çıkarmı.ş hariciye meıı
let{nde olanlara ~nebilerle evlen· 

Tiirk Basın Blrli!l lstanbııl mın· 

tuıwı rei!tllflnden: 
Mmtuka kongresınin mUzakereye 

~ınya.t>ilmesl ıı;;ln !Azım gelen nısap 

huıl olm.adıtmdan kongre yarınki 
pua.rtelii i:UnU saat. 14 e bırakıldı. 

Kongre tatlmatı mucıbınce yann rnev 
eut aza ile iktifa Olunarak mUzake· 
reye başlanacaktır. 

P oll& mUdUrlliğünUn öııune gelince R aif 
indi , c Ro<IJiı'.)'a konıllslnl otonıoblkle ~le· 
nlft!IOI rka etti: 
ııemen polltı nıiıdlırtJnlın yanına !:•ktı. ~lr 

WWLam delikanl~ ı ıorünce naz.lk bir tııHr• 

lu: 
_ Buyuruınıı. ) U ter Brlrll. Da"etlme 

1tu k~ çabuk gelcllğlnlı. için teo:ekkür~r 
ederim ıol;ı.l (N.)611 haftaki hıullse tın bura· 
>• Juwlar raJtat~ı:.r. ettim. 

Raif bu nıfMCle'llln Rat;on'un uptığı nıek
t upla alllkB ı olduğunu derhal anladı ve: 

- Ben bunu unutmuştum h~." Dedi. 
_ }'ak.at tıeıı unum.dmı. MıifetU, RMoıı 

hakkı olmadan kendlslne alt olmıyaıı bir 
JNiktubu izden almıştır. Bu lbutUn nemket 
kaidelerine mug;a ·lrdlr , bU(l·orum. 1'"allat 
kendJı;l~ mektubtı \ade etmesin!, fakat ad
nısl de ötmnmltj oklui u lç1n bana söyleıne• 
ı;lnl 8 nrettim. ~ l111d- b" adreiii bl7.c~ malüm
dur. iz hu takı;l şöföri\ hakkınt\a ne hlll· 
)o.-nız lbanıı. ıwyl~r nılslnlz'l' 

- Teeı;ııtır ederim, ·ır Wllllaını, fakııt hl<) 

bir tteY llÖ)lil'elnem. 
tr wımaın zlll c•aldı ' e a~'lll 7.&rnanda dl\ 

6Öl.C de, a.ııı et1i: 
- Ben de teaı;Uf ederlın, Mhter B rirli, 

fakat bu O<lamla ılıl karşılal}tırmal• mec· 

burum. 
Kapı ~ıldı. tçeri mUfettlş Rason Ue 

x 1098 numaralı taksi şöforU 1Irdl. Ralf a
da.nu görliucc tanıdı. l'enoettıöen rt>rdüğll 
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" otolllobllin sahibi Ye ıiU .-eunı Bolden'e 
götüren şöför<1ü. 

l'olfı müfot1i' l ~före t;0rdu: 
- noıruttunu bÖYl~ ttlae hiç bir fe· 

nabk olmaz. Bu adamı hiç ıör<lüniiz m ü': 
tiöför, Rır11raı dlkkatle !baktıktan lıionra Jılç 

tereddüt etmeden: 
- E\et ... Gördüm· E'inden ç tkara.k .)&ra· 

ı.napı ~ luZHl imdadına k • P aıdanı-

dır. 

mi ': 
E \'et, r ördlim· HAdl$eden yanın 8&1lt 

onraı aratNıım& ıblnmıtk ltıtedl. ı-·akat benim 

nıl\ıtterlm ,·a.rılı. K$1d1';1nl a.larmıdıın. Baş
k" bir teY b8nıl) orwn. 

- Dlkkat ediniz .. Hakikatten u:ıald1L'ma· 
yınıı.. Bu adam ize mektup ıöndenuı.,ur 
tanmuı.sanıı: nfldell elr.e mektup yaıı rn '! 

- Ben bö) le bir ınektup alma <lJtn. Onu 
da tanımıyorum. 111.-, konuŞflllldun. 

Polis ınüdUrU uıun bir t~rUbC ~ibl a 
damdı. tnunların nfl raınan dof nı, ne za
man yalan ııöylcdlğinl anlardı. Tak~l t:öfö· 
r llnün dotru &Uyledlğlne şüphe yoktu. 

- J'ekl o halde... Belki c\e lbu mektubu 

o YazmClmlŞlır ru. yaralanan ~nç kız yaz
m~tır. A t'\ILba ıtl&e bu mektupta. neler ıtöy· 

Jemek bıtuorıtu ! 

~öförün göılerlntkm !bir korku hiıttıl oku· 
nuyordu. 

:;ir \\ illiıuıı ckwaınla: 

ri)·lsli.klerlıne 1.) l dikkat ediniz. ::-.; e
dt'n bu geın•: kız i'IAI mektup yazıyor ! Bu· 
nıı bana M>.)~lniz. Doğruyu bÖylemek ıol· 

ı.ln lehinlzedlr. 
- Peki, o halde söyllJeylm: Genç kıun 

l!i&atl bende.. A rabada düşürmüştü. Sonra 
benimle bir ~ent bir paket gondennlştl. 

- Ru pakıetl klıne gotfüdlinüzdti '! 
- )litıfs Boldt'lf\'eı.M 

ıo;ır Wllllaın ~on'• dönerek: 
- Bil kıu hfln1en tevkif ed~oiz. Dedi. llalf 

siikflnetlnl mullafıtut etmek l!:ln kendini zor 
tutuyordu. 

GELİN ESVABI 

Raif y~rinıden kalktı. Poliı mtidüriine ,ı.i 
özleri ..CSyledl: 

- Verdiğini~ bu emlr lçin onradıwı piş· 

- lUC!oullJ t lzc tle alt tir, !\llster JJ 
Eğer henhnle D\'ıkraı ı.oııusıııuş ol )rll 
bu te\'klfo mı.um knlıııazdı. 

Henlız 'akit gl'l!,·ml~ değ-ildir. so.) ırr 
J~ değişir. 

Raif bir an <11ışiiıulü. Henüz Roda tt"1' 

edllnılş dt>~lldl. l'olls kızı e' de nrı.)n<'#ııl" 
Kupum hlr otomobil tçlmleı bcklodJL-tııl 
lllİl'Orlardı. 

- Siı.o blldlğlm kadar ht>r ı!i("~ i "o' 1eel it' 
lwjka blr şey bllmJJonını. ize ;'Ulan ' 
ınedim. 

- l 'al .. ı o~ lediıılı: ıleınls onun. ~ 
genç kızı lıimB)C i!•ln bazı ta! Uatı ,c 
diniz. Fakat o~n oldu. 

Ratr scl!im ' f"('l'Ck od:ubn rılctı. ııt: 
PoHs mlidıiru kAtlblne donerel dedi 
- l\liıtw Boldt>.ıı golnılştlr. "aat (lort .. 
Ba.na o rotof rafları getirir ml.,lnlt '! 
Bll"RIZ. oıım k!itip, Slnt)~mıı S'l'Uıı 1 

1ı1IJeı i ki ~mini getlıldl. Biri i kUI <".) gl r 
;ken &lınnıı bir gu.7.Ctt> fotoğrafc idi, dl 
lııe tıer:t.i Mn,·h!t'te c•ekDt>ıı l'C';lındl. rtıt41 

1'~1blııenln bir resimde ıızun 'c dl •e ıl• 
kım.. olduğu g01.e <011k l'.llr(ll) orılu. za,t.t,ıl lJ f 
recıfmlt•r bu r . .-ı.rkı srn;tcmııok ın.a ,;;,:ı;tıllc 
rırayn. getlrllml ti. ,.t tı 

P olis müdııru <likkntlc ı imler~ b 

Uin 011 .. dC<li ki: 
- Bu tı: f,'.ahtık lınl ıılauak gibi... 1 

dcn'l 5','fll1 alını7~ .ı> 
t.Arkd ~ 
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f:!arp Vaziyeti 
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Yazan: 
Ihsan BORAN 
(Emekli Kurma~· Suba)ı) 

~ksız: ingiltere neler 
Yap+,, 
-....:.._: 

Bir " kı.t CVlfO Eekiden Radikal· ı 

cleytnc.:e her kc-slr v ı• ş ı• Demokrat fırka· 
hatınna a.}-111 ey •lll4 mımııııurı o-
&'Cltrdi: Güz l btr ıan mefbın bir po. 
kaplıca şehri, btr E •• " lftilt9C'I ae bır ls:-
ne\1 maden suyu, sen ruzgara ·----"' ~ .. .rt~ı 1 
bır kumar S"BZl 10• ~~~ltf ;a~:~a Ben biı defa Müdafaa. müs. ıdum. Hangisinde olursa olsun 
u. turlu tUrıu o- •• •d• t mutAikat yap· I teşarı mı, na:ıa baJ müdürü mü Yazan: }>ana. dört odalı bir daire ayır 

te:lcr. pans yon- gore gı ıyor ını!t. Adftm illt za. ne oldum. Bır sefer de az kaldı "v" O""N"""Z (!) Esirgemiyeeeğini bilirim. 
ıar. paı klar. . manl&rda Alman i Adliye Vekili ola yazdım. İnsan .....,. U MU '~icm bir dairecik ten ne çıkar? 

Apartı man izma 

Bugün <Vışı) ek l.lirat.tarı im~. ln- akı:ıamlaı ı fazla yemek yeyıp I Evcl Allah bir üçüncüsüne de 
yınOC' kimse bu· Bugünkü Fransa s'lllzıerııı şimaıı 1 hemon yatarsa böyıe oıuyor.'mck veya sanmak arazı göste- batjladığını haber aıdım ı!> >. 
~Y anlamıyor. o. Afrika muvatf'nkı· Kabusun, riiyanm hepsi kor- rir. Gi.ildUm. Kızdım. Mahzun ol-

~ (Baı;ı ı ln<'ldf') - ructa. muayyen hayale sıgv maz yet1erl Uzel'inc in-1 kunç olmaz ya, böyJc t~hsı ve- 1 Hastalığın bu c .. csidinc tutu- dum. 
lı6 ~la~a kar§ı. ~ayanmak ve pren ıpl., S«ğlam il ta fLa.:r 1 ı ~ """~ b .. m•8'lubıvetten sakın· b r Fran a hükı'.l· dedı'kodular .; ız 1 ra 

1 
.
0 

• ya gülüncü de olabilir. !anlarda bliyül< ve samimi hüs- Y:ırtık çadırı olmıyan, ve bu-
-~ H - iT - nmş, nr,il~rebuze Bununla beraber rüyada ol- ı ntiniyet alametleri belirir. Sev- nunla ta"'-'ZUSUZ bı'r ı'ftihar du-

...ı· 1• a.... ha•ırlıklarmı ı'kma·ı •ııetı, muayyen he- ı ha\•a •-~m aı ""' 
~<:eye k~dar v~ Amerikan yar. Jefimı ea.h1p bir içinde pusulayı rı:anıarı "'~tınca. sun n:ıüyada olsun yüksek bir di~l.~ini~ b:ıer iki§Cr apartmanı yan beni bir çırpıde. üç koca 
"liid aon hızını buluncaya kadar hükfiınet ı'e! . ır.ı h ld kuw~tıılerıc berR· mcvkı sahıbi olmak, doğrusu. s~ ı ı o u ·arma kanaat ge- apartman sahibı edenin saflığı. 
"- -'aada kalmak ve mukave· \'eya bu surette şaşırmış a edir ber yllrünwk IUZ\I· pek. h.oş. Hele bir de sahici olur-

1 tır?l~kle k~lmazlar; sevmedik- na güldüm. 
I ~ esutı. hcı;aba katılacak muna d3ır bıı· ııa· sa ıkı katlı şambaba! lerının de uçer bescr apartma· ı İki kişiye sormadan. ne ile 

1 SiY ASi iCMAL J 
B. Rooseveltin 

B. Hitlere cevabı 
Yazan: M. H. ZAL 

A merikanın harbe kan~p 

\' ~ıiltere bunu yaJ)'lbildi mi'! oır d<uvvet hınun· M 7.arıyc ıcat clmı Bilgisi krt, fakat kuruntusu, nı olduğuna herkesi inandırma-, ve ne eaycdc vapabilece~mi ö;;-
ıı....lıİJeti ~ ha...KMı hulita ede- juğı.mu zanned n· Yazan : ı 8, ZAL Fakat bu· mUcldct bol olanlara «İspanyada §ato ğa çalı§ırlar. renmcdcn ve "bunun imkansızİı-
.._: l ler 'ardır. Fakat k 1 ! ..onra uruyon derler. Zavallı İspan. ki çe§idi de bula§ıcı hasta- ğım hatırlamadan böyle bir §CY 

ey1~1-b~~ ~larandğuatoaAI. bu gıbılcr aldanıyorlar. Bugünkü dogru yolu göeterdltlne ve ltal)aııın yada ı:ıatoluk arsa mı kaldı ki .. lıklardandır. Biricisinin bulaşı- isnat etmesine kızdım. Tanıma·' 

karı§maması hakkıqda 
ıon ve kat'i mücadeleler de
vam ediyor. B. Hitler bizzat ite 
kanfmışbr. Life mecmuaaırun 
muhabirini kabul ediyor ve A· 
merikalılara çoktanbcri ilk de
fa olarak doğrudan doğruya bir 
hitapta bulunuyor. Söylediii fU: 
«Benim Amerikayı i&til.a etme· 
ğe niyetim yok, Amerikayı iafr 
li etmek iıtcmek ayı istila ile 
müsavidir. Am rika ile dostluk 
isterim. Aramızda ticaret reka· 
beti de olmaz. Ben Avrupada 
yeni mahreçlcr buluyorum. A· 
mcrikalılara da dünyanın aeri 
kalan kısmı kalır.» 

~ • ~ ay ı a • Vışı taeavvur haricinde bir Alemdir. bclflsını bul~na kanaat getırmlş Bir Donkişotları vardı, o da. u- cı oluşu tehlikeli değildir, bıla- dığım birisi bunu söylemiş ol-
a.. · h ln..:a..__ Lava t•·-·z· Bu sıralarda Vışidcn çok bahee- Az 'hır zanıan ev\• ı • '·t. n hem"i t ld k' d ..,, "--"'"- • -·... h k e ~-- 1 .,. ıc nu u u. ıs arzu c ılir. Fakat ikincisi tıaydı hakaret sayardım. 
llH: Yaptı. L-ilt.-re mukavem_. dlıldlğı ıçın bura.sı haklunda bır Cı· a kında yaZdııi>ı iltıfat dolu ma•·n .._ 1 . . -.., ınc .. "' 

1 
ta 0 ...... , dayat çok aşiftedir, stihza- tehlikclıdir. Birbirine geçe geçe Saf niyetle olmakla beraber 

11\...._d"e adanan ietili.aı haa-eketine kır salılbı olmıı.ğa merıık ettim. eyı manılle hatırından çıkarını . d b k b' - .. 1 b' h l . . ' 1 "' vermedi. Kesıllp hır ııı aya getırllmıış bır ta- vışideki fikir istikrarsızlığı 0 tc·, an a~ a ır ~ye degmez. A· ı o~ e ~r ~ . alm.~k ıstıdadını en yakınım tarafından gelen bu, 
ft..ı_ - 1941 kat devrffind4'J Lib. kını gazete ve mecmua makaleleri klldnc:hr'ki zavallı Mareşal Pc.-t damı ı·uyada, kabusta. kurun- gostenr kı bir gun bakarsınız isnat ve iftiraya karşı mukabe
·-. ve 9oiu Afrilcada ltalyan Vi:Lrdı. Şunlal'ı şoylc bır gözden ge- bir facia hayatı geçlrıyor. Her g~~ !ıı~a kendi haline bıraksa ne 1 ortada anafo_r . etmiyen ve a- . le cdemiyeceğime mahzun ol
~-- mairup etti; M..ır ve çırdım. Vardıtım kanaatten sır.o de fiktr detı~tiren poııtıkacılardan ve- ala. Bırakmıyor. Madd€yc inkı- ;>artman sahıbi olmıyan kal- 1 dum· 
d"YeJti ltatyan İltili hareketin· 1 all'latayım: ba mikrobu gibi kaçıyor. MUmkün lap ediyor ve insanın en acı da- mamıştır. Bu hal cemiyet ba-1 Yarabbi! Neden gözlerimiz 
"' k11rtarc1ı. lrtın doğnmı 1;11.1 kı CVlşl) koca olduğu kadar etrafına aııkcrlcn ve kikalarında külahı çıngıraklı bir kımmdaıı zararlıdır. İşin felse- ba§kalarmm cEıplerinden ayrıl-

Bu sözlere belki de kıymet 
verecek Amerikalılar bulunabi. 
lir, f aknt bunlar zaten muhalif 
tarafta bulunanlardan ibarettir. 
B. Ruzvdt'in temsil ettiği bü
yük ckscrıyct, böyle M;derin 
telkini altında kalabilecek dev
reden çoktan uzaldaımışbr. 

- 3 - 1941 kıt aonu ve bahar- bir kazandır. tç.n<le her ncV'I mad<i-c-- ihtlsil6 ıtdamlannı topluyor. Petenin pılyac;o halinde karşısına diki· fesi baf'lkalarma kalsın da biz 1 ;nıyor? 
d • ~tı..ıtik muharebeaine dayan. lcr kaynar. Şu karmakerı11ık Fıan- etrafında her ~Un muhtelıf !ikırdc liyor. alayına bakalım. Ben ikincisine Benim çok şükür bir şeyiın. 
~ Arntırikanm y.-damını temin sız tarihi ve Fran ız hayatı dıyc ne bulunanlar çelufıyor ve tep~nlyor. Riiyada mlisteşar, kabusta. yakalandım. Fakat haı;;a! Hic yok. Fakat bu demek değildir 
lrı.~ lngitt.e aç 'H malzemcajz bıllyorsak kazanın içındc hf'psınden h&Reııı.llt!!>flerc .. ~~rlıak tara!laılanıe nl- 'vekil, kumntuda banker. Bun- kimsenin apartmanında vallahi ki benim olmadıg·ı için başkala.· 
~ı. Bu arada İnıifterecle bırer eser \ardır. Yalnız muayyen za ere·~· anmak ve Am<'rıka- J ). İ b'Irh' .. il k 1 . t h f d . 
~iiık ~ lcuvv.tli bir ordu mey· bır hedef, bir pren ıp yoJ{tur. Vıfı yı giicendırmemck taraftarları ara- arın hepı::ı zararsı?.dır. ile ve ı a ı goz m yo •. şın u a ı~ rmm a olmasın. Bu mcmleketı 
~ letirdi; doP Afrika impe- h _<liselere gore, esen rUzgAra göre smd:ı mücadele hıç cksık olmuyor. l~kın s.~kayı. ı:naddiyata bindi-ı bazılann:n benıı:ı a.~rtm~nla: ~adırıstan f!ll ~örmek ~stiyoruz, 

Ruz.vclt, Hitlcr'l'n açbiı ta
arruzu derhal tiddetli bir muka
bil taarruzla kartılıyor ve diyor 
ki: uSulh mcset~sinin b&bia 
mevzuu olabileceaini tekzip et
mcldc kalmıyorum. Böyle $ÖZ• 
lcre kulak verenleri itham edi
yorum, çünkü bu gibiler Hil· 
lcr'in tesiri altında kalabilecek 
kafada zavallılardır.» 

~haiunu lt.1,,ana...dan tama· gunden gune kanaatını dcslştırır. Bır Uı.rattan da iç polltıka uyun· rınee guee gıdıyor. rım olduguna daır gosterdıklerı ~efalethaneı cıhan mı . 
~ t~i. lngııtcre gı.inün kahramanı ıse tn- !arı devam edıyor. Krallılt taraftar- Bana da böyle oldu· Tatlı bir· arazdır! Kım ne yaptırırsa yaptırsın. 
~ 8" de.Yrede "'-11tere Alman· glllz tara~tamlır, Amerikan ye.rdrmı ları pusudadır. Fa'lıst Doı ıot tctıktc- kaç rüyadan. kuruntudlm son- Anlatayım: Abla diye hitap. Yeter ki hırsızlıkla yapılmış a.1-
~ln Lib,r.dan w: Balkanlardan parlak goı~nUrse Aıneıikanın arka· bekliyoı-. OnR sonırsanız Peten Fran ra apartımanizmaya uğradım, ettiğim bir akrabam var. Ken. masın. Memleketin bina serve
~ bbelcetini brfılamaia mec. smda.n yurumcğe karar verir. Al· s~nm Hindenburgudul'. Pcten gözu. Yani ben de apartmanomaniye ~isine son derece hürmet ede- ti neden artmasın? 
ti le.leh. Ort...,trtaki ~- mantar a~u· basmışsa Avrupa. birle· nlı kapıyaca.k oluı·sa Fran ıuıırı Hıl· 11 tutuldum. ıim. Minnettarım. Anam sağ Apaıtımanizmaya uyan uy
ı...~«>h Afrika, Libya ve Balkan. .şı.k hükflmcUeri araeında kendisine lerı rolü «Dorlob Yıt. dUşcr Bu hastalık iki türlüdür. Bi- olsaydı ancak bu kadar sevebi- sun. Fakat apartmanomanyak 
;......, ayr, _ laıt'i :neticeli mu· gostenlccek kö.,cyil uslu uslu geçme· Bir vakitler Adliye nezcırctındc · . . B - .1 h . . . . l 1 

'- -:.:~ .. it' ~ı "'o hazırlanır. lt.alyadan medet unı· Daladi"" Blu ..... .. 1 R rıncısı: egem en er -arsaya, lırdım. Uzun zamandır gorilş- o mıya ım. 
d. ... y .......... mu.. --an• ,., ,,~. m, ... an .. e ve cyna- b' rt k k d d'k d 1 · · Bana mekt y zan muhtc ı. 8-Hc m'-*=·~· ba . mak mümkUn görUniırsc IAUn kar- ud'un dosyalarile pek cok uğraŞJlı· ır apa man Urma. sev ası ,:ne ı ' yazışma ık. şte bu ıyl up a. . -
)"' .. an • nıud'lnlft •• .'Al ··- 1 deşlitl hakkı da bahisler ytlrUttllUr. yordü. Herkes bu dedık~uya çok <'· . '?eklinde araz gösterir. En te- ylirekli abladan bir mektup al- :rem Baya~~an rıea edenm. 
~ e asken hatalan yuzünden l A vuı; içi kadar yere butUn bir hem'miyet veriyordu. Şimdi bu me· I sirli tedavi çaresi her istenilen dım. Hulasa şu: {Kardeşim. hakkımda su!zanda bulu~ma~
lt.7"'"'e çok üatün Alman ve Fransa yer'leştirılmlştir. Mesel! sele unutulmu.,ıur. ı apartmanr eld~ etmektir. Aksi şu son zamanlarda biraz daral- tan vaz geçsın. Evet benım bır 
. ~ ore•n ~a az kuv Park otelinde Ba"vekllet. hıtrtdyc V~i 88.<iece her i'iln kim muvaffak 

1 

takdirde bu tatlı sevda, kara, dım. Sen aklıma geldın. Öğren- .şeyim var: Ba§ımı altında ba
~ ın.tlilbiyeto ujramelrtan 1 nezarctı ve istlhbarat nezarctı var· olursa onun arka.sından gıtmeğo ha- cevda şeklini alır· Islah ve iflfı. ı dım ki Şişlide bir, Taksimde de rmdırdığım .... 
~ ed.eık muhare· dır. Betçıka otelinde hurbtyc ve bah· zırdır. H~ım kuV\etc tapmaktan hı mümkün olmaz. İkincisi de:, bir ki ccman iki büyük apart- Kahve renkli bir ~apkam! 
~ . . ~ • . ny~ nezaretJerl ycrleşmı tır. Kari· başka )'JUslası yoktur. Herkesi apartman sahibi gör- manım var ( !) Çok memnun ol- Aka GONDOZ 
di. F Girido kadar ıerı çekil· ton oteh Adliye nczaret.ıdır. Yalnız bir doktorun kliçucUk cvı· 
ıı.....· ~ Llbyacia Alman ileri Otel odaların<la yataklar kalkmı,, ne yerleşmiş olan Amerika sefirinin 
~ t.mamile durdurdu. yerme masalar konulmu\tur. Ayna· muhitinde az, çok 181.ikrarlr btr de· 
ti,~ miid•uı lnk ve Su- lı dol.apla.r e~akla doludt~I'. mokrui hava8t kunılmakta Vr bu 
t ' b\eeeielerinin lktıiı bir .,_ Vişıdc ış güç olma.dığı ıçln Pran· ktiçUk ımıhit Vışlmn y~gtme berrak 
'41t L__ ~ sızlar kılğıl doldurma merakını o ve 811.b)t muhitini teşkıl ctmcktedır. 
~- -..,ladı. Giriclin kat'i mü- kadar füri ı:MUı•mU~erclır ık! eski ya 

~ 'Ve Suriyenin itlali el· tak odalarının banyo daireleri, boğa. 
;;:'4- lnaik-e Irak itini a..fiye z.nıa kadar dolu birer evrak mıthze· 
~ ~i lerc:.ib etti; Filiıltind. laav. nl haltnı almıştır. 
~ L...ı. -· .. _ _ ..ı_L d ,. Yeni Franea, c ki Fransayıı. aıt her 
ı.._ .....- '"-unaurmayı amıa ogru 
.~ şeye düpnandır. Hele eski parlAnıen 
~ Giridin bDak ..... 1nı da tonun koridorlımnın en berbat bir 

Sölcede deve güreşleri 
Sök.c (Hu.uei) - Her yıl ol· 

duiu grhi ibu eene de Tiır•k Hava 
kurumu menfaati~ Sökede deve 
güre,&er.i tertip ed~lmıııtir. Civar 
köylerden ~r çok develer güre
şe jştirak etmiş ve ıııavanın haff 
yağmurlu ve eıoiuk olmasına rağ· 
men kalabahk bir Oıalk .kütlesi 
tarafından !heyecanla takip edil
miştir, Kazaniln ıelevelere Ha va 
kurumu ter~fından hediyeler da· 
ğıtılmış, Sökeliler neşeli bır gün 
geçirmi,lerclir. 

Fatihte bir cinayet 
Fazd adında bir 
karısını kasap 

mezbaha 

bıçağıyla 

amelesi 

öldürdü 
Dll ı Fatıhte, Aşıkd~do ctıdC:SesJndc) nln de ihsan adrhda bir adamın ka· 

Gdeııbevi lisem önUndc bır ı.;lnayet rısı bulundugurru 'e onunla bo~an· 
olmuş 'e Fazıl adında. bir m~tbaha me.k Uzerc olduCunu anlatmqı ve Fa· 
amelc"ı karısı MUkerı·e:mi kasap bı· zıldan bu ışe m!nl olmasını istemi~ 
40a ıle ya.rahyarok öldürm\lşllir. lir. 

Bır aıle faci:ımnm mahsu!U olan bu Nıhayct, dun saba.'1 Fazıl, askere 
eınayetin hik!yesi şudur: .

1 
fldcrken mıı.aşmı almayı kansına 

Mezbahada kasaplık yapan ı-·azıl bualttığından ve kadının da bUtiln 
Eıı.k<"n 00.ındaki katıl, bundan on y11şama lmkAnlarını alarak .savustu
gliıı cYvel a6lterlıkt<ın donınU-; 'c ğundan mltt.esslr bıl' vnztyette Mli· 
Ramlde Cuma mahallesi, Şeyh ookak kerreml aramafıı ve evine dönmesi 

cektncc Tabirle MUkerrem kagmafa 
baflanu~ardır. 

P'nztı, pcşrertnden gitmiş ise de 
yalnız Mllkerrcmi yakalaya~ ve 
kadının boğnzmtı. bıQBğı sapladıktan 
sonra yUıtlne ve eırtına da ağır dal. 
beler indtnn l\rtJr. 

Fazrl tf&deeinde: 
- Kf'ndtm1 .ıtay!betttm. MaafJrnı 

kanm aldığından ben ve ı;oou!Um aç 
tık, dcmıştir. 

~ tldı, Ciridin bu kadar ça· dcdıkodu bat.aklığı oldutıına kanı· 
İıııııı..J,'-kedilmesini ve Suriyenin dır. Halbuki Vişide hUr gazete ol· 
~ '8t•bbiia edamemesini madıtı ~in fısıltı ve dedikodu Parls
~ L..ı.__ te biç blı· zaman misli görUlm<'miş 
'd~ .._..,.ona:ı. Gft-it tahıia şeklll~re vannıştır. Bu dtıdlkt>ı.1.tılar 
'- o lcadarclic kuv.etle elbet ıçlnde aklın ,.e mantığın yeri kal· 
4i, ~ müdafaa edilemez• ınamııştır. Siyahı beyaz, beyazı styıı.h 
-~~bi idare eden &naili% aiya- diye göstermek l~ten bile değildir. 
• 'l9İıtl v• ukerlerinin bu buit Bir, iki gtln içinde eski Vı~ı otelleri· 
~ bile bile bu k.dar hata iş· nin koridorlarında dola~an rlva:vet· 
~L . lcrdt'n numuneler: Frıı.nsa lngtltere· 
'S ~ kaltut edemeyiL Kat'i ye harp lltn etmı~. Almanlar bUtlln 
d • '&bi>'etten sakınmak esas ol- Fransayı lşg11l edlyorlarmıış, krallrk 
~ aöre ortada bir hata da ll!n cdllml1', Partırte komllnlstıer lh· 
• .._ ~İr All1 hata har ten tılal çıkarıp şehrı nlmış. Dorlol ta
~tlki · ' p 1 şlstllğl tıan etmı~. Hlik~metln mer
W... • &enelerde yapt}mtf olan ke21l Viışiden kıılkacakmıt bir riv11-

takt evine gelmi~tlr. Fazıl geldik· için yalvarmağa karat' vermiş: ve Ta. 
Söke de ıiddetli yağmurlar t.en sonra. Itarısı MUkerrcm kcndisile lııri bulmuştur. 

.. • mUttlnadlycn :ka,.gğ elmıyo başla- Fazıl, Tabirle hır müddet dolaş-

Kadının yıkılması Uzerlne Fazıl 
kııQmağa başlaınuş ise de o esnndft 
yol Uzerinde oynayan çocuklardan bl· 
rl katile bir c~lme takarak yere yu
varlamış \'<C yakalımmasına sebep oJ
nmşt.ur. 

~ke ( Hu&usl} - Yaaan ıı~· I mıştır. Nlha.yet.' Mukerrem g~;cn cu· t.ıktan sonra Aşıkded- cw:ldesinc ge
d ~tlı yağmurlar .Menderes neh~~-

1 
rnartc:sı (;Untı, bir yaştn'd11kt ~lnrı lince lhnitBlz ayrılmak mecburlyetın • 

nı taşırmış ve Söke ovasının bu- Yıldızı kon usu zeyneoo vererek: de kalmış ve Fatlhc doğru gıtmtştır. 
yük bir kısmı au altında kalmıs· 
tır. Nüfusc;a uyiat yoktur. En 
çıok :zararı kı~ mehsulü görmü~
tlir. Söke ile Akköy nahıyeııj a· 
ra11mda muv ... la mu17kuiatla ,>a
pılabilmektcılır. 

~1 iL___o ' t'1 •11111111.rdir. Uzun aene&e- yete göre Versıı.ya, dlğeı· rr.·ayetıere 
'it ~ olan bu ihmallerin (-e. göre Fasa, Londraya, M nıllyaya ta. 
~ ~lerini bir sene içinde ai- ~ınıyormu~.. Almanyaya kaJ1ı ltal· 
~ eıı.._. ümkün .l.-!:.iWir ya ıte giZlt bir ıtttfak yapılmış. çe· 
.,._ : iv.:\ m .....,. • te haı'bl bafl9.mış ... 
~-~..; --'-....Ja1• h- irinde 

--... - r .,. Sonra bugUnkll l<1raneanııı belli 
~ iki, bMti iİç müt· ha lı tHl&mlarının hep&lnln Fra.ruuı~ kartı harbe devam edefl ve lıktnn b~ka bir yaftuı vardır. tıp

d.. h.ciefferj hali elinde bulun- kı eekkfon Balkan m<ım~eketıorlndc 
....._tı 1 ·1 lan • Dik olduğU gibi ... Yalnız fu farkla ki yar. 
~ngı tere P ını ıyi tat ta her gUn değ " Mcsell Flanden 
"' ; bundan sonra da iyi tat. den bir gün 11 gı,.ı:, bir g1in Alman. 
'-.. ~ fÜpbeaİ•lir. bir gUn ltalyan tarartarı diye bah· 
~ oedılir. Petcn hakkında en cok kul· 

8asra yoluyla :;.118; yafta AnMrlka t.arattarıııı-

* Söke (Hueuai) - lzmır . Af-
yon ek.pree.i hugün Ortaklar -
Aydın araeındaki ElcngHlU köp· 
rüsüni.ln su heyelAnından yıkıl· 
ma.sı yüzün.den dereye yuvıırlan
mı§hr. Katarın çok kalabalık ol
masından nüfus rayratının fazld· 
lıiınd;n k'°l'kulmaktadır. imdat 
trenleri ıclethal vak'a mahallınc 
cahrik edilm~r. 

- Al ı:ıunu babasına ver, demıış ~e 
evin eşyalarını top3lia.dıktan sonra, 
anahUirı bakkal Basriye bır&kmıştrr. 
O gece iıvln<ı donen Fazıl ~ğlıyan ço· 
cuğu tıo bomboş bır ev bulmııştuı·. 
Evvela. Faza! MUkerremin kendisini 
bıı· müddcl.tenberl Eylipteld kontr· 
plfık fabrıkasında. beraber çıılıftılda· 
ı·ı ustabaşı Tahlrle aldattığını bllme
di{)mden bu katm nın kavga ırnahsu
ıu olduğunu zannetmiştu-. Halbuki, 
biı· kaç gün oonra Tahu·ln berabeı· o
turdukları HUımıye Fazıla gelerek va 
r,ıyet.i anlatım' ve kendielnln Tahir
den biı· çocuğu Ok!uatınu \lC t.endiSI· 

Bıraz sorma Fazü, ayrıl yoldan geri 
dont1UğU zaman Tahirle, karısı Mü· 

kerreml Oelenbevi ll•cs1 önUndc kol
kola görmliş ve: 

- Ben sizin \•azi)'<ltlnlzl anladım 
ama mı yaptın ı!e yaptın. Ben 1>enı 
yine kabul ediyorum. Çoouğun var, 
onun yanına dön, haydi eve ~im, 

demı,ur. 

MUkarrenı kocaemın bu teklifini: 
- Sen benim kocam değilsin. Bu 

henlm kocamdır, diye mukabele c
dlnoo Fazıl kadınm llzerJn11 yllrllmticl, 
Tahir ioo nıtldahale etmif ve bu eli· 

nada ı-·azıı yemndakt kaııap bıÇaflnı 

MükcıTem bır mu(k!et yatt.ıtı yer
de can çekiştikten sonra orada ol· 
mü..,cıt.Ur. 

Hadıseye müd~hımumi mul.\'lnle
rınden Kemal ÖZÇOban vazi~t et.
lnVitir. K~al ÖZÇoban dUn geoe geç 
vakte kadar tahkikatla meşgul ol
nmştur. 

Ne gariptir ki, hMıseye yalnız 

cadde Uzerindc kafa.k~ oynayan ve 
au ıtafıyan ufak QôCUklar p.'lltt ol· 
MUşlıu·dır. Kaıtll, bugün adliyeye tım· 
liın edılecektlr. 

Adliye dOktoru Enver Karan. oe
ıedt muayene ed9rek (tefnine nıhnt 
vermlftir. 

ielecek çiviler 
~kilra, 7 (Telefonla) ....!. 
'e ltkcturuze ithal edılmck uzc 
~ij, '•ra. yoülc ıgclmcktc olan çi· 
l\ı~ bui\lnlcrdc resmi makam· 
':ttr •z U.rafandan tc5cllüm cdjlc. 
\~r. Bu çıviıcrden mi.ıhim bir ''r 1 

zelzele ve aaırc dolay11ilc 
'et~ olan mıntakalara sevkcdi· 
"!, \>c buralardaki inıaatın aek· 
D g r olınamaaı temin edilcccklır, 'eh· taraftan 'bu çivılcrın mu
~ ır lcl$J1lı mılli miıdafaa ııle
ıt.ı lilrfcdılrnek üzere Milli Mu· 

Bilmem neden, bu kadının hayatı ne ken· 
di anamın hayatı arasında bır benzeyiş 

.buldum. Tabii yalnız bir bakımdan ... 

EDEBi ROMAN TEFRiKA No. 69 Affet beni Kezban. Seni a!Szlerlmle iz'aç 
otmlyeccğımc söz vermişken yine aynı mev
zuıı- avdet ediyorum. Halbuki sen mektubun
da sfücQnct bulduğ\Jnu yazıyordtm. Doğru 

mu? Buna. .inanmak ve tn.anmamak istiyo
rum. Ba..<ıımm içi n<> 'btyUK tezatıaria dolu 
bilsen! 

_, Vekaktıne vcrilecektır. 

,1 V~uymakam 
1\ oldu 

lçtm sızladı. Anneciğimin ıstırabını ta11av-
VU1' ctttm. Kadma yaklaştım. 

- Senin adm ncdır hanını? 
- 1'1knyc. 
- Bak r'ıkriyc Hanım. ·çocu~unu dU~flr-

mlflıoten vazgeç, eana ıstcdlğin yardımı ya-
parız. 

- İyi diyorsun mUdire Hanım amma ben 
ı;alışmak istiyorum 0 hOlll şimdi hem de 
sonra bana. ayak bağı olur. Nasıl geçınırım? 

Birden bire kararımı verdim: 
- Gel seni hadenıo olarak alalım. Burada 

hizmet eder, çocuğunu dıl burada bUyUtUr
sUn. 

F~rll Bey, o zavallı kadıncatrzın ellcrımo 
nasıl sarıldıtını, bana na ıl aj'hyarak teıJek· 
kiır etUğınl sıze kabil dej'tl anlatamam. 
loun parça pa.rça. oldu. 

dfter arkadaşlar naısıllar? 
GUzldo Hanım benden hıç bahsediyor mu? 

FAzlle ablam beni unuttu mu? :Bana vakit 
vakit. lstartblllu anlatıreanız buradaki gUn
Jennıi daha. kolaylıkla. scçırc:ccglmo cmı

nlm. 
Harnilj: - Apal'tmanm bır senelik kira 

bedelini banke"ya yatırdığınızı S<'l<'n hesap 
kiğtdından anladım. T<ışekkUr ederim. 

t•ER11TEN KY.1.HANA 
İstanbul, Mayıs 1930 

lcriml nmlmıyeUc tahlil tıtscydln1 'bunu an· 
ıamaktıı. bu derece gec kalmaMını. Sana da. 
bana da yazık ettim Kezban, kondtrni a!fc· 
demiyorum. 

Doktor Nazım kimdir l<o~n? s~n On· 
dan tıık sık bahsediyorsun. Seninle 'beraber 
ya~amak vo çatışmak bahtiyarlı~ına erişen,, 
seni her en karşısında gören bu talihll a· 
damla araııız:do. bir yalunhk var nu? Bunu 
dofı'U olarak bana bUdlrmcnl l'lea. cdlyonım. 
Sana yakla.,an her erkeğin .seni sevmesi o 
kadar tabUdiıf ki bu doktorun bir istisna tcş
kH od<ıblk:ccğlnt llfnfltUYOl'tım. 

Diğer taraftan Hitler, aulb 
yolunu göstermekle beraber 
harp tehdidinde de bulunuyor. 
Amerikan harp gemileri, kafile
lere refakat cdel". e bunun harp 
demek olacağım ~ylÜyor. 

Surasına şüphe yoktur ki A • 
merika, böyle bir ihtimali çok
tan he.aba koymu§tur. Uzun 
bir harp için milyarlarca pva 
Arfoderken ve dünyada söriil
memiş bir ölçüde harp ~i
lerine atılırken, bunu kunı bir 
tehdit diye ve yarı 1olda bırak
mak Üzere yapmamiftır. İtin al
dıiı hız o fekildedir ki mutlaka 
kuvvetini muh.faza edecek ve 
ailahlanma yarJ!lnı bir ıün Al· 
manlarm aleyhine çevirecektir. 

B. Hitler'in aılh yolunu bul. 
:mak için bütün bir aiatemden 
vazceçmeai lizundır. Tatlı tath 
Avrupa nizamı, Avrupa teanü. 
dii adı veriltııh ,eyler ameli li
Nna tet"cüme ediline Alman 
tahakkümü manasına ıelir. B. 
Hitler, bu tekilde bir aulb fik. 
rini ne Amerika ve İngiltereye 
kabul ettirebilir, ne de bahsetti. 
ti ccteunübe herhangi bir A vrı 
pa milletinin gönUI hofluğu ile 
ittirak etnıeıini ... E&ir nıhlu mil. 
Jetler müıteına ki bunlara za· 
ten millet adı verilemez. 

22222!2 

Adanada ,iftçilerin 
bir toplantısı 

Adana, 7 (AA.) - Büyük 
miı ahail çJtçılerunız dun :bura
da Çıftçılcr Bırlığ nde Ja§c Müıı· 

teşarının rıy.ı etinde bir toplantı 
yapmı !ardır. 

Valimaın dC" hazır bulundu8ıt; 
bu toplantıda la e Mı.işteşarı, 

ıaşc v.aziy<"ti etrafında izahat ver. 
mjs ve tcs'bit cdHmiı olan fiyat· 
lar üzer.inden mahsullerini Top· 
tak Of.i e vcrm~k auretile bu fev
k .. ladc zamanda çiftçilerimiziv 
fedakarlık gostermelerini iıtcmjŞ. 
tir. 

Memleket m~elclcdnde da· 
ima .hanas bulunan çiftçilerimiz 
İaşe Mü tc§arının bu talebini ol
duğu gihi kahul ederek Anadolu. 
da yeni mahsul idrak odilmeden 
turfanda olan kendj mahsulkrinj 
Ofise teslım et.'tl'eğe v-e kendjle• 
nne lazım ıoian bulguru da sıkın· 
tı !bertaraf olduktan sonra temin 
eyk.neğ-~ karnr ~lerdir. 

Yine bu toplantıda çiftçileri· 
miz tarahn<lan ver.öecdc olan hu
bubat için m Uet ambarlan tesi
sine de ~arar v:er.ilmiştiı-. Çukur· 
ova müstahsıllerindcn buğdayın 
kilo u yedi buçuk kuru§tan, ar• 
panın kilosu da 5.55, 6,65 ku· 
ruşt.an satın ahnacaktır. 

Kızılay umumi 
merkez toplantısı 

ltı..~~hra, 7 (Tcldonla) -
~~!Yalı muavınj Ahmet Kı
~~ l(arako9an kaymakamlığına 
"t ~tı tayin edılmi~ ve tayini 

'•dıka ıkbran etmı tir. 

Slzc 'bunları nıçın yazıyorum bilmem. Ga· 
hba uzaktaki dostumla dertıcşnıek ihtiyacı· 
m duyuyorum da ondan ... Bütün gUnümU ve 
hattA gccclcrımın 'bir kısmını alan bu faali· 
yete ı uğmen öyle yalnızım ki. .. 

Sen lstanbulun ha relim çckcı ken ben bır 
yandan ıenl arıyorum, bir tuaftan da. sa
dece ıııesle~nılo uğra11ıyorunı. A1't.ık arka· 
daş loplantılarındıı flizlıı fazla bııhıPmuyo· 
rum. Occelerl bile çalışıyorum. Sana bir lıb· 
bi eser u-rcUmc ctnıcl<to olduğumu söyle· 
miş miydim? Hastalarınıd ın kalan zaman· 
larımı h('p 'hu yazıya Vtl'lyorıın\. Artık bt-n, 
boş saatlerini gru:cı lrndınlal ın yıeştndc gc
çırcn Ferlttcn çok uzağım. Bit ı.enc zarfın
da tamıımllo değiştim. Monden hayat bana 
yavan geliyor Arkadaş tophıluklarını ııa· 

lon hayatını, seni oralarda görmek zrvkı ı· 

çın o kadar arıyormuşum meğer ... Bu ha· 
klkatl şimdi anlıyorum. NC' yazıl,! 

Hayır, henUz cvleıınıed1m. Annem, NllU· 
fer, Nlgflr Hanını, hal.tfl bıraz da Güzitie 
Hanım bunun sebebini anlamağa. çauş:ıyor· 
lıır, beni teşvik vo tııeylk edtyorlar ama 110 

Vlvf't ne de ben bu kat'ı adımı atmata he· 
nUz karaı· \'eremedlk. Vlvetın gtın geçtikçe 
kendısını eğlcncoyo vcrmesı biraz beni kor
kutuyoı. Omm Uzcrındo eskiıri kadar nafız 
olmak kuwetıni bulamıyonını. Sana garip 
bir şey aöyıiycytm mi? İkimiz de blrbirimız
dcn ÇC'klıııyor, korkuyor gıblyız. 

Kezban, yavrnm, ecnln oradaki ömrün çok 
ı;Uzcl. çok lnsııni fe.kat senin ya,ın.da 'biı· 

kız için ne k11dnr da. çetin! I<endinl bu de· 
rece yorma! Hııııtııhancnın g\indelık hayatı 

haricinde YMamağn gayret C't. 

Bu sözleri sana. yazma.ta haıkknn yOk, 
biliyorum, lt'akat beni anlamanı rica ederim 
J\:czban. Bende galıba senin irade kuvvctın 
senin metanetin yok. Ben bir meiek gibi fc
ragatı nc!i6lo değil, et vo kemikten bir in· 
san atcşnc, hırsılc, kıskançlığile seviyorum. 
Affet Kezban, sana 'bunlan yazmıyacaktım. 
Söz:Uml1 tutamadım. Beni cezalandır, fakat 
cova.pııız bırnkmn. lstcrecn bana yine yal
nız hastalarından bahset, yeler ki b&na hl· 
tap et, scrun yazını okuyayım. 

Ankara, 7 (A.A.) - Kızılay wnu· 
mi anerıkezl reisliğinden: 

~i- a--
't~90n lamba §işesi geldi 
Sirk~· . 
~ ı hltuyonuna dun Av-
t~•n iki vaion lamba ş~esi 

"1tı tir. Bundan baıka Fiyat 

~;\it~ burosuna la.roba ıiıe· 
trı' ihtikar yapıldığı haber ve· 

"e dt>rhal tahkıkata bas· 

1n ınıı· mısınız'! E kıdcn beııl en iyi anla· 
dığmı zanncttlğım Nazire Hanım bılc bıı· 
gUn bcnım için bir yabancı. lkımiz başka 
başka dUnyaların il-1 ınsııııı gibiyiz. 

htanbul naeıl '.' Suadlycdekl bahçe kım bl
lır ne ye Ildır! Sulara akııcdtn ay ışıtı ne 
kadar p:ırlak! Bana blınz oradaki hayatı· 
ııızd:ı n oahsedcf' mlıılnl:r:? Vlvetıe evlendi· 

t n•ı • •ı '" Eıhtcr, , •ccmı ve ''ektllc gururumu bır tnraf ko~ııp h,s-

Yanında olmllk. !'leni himaye etmek, :ıa. 

na yalnız1ığıru unutt.urmAk benim için ne 
bUyUk bir ıoıaadet olurdU! Bu dU!IUnce baun 
varlrfımı öyle kızgın bir alevle sarıyor ki 
barka. her şeyi unutuyorum. Ah, Vlvet 0!1 

masaydı! Daha doğrusu Vlvet o babanın 
kızı ve scnın karde,,ın olmasaydı! 

Nıçın bu kadar metin 'Ve lr.adano hA1tim 
ıııln? Bazı dakikalar buna isyan ediyorum. 
Scnl e:mı<'k, seni Uzmek ve mağtüp etmek 
için bir ,ey yapmak lllUyoı·um. Zallmlctl· 
yorum. Kıskanıyol'um, aana alt her şeyt 

kt!!kanıyorum. HattA elinin temas ettiği ef· 
yayı bıle. 

(Arkaa var) 

Kızılay umumı rnerk~ 7.6.941 ta• 
rih'lndc, İetan'bul mclıusu Ah lUnl. 
Tarhanın rdsliğl atlında toplanmıt
tır. 

Ruzname rnucıbince id:ırc heyetf. 
nln marmatı dinJeıınNış. l9U bUtçe
sınln tatbl.lrlne 11l<!zııniy&t \Crflmlş , .• 
yeni ihdaS odJlmif olan Kızılay U• 

mum müdfu'Jogtlne Malatya. Bez !ab 
rıl<Mı umum mUdUrU Ziya. Tamını 
AygUnün tııylnl tasvip ediAıerek iQU• 
maa nihayet veıilmıştir. 
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Adliye Koridorlarında: 

&sanonbaşınınsonsel&~ı~1~~~~~~-~~~~~~~~~~~~, 
Pazar ( f (b. 941 ) Sah (1 0.6. 94 J } toprak n:ı.ahsftlleri horSaSJ, ıMo 

1 1 
~ caz orkestrası, 19 (Dertleş· 

''-'az!:ıı1 ·. .. .. o Pro t " 1 v, o • .:> gram ve saa ayan, S..33 7.30 Program T-O t ayan 7.33 nın sa.ati}, ;t9.l5 Radyo caz m-kes· 
Kadm seslerı (Pl.) S.~ Ajans ~ Hatif parçalar {P1.), 7.45 Ajans ha t:r.dıt 19.30 Saat ayan 9C Ajans 

Hepımız merakla emekli şey berleri, 9 Marş ve Uvertürleı CPl.) berleri. 8 Soııfoni.k ~.a.Jar (Pi.) .hab<rlerl, l.9.45 DO.nya şarktları, 
LQtftnin etrafına toplandik. Bu a.k· gormek mUmkUn değildı. Neden son· • 9.30/ 9.45 EMn saati. 8.30/ 8.4.'.> Evin saati. 20.15 Radyo gazetesi. 20 45 Cho-

12.30 Program \'C saat ayan, 12.30 Program ve saat. a.y-.trı. pin'm eserlerinden (Pi.) 21 Mom· 

Dikta.·· n 
Adamcağızı yarı çıplak bi r 

halde sokağa uğratmış am, h.zo tstıklfıl harbıne alt bir ra yanımda bır asker belırdı. Bıık· 

hatırjisını anlatacaktı. Albay Türk 1 tım. Sol clllc se!Am vrrclı ve yıne 
topraklarını karış karış biliyordu. sol elile bir kflğıt uzatarak: 
ömrU ateş ve barut kokuları içinde - Ben Hasan Onbaşıyım komuta-
geçmlşU. mm, ylizbaşımdan rapor getlrdım. 

Acaba bu akşam yıne ne anlata- Buyurunuz dedı. 
caktı? Duyduğumuz merak ve heye- Ben kAğıdr açarken sordum: 
" ndan hoşlanan Albay, masa tize· - Tepe almdı mı? 
rınde duran bır albUmU aldI. Ve yap- - Alındı komutanım, dedi. 
raklarını ağır ag-Ir çevirerek resim· Fakat onb&.!1ıntn sol el ıle se!Am 
iert" bt.kmağa başladı. lçtmizden me. verışl ve raporu sol el ile uzatışı gö-
rakını yenemıyen bırlsı sordu: zUrnden kaçmamıştı. D kkatle bak-

12.33 Peşrev ve saz sema.ilen, l:.?.45 12.33 Türkçe piakla.r, 12.4., AJanS lcket post.ası. 21.10 Solo şarkılar. 
Ajans haberler\, 13 Oyun havaları haberleri, 13 Karışık program (Pi.) 21.,25 (SaııatkArlannnz lkonuşuyor), 
ve tUrkWer, 13.30 (Dereden • Te· 13.15 Türkçe p!Aklar pro:n-ammın 21.40 Radyo senfoni orkestrası 

peden) 13.!5 14.30 Radyo salon or- devamı 13.30/14. Ka.n."k program 22.30 Saat ayarı, Ajans haberleri 
kestrası, (Pi ) 22.45 Dans müziı7;i (Pl.} 23.25/ 23.30 

18 Program \ e memleket saat a.- 18 Program ve at ayan ıs.o:: Yarınki program ve kapanış. 
yan, 18 03 Radyo caz orkestra&;. Fasıl saz:ı, 16.30 Zıra.at takvimi ve 
18.30 Zıraat takvtml ve toprak toprak mahsüllerl borsası, lS..40 
mahsüllerı borsası, 18.4-0 Radyo caz Tango ve valsler (Pi.) 19 (Yuva 
orkestrası, 19 Fasıl sazı, 10.30 Sa-- saati) 19.15 Radyo salon orkestrası 
at ayarı, ve Ajans haberlorı. l!l.45 19.30 Saat ayarı ve Ajans habet'lc-
Sıwltmış fılm mllzıklerı (Pi.), 20 rı lfl.45 Radyo salon orkestrası 

{Yurt .saati), 20.15 Solo şarkılar, 21 Memleket post.aS'ı, 2110 Tanın-
21 Memleket postaSl, 21.10 BeUıo- mış vırtUozlar (Pl.) 21.30 l<onuş
ven • Dokuzuncu ısenfonı (Pi.), ma, 21,45 Kl8.sik pro~'l'I, 22.30 
22.10 Çıgan musikisi (Pi.) 22.80 Sa.at ayarı. Ajans haberleri, 22.45 
saat ayaıı ve Ajans haberleri, Dans mUziği tPi.) 23.2."i/ 23.30 Ya· 
22.45 Ajans spor serv si, 23 Dans nnki program ve kapanış. 

Cuma (13.6.941) 
7 30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Hafif program, tPl.) 7.45 Ajans 
,habcrlerı, 8 Ba.n<lo pla.kları, S.30 
S.46 E\•ın saati. 

Mahkeme korklorunda bir ka. j d~.adı ama blı: bır tiirlü akıl dek 
dın •ıe bir adam birbırlerinc yan clmemcıd.ık. 1 la nerede kal 

1 

gözle uaka.rak ~-Jolo~ıyorlardı. A· birader. k· 
ddm üzerine ~1 ..=ukç .. bol bır el- Vallahi evıme gid;q> de çocu ~· 
l>:se .giJ;m.ı,,"- sırtma yakaiıksız bır lan bile görmeğc hasret kalın r· 
gömlek gcçinnişu. Eski püsku a- tun. Nınayet dün gece karar "1~ 
yakka'bılann örttüğü ayaklarını dim. . e 
sürte sürte, altlarını. hiç kaldır - Eh. decl.nn. Yeter ar~~W 
madan yürüyordu. insanın bu a· saret. Bu kadının diktatörlugl;.ı• 
damın ayağındaki ayaxkahııarın den bıktım usandım. Bu gece 

-Ne anyorsunuz? um. Kaputunun sağ kolu boş sarkı· 
Albay tatlı bir sesle cevap verdı: yordu Sağ' tarafı ka.n içinde kıılmış-

Hıkı\ye.sinl anlatacağım kahra· lı. Telfışla wkrar sordum: 
manın resminı. o aramızda yaşıyor. - Ne o Hasan Onbaşı yaralandın 
tşte buldum. Şu küçük resme bakı· mı? 
·nz, ta kendısi... Kahraman onbaşı cevap veremedi. 

Hepımtz merak vo heyecanla res
me bakt.Jk. Boz elbisesi içinde tunç 
benızlı '\<' yiğıt bakışlı bır Mehrn<:t-
ık GUIUmsUyor. Km bılır koyde· 

kilere böyl kaç tane göndcrdı? Göğ 
stlnUn sağlamlığı, kollarmm sertliği, 
ınrtına ımsıkı y pı an boz asker el· 
b e ınde h<'lımııf. Hafif çatık iyah 
ka.şlarının altında ıkı derln bakışlı 

göz. Bu gozlcr ölüme korkmadan 
bakıyor gıöi .• 

Albay, albumU yavaşça masamn 
Uzenne bıraktı. Bır sigara yakarak 
koltu#ılnun arkasına yaslandı. Geç
mışın pcrışan dekorunu ııeyredıyor· 

muş gibi gozlerini bir noktaya dik· 
tı . Ve heyecanlı bir e61e a.nlatınağa 
başladı~ 

Bınneı 1n0nn muharebesinde 
piyade tabur komutanı tdım. Benim 
taburum en ileri haUarda bttlnnu· 
yordu. Tabunın Jcrtıcslne bilyukçe 
bır tepe düşm~. Öğ1ederl acmra 
dUşman la.bur ccph mc yanm saat 
kadar atoş '\'C çdik yal;dırdı. Ve son
ra taarruz ederek tepeyi elme ge
c;irdı. Ak ama doğnı nl ydal'! aldı
~ emırde, tepe ın biı gece baskı
nı! alının emredıhyoı du. Uzat
m ıvayım: Bu \Şt'i tıiburdan gom.ılru 

çıkarı bir bölük ka ut mı tayin 
ettim. Bu yüzbaşı yaman adamdı. 

Bızun knhı·aman onbaı,ıı da ondan 
aşağı kalmazdı. Ylizba.şı ı gonullü 
cıktı mı. o da arkasından ortaya a
tılıvenrdi. Bu sefer do oyle oldu. Gc 
ce karanlığı basmca yüzbaşı bö!tiğü· 
nU aldt ve tepe~ doğru zce ner· 
'cdı Yanm kadar sonra şiddet
• tü(rk ate başladı Bunu topı;u a· 

takip tıtu. F'akat çok geçmeden 

Slperın içıne yuvarlandı. Başını dı· 

zımın üstüne koydum. Yanımda du· 
ran erierle kaputunu açtırdım. Bir 
de ne göreyim? Hasan Onbaşının 

sa.ğ kolu dirscğimn yukarı kısmın

dan kopmuştu. Raporu getırırken 

yolda bir mermi parçası ·ığ kolunu 
uçurmuR. Kendı clile ardığı sargl 
bezinden hı\lA kanlar akıyordu. Bi· 
raz sonra gozlcnni açtı. Tabur dok· 
toru da. yanımıza gclmıştı. Yarasını 
sarmak istedi; fakat Hasan Onbaşı 
bn'akmadı. Titrek bır sesle: 

- D<>ktor Bey, dedı, benden ümit 
yok. Bu ılfı.çları ve sargıları h1ıftf ya.. 
ralılar için kullanınız. 

Sonra blr parça su istedi. Dokto· 
run işareti Urenne kendi clımle su 
verdım. Elıml tuttu, dudaklanna go
türdti; ve utangaç bır le bana 
sordtı: 

Sıze sol el de selam 
bcnl af!eltıniz mi? 

'Yef'diın, 

ötmek üzere bulun n bu kahra
man TUrk agkcrinin vazife &e\•erll· 
ğtne, terbiyet;ınc hayran olmuştum. 
Gözlerime yaşlar binkmişt.i. Ce\'a.p 
verecek Jııelım bu\ mıyordum. Du· 
daklanm tıtrıyordu. 

Hasan Onbaş sen bom affet 

dıyebıldım . 
Hasan Onbaşt dlzımdc ölmek üze

re ıdı. Son bır dileği var mı dıyc sor
dum. Tekrar gözlcnnl açtı. Kı ık bir 

inilti ile mırıldandı: 
- Sağ ol 'komutanım.. Vaklimz 

olursa, beni aıdtğmuz tepeye go
mün.. 

11jte Hasan Onba ı böyle oldü O
nu tc}X'ye kadar götürdük \ e orada 
kllçük bır merasımle somdük . Ba"' 
ucuna mezar t.aıır yenne bır tahta 
diktik ve lizermc ınu yazdık: cU-

zunabatlt Hasan Chba.şı burada ya
tıyor. Ruhuna fa lıhıı.> 

mUzlğt {Pi.) 28.25/23.80 Yarınki 

JM'ogram ve kapanış. 

Pazartesi (9.6.941) 
7.30 Program ve saat ayan, 7.33 

Haflf program (Pi.), 7.45 Ajans hn. 
berlen, 8 Hafıf progr.mun devamı 
{Pi.) 8.30 8 45 E\'ln saati. 

12 30 Program ve saat ayarı, 

12 33 Şarkı ve tUrklılcr, 12.45 A· 
jans haberleri, 13 Karışık program 
(Pl.) 13.15 Şarkı v-0 turkillcr 13.30 
U Karışk program (Pl.) 

18 Program ve saat ayarı 18.03 
F&;tl sazı, ıs.sa Zlraat takvimı ve 
toprak mah filleri borsası, 18.40 
Solıstler (Pl.), 19 (Mehmedin sa
ati) , 19.15 Koy ve Zeybek havala· 
n, 19.30 Saat ayarı: ve Ajans ha· 
berl&ri, 19.(5 Radyo caz orkestrası 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Bır 

halk türküsü öğrenıyOTuz. 

~kaleye '• 
Kalenin dibi ça~ı; 

Sen zülüf gol.geslnd.e (suzel) 

Ben ;) ndnn güne rşı. 

nh (güzel ) 
clin :)ablnı 

(güzel) 

Bir ny doğdu Pa5ımbuı, 

PMının ortasından; 

Ô:)ld bir yar ı.e\:dlm ki (güzel) 

Katmer gülün mdan. 

21 Meınleket postası, 21.10 So
lo şarkılar, 21 2S (Hoşbfış) 2Vl5 
Radyo senfoni orkcstra.'!ı, 22.30 
Sa.at ayarı AJans habcrlen, 22.45 
Cazband <Pl) 23 25/23.SO Yarınki 
program ve kapanı~. 

Ça11amba ( 1 t.6.941 } 
7.30 Program ve memleket sa.at 

ayarı, 7.33 Ha!ıf program (Pl.) 
7.45 Ajans haberleri, 8 Mandolın, 

Gitara ve Bandoncon ıle muhtelıf 

parçalar <Pl.) 8.30/ 8."5 Evm eaatı. 
12.30 Proı;ra.m ve sa.at ayarı, 

12.33 Peşrev ve şarkılar, 12.45 A· 
jan& hat>erlcn, 13 Ra.dyo salon or· 
kestrası 13.20 Şarkı ve saz sema.
llerı, lS.35/14 Radyo sa.lon orkes· 
trası. 

18 Program ve saat ayarı, lS.03 

Tanbur ve kemençe ile saz eserleri, 
18.15 Ziı'aal takvtml ve toprak 
mahsWleri borsası, 18.25 (Dış po· 
litika hAdıselen), 18.45 Çocuk sa

ati, 19.30 Saat ayan ve Ajans ha• 
bcrleri, 19.(5 Çıfte fasıl 20.15 Rad· 
yo gazete.si, 20.45 Bır h&lk Ulrkilsil 
öğreniyoruz. 21 Memleket postası, 
21.10 En çok sovılmış plfı.klar, 21.25 
Riyaseticümhur bandosu 22.10 Dl· 
van koşma ve scmallcr, 22 30 tem 
leket saat ayarı, Ajans ha~rlcri, 
22.45 Ca.zband (Pi.) 23.25/23.30 
Yarınki progı·am ve kapanış. 

Perşembe ( 12.ô. 941) 
7.30 I'rogranı ve sa.at 11yarı, 7 .3.'3 

Hafif parçalar CP1.), 7.45 Ajans ha 
berleri, 8 Hafif parçalar (Pt) 8.30 
8.15 Evın saati. 

12.30 Program v~ saat ayarı, 

1%.33 Şarkı ve tllrklller, 1:2.-tS A· 
ja.ns haberlerı, ıs Karışık program 
(Pi.) 13.15 Pe rev ve oyıın havala.· 
rr, 13.30>14 Karışık program (Pl.) 

18 Program ve saat ayan. 16.03 
Fasıl sazı, 18.30 ZırBAt takvimi ve 

12..30 Program '\O ı:::ıat ayarı, 

12.33 Kısa if'atiıl progı·amı, 12.45 
Ajans haberleri, 13 KarIŞJk prog· 
rwn (Pi.) 13:1fi Kısa fasıl progra
mı 13.30/ 14 Karışık program (Pi.) 

18 Program \le saat ayarı, 18.03 
Fasıl sazı, 18.30 !Ziraat takvımı ve 
toprak ma.hsülleri bor5ası, 18.40 
Radyo ::.'ving orkestrası, 19 (İktisat 
saati), 111.15 Mandolın kuarteti 
19;30 Saat ayan ve Ajans haber· 
lcrı, l9.45 Klasık program. 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Solo Fkı· 
lar, 21 Memleket postası, 21,10 
Temsıl 22 Radyo salon orkestrası 
22.30 Saat ayan, 22.45 Radyo sa
lon orkestrası, 2.'U5 Ca.zband (Pi.) 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve 
ka.panış. 

Cumartesi { 14.6.1 94 1} 
7.30 ProgTam ve saat ayarı, 7.33 

Hafif parçalar (Pi.) 7.45 Ajans 
haberleri, 8 Hafif parçalar (Pl.), 
S.30/8.4.5 Evin saati. 

13.30 Program ve saat ayan, 
13.33 Türkçe pl!klar, 13.45 Ajans 
haberlen, U Riyasetıcllmhur ban· 
dosu, 14.45 Tilrkçe pl!klar, 15/ 15.30 
Da.ns müziği (Pi.) 

18 Program ve saat ayarı, 18.03 

Hafif ve neşeh şarkılar, 18.30 Zı· 

raa.t takvımi ve toprak mahsUlleri 
borsası, 15.40 Radyo caz orkestrası 
19 Konuşma 19.15 Radyo caz or
keS!'a.sı 19.30 Saat ayan ve AJans 
haberleri, 19.45 Büyük fasıl 20.15 

Radyo gazetesi, 20.45 Kiline sazı • 
Saz eserleri, 21 Memleket po tası, 
21.10 Dlnle.);ci isteklen, 21.40 
(Günün mese!eleri), 21.M Radyo sa 
lon orkcstraBı. 22.80 &at ayan, 

jans habet'lert, 22.4 d o 
loıı orkestrası, 23.15 Da.ns mfizığı 
(Pl.) 23.25/23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

Allah, Allah seslen duydum ve 
rahatladım. Artık tepe in nlmdtğtnı 
bılıyorduın. Mehmetcı1der Allah Al· 
ltı.h dı~e b<-yhude haykırmaz. Dll!l

manm tepedrn atıldıGma cmındım. 

Fakat alaya hnbcr vermek t.çın yuz
ba.şmın rarıorunu bekliyordum. Sıpe
rın ıçrnde çomderck btr asker sıga· 
rası yaktım. Böyle anlarda bir ın
çara alışkın askerlere dehşetli keyif 
verır. Mermiler oteyc beriye cfüşii· 
yordu Tepeyi kaybeden df~man top 
lanlc a~ savuruyordu. llenye ba· 

Albay wstu; heplınizan içine bır 

htlziin çokmUşt.U. 
Ayrrbrken her bırmıiz Albaya a.y

n ayn teşekkür ettik. Kapıda bızl 
uğurlarken Alba.y hilztlnlu brr sesk: 

tekrar ettı: 

ZABITA ve ADLİYE HABERLERİ 

'-----------------------------------~ 
- Ç',()(.,"\lklar, o!ülcrlnlzi unutmayı- Bir aile ocağını söndüren feci bir kaza 

nız! 
th! n BORAı.~ 

Boğulan karısını kurtarmaya koşan bahçıvan 
İsmail de kuyuya düşe-rek boğuldu 

'\ 

EDEBiYAT 1 ( 
• • 

_____ _, 
Evvdkj akşam üzerj Beşıktaş· ı Al.iye ve arkadaşı kahıveci Aziz 

ta çok feci lbir kaza lbir aile oca· ve karısı F~ma~ ihandak.i 52 nı: 
sının sönmesine sebep ıolmu!fhır. maralı Mo1ze art yazıhaneye gı-

Dikilitaşta 24 numaralı boa· rerek kapalı kasa~ı ıkırmı~lar ve 
tandn oturan bahçıvan 1 mailin b.in lira parayı çal~rak 'Sakla.mı~ 
kamu Şahinaz evvelki ak~m lardı. 
üzcrj -koca.sına yardım etmek .için Bilahare .suçlulardan Fatme 
kuyudan 6\1 çekmeğe b~amıştır. Ahyenin ken,d.i parası 800 lirayı 

Geçen sun ıht.ifalı yapılan Ah- Pek eski olduğu halde hıç es· Fakat kadın çekt.iğj .k<l'Vanın ta· vermediği için Aliye vak'ayı ih-
met H ıme dair, «Yeni edebi- kimeyen tlyada ve Od.ise bu şa takrlması ve onu çıkaranak bar etmiş ve euç.lular yakalanıruır 
yat» gazctwnde, Hüsameddin prens.İp icabı kıym~ bfr eser için eğ.ilmek iate.mce.i üzerine mu- tı. 

Ahmet Haşim 
if is mı etmiştir? 

Bozok tar.aftndan yazılmış bir mi aayılacaktır? Her guzel eser, vazencsiru ka}'lbctmiş ve ba..,~E;ı Dün &asa 'hırsızlarının muha· 
makale okudum. Muharrir, Ah· insani. rı kcndis.ıne cezbettiğine kuyuya düşmiiftUr. kemeain.e ha.,lanmıştır. ~rın 
met Haşım.in cste~ını anlat.tık· göre onlara hır şeyler veriyor Annesinin keyuya <l.üştüğiınü bir kıamı suçlarmı jnkAr • er. 
tan sonra. ~ınde ınsanlara demektir. Sanat eseri Tanu ka· g.ören Kamil adındaki küçük ço· d.ir, ıbh kımm <la · :irafta buhm· 

l k b · et · te dar cömerU.ir. GiıneR bize naSll _ _ ,_ d hal L .- ıı__:ı___ ı._ muşlardır. >o gôsterecc tr ı r ıs • ... ~ er RQ r ~ına na- AA • . L - ı. --L. l . --lL' • • 

ek hakk ld w -~ . a·....tınl k, sıcaklık, yagmw ur, ağaç . . l ı•~eme 9"'1•it erm ~ ~ 
m · ı> o ugu ıpren1U0ıne .ru bCt" vonnıştı.r. Adcrm heyecana .ı:::...r "-'r .mine talik· _..ın-:strr. 
d k H bu ve haya: veriyor.sa, sanat eserı de ~"" oı ,.,._ c::u u-:_ 

ayanara : « ruı.~. arzuyu yetiş~ "e kuyudan .içrci doğru • 
değil, bilakis bunun tam o.k.&ini ~ler ve f.i.hlrlcr yağdırır; dünya- 17 d L ~ k z hırsızlık 
k bul et~. Bütün tıem'bolistle. tmzı aevcilrjr, ıstıraplanmızı şür inmeğe c;ah.51ll da bahçıvan ya~tn a otr 1 

un '\ e H~ın bugün c:lirı aanat haline koyarak. ıhizi onların al· bmail ~lara tutıınamıyar.ak on ederlcen yakaland.t 
anlayışları karşısında .i:Raamı ha· tmda ezılmekten kurtarır. Mesele iki met.re der.ini.iğ.indeki kuyuya 
zırlamı.ş olan esas sebep de bu ol· sanat ~tinin cömert olup olma- yuvarlarunL"tır. Ktı.mil anasmın iki gün evvel Gedikpaşada., 
aa gerektir.> dıyor. mıı.şındadır. Bu bakımdan Ahmet ve ibaıbasının .kuyuya düştüklerini TiyalTo caıdde6inde 51 nwnarah 

Sirknç yıl evvel, Afunet Haş.im Haşim asla itham edılcmez. Bize görmüş ve ailayaralt komı:ulara kunduracı Ş~ Arhamn evin· 
hakkın.da hemen hemen ayni bıik tab.iaıtJ ~enlerden 'biri de o· haber verm · tir. Ko~ul1tr yetiş· de 'hir hırsızlık vak' aaı obnuş ve 

d ı Nazif kızı T 7 ya§ında Kir.maeuh 
m ü veren bır broşür okwnuştum. ur. mİ§seler de ıba'h.ı;ıvan :smail .ile Tdar-'· ev>.. :~ ... ı--6· m:lakı' kon· 
Bu a.ıre e.akıden de çatılm~ onun Muharrh. makalesinin bir ye• kar1&1nı boğulmuş olarak bulm~. at;; 

6.. ....... MU-I 

sanatini kıymetten düşürmeğe ça. rinde Ahmot H~ri. cemiyetin !ardır. eolu kan§tın$en 'Y ·alanın~-~· 
lışa.nlar ohnuııtu. Fakat okuyucu zaruTetlerine bigane ~ald~mı .İ• Ceuıtler kuyudan ç.ıkuıldık· & esnada evin önünde b~c. 
munek~ten daha zevk sa'hrhi ve ma ed,iYor. Eğer cemiyetın, .insan tan soma zabıtaya haber veril· mekte olan Tcvıfik oğlu J-r.k;eyİiı 
guzellığe sadık olduğundan Ah- topluluğundan başka bir manası m.İş ve cesetleri muayene eden Nar • .kızm hasta olduğunu söyle-

H h t am ... tır ..,0ksa, Ahmet LI--im, insanlara c- K d met ~ ıç unu m wr • " ı ~ Adliye doktoru "1:.nver aran e- ~ ve oniln için iı;erl gİıldi de· 
Bıiak.ls, onun hakkında kötü söz güzel h' ler duyurmak suretile e· finle!ine ruhsat ve~tir. ~:.,.;.... 
aöyliye.nler karanlığa kar~mışlar- peyce yardı:m' etııniştir. Amma, ""'Ç""• 
dır. Güzel eserin uman iç.inde Hmameddm Bozok, tabiattan, Kasayı ktrıp bin lirayı Dün her iki ·~lu Ad.eyeye tc.s. 
kend.i.sme a)ldın ib.ır :>;ol a~ı var· ta'b.iatı sevmekten bana ne odenıe lim eclilereik durugmalan yaptl-
dır.. Fuzul.ınin, Naılirun mı.sraları, onu bi mem? O halde bütün tab- çalmışlar mıştır. 
yıldızlar g bı scmhmızdn sabit lolan sokağa at.malı. Ben k.cndi Bundan bir müddet evvel Su1· Üç.uncu a&Üye ceza mahkemc-
bir yer ışgal ederler. Onları ora· hesabıma: ta.nhamamında Menaşe hanıoda si 1 oforekle Hüı;cyinin mü~tern· 
dan kil1\$e indircmiycccktir. Alqam, yin e alqmn, yine ak· oda.başılık eden Yusufla rnetres.i k.en hırsızlığa t~eıhibiis ettlklerinı 

Hüaanreddin Bozok'un ver- eabit göııdüğünden Tefardc.a akı 
~ olduğu hüküm yalnız Ahmet Göllerde bu dem bir ~: ay 'hapse mahkıirn etmişse de bıı 
Haş.ıme raci değıklır. Onca, .IÇln· tabiata. götüren, b.ızc en güzel yol. coza,yı :YAtJI O.olayısile ıbir ay yir-
de cinsanlara yol gösterecek bir sam. ları gösteren alr ııaıri c:Jnsanlara mi güne .in.el~ gözcü Hü.&cy.i:ni 
ı~ret olmıyan> butun aanat eser- Mısr ı kadar derin ve düşün· yol göstermİ.yor> diye itham et- de lbir ay oha.pse mahklım etmiş-
lerı ıfıiı~ m&hk\ım-dur. Acaba dükçc alıcı bir söz pek az iş.ittim. rnek zannedenm ya anlayı~ ızlık. t.ir. 
mırharrJT, 1nsanlara yol goster· Cünıdel.ik 'hayatın ruhu körelten Ya nankörlük olur. j Suçlular muhakemeden ısonra 
m ckten ne kn.stcd.ıyor? 1 hercumercı içinden bizi ç.ekerek Mehmet KAPLAN tevJdf ~ercik. 

Bir ftnncı hakkında takibata 
başlandı 

T ahtakalode Pctr<>nun ve Kü· 
çükpazarda Oiyarnar»dlnin fırın· 
larında ya;pılan kontrıol sonunda 
şüphe edilmiş ve her jl;j fırından 
on ekmek n.ümune alınarak tah
lilhaneye gönderilmiştir. 

Bundan ıba~a Tahtakalede 
Petronun fırınında 22 ekmek vcz 
nen nok.tıan buluruiuğundan mu
ııad~re olunmuş ve auçlu fırıncı 
hakkın.da takibata ibaşlanmı~br. 

Dün ceus gören esnaf 
Dün lbelediye zabıtam yaptığı 

kontrollar neticeşinde muhtelif 
belediye suçlarından 33 eıınafı, 
yürüyen tTagıva:y arabalarına &t· 
\ayan 13 yolcuyu, seyrüsefer nr 
zamlanna aykırı hareıket eden 1 7 
şoför, 5 otomobil sahibi, 6 ar.a
bacıyı cezalandırmıştır. 

Tarla başında bir yan<Jın 
başlangıcı 

Dün saat 7 de Tarlehaşnda 
Çukur sokağında 24 numaralı 
Evreninin ev.iıüıı üst .katında yan. 
gın çdcımşsa. ela yeti§.e.n itfaiye ta. 
rafından söndüriilmüştiir. 

Bir otomobil tramvaycı 
ça rptı 

Evvelki :gece 2,30 da Haa-
biyeden Tak&me gekrıokte olan 
Hasamn idaresindek.i 1543 nu· 
maralı otomobil ayni istikamete 
.gitmekte olan vatman Hal,i;:iin 
.idaroainde.k.i lt.ram:vay arabaBlnm 
<Ön kzsmına çarpmL,tır. 

Tramvay arabuı hasara uğra· 
maş, otomobilin sol çamurluk ve 
ötıii ıparçalanmıştır. Vatman ve 
~för yakalanarak tahkikata baş. 
la.nm~r. 

delik olduğunu iddia cdcccğı gc· zaklığınu g0stermeliyim. dofl 
eyol'du. Sirkecide Fıi.lihe girdim. Eş 

Mahkeme kapısında toplan- lberu görünce: ·ıer 
mış üç be§ kişi belü idi ki hu işle 1 - Ol.., Mer.haba. ~·lef 
alaka.dardırlar.Kadınm yüzünden .Neredeydin yahu. Seni goreıı 
hırsla karışı.k bu ~tanct akıyor, h.acı mı olur boca mı~ ıııt 
erkeğin :ise kapakları düşük göz;- Ben üstünkörü bi.r .iki iM ati biı 
Ieri. kendisinin b.ir alkolik oldu· DeTken onlar hir !Yn8.rladılar dır 
ğ11nu gösteriyordu. İkide birde~ bir ırmaTladık. Böylece ne ~:~ 
adamcağız (Uı!havle) çeker sıhı içmişiz hllmiyoram. Kenıııı....-
kafasını 'SBllıyor: gd<liğimiz z.aman Filip'e: ~ 

- Bu yaştan sonra bu da mı - Haydi Beyler, a,'\~ 
başıma gelecekti)! D.i.~ordu. . yine de ba&t~ .k.Mder. d~ seıı 
Adamın başına hakıkatcn bir Kör kandil -e;ve gekliın· el 

~eyler geıdığı belli idi. Fakat ne daha zili çalat çal.ınaz J;.ıyaıı1&ı 
olmuştu? koptu. Gece yarısı olınuşt\1· etl~ 

Hadiseyi öğrenmek üzere bek. kadın b.izi kapıdan ;istikbıil ~ 
çiye doğru ~der.ken Adliyenin ka Faz.la ileri ~e(liğ.inden .. ~ıtı• 
ranhk pencerelerinden sızan blr benden W:ktü di,ye ~~u"' 
ziya huzmcşi adamın sağ sozu 5 evinclim. Vaktaki soY~~e( 
üzerindeki mosmor ıbir yarayı ay. Kafanm ustu budur <Üye ~ab•• 
dınlattı. O sırada adam bana lik, e.rkasındcı.n bir terlik , 
doğru baktı. Gaı ba beni mahke- ben daha pijamaların bir paçB, 
me meraklılarındaq bi:d zannett.ı 1 sını geçimıeğe meydBn btl~ 
ki: dan bu karı beni ~k lt 

- Merak mı ettin? Dedi. boynumdan tutunca meııd'"'eJl 
- Y-0 ••• Diye cevap, verıcl.un. ci .in.meğe başla.dı. lçimden: qt' 
- Merak edilecek §CY karde· - Zahir 4aYağı taşlıkta Y 

şim, dedı. ceğiz, dedim. blP 
- Ne olmU§? Deyince. aalat· Keşk~-k'\le olay~ı ... Karİ,1re.1( 

mağa ba~ladı. cas cav.ıo • apının onune Qıt 
maz mı. f;yıvah rezil olduk- ·ı~· 

ıEWc dar koridora tutunmu~ rimdc lbh don bir de atlet fanl 1 

ba.slk ıbır san?alyede otur.~ in- 81 vardı. Bereket a,yakk~1 ~' 
san azmanı bir kadını göstere• ! Çlkaımamıştmı. Üstelik bı~J111· 
rek: l EaıhO§lu!k var. Kapıyı ça 

- Nah i~te, dedi. Ben bu ka- Yalvardım. Yemin lhillah .~ 
dınla altı a~d~ be~a~er yaşarım. Para etmedı. Nihayet odüşıı ııf'ır 
Ara~ızda nıkah miktıh yo.k ama taşnu:luu. Geceleri bazı lbaV t;l 
ta dun akşama kadar karı koca g~n.c;Jer görüııdüm. Caddeye 
gibiydik •.• Y o bak gülme. - Biliyo karlar don gömlek koşar1!'-1~.de 
rum içinden adam sen de kendı- - Eh Ta.ksimı:len HarOJdJ!e 
ne denk birini bulamadın da bu böyle ~ ~ giıderi:ın• 
insan azma.nı ile mi. yqıyoı; un içimden geçti. bı1 
deme. Herkeain ıhir tipi vardır. Caddeye çıktım, bir acfııP•0.ııı· 

e hm l>izde c adım dıılia. Yavll§ yava§ 1' ~ 
makbul imi,Ş. yoııdum. Bir yandanı da yat>"'r' 

ıBu kadınla lbirleştik birleŞeli mıyalım diye kendimizi ko tJ 
kılıbık.lığa ter.fi ettik. Bir sözün· duk. Gecenin ser.ini.iği iyj ~~-· 
den d~rı çıkamaz okluk. Hani Açıldık ama gara.ja gel~ ıaııS• 
ilk mektep talebeleri Bıkışınca kine istop ctıt.i. kO§<Un&Z . 0 >" 
pannak kaldırıp ızin l\lırlar. Biz durunca da bekçi ~ ad' 
de nerede .ise dışarı çıknr:ken iz.in pl.§tı yaka paça karakola d~ e' 
alacak hale düştük. Yürii derse 1 Hı.ziycti anla.unca bana giil 

0~1· 
yürüdük. Dur der&e durduk. Aman ibirader, sa.kın &en d~ 
Yemek verır&c yedik rakı ve· me insanın ba~ına neler gelir~iı:l' 
cirsc jçük. Artık üç b~ dost Kafamı kadı.na doğru r;e" ııı· 
la akşam ao'hbet.lcr.ine hasret kal. CC derhal eki.ima Ramiz.İn tO ol 
dık. Arkadaşlara ayıp olur dıye bul teyzegj gokli. Adıını1fsr~' 
cadde değiştirmeğe bile başladık. tombul teyzenin kocasındatı J• 

B bak b. on 
Fakat... yoktu. .ir ona tını, ır lıır' 

Ada.m lafın bura ına gelince Şahit diye getirilen kadın 
ürkek gözlerle dev anası kadına dan biri de a-dama: . );at' 
bakarak beni kolumdan çekti. - Güliı seven dikenin.t 11t 

- Aman birader, dedi. Yürü !anır, dedi. İç.i:mden (.Aıll~-ıe 
biru açılalım duyar muyar da gül ama ne diken) dem 
sonra benim gözümü oyar. kendırr-i alama.dun. 

Adam her halde benim kim ol- D.iğer bir ı;ahit de: ı, 
duğumu bilmediğinden fbana mal - Deve dikeninın adı ı:ıe 60· 

bulmuş mağrtbi g!hi yapışın~ be· mandanberi gül oklu? Deye J' 
ni Marko Paşa san~. runca muhtemel bir ~a~ 1 ıı 

- Ah, dedi ne desen hakkın üman teyzenin bir sillesiıılll ~ 
var. Bir kere büyük sözlerine ku. fatına mazhar olmamak i4;Jl1 
la.k asmadık. Onlar dengi dengi- vu.,ıurn. ~ti 
ne ıdcrkT. Ya.., da elliye merdiven Mithat ~ 

(Bu.şl ı lookle) 

Ders 6aatleri, talebe ve muallime 
tatil zamanında istirahat .imktını 
verecek bir ihadde olacaktır. U
mumiyetle mektep tatiller.inde 
muallimler mezun sayılmakla lbe. 
:raber Maarif Vekili, lise ve orta· 
mekıtep mual.limlerinin bu uz.un 
tat.il devresinde ku.RJlar tertip 
edeceklerini ve lbunun için ayrı· 
ca maaı; ıbe:klemiycce:klerini Bü· 
yük Millet Meclisinde lbütçe ımü
no.sebetile cereyan eden müzake
reler ırasında 11Öylemişti. 

letanbul Maarif müdürlüğü de 
tatil .için lhir ta.~ım bayırlı faali· 
yellere geçm~r. Bunlar aro.aın· 
da tatil .kur~lan, çocuk behçeleri 
ve ta1.ebe ka~ları van:lır. 

T a.til kurslarmclan 'Ve CjOQlk 
bahçe,ler.inclen !her isteyen ıt.ile 
çocuğunlll\ ıtatil ayla.nnda bem 
malUnıa.tinı ~e.tmeııini. ™'.m 
aıvarclik.ten ıklAr.tu~'- bem de 
nezaret altırııaa ve tophı olamJ.: 
gezip eğlc111ID06iııi tem.in ma&aa· 
dile istifade eciecek:W . 

l::hr aylık t.a1etbe kampı meocıa· 
ni değ.ı dır. Yemek. parası o!arak 
tald:>edcıı ~ !im alınacaka.ı. 
r a.Kat gel.irJ a.z ailel.er zçin gelir 
seviyesine ~re bu ırmk:tawlon 
tenzilat :vat*~ 
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.~~~~·o~:~~·ı 
ra a Milli küme maçları 

Bir lsviçre 

gazetesi diyor ki_: 
~ ı toclde) /-/ 

sındaki köprü, §İmdiye ka
dar muhasemattan dı§arda 
kaldı. Harbin ani neticesi 
Türkiyenin vereceği karara 
bağlı olabilir. , Gerek Serii

· Telgraf, Telefon ve Aja-ns Haberleri ... 

GI. Vevgand 
Amiral Darlan 

ihtilafı mı? 

Mısır 
Limanlarında 

Amerika 

Amerikanın 
en son bir 

, -

1 Amerika 
Ademi tecavüz 

paktlarına 1. Spor 

Beşiktaş· 
• 
• 3 -

2 -
.. nk 

4t d •ta, 7 (A.A.) - 10 Mayıs ırta-
ı. a \ <.ıpılan milli kiline maçlarında 

ouı Por • Maskespor karşılaş· 
I! b • • 3 beraber ilkle, Beşıktaş -

ııt ~e İdmanyı.ırdu maçı da Be
l Jn 2 - l galibıy.cti ıle netıce-

t ~lr. 
l( k. k rşııa,ma İstanbulspor ile 'e l>or arasında yapılmıştır. Ta· 
Gır· r l/U tertipte Sahaya çıkmışlar· . . 
t ~nbu!spor: NO\''zat • Sefer, Hay 
lel'?tı nıs, Tarık, Cenııı.l • :Faruk, SU. 

1'r an, MUkerrem. Kadır, lsmet. 
l&r~esP<ir: Hrtzı - Melih, Necdet, 

1 Mahmut, Osman. ömcl', Ah 
ırj }.ıehrhct, CclA.l, Kenan. 

lir ç ba«Iar başlamaz Mnskesporhl
'fıo tayet "eri bir surette lstanbul· 
ltrır kaıe- tne akmışlar ve sol açık· 
~ <tı:ıı. Stkı bir ştıtU De Uk &ayılarını 

tnıışıerdır. Btı sayıdan sonra, 
tlrnı' l.f kelilerln hlıkimiyetl altın11. 

1 ~ ise de lstnnbulsporun canla. 
l <'alışan müdafaası önünde sayı 
rlına muvaffak oıa.mamı !ardır. 

'abuYct tazyikten !kurtulan ve mu
~ hUcumıau 'baflıyan 1etanbul

h Ule.1· soldan inkişaf ellirdıklerl 
:ta~ Ucumda merkez muhacimlerlnın 
:t Ue 22 inci dakikada 'beraberlik 
.. ını Yapmağa mu\ affak olmuş-
11ır. 0 ~ Yıın soıı dnk katarda mut • 

• kıl ıle devam edeı ken J&tnn· 
~rlulıır tekrar ant blı hllcum 
qı lar ve .u inci dakıkada 2 - 1 

Vazıyctc ge9mışlerdlr. Devre, 
ıJ klı Kkınlarla ayrıca se.yı kay· 
l'lıcttcı sona. cı mıı,qır. 

M. Spor: 

Harbiye : 

3 
1 nin, gerek Londranın elde Amerikalılar vapurları 

etmek istedikleri bu köprü- b h 1 f N rk 7 (A A ) N Bu golden sonra. yapılan karşılıklı u ,· tı" a~ a CV;)IO ' '• ' - ev• 
akmlnr netıct'yf dt'ğifllrmemlştlr. nün anahtarı ismet İnönü- york Times gazetes.inin yazdığına 
Maç. bu surcUc 3 • 3 beraberlikle nün elindedir. Ankara, mu-

1 
göre, son günler.de moWr, maki· 

bıtmiştır. h I f I İnan m 1 yor ar ne, kömür ve ilaç yiiklü Ameri· 

kararı 

Bütün vapurlar 
musadere 
edilecek arip erin s"ıyas·ı aa iyet l. ı M 1' ı lkınci karşılaşma Be lklaş - Har· w.an vapur arı ısır ıman arına 

bıye idman yurdu arasında yapılmış. merkezi oldu. Nazik bir va- Londra, 7 (A.A.) - Reuter gelm~lerdir. Va~ington, 7 (A.A.) - B. 
tır, Bu ka,....ıln"mada takımlar ıı.u • t t hl'k I' b" · t ajansının Alman hududunda bu· Bu gazete Mtsırın Amcrikadan Roosevelt dun gazeteciler konfe· . ., ..... " zıye , e ı e ı ır vazıye . K k d A k ı ·ı F·ı· şekilde sahaya çıkmışlaıdır: lunan hususi muhabiri bildiriyor: · ağıt, auçuk, makine yedek a- ranaın a, ..... meıi an su arı e ı ı-

BeŞiktaş: M. Ali, nusnu. Yavuz, Tllrkiye şimdiye kadar miite- Lannedıldiğine göre, Fransız - )etleri ve diğer eşya almak iatedi_ pin sularında ve Panama kana· 
Rifat. Halil, Sabri, Hakkı, Şakir, şe. ınıı.diyen lngiliz ittifakına sftdık Alman askeri j§pirliği planlarınıı. ğini yazmaktadır. lında bulunup da kullanılmıyan 
ref, ŞUkı·U. olduğunu beyan edegeldi. Tlir· tatbiJcı h'lhsinde Amiral Darlan· bütün vapurları musadere etmek, 

Harbiye idman yurdu: Bedi'!, Mll· kiye kendi rnenfaatlerlnin en la aralarında tahaddüs eden nol • kiralamak ve yahut kontrolu al· 
nir, Ha.)ıri, Suphl, Aptl, Naıl, Kemal, uzak ve binaenaleyh kendisi 1- tai nazar ihtilafı üzer.ine General sulh için tına almak için federal deniz ko· 
Ertuğrul, Muzaffer. Ali. çin en az tehlikeli olan devletin W cygand hareketini tehir etmİtJ· misyonuna 1Sa:ahiyet verdiğinı 

nu karşılaşmada Haı·biyelilerln sat menfaatlerine uygun olduğunu tir. Her nekadar Darlan'ın Fran· b• k 1 bildirmiştir. 
açıkları ıle yaptıkları ant bir lnış ne· düşliniiyol'. Şarka doğru ·Almım sada dahili harp pahasına da ol- Ir le yo Keza Federal komisyon bu va· 
ticesmde dallıa ikinci dakikada Be· genişlemesi AtatUrkün vatanın- sa Fransız • Alman itbirliii aiya· purların Amerika servısleri veyd 

yanaşmıyor 

Vaşington, 7 (A A.) - A:merıkn 

ile Japonya nıa ında bir ademi tc· 
cnvUz paktının bahı"> mevzuu olup 
olmıyacağı haldund.ıkl, suale cc,Hl 
ben Hnrlcıye Nazıı ı Kordel llull, 
dcmlştıı· ki: 

<Bu glbı paktları ımza etmek A 
merıknnın fideUerıne uygun değı1dır 

ve ananevi mmltlnıUzll bozman ız ıçın 
d• hlçbır sebep yoktur.> 

Balkanlarda 
Yeni şeyler olacağı 

intıbaı varmış 
şıktaşhların ı - O mağtQp vaziyete dan geçmektedir. Gazinin hale- setmi tatbık etmek fikrinde ol· d acentaları tarafından sefere ko· 
geçmiş oımnları seylrcııer kin bir fi. hakim bulunduğu. yerın ~i: duğu malum ise de Mar~al Pe· Var Jr : nulmasınn da sala'hiyet verebile· ai !~~lianbı? b~~~~~~r~ Bir husu-
sUrprız fakat İstanbullular için çok varlarında Alınan genışlemesını tain'in aon planlara henüz muva· cckfü. Bu vapurlar muharip hiı· " 
giizcl ~ır O)'\ın çıkarmalarına sebep terviç etmekte hiç bir istifade- fakat etmediği zanncdılmektedir. (~r 1 incide) = kümet müstesna olmak üzere, ya. Baikanlarda yenı bir şeyler 0 

olmuştur. Bu "'Oldcıı sonra Bcşlktn•, 'si yoktur· Hiç şiiphesiz bunun Vichy hu"ku~met.ı'nı'n dı'gWer er 1 - Her memleket, halkının L 1 k J · h Jacağı intrbaı vard1r. Berlindc:. 
"' " h ı t vancı mem e et er ıçın ve ya ut birbirin; nakzeden muhtelif fara: 

mükemmel kombinezonlarla. rakipleri için olacak ki. da a ıarp en ev- kanmın da Almanlar tarafından kendi hususi istidatlarına göre, sahil aervıa.inde "Sefer etmek mak· • 
1 Bu "k Britanyanın yanında 1 ziyeler jJeri sürülmektedir. F~ka• ni sıkıştırmağa başlamıştır. Harbıye ve yu Fransaya yapılan tavizlerin azlı· serbestçe inkişaf etmekte hür- sadile icar ve iare edilebilecektjr, 

h d cd b U Yer aldı ı resmi ka.vnaklardan ıhiç bir tav· nısıf sa asın a cereyan en u m • • ğından memnun olmadıkları sa· ı dür. Vapurlar Birleşik Amerikanın ve 
caddede Harbiye mUdaalaııı enerjik Harp esııasında ise Ttirkiye- l kt d z d'ld'•' .. 1 h ıt. kü . d k' b' zıhtc bulunulmuyor. Hatta Bul nı ~a a ır. anne 1 ıgınc og~· 2 - Kimse, kendi siyasi dini- ya ut •oatı yarı resın e 1 ıta- gar Kralı Borıs ile Hitler ve Ma-
mUdahalelcrle sayı ltaydına mlınl ol· nin duyauları mtiteınadiyen art re ltalvanın Fransada yaptıaı r· f mili ti ka u ları a g"re 

• " ~. 0 ni başkalarına zorla ve açık a c er n n n ° resal Göring arasında '·ukuı• muştur. lG inci dakikaya kadar de· tı. Samimi bir dost olan eski t J J d - h kk 1 k il 1 b'I kı' V h' • 
d B ık k 

·ı a ep er en vazgeçecegı a · ın: veya gizli ınropaganda yolu'-·la u anı a 1 ece n. apur sa ıp· «D.N.B.> tarafınc1an ıbilJirilen 
vam c en eş taşın sUrckll akınla- düşman Yunanistana arşı 11111 da gere " ) dler ı- " J i h kk · t1· b' t • t 'd ... n 5 ne yapı an v.8 8. 1 kabul ettirmegwe kalkışamaz. er ne 8 ·anıye 1 ır a.cmına mülakat hakkında bile bı'r 
rımlan sonra Harbiyeliler tcdrlcl'n verin taarruzu An karada ŞI • Alman va tekrar edememıştır. 1· 1 • • verilecektir. sey 
baskıdan kurtulmuşlar, mukabil 11u- detli bir infial uyandırdı. Bizim taly 1· b'Ph it 1 k •

1 
Herkes mukadderatına hakım söylenilmiyor. 

k an ar ı assa ayan ae erı h' t' Reisicümhur, musadere edile· Ante Paveliç'fo Alman"a'-'a 
cumlara. başlamışlaıdır. Bil'iblıinl ta· bildiğimize göre, mihvere nrşı mahhlleri eski3inden daha ziyade ve sa ıp ır· cek vapur adedi ve ilk olarak " " 
kip eden bu hUcumlan Beşiktaş mll· tehevv[ir ifadesinde Ttirk gaze. harp aleyhindedır. Buna binaen' 3 - Milli siyasetlerin tatbik hangi vapurların musadere edile. t:~~ı~dı ırs.eya'hat c bununla ala· 
dafaası ancak kornr.rıe durdurabll- teleri kadar şiddet gösteren ve Al it ı J~ 1 vasıtası dı'yc harp ve 51·1r·hlı - k h ı ~ ımanya, a yanın · ransaya cı. cegı. eza a en Amerikan liman B , 
mlştır. Dcvl'enln sonuna kadar daha lngiltere için de iyi temenniler k d · l 1 k ti d u gar prensi Kiril'in S!ovak-

l b k l 1 'f d . d . T" k t t • arşı .~~meya~ ettıği ta ep erı ~vvc er orta an kalkaca.k. tır, l larında bulunan Fransız vapurla- ya tacını kabul edeceg·i hakkın· 
canı ır oyun çı ll.Nllış 0 ma anna ı a esın e yıııe ur gaze e erı reddettıgı takdırde ltalyan ordu. böyle kuvvetler ancak dunya rının da musadere edilip edilmi· 
ıağmen Harbiyeliler sayı kaydına kadar ileri giden di.lnyada hiç· Al 1 dak.i sayialar Alman Harici) e 

ff 1 1 1 d B b
. 1 . t . Bunun man ara karşı isyan et· yüzünde inzibatı. emniyeti. to- ycccğ, hakkında bır fikri olmadı. e .. aretı'ndA gülu' tıç .J·..,e lavsı't muva n t o amam1' nr ır. una mu ır gazete o ınanııı:: ır. · ı k j ı d " ~ -u" 

-ı- mesıne mani oma iç;n ta ya a lcransı ve herkesi memnun ede- g·ını ilave etmi""lr. olunmu•tur. kabil Bcşlktqlılar yaptıkları bir hU· B T k' b k k J b d ~· ununla beraber ür ıye, ne üyü · u\ vet er ulun urmağa cek yolda kurulacak serbest bı'r • devrede oyun, yıne serı bır cum esnasında sol iç Şerefin çok gU· b Alman Hariciye Nezareti söz· 
an 1 1 Yunanistan ne de Yugoslavya le· mcc: ur kalacaktır. ı'ktısadı" sı'stemı' kurmak ı'çı'n , a nıı , fakat bu d vrede S· zcl bir şütu ıle boraberllk sayılarını Hitler Hırvat devlet reumı cüsü. Macaristanın dent.zde bir 

v ~ hinde müdahalede bulunmanuı- Yukarıdaki haberlere rağmen mu"stcrek urett k 11 1 k lular d.ıha dılzgiln \C da- yapmışlardır. o . . ·ı s .. ah' l . ~ p . ·ı w '• s e u anı aca - kabul ettı' mahreç İatediğİni kabul etmekle 
ıı\y tır. nun sıyasetı, tamamı e ov. muş ıt erın çogu etaın ı e ey t 1 ı bir oyun çıkarmağa. mu İkinci de\'l"e bnştan nihayete .ka- ır beraber ıbunun arazi ilhakı sure-

•lt oı yetler Birliğinin siyasetine tabi ol. gnnd'ın tam i•birl;ği siyasetini · Salzburg. 7 (A.A.) - Resmi teb· 
ı. muaıardır. Dcvrenın 15 ıncı dar U..•fkta"ın hllkım oyunu altında GC'ııı·ş b' t k · I · tı'le d-V.ı'I eadece bı'r tran'"ı't "ek 
1\ v• ~ " mamakla beraber Stalin'in aldıiı 'kabul edeceklerini zannediyorlar. ır a ım prens.ıp cıın llğ: ~., .. -s • ll:ıın<1J1. Maske porlular 'beraber. geçmiftlr. Daha ilk anlardan itlba- l d N' , ? F l çercc e · · · d .. • f t I ıinde olacagw mı anlatmı .. tır. y1 vaziyete kısmen bai ı 1r. ıçın. l · ransada Amerikan dip omn· .~ \' _sı ıçın . e mu savı ırsa llitlcı. cuma gUnli öğleden sonı·a. ~-" ,.__ sını yapmışlardır. Oyun 2·2 ren oyunu raklpleı·Inln nısıf saha- k ~ 

~ "l:t r.. Coıwrafi sebepler dolayıııle: l::ier sisi, Alman ordusunun tazyikın ve ım anlar bır defa kurulduk- 1 Berghof'da Hın•al devlet ıcısı Bokso"r Sch ......... lı'no At: .. ada "·•- ,,ır vaziyette devam ederken sına intikal ettiren Beşiktaşlılar tuz- ...... ... ... 
""l\ık Türkiye Balkanlarda harbe airiı- dan duha az müessirdir. Bu mii- tan sonra milletler biribirle-Jlne Doktor Anto Paveııı:ı kabul etmiştir hastanede a. sonra 1stanbulsporlular 3 yildcrlnl gtttıkçe arttırmışlar ve 21 • n 
~ıeı8ayııarını ya.pmı9lardır Ancak inci dakikada yine sol iç Şerefin a- mit olaaydı kendini Rusyanın şahitler Dakar'ı İşgal tehdidinin ancak meşru rekabet yoluyla, Alman hariciye nazırı von Rlbbcn· Ncvyork. 7 (A.A.) - Yunanıstan-

1> \azıycte dUfmliş olmalarına yağı ıle ikinci sayılaıını yapmış- Trabzon ve Erzuruma kartı muh· Amerika tarafından hakikaten ic. iktısadi, ktimai iisttlnllikler te- trop nıUIQkntta hazır bulunmuştur. da paraşütçü ıutnların harckAtına 
ı.:~ cneıJllerlnden kaybetmıyen lıı.ıclır. Son dakikalarda Hal'biyclller temel bir hareketine maruz hı· ra edıleceğinden şüphe etmekte· min edebilirler ki. bunlar yeni Mihver de\'lctlcrınln zaferi neticesın. ıştirak eden \ c Atına civarında b.r 
~rlular da İı;tanbulsporun tekrar canlanmışlar ve hUcumlara rakmıf olurdu. Garpta çarpııır- dirler. bir insanca nizamda tahakküm do Vcrsnllles boyunduruğundan kur- hastanede tcda\i cdılmekte bulunan 

~ ~ nı tehdıttcn geri kaJmamı~nr. c-irlşmişlcrEK: de sayı çıkaıamnmış· ken ıarkta arkadan vurulan l'o- Amerika inanmıyor §eklini almaz. tullan ~enç H17at !eı:etı ı·eıa~~c ya~ boksor Şmelınc-. Columbia Broad· 
ı <lakıkada a • s oerab tlardır....,Bafikta..f ~ilzel...Jıiı· ~'llJlla.. 2..J. lorıyanı11 akıkeli Tijr~er içip hi. liev..r.ork .. 7 .JA.AJ - /\me· Şöyle 'bir dünya düıriinüttUz: ~;l~~tll';rn~ m:ıı~~~ [{' an ':1rrı;n.; ~ .ça tını Sy tlm ımuııabırıle gQr.U ilr-
il'dır galip gelmiştir. cazip bir ıey olJlmaZ. rikan rad.) oLm, General \Vey· . . ,,_ • k ı ı t d t f 

V-ı..· M -•· R d ı.• gand'ın Amiral Darlaıı'ın 19iLaııe- Fertlcrın csır olmasına nasıl dosUuk lıa\'a ı içinde cereyan etmiş· 1 eıı « Y mu 1 rıp ıyc a\sl ettığl 
.aıa oaaova, omanya a .. ı . • tah m .. 1 t . , . k .11 l tir. ngllızlerdcn alayı il bır li"anla bah· 

Alman lehtan ihtılile kartı muh· tıne muarız olduguna dair svjç. i a ~~-· cd mı)orsa mı c~ C· sctnıış \c lngtlızlcrın Alman askcr-
teriz davrandı, Bulgaristanın üç- reden gelen haberlere inanmıyor. 

1

r ~- csır ıgı e sonuna gelsın., MUzakcrelcrı mUtenkıp Pavelıç, ye lcrınc işkence ~aptıkları hakkında 
lü pakta iltihakını takbih etti ve ,)ar. Bu .haber!erin mihver tarafın- mustemleke. kalksın, manda dl sene muhaı ebelerlndı:n ve BllyUk dolaşan şnyıalarn inanmadığını soy· 

Y 1 d k• • h k t' . ıclan çıkarıldıgını ve sinir tıar'bine kalksın, gen kalmış memleket- Frcdırk de\Tlnden kalma bir sanca- ııverck demıstır ki: ugoa avya a ı ısyan are e mı . w . . " . 
alkttladı. Fakat Bolteviklerin duhıl bulundubunu zannediyoı· ı le:·e yardım lazımsa bu yardım ğı ve BlıyUk Frcdrlk o ait b~r sat- tngllizlcrın clıne dUşm arkadaş! ı-
efendisi duygulu değildir. Onun lar. . I müşterek surette, dünyanın, rnııç talumın~ Hltlcre vE.'rmtş \ c mat- rımdan bazıları lngilızll'r'dcn ıyı 

Milli Piyango 
7 Haziranın talihlileri d" rk okt S 1 AnıerJka gazetelerinin ba§ma· milşterek menfaati namına 'l.•a- ı yctındekl zevatı Hltıercı tnlcdlm et- nnınmcıe gordllklcı ını soyledller 

u,ene a a &il Y ur. ırp arın k 1 1 • d h" F- h . J 1 mlştlr Pavcllç gerek geldiği zaman 
askeri 'Zifından hayal sukutuna a e erın e ur raneız arcketı· ıpılsın memleketler ancak ca- · . • M!desınden mustarip 'bulunan Şmc· 

l.tı il 
k P Yangonun 6 ıncı tertip 2 in· 

it.:~ ili 1 dtln An karada 19 Mayıs 
.~ınct 

a saat 10,20 de çekllm~ ''e 
:ı k.ııı,i kalabalık bır halk kUtlc i 
~ 1.ınlşUr: 
~tkıı te kazanan numaralaıı 

vazıyonız: 
3(1 b 

lıı Ura ka:r..anan nwnara. 

l 183558 
O bın lira kauwıan nınnaralal 
~2052 120923 241288 

~l69 lira kar.anan nwnaralar 
~~~2 116231 193653 199859 

2&7062 
?Qoo 
~ llra ika1.anun numaralar 

~fJ!' \! 1803 ıl bltm 30 bılet 
l~ 7295 ılc 'bıtc.:n 30 bıl t 

'(!il Ura kazanan ııwnaralar 
~ il to77 le biten 30 bilet 

u &123 ile bıten 30 bılct 
GQo • 

Ura kazanun numaralar 
1 337 ı ile biten SO bilet 
l 8..ı3;:ı ile biten SO bilet 
~ 9160 ile biten 30 'bilet 

lira kazanan nınnaralar 
~ u 097 4 ııo biten 30 bilet 
il 2aıs ile biten 30 bllot 

'a~ il: 280'.1 ile l>ıten 30 bilet 
il 5767 ile biten SO bılel 

~ıı lt 6320 ile blten SO bilet 
'-:09 lle biten 30 bilet 

ıoo lira ku:r.aııan ııuıııanılar 

Sonu 698 ile biten 300 bllet 

uğrayan Stalin daha geçenlerde ne artan ibir alaka gösterilmekte., hşma' kudretlerinin temin ede l gerekse ayrılırken bir ihtıraın kıta- llng, harbin yalsında bitmesini tcmen 
' dir Basmuha rı' 1 ri bı" k • "1 tarafından scllımlanmıştır. nl ettl"'ı'nl ilave tmlşllr 

büyük itibar gösterdiği elçileri · w ·d . r r e. n r ıs· ı bileceği refah ve umran farkla- tı e · 

50 Hm ka7.anan ııunıarular 
Sonu 583 ılc bıten 300 bllct 
Sonu 657 ile biten 300 bilet 

10 lira kazanan numaralar 
Sonu 12 ilo bit.en 3000 bUct 

S lira kazanan numaralar 

Sonu 5 .ile biten 30 bın bılet ikra· 
mlye kazanmışlardır. 

Gavriloviç'i Rusyadan çıkarmak Gmı, lelg~.~ Aerpış 'kedılıyorsa, De rile biribirlerinden ayrılsın. ---o---

et·ı S 1 b' t d au e un merı ·l\ tarafından ta· sur ı e ırp arı en acı ır arz a . d' 1 İnsanlık bakımından ve ayrı Beyrutta neler oluyor? 
reddetti nınmasını tasvıp e ıyor ar. . . 

• ayrı her mıllctın bakımından Kudiis, 7 (A.A.) - Ofi: İn-
İsmet İnönünün vatandaılarını hakiki sulh ideali bundan başka giliz tayyareleri. Beyruttakj pct· 

dütündüren diter bir ıebep daha Hang·ısı·ne ı·nanmalı" bir §CY olamaz. Fertlerin, grup- rol depolarını bombardıman et· 
Yardır: Balkanlardaki harbe va- ı larm veya sınıfların menfaati tikten eonra şehir üzerine beyan· 
rınc:aya kadar, muharip ve vatan- (Ba::ı ı lııl'idc) /-/ namına ba§ka bir yol tutulaeak name atmışlardır. Suriye ve Lüb. 
perver bir ırkın kahramanca mü- kan habcılcrı yalanlamıştır. ı.~ransız olursa bugünkü kötü mücade- nandaki Fransızlara hitab eden 
dafaa edeceği Anadolu dajlarını bUyUk elçisi, fta\•a yoluyla kıta ııak- leyi yeni yeni şekillerde devam beyannamclerç\e İngiliz 'e Fran· 

30 bin liralık bUyUk lkı·amlyeyl ka herhangi bir ecnebi ordusunun leden mlh\'cr tayyarelerinin Oı·ta sız milletleri hürriyetinin Jngiliz 
zanan 183558 numaralı blletin bir ı geçemiyeceğine kani idiler. Fakat Şarktaki Fransız anUstemlekel<'rinde ettirmekten başka bir şey ya- zaferine bağlı olduğu bildirilmek· 
parçası 1""tanbııl \'C bir parçası da Yuıoslavyanın yıkılıtından ve karaya lııdlğlnl de tekzip ııtml~tlr. pılmı§ olmaz. tedir. 
Enurdağda satılmıştır. Yunanistamn fethinden sonra ne Biiyük elçi, I"raıısanın her han,...ı Yegane c;ıkaryol, otuz sene d B 

o Beyrul ra yosuna göre e.> rul-
10 bin lira. kazanan ikramiyeler dütüıunclidir? Polonya, Belçika, bır hücumu karşı ımiistemlckelerını muharebesinden sonra olduğu ta evlerin duvarlarına De 

de lzmır. Akçaabat ve Manlsnda. Holanda, Franaa, Yunanistan müdafaa edeceğini s3ylcdiğl zaııııııı gibi, her memleketin kendi di- ~aulle'ün alameti olan Lorraine 
500 lira kazanan Sıvas, Ordu, Dörl mağlup oldukları halde Türkiye neşesiz gözUkUyor ve yüzüne ·kan !ediği yoldan gitmek hususun- haçları çizilmi~tir. Diğer taraft&.n 

yol, Plumer. Samsun ve İstanbul. için çok kuvvetli Alman ordUlu- hücum ediyordu. daki hürriyetine karşılıklı ola- Liıblnan hapisa.nelerindeki mcv-
2000 lira kazanan 20 parça İstan- na karıı ... fferane bir muka- BUyUk elçi, sözlerine şöyle nlha· rak say~ göstermekten ibaret- kuflar ekmek tayininin günde 

bul, on bll' parça. Ankara, yedi par- vemet çok müşküldür. yet vermiştir: tir. 600 gramdan 400 grama indir.il· 
ça 1zmir, dort parça Adana. Uç p3 r· Turk devlet adamlarının bu· sızı resmen "e samimiyetle temin Kendi memleketlerinin gidişi- mesını protesto etmek için açlık 
ça Aydın, ıki parça Edlıne, iki parça gün ıkarşıla§tıkları mesele fevka· edel'lm ki, Fransa mukadderatı hiç ne uymıyan fertler de, bu gidişi irevdıe ba~lamışlardır. 
Antakya. iki parça Trabzon, birer iade çetındir: Eğer kararlarını bir zaman Amerika mukadderntına başka memleketlerin menfaati 
p ... JÇW!lı TurguUu. Tavas, Uşcl< E- memleketlerinin daimi menfaat· muhalif bulunmıyacaktır. 
m\rdağ, Rey'.haniye. Kilis, Vezlıköp· !eri olarak telakki ettikleri husu- Fransız - Alman iş birliği hak'kın· namına yıkmağa çalışacak yer-
rtı Pasenıer İznik Zon ..... ldak E 1 da Amerikanın Allpheleıinl izale et· de sadece kafalarına uygun ' • • .,- ,,. sata jştinat etıirır erse, mufrıt te· " Hitlerin sözlerine 

lngiltereden 
Amerikaya 

(Rafı ı ı~tde) // j 
!ara uğı-adıklarını SÖ) lemlştl. 

«Arla ılı)or ki. Vt ı hUklımetl, 

Dcntz'ın beyanatından e\''\'el Vaşlng· 
ton S<.'flrlne taliımıt vennlştlr. 

«Almanlar dl'mek istıyorlnr ki, 1n
gillzler Suriyeyi işgal etmek fıkı ın
de bulundukları için ~emJni tıazırlı
yorlar. İngilizler Is~ Almıuılarıtı, bir 
memlekette yerleşirken bir taraftan 
da tekzip neşrcltlklerlni, artık buna 
klmseııın inanmadığını söylllyorlar. 
. cVişidcn verilen bir habere gore, 
Nazırlar mccl.i ı tekrar uzun bir 
toplantı yapmış ve bu toplantıda ge· 
ncral Vcyglllldla Cezalr, Tunus \e 

Oakar valılerı hazır bulunmuştur. 

lmperatorluğun müdafaası meselesi 
ile birlikte Amerikanın vazıycti gö· 
r~WmUştUr. 

rcğli, Konya, Denizli. Tarsııs, Mıırdın lakki edecekleri her türlü Alman mek için Hull'U pazartesi gUnU gö· memleketlere hicret etmelidir-
Çar9amba, Bursa, ÇiVrfl, Ç'ankırı. teklifine karfiı koyacaklar ve iır rcccğiın. lcr. 

ı cAmerlknnın aldığı sert Yazlyet. 
(~ı J incide) C**l Vlşlyl cndı <'ye dUşUımllşt.Ur. · Vışi 

Ordu, Konya, Bilecik, GölcUk, Eski· tikbaH korumak için milleti en General Dentz.'in istedikleri Yeni kurulacak dünyanın em-
şehır. Samaun. Kars, Tokat. Bur, İ· büyük tehlikelere maruz bıraka· KudUs, 7 tA.A.) - O!ı: niyet süpabı diye muhaceret ka 
n•lıoluda ve diğer ikramiyeler yur- ki d E· .. .. . t' • Pransanın Suriye fevka!Ade ko· pıları, umumi prensiplere L"a-
dun mUh•-11f yArleı·Ind- satılan bilet- ca ar ·r. ger gunun vazıye mı mise ı ı D tz pe b -1 

""'' " " i.c.il tehlikelerini mütalaa ederler. ı genera en ' rşem e gf.I· yanır bir süzgeçten geçmek şar 
lcre isabet etmiştir. nU Beyrul radyosunda söylediği mı· 

ı:ıe kırılmamak için eğileceklerdir. tukta l<'ıansanın Vlşl hliklınıctinln tile, ardına kadar açılmalı, to-

Yedi yüz kişinin 
feci ölümü 

$ıktığından şikayet etmektedir. hUktim~li. bugtl.n bır tt>blığ neşre
lğfaı cdılemez bir millet olarak dcrek Amerika Hariciye Nazınnın 
kaldığımız müddetçe Hitler'in beyanatına cevap vermektedır. Bu 
gayretleri 'hep bo~ çıkacaktır. tebliğde de Fransanın Amerika ile 
Hitler'1n teminat ve vaadlarının iyi ge-çlnmek istediği, fakat Amcri
ne değerde oLduklarını hep biü· kanın bunu anlamadığı, anlamak ls
yoruz. Hitler, Avusturyanın işle· temedlği, tebartız ettirlllyor. ~a\'eliç Zagreb'e 

< döndü 
,~rcb, 7 (A.A.) _ O. N. Çunkıng, 7 (A.A.) - Geçen gece· 
t!a~ı biidirivor: ki hava akınında bUyUk bir tünele 

Daha geçenlerde Türk Vekil- siyas~tlnl takip etmesi lilzıımundan lerans muvazenesi bu şekilde 
leri B. Eden'le görüşüyorlardı. bahsetmiş ve Suriye ile LUbnımdakl tamamlanmalıdır. Nitekim bü
Bugün Von Papen'le müzakere ı-~ransız makamlarının bu toprakları tün mezhep muharebelerinden 
ediyorlar. Zamanın rnüşkülatına .kendi \'asrtaları ile nıtida!aa edecek· sonra böyle bir ıstıfa ve muha-
rağmen Türklerin elinde hali çok leı'ini ll!ve etmiştır. ccrct kendi kendine olmuştur. 
güzel ıbir koz vardır. Bu koz -da Bu hususta. emın bir membadan Sözün kısası, bugünden ha-

rine karıımak ve Avusturyayı il- Fransız gazeteleri de Amerika a
hak etmek .istemediğini reımıen leyhlnde neşriyatta bulunuyor. Fran 
beyan etmiş, fakat sonra Avus- sız rady06u, Amerıkanın Vışi hilkQ· 
turyayı j\hak etmiştir. Polonya meU nezdindckl sefirinin Vişiden u
ile yaptığı bir anlaşma ile de· zaklaştırılrna mı istiyor ve cbir .düş-

'lıt"at d l . . P l' Al- sığınan erkek, kadın ve coouk yedi 
• ev et rell9ı ave ıç yUz kişi havasızlıktan dün sabah öl· 
Y~Ya yaptığı ziyaretten bu-

1 
mUş olarak bulunmuşlardır. 

llg eden ronra Zagreb'e dön. __ ,____ 

(tıı '-'c Paveliç'ın a'll'detini müte- Amerikada 35 bin tonh.ık bir 
. na.ıırlar mecli&: toplanmı§· zırhlı denize indirildi 

~ Nevyol'k, 7 (A . .A.) - Yeni Okya· 

\ı t._"al Viıi'ye dönüyor 
~h . 

l', 7 (AA.) - iyi ma· 
t alan mahfiller.den öğrenil· 

4 
c lıtÖre, B. Laval'in 1 3 kiı· 

1~"'vel 1940 da hükumetten 
1
ktan sonra ıgitmiş olduğu 

nUB donanması için in11a olunan ilk 
mnyın geımlsl denize lndlrilmittlr. 

Bu gemi 6000 tonUAtoluktur. 
Bahriye rnUsteşarı söylediği nutuk

ta. demlştır ki: 
~Hltıerın imalltını geçebiliriz ve 

geçeceğiz. Amerika lharp gernllulnin 
ınşası Hltlerc cevabımızdır.> 

Altı ay sonra denize indirilmesi 
mukarrer 35 bin tonluk 3 Uncu zırhlı 

rın \'eh\ 've dönrt"t'!Iİ ohn ı:ı(lulhdoko• t ı~ i ı n•l'roslnılf' 

Avrupay O ta ark ı.ag•'ıa~ "n ö......,enlldJ<Hne göre, general Dentz. ı rı § a ıo .~.. "'' ,.. kiki sulhe varmanın biricik yo-
köprü iızerinde 5ağlam kök ı:ıal: Suı·iyedeki kıtaatın ezcllmle henllz 
mış bır devletin nüfuzudur. çok vatanperveı· sayılan hava ve lu, tolerans esasını yeniden keş 

tayyare dafl batarya .kuvveUerinlıı fcderek bütün milletler için 
============== kendilerine emniyet edilecek kıtalar· mukaddes bir kaide diye kabul 

Yunan Baıvekilinin mesajı la, haıttA icnp ederse Alman kıta· etmektir. 
laı ile değiştlrllmesını Vişldeıı iste

Londra, 7 (A.A.) - Yunun ımiştır. General ayrıca emin sıırettc 

Başvekili 8. Çuderos Yunan mil· 
!etine hitaben .nesrcttiği ınc~ajda 
ezcümle demiştir ki: 

Alman taraftan olmak şartlle pilot 
\'e 1 taıyan \•npurlarilc Tun usta tay· 
yare dafi batarya ıııalzemesı gönderil 
mcslnl istemiştir. İngilizler tarafın· 

«- Tek bir kararımız 
Düşmanı mağlup etmek. 

var: dan St'aks'tn batırılan İtalyan vapur 
lnı mm bu vapurlar olduğu muhak

Tek bir düşüncemiz vardır: 

Düşmanı nasıl mağlup etmek. 
T t'k lb:r '"' n•mız vardır: Düş· 

kaktıt·. 

General Dcntz, ta;;yare dafl top· 
tarının kullamlmasmı Sur yeye si\'ı) 

t rl ,.+ 

Ahmet· EmiR YALMAN 

Divrikte feyizli 
yağmurlar 

Sıvas, 7 (A.A.) - Divrikten 
maada vj)ayetimiz.in bütün kaza. 
!arına beklenen feyizli yağmurlar 
yağmıştır. Bu suretle bir aydan· 

ı ... -· ~-., kurnkl•k 7 1 '· 

mandan kurtulmuş ~uruz.. dıyor. 
vamlı bir ıaulı tesis ed.,ilcceğini c.A.lmanya, Amerilcaııın Avrupa İf· 
beyan eden zat yine Bay Hitler- !erine karl1'Jl1nsını fuzuli görüyor. 
dir. Fakat, sonra Hitler Polon· Bilhassa. Ruzvelle karşı sabrının tU· 
yaya hücum etmiş ve orada ha- kendlg-ini söylilyor. 
kiki bir zulüm yapmıştır. Plan· cAlmanlar, Amerikanın Londra se. 
larının ne Norveç.i, ne Danimar· !irinin Vaşlngtona yaptığı seyahatın 
kayı, ne Holandayı, ne Belçikayı, bir sulh teşcbbUsU ile alll.kadar oldu
ne de Çekoslovakyayı istihdaf et_ ğunu iddia ediyorlardı. GQya Vinant, 
mediğini söyleyen de Bay Hitler İngllter·<.•nln za l.fını bildirmek için 
dir. Fakat yine Hitler bu memle- Vıuslngtona gLtmlştir. lngittere zayıf 
ketlerc esaret %inciri vurmuştur. dlişmUştUr. Giridln zaptı, bir adanın 
Şimdi planlarının Amerikaya zaptokınanuyacağı i<anaatıql çUrUt· 
karşı haamane olmadığını s~le· muştur. • 
mcııi de yeni ıbir şey ıdeğildir. cRuzvclt bu iddıalara karşı öyle 
Hitler, her zaman müstakbel kur demlştlr: 
banlar lıstesinde başta gelen mil. cVırı nt h 

1 (t ( teo-1 
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Arada sırada: 

ASKERLİK İŞLERi 
Fatih Askerlik Şubesinden: 1 8 - Haziran 2. sinden 7. sınc ka-

1 dar (Kimyager, J..evazım, Veteriner, 
ı Yedek ubay yoklam:ll>ı 2 Dışçi, F..czacı, Tabib,) sınıfına alt 

haziran 9.U d itibaren başlamıştır. bütUn rütbe subayların yoklamaları 
20 Haz ra ı 941 gUnUne kadar devam ı1 aklı 

Y'lP ac r. 
edecektir. 9 - Hnztran 9. zundan 12. sine 

2 H kaclar (Top, H p memuru, Nak1i-
bizzat sel ye, 1stihll:Am, Ot.o) smrfma ait bütün 

oh P gelcmiyecek rütbe Sttbaytarm yoklawr.ıltın yapila
M hallı hükumet ta- eaktır. 

bıbinden ~ısaı:ıda~ rapora bağlıya
cakları ta:Uıh mektuba şube def· 
ten k Uı olduğu sıra. kayıt nu
marnsı ve rütbe sınıfını bıldirmek 
şarliylc )C go >derccekt!r. (Me-

cla. 6 10 gıbt). 
3 - Hük6~t memuru olup ta be

rayl vaz c şube mmtakası haricin
de ol ar (t.avzıf edıldıklcrl emrin 
suretı} erbcet me9lek snhlbi olup ta 

'I zıırfı:nda l'ıariçte butun

e ı e ..m ·ı ..... ,.,. .. 

1 rın 

ola!rl r (bu mecbu
ı mahallin emniyet 
m rl klennden ala
yokl !flalarmı ker. 
ki mcl;.tupta gön-

şube d ter ıra kayıt numarası ve 
rUtbc le st ıfı ın bildirilmesi lazım
dır. M yed k Top. ~· 4~ 
gibi. 

7 - Yoklamava .gel~nler usu
lline teVfik mektupla yaptırmayan
lar 1076 numaralı kaauna. göre (50) 
1 ra ceza.ya tutulacaldardır. 

10 - Hazıran 13 len 16. sına ka
dar (Muhabere, süvari, Demiryol, 
Jandarma, HaYa ölçme, Harita, 
lmam, Adli mü vır, Sanayti harbi· 
ye) 1Knıfma alt btittin rütbe subay
lann yoklamaları yapılacaktır. 

11 - Haziran 16. dan 18 zine ka
dar (Deniz makmc, Deniz güverte, 
Sanatk{trlor, Muo.mcie memuru) sı

nıfına att bUttln rtttbe subayların 

yoklamaları yapılacaktır. 

12 - Haziran 18. den 20 Bine ka
dar btltUn rUt.be (Piyade) lcr. 

13 - Bu yoklamalarda aşağıdaki 
vesaik nsrtlarlyle birlikte tasdiksiz 
ota.rak beraberlerinde bulundunıla-. 

caktır. 

A - TerhJS tcsk«esı, tekaüt emri 
veya diğer askcrl vesaık suretı. 

B - Nlifus cüzdanı, iki adet fotog. 
raf. 

c - Hcknn, cezacı, dışçl, veteri
nerlerin (diploma ve ihtisas vesika) 

sureUcrl. 
D - Mlihendis ve kimyagerlerin 

hangi şHbede ihtısnsları bulunduğu 
lSu, Elcktrık, Yol ilflh) \'csaiklcri. 

14 - Halı hazır mahaın emniyet
ler tarafından ta&dıklı ıkamet senedi. 

15 - Her sınıf lçın tayın edilen 
günlerde yoktamaya gclınmesine ne.
yet edilmesi. 

l6 - Temmuz 940 ve daha evvelki 
senelerde yaş haddıne uğrayanların 
:ııüfus cüzdanlarına yaş haddine uğ
radıkları kaydedileceğinden şubeye 

müracaatları. 

17 - Yoklama sabah saat 8,30 
dan n,so a 'kadar öğleden aonra 
H den ıs zc kadar devam edileceği 
Elan olunur. 

TlrldJI Cl•llarlJ&tl 

·raa Bankası 
KmulUŞ taribı: 1888. - Selnıa.yeei: 100,000,000 'roırk 1:lruı 

Şube ve a.ja.ns adedi: 265. 
Zirai ve ticari her ıwwi b8oka mua.meleleri. 

Para btıikt~ 28.00A ~ .ilı:rami)"e v.'iJOI'· 

Ziraat Bankaamda kumbe.rall ..... lhbarsıZ tasaıTUf Ms&plannda 
en az 60 llre.aı bulunaıılera senede ' dek çekilecek kur"a. De &falı· 
da1d p!Ana göre UaımıiJ19 datıWace.ktır. 

1 » 600 ıt Z,800 ıt 
• adet 1,000 ll1'ahk ".otO Ura~ M8 ac1et IO Mnıl* fS,000 lira 

' » !50 > 1,111 > ııe > .. > 4.888 > 
.. » 100 > .... > ıet lt • > 8.!08 » 

DlKKAT: ııesaptarındaki paralar bir ııene içinde riO lir8dan..,... 
ğı düşmJyenlerc ikramiye çıktJtı t.akdirde % ~ tazluile verilooektlr. 

Kur' aıar .senede 4 daf&. 11 ma.rt. 11 buiran, 11 eyUll, 
ıı Btrlneilt&muıda çekilecektir. 

Dünyanın hali ' 
lllL•&CA 

t 
t--.+--+--+--+

J 

" 5 

' 7 

' ' 

--....... ----

Solde Sağa: ı - Alaturkada bir 
makam 2 - Açık - Bir :f'flm kum
panyası 3~ katetıriZ. Yırtık 

4 - Götür - UımnnI değH 5 - Ha
raç 6 - btanbulun bir semti 7 -
Ayak - Sütlü kahve renginde imıan 
8 - Bir hayvan - 1'-ılruht etmek 
9 - Büyttk bir göl - Bir uzvumuz 
10 - Dizi • tsmı 11 - Valde - Bir 
Hamur i.fi. 

B o 
7 HAZİRAN 941 

l Sterlin 
~ar 

!sviçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
,Dolar 
Yen 
İsveç Kronu 

&ilam " T'alml&t 

1933 Türk borcu I 

1918 İstikrazı dahili 

SA 
J)emlryolu MUmessil Senet 

T. C. Merkez Bankası 

42 25 

112 00 

T. tş Bankası müessis hisse 115 00 5,24 
132,20 T. İş Bankası (Nama muhar.) ıo 00 

30,29 Osmanlı Bankası 27 50 

-,- ~irkeU Hayriye H Oi 
12,9375 NUKU'r 

130, 
31,1375 Türk Altını (Reşat) 
81,0975 1 Tilrk Altını (Hamıt) 

TUrk Altını okUçük (Hıı.m\t) 

Türk Altını küçük (Aziz) 
ı.. ... 
19 40 

Kalın be\li birlik 

21 50 > > (HSJJlitJ 

19 35 > 
> (Reşat) 

26 30 

25 00 

24 90 

23 70 

lH oo 
116 00 

119 00 

3 29 

Ytılpndan Alpağıya: 1 - Nezaket 
li _ Riyaziyede bir harf - Şart edatı

nın kısa ve kalmr 2 - nıetıer - Ha
rık 3 - Ağ _ Eski 'bir mabut 4 -
İnatçı 5 - Bir sayı - Tersi: ndeın 
6 - Ufak şehir 7 - Nebat taneleri 
8 - Soydanhk • Bir nota 9 - Bo
ğaziçinin bir semti 10 - Afrikada 
bir memleket - Saha 11 - Musallat 
olmak • Zarf edatı. 

DCNKV BULMACA..~IN HALLİ 

Soldan Sağa: 1 - Portekiz - Şu 
2 - At - A.si!A.ne 3 - Not • Mellh 
4 - Alay - İmza 5 - 1ş - Alarm • 
A 'd 6 - Si - Dağ • Ağda 7 - Çete 
- Noel 8 - Aş • Sur - Elbe 9 - Nil 
- At 10 - Ya - Karde.? 11 - Art-
mak· Alık. 
Yukarıdan ~ıya: 1 - Pandis

panya 2 - Oto - Si - Şiar 3 - Ta 
4 - Ta - I.Ades 5 - Es - Alaturka 
6 - Kimyager 7 - İle - Er S -
zalimane - Da 9 - Nim - Gel - F.l 
10 - Şehzadebaşı 11 - Adalet. 

Yeni Neşriyat: 

llD 
Siyast ve edebi haftalık GÜN ga

zetesinin Uçlln.cU sa.yısı Ahmet Ham
dı Tanpınar. Hfimi Ziya. Ülken, Do
ğan Ruşenay, Bedri Rahmi Eylboğ· 
lu, Asaf Halet Çelebi, Cavit Yamaç, 
Baha Dürder, Vecdi Bllrün, Salih 
özarık, Saminı Kocagôz. Hüseyin 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demiryolu Tahvili 

19 80 .2 ı ayar ttltm gramı 

43 ;s Mecidiye 75 Hulki, Edip Ayel, v.s. nin makale, 
cŞiir ve tenkitlerlle çıkmıştır. (Eski

--------------------------- Jere cevap) yazısından başka kadın, 

Milli Reasürans 
TÜRK ANON-İM ŞİRKETİ 

Milli Reasü~ans Türk Anonim Şirketi htssedarlar umumi 
ıheyeti, aşağıdaki hueusatın müzakeresi için 25 haziran 1941 
~ari.hme rastlıyan ÇARŞAMBA günü saat ON BEŞ'te Anka
jf'ada Türkiye iş Bankası Umum Müdürlüğü binasında fevka
lade olarak içtima aktedecektir. Bu içtimaa iştirak etmek için 
}lissedarlann sahip oldukları hisse senetlerini içtima gününden. 
laakal bir hafta evvel Ankarada Türkiye iş Ban.kası Umu"' 

,Müdürlüğüne veya lstanbulda Yeni Postahane arkasında Tür
,kiye hanında kain şirket merkezine tevöi ederek mukabilinde 
,dühuliye varakası almaları ve Ticaret kanununun 385 inci 
ımaddesi mucibince bir hisse senedine sahip olanların da bu iç
itimaa iştirak edebileceği ilan olun.ur. 

Müzakerat Ruznamesi: 
)J - Esas mukavelenamenin 30, Jı, 37, 44, 46, 54 ve 71 inci 

maddelerinin kısmen veya tamamen tadili. 
2 - idare Meclisi reisi ve azalanrıın ay lıkl arı hakkında karar. 

ittitıazı. 

KISMEN VEYA TAMAMEN T ADiLi TEKLiF EDiLEN 
MADDELERiN YENi METLNLERI 

30. cu maddede mevcut (ahka- ı 
mı kanuniyeye tevfikan ir
tihan edeceği em vali gayri 
menkuleyi ferağı kati ile. 
uhdei tasarrufuna. geçir
memek üzere) cümlesinin, 
tayyı. 

32. ci maddede mevcut (fen mü 
şaviri ile mali müşavir mec. 
lisi idare azası olabilirler) 
cümlesinin tayyı. 

37 inci madde: YENİ METİN: 
idare medisi reis ve azası-. 
na verilecek aylıklar ban
kalar ve devlet .müessesele
ri memurları aylıklarının. 
tevhit ve teadülü hakkın-. 
daki 36.59 sayılı kanun hü· 
kümlerine tevfikan tayin 
olunur. 

tl4 üncü madde: YENİ METİN~ 
Murakıplara verilecek aylık 
lar 3659 sayılı kanun hü
kümlerine tevfikan tayin ~ 
lunur. 

46. cı maddede mevcut (Bunla
rın ücuratınm tayini) cüm
lesinin tayyı. 

54. cü maddede mevcut (Diğer 
hissedarlar vasrtasile) cüm 
lesinin tayyı. 

71 inci madde: YENİ METİN: 

mahsus mucibince <Rea
sürans> inhisarını istimal 
için şirketin kabul edeceği 
aidat ve ücretlerin tefrik 
ve tenzilinden sonra tahak
kuk ettirilir. Bu suretle ta
hakkuk edecek temettuatı 
safiye aşağıda gösterilen 
şekilde taksim edilir: 
a - Yüzde onu kanuni ih

tiyaç akçesi olarak 
tefrik olunur. 

b- Yüzde (4,75) i kanun 
mucibince memurlara 

. ikramiye olarak verilir. 
c - Hisse senedatının te-. 

diye edilmiş kısmına 
yüzde yedi hesabi le bi , 
rinci temettü itasına 
muktazi meblağ ayn. 
Iır. 

d- Temettüatı safiycden 
yukardaki a ve c fık
ralarındaki mebaliğ ye 

kiinu çıkarıldıktan son 
ra kalan miktarın 58 % 
ine müsavi meblağ hü
kumete tediye ve 3,5 
'iO ına tekabül eden 
meblağ müesgis hisse 
sen edatı hamillerine 
tevzi olunur. 

e - Safi kardan a. b, c ve 
d fıkralarında yazılı 
mebaliğ yekunu çıka
rıldıktan sonra kalan 
meblağ ikinci temettü 

sfnema, spor sayfaları vardır. Mat
buat ve edeblyabmızda yen!Ukler ya 
:ratmll1 olan GUN'U okueularımıu 

tavsiye ederiz. 

VAT AN Gazetesi 
tLA..~ FİYATLARI 

Baıflık maktu olaı!ak 
ı 1ncl 11&Yf• santimi 

2 » » » 
s )) » » 
4 » » » 
~ » » » 
6 » » » 

Abone ıcretl 

ı'7t1 H18 800 K9' 

~PARA . 
' BAYAT Y Allllfl1'0I 

· oiREKliYONU - . ._. . 

T.11 BOKA8I 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞtDELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

ı Ağustos, 3 İkinciteşrln 
tarihlerinde yapdır. 

J 94 ı ih8miyereri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 

' > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

35 > 100 > = 3500.- > 
80 > 50 > =4000.- > 

Şirketin temettuatı safiyesi 
fenni ihtiyat akçelerinin 
bilcümle masarifi umumiye 
ve idariyesile alelumum a
mortismanların ve şirketin 
her hangi türlü mükellefi
yeti ve bilhassa kanunu 

olarak hisse senetlerine ._ ___________ _. 300 > 20 > =6000.- > 

tahsis olunur. 

8.6.941 ~ 

BELEN 
Belediyesinden Bütün 

Vatandaşlara 
1800 Metre Yüksekliğinde BELEN 

Yaylasına Davetlisiniz 
Hat~.rda Belierı lıelediyeMStnddn yurtıa.,ıa.ra. hitaben yazılan ,,,,.

.fıdak• daıveU aldık. )lenuıunlyetre neızııedJyoruz. Bettn, 4J~ılli : 
rlır.m.ln kıymetlnl takdlr eden, bunu temin için hal'dte.te geçeP 
~nızdn. !llühlY" ve beilcdlye ınil<llirü Osman, tnalı, o..-.0,. 
.koyduğu ~büs ve elaka@D dol~ ı tebrik ederiz. 

Dawıt-.Ue • udu.as 

YURTTAŞ; 

Bqlıyan yaz mevsimde gün geçtikçe sıcaklar art.aca.k'tır. :sıı· 
.Junduğun iklime göre yaylA aramak lhtlytl.cınr duyacak9Ul. Bunu 611' 
lemek fçın Halayın emsalsiz, şirin yaylAlarından Belen SoğukOlu). 
Atık )"&y!Aların.a gel. Ha.tayın, dört mevSiıni sinesinde to~ 
.müstesna. bir iklimi var. DE1nlz sevlyesınden 1800 metreye ıtadtl' 

ııı·· yUkııelerek her cins çam onnanlarının tatlı kokuları arasında ta 
tın müstesna bir dekoru içinde iStediğinız iklimi scçebilirslnill- Si' 
üç yay!A elektrik ve şchırler arası telefC711u, tazyıkli memba. SU~ 
bUtUn medeni vasıtaları ve isti'rahııt imkAnlarmı cA.midiı·. Trend 
iı~r inmez ve88rt hazır. Y-tırdun t>u firın köReleıi sizleri bdJd" 
•mektedir. Asfalt şoseden dağ yamaçlarını bi; kuş gibi geÇeır1'ell 
duyacağın zevki bir daha unutrnıyncaksm. Soğukoluktaki turıııı" 
.çamlar, Yeni otel bUtUn hazırlıklarını biUnniş, yemek ve ysı-1' 
üeTetlerirı<le mümkün olan tenzflAtı ~'111.pm~ misafirlerini bek'll~ 
Belenin Hatay, Ailağa, ve Yeni Otelleri kendi evinden farkın» 
.istirahat yuvası olarak bulacağım unutma.. YerylizUnde nadiren.; 
sadüt edeceg-in emsaısfz blı• iklim ve tabii manzaralarile d'Utl) .,, 
~netl denmiye lA.yık yurdun bu köfeleri varken bütün va.rlIIC • 
hamrlıklarile sızleri brlklerken sıcaktan bunaltıdan şikllyet ve~ 
~e meydan kalır mı? 

Devlet Demiryollan 1IiıılarıJ 
Muhammen bedeli (6435) lira olan muhtelif eb'atta; 66000 ",; 

bezli zımpara. l20/6/19U) cuma gUnU saat (15) on beşte Bayd~ 
da Gar l>lnası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zart usuUJe 
tın alınacaktır. v#_ 

Bu işe girmek isteyenlerin (482) Hra (63) kıaw,luk mu- ~ 
teminat. kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi ~ 
ırını ayni gün saat (14) on dörde kadar komJl'.yon reisliğine 

len IA.zundır. uJ1ll" 
Bu l~ ait şartnameler komisyondan parasız olarak dııl1 

tadır. '4291) 

* ~ Ana'hat istasyonları Oe Avrupa hattı iBtasYonlarr ar~# 
.şar'tlarla perakende hamulelere tatbik edllm.ekte otan doğru n 
muamelesi 16.6.941 tarihinden itibaren: ~ 

Tam vagon muamelesi ile Haydarpaşa veya. Sirkeciye gelen ~ 
lelerle Haydarpaşa veya Sirkecide tahmil edDen (İfletme Ni~ .;r 
si mucibince katarlara kabul otunrru~ ve kab~lU bazı şen.ite tı~ 
Iun'an ~a ile nukut, esham, cıva .. gıbı kıymetıı eşya ve canlı hl' • 6" 
lar hariç olmak Uzere) t:am vagon mua.rn41eeine tAbl hamulelere de•>" 
ba vazıyeti müsaıt olmak şartilc, Haydarpa.şadan Sfrkeciye veY• ı'I. 
rupa hattının herhangi btr lsta.syonuna ve bilmukabele Sirkecidel1 ;;,'1 
Clarpaşaya ~a herhangi bir anahat istasyonuna nakillerinde 
edilebilecektir. -~ 

Fazla. tafsflAt içln Haydarpaşa ve Sirkecideki demiryol ~
mllracaat edilmelidir. (3111 - 4367) 

Gerçeklesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bu stralarda pek tabii ofarak hep günün meselele': 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni 'ff inkişafı hakkMıda 
arasıra olsun zihin yorma!<, kendimizi hanrhunak ıaııı11,.. 
Bu maksat için Ahmet Emm Yaknan'ın (Cet-çeki~ 
Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabHirt'' 
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ısbraplarma dol<~ 
nuyor ve hakiki ihtiyaçlar.., icaplarHe öM.i usuUer ve lc~ı· 
d~erin yaratt•ğı sun'i kağıt Alemi arastndaki fartcı iY.~ 
car)landırıyof'. Dertlere teşhis ko.yuyıor vıe çarelertni ~ 
teri yor. 

(Gerçekleşen Rüya) yt her va'tandaş okumahdtr· 
Tevzi yeri: Matbaamtz, fiyatt ~4i kw'uş- l(rtapçtl•r· 

da da bulunur. 

iuıui11i ıiuı is ıAtucAs•~~ 
İKRA.MIYEU Hk5AP P.~ 

~==~~~~======~ 
1 inhisarlar Umum Müdürlüğü~ 

. ııctı 
ı - İdaremiz ıhliyacında kullanılmakta olup hariçten celbi 11,eıı 

eden c133> kalemde ve tahmini <3,174.619• lira kıymette J111lıı ıı" 
malzemenin pazarlık yolile mubayaası mukarrer ve son akdedile te4' 
sus! taikas esasına. ticaret anlaşması mucibince Almanyadan d• 
riki mümklln bulunmaktadır. ıe'" 

Il - Bu malzemenin mUfredat listesile şartnanıe-Jeri KabataJltı'g-ıed' 
zım v e mllbayaat ljllbesındekl alım komisyonunda her gilil 0 

sonra görfilebilir. . ıetP~ 
m - Taliplerin % 7,U teminatıarile birlikte bu husustal<1 tJ1'tl 

lerlni en geç 25/6/941 günUne kadar ımezkCır komisyona tevdi ~Z) 
IUzumu illn olunıll'. ,/ 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrli: AHMET E~ YAL~ 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 


