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in önü Şehitliğinde Büyük Merasim Yapılacak 

~ "i' "1a mMu. talihini yenen Milli Şefimiz lanet İnönü 

Eski Bir Vatandaşın Acı itirafları 
~ki: "Es~i halimden iğreniyorum. Vazifeden 
kaçtım. Tufeyli gibi yaşadım. Namuslu memurları 
para ile, ic;ki ile. kadınla ba§tan c;ıkarmıya çalı§tım. 

Yazan: Alamet imla y ALMAN 

Başmuharririmiz Merasimi Takip 
Etmek Üzere lnönüne Gitti 

lnönü şehitlerinin aziz hatıralarını tebcil ic;in bugün 
lnönü şehitliğinde muazzam merasim yapılacaktır. 

Vatan uğrunda seve seve kan döken ve seve seve 
ölen aziz ölülerin hatırası bugün anılacaktır. Bugün lnö
nü şehitliğine, memleketin dört yanından heyetler ge
iecek ve mektepler gönderilecektir. 

lstanbuldan da aziz ölülerimiz ic;in müteaddit çe
lenkler gönderilmiştir. 

"Vatan .. Başmuharriri ve fotoğrafc;ısı bugün, bu me
rasimi takip etmek üzere lnönüne gitmiş bulunuyorlar. 
Okuyucularımıza merasimi, yazı ve resimlerile canlı bir 
şekilde vereceğiz. 

DUıı tnönU şehitleri için yapılacak merasimi bildirirken başlığımızda 
bir hata olmuştur. Metinde merasimin yapılacağı gUn, pazar olduğu 
'bildirildiği halde başlıkta yarın denecek yerde yanlışlıkla bugUn de· 
nilmlştır. Okuyucularımızdan özUr dileriz. 

1-HALif AKS 

Gazetecilere 
Dedi ki: 

( Holanda 
Ve Belçika 

İstiİisı 

Irak Kralı Faysal il, Naip Emir Abdülilab nenretinde otomobiline binerken 

Bir B. Stalin:-ır1f11"'1Jı-· n-g-i-li_z_le-r .... ,rsPANY~DA 
B. Hitler 1 Rutbayı Mühim IdaTİ 

Mülcikab mı? İşgal Ettiler Değişiklikler 

~ lllerikada, Hudson nehri I den •memnun. evim mesut, ra
~ Özetinde bir çiftlikteyiz. hat ..• Fakat içimde devamlı bir 
S:h Bay Ateşin çiitliği ..• j acı var, hiç kapanmaz bir ya
~ l'azın on beş, yirmi Ana- ra: Neden elimdeki sanati, be
~ .Ruın ailesi i~in pansiyon ni doğuran, büyüten memleket I 

,,.._ ~~ görOJ'OI". lçuı kullanamıyonım ? Neden 
t..~es türkçe konuşuyor, elimizdeki nimetin kadrini vak
~a<la doğmuş küçük ço- tile bilmedik? Neden bu sani
~ da beraber ... Türkçe şar~ yede kendi yurdumun ruhu
~~ 8Öyleniyor, akşam şeftali ma yakın havasını teneffüs ede
~ içilince Türk halk raks- miyorum? 

" H itlerizm 

dünya yüzünden
1 

T ardedilecek,, 

"Lindbergin 
Hata Etti}ini 

Zannediyorum,, 

Bu Yıldönümü 
Keder, Fakat 

Omifle Anıldı 
B. ÇörÇil Birer 
Sempati Mesaji 

Gönderdi 

~aşit Ali 
Bağdattaiı 
Ayrılmadı 

Raşit Ali Irak 
Kabile Şeflerile 

Görüştü 

Falanj 

Gazeteleri 

Sansüre Tabi 
Bu Defifikliği 

Berlin Hayretle 

~ başıı;vor. Burası yurttan Yirmi senedir Amerikadayım, 
~p Amerikanın göbeğine yaşım elliye yaklaşıyor. Burada 
ı;:nl'§ bir parça... gece derslerine gittim. Kendi 
~ ~k bir ağacın gölgesinde kendime okudum. Şimdiki ak
' ~ 'Vatandaşla şeftali rakı- lımla geriye bakıyorum ve ken· 
~oruz. ~rafımızd~ alabil- di kendiO:den utanıyorum. 
ileti) §eftah bahçelcn uzanıp Umumı Harpte beni askere 
"'16 ~Çiftliğin 'başlıca mah- çağırdılaf'. Para verdim. Bir 
~·· Ortalığı ihoş şeftali hastahanenin kadrosuna koy
._. sa.mu§. Uzaktaki Hud. dular. Evimde yaşıyor, keyfime 
'aıı1~6brinin ağaçlıklı, mamur bakıyordum. Bahşiş verecek 
~e bakarak insan ken- yerleri biliyor, akra.bamJan, 
~nnette sanıyor. tanıdıklarımdan kim askere ça. 

~1l _'Vatandaşlardan Merzi- ğırılırsa kurtarmanın yolunu 
~ ~~ tayyare makinisti eli- buluyordum. Sanat, ticaret bi-

..::,:-51111ne vurarak ah ~tti: zim elimizde idi, parayı biz ka-
~'bir l!!vet, burası cennet, dedi, zamyorduk. Para.mızı, doğduğu. 
" ~ksiğimiz yok. Sağlam muz memleketin ihayrı için kul. 
': . \'ar. Severek çalı§ıyo- lanacak yerde onun temelini 
~. "'~ıınde herkes ·beni sevi- çlirütmek için kullanıyorduk. 
~m, çocuğum halin. (Devamı Sa. 6, Sü. ı de) // / 

kaza Kurbam Genç Mimarlar 
Dün Merasimle Defnedildi 

~ c...__ • • d 1 !! •• d öt' •• ···- b lard b .• 1-t ~-..._ meruanm e e uı tun e g uruııcn ta ut an D'I 

~F.i~İYec!e vuku bulduğunu 1 Kemal SoYıman ve Fuat Tay· 
~I it,~ c Yazdığımız feci otomo· ı manın cenaze namazlan bu ca
t t A.~'snd~ . ölen Gü:".ıel San~t: mide ~11!.ndıktan ~nra her .ilcisi 
t 'İıı d~ısı talebesınden ıkı de Ferıkoy mezarlıgına defnedil
~~r ~c~azeleri dün umurnt bir mişlcrdir. 
'ır, •c;ındc merasimle kaldırıl- Cenazede her iki gencin ailesi 
"ı ~ efradından baı;ka bütün arkadaş. 

h'h abah aat onda Akade- lan muallimleri ıhazır bulunmus 
~ ~ fÇes nde toplanan talebe- l d• Ak d .. d .. ·· B"..._ •· 0 csörl 1 b' lik r.f l ar ır. a em'l mu uru uman 

ııea·ı ~r e ır te ı;.;<. a 
~el ~e ~ derek saat on ikıde Toprak gençler.in mezarları ba-
., ~.alarak feriköy camii- şında bazin bir hitabede bulun-

"tlerdir. mu§tUf', 

Lort Halifakı 

MinneapoÜs, 1 O (A.I\.) 
Lort Halifaks dünkü gazeteciler 
toplantısında: 

c- lngiltere, Amerikanın yar. 
dımile Hitleri:uni dünya yüzün
den tardedecektir.> demiştir. 

LlndbeI'g hakkında da: 
c- Ben nekadar içtihadımda 

samimi isem Lind.Q.erg'.in <le içti
hadında o dtadar -samimi olduğu 
şüphesizdir. Fakat Lindberg, ci
hanşümul ve hür milletlerin İl· 
tikrbalini alakadar eden bazı me· 
selelerden bahsettiği zaman yü
rüttüğü 'bazı mütalaaların, tehli
keli birer ha.ta olduğunu zanne· 
diyıorum.> demiştir. 

Londra, 1 O (A.A.) - Al
manyanın Holanda ve Belçikayı 
istilaınnın y•ldönümü, bugün Ho
landalılar, Belçikalılar ve 'bütün 
dünya taraıfından kederli fakat 
ayni zamanda ümitle dolu bir 
tarzda anılmıştır. 

Harbin bidayetind~nberi ilk 
defa olarak bu sabah Londra so· 
kaklarında askeri mızıka dinlen
m~ir. Holanda livasının mıZtka
eı, heyecan verici Holanda mar§
lan çalmı0tır. Londrada düfJTlan 
tarafından bombardımıan edilen 
Holanda kilisesinin harabelerin
de, 'bugünü anmak üzere, Holan. 
da nazırları ve ıdiğcr liderler bir 
toplantı yapmıştır. Holanda Ba§· 
vekili Gerbrandy, bir nutuk söy
lemiş ve Holanda ve İngiliz milli 
marşları okunmuştur. 

Bu ırnünasebetle B. Churchill 
Belçika ve Holanda BaşvekHle
rile Lük'Semburg Hariciye Nazırı. 
na bugün birer mesaj göndererek 
mÜstC'V'linin boyunduruğu a~hn
da bulunan milletlere karşı İngil
terenin du:yduğu sempati ve tesa. 
nüt hislerini bildirmiştir. 

Y..,.Jav H9"1ti 
KudUs, 10 (A.A.) - Orta 'l'arkta 

bir mahalde içtima eden Yugoalav 
kabinesi yardrm istemek üzere A
merikaya, Hırvat', Sırp ve Slovenler
den ınUrekkep bir heyet göndermlye 
karar vermiştir. 

B. 

Almanya, Bazı 
Tavizlerde mi 
Bulunacak? 

Kahırc, 1 O (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre Rutbah tayya
re ımcydanı dün sabah erkenden 
teslim olmuş ve fngiliz hava kuv. 
vetleri tarafından tekrar işgal 
edilmiştir. 

Rutbah, Hindistan hava yolu 
üzerinde mühim lbir mevkidir. 
Bu tayvare meydanı Hayfaya 
ıpetrol akıtan Pipeline'in de üze-
rindedir. 

Buna Mukabil de Raıit Ali Geylani Bağdatta 
Beyrut, 1 O (A.A.) - Bir ya

Bul'day ve Petrol- hancı ajans, Irak Başvekili, B. 

ıardan I"stı•fade mı· Raşit Ali Geylani'nin. hükumeti.. 
ne karşı aözde yapılmış olan te-
zahürleroen ~nra Bağdadı ter-

Edecek ? ketmiş lbu1unduğu hakkında şa-

Karşıladı 

Gl Franko Londra, 1 O (A.A.) _ Ofi: y.ialar yayımlş:tır. Şark radyo~ıu. 
News Chronicle ve Dai1y Herald bu şayiaların aleyhinde bulun- cGenera:l Franko, İspanyanın da
gazetderi, bugün birinci sayfala- makta ve Irak Başvekilinin dün hlll idaresinde bazı değişiklikler yap 
nnda, B. Hitler ve Stalin'in ya- Bağdat camiine gitmiş ve orada mıştır. Bu değişiklikler, uzun za
kında aralarında lbir görüşmede kendisine heyecanlı tezahürlerde :mandanberl dahili siyasette vuku bu 
bulunmağı düşündüklerini bildir_ bulunan bir halk ikütl~ tarafın- lan en ırnUhlm 'hAdi.selerden birı ola-
mekıtedir. dan karşılanm!f olduğunu bildir- rak lelAkki edilmektedır. 

Tiınes gazetesinin diplomatik mektedir. 1 - Madrid ve di!er yedı mühım 
muharriri de. 'belki de pek ya- Kabile Şeflerini Kabul Etti merke:r.de yeni sıvll valiler tayın e-
kında mühim Rus - Alman dip- Beyrut, 1 O (A.A.) - B. Ra- dılmiştır. Bu merkezler şunlardır: 
lomatil: ırnüzakerelerj yapılacağı. fit Ali Geylani, Bağdat ~amünde Kadız, Segonle, Salamank, Suenca 
nı tahmin etmektedir. Times mu. namazda bulunduktan sonra, Kordova, Zamorave, Balear adaları. 
harriri, bilhaesa Yugoslavlara (De\'amı: Sa. 6, Sti. 5 t.e) /§/ (Devamı: Sa. 5, SiL 4 te * 
kar§ı gösterilen kardcŞlik sempa- ========================= 
tisi ttczahürlerinden sonra, Belçi-
ka, Norveç ve Yugoslav.yanın hü
kümranlık1annın tanınmaması 
haıkdunıdak.i ika.ra·rm, • opor!bÜniat 

(Devamı Sa. 6. so. ı ele) X/X 

GONON S ESi 

Kanada Donanması l ~ Allo ••• 
Allo ••• 

1 İngiliz Donanması 
Talih Dönümü 

Bayramı 

Jtelenle tarihten ziyade bir eaatlt 
masalı ııallne1Ji görerek btJğrakla
ra dütooekJerdir. 

Atatürk tarihte emısa.lıılz bir 
kı.)Jlletl olan bu&1inün bir \11by de
neeek kadar güzel ve doğra bir ta
rifini yapm"h: Milletin ınak6ıt ta
rlll.IDID yenUdlği gtiu. 

Haziranda 400 
Parça Gemiden 

Mürekkep Olacak 
Otta.Wa, 1 O (A.A.) - Kana

da Bahriye Nazırı B. Macdonald 
önümüzdeki ay Kanadanın 26 
b.in mürettebatlı 400 har_p gemi
sine malik ıbulunacağını beyan et_ 

miştir. 

o 

tTALYANLAR Uç YUNAN 

ADASINI DAHA İŞGAL ETTtLER 

Roma, 10 (A.A.) .... İtalyan ordu
ları umuml kararglhının 339 nu
mar-o..ıı tebliği: Ege denisinde Sik· 
land gnıpundan Anoros, Elnoe '"' 
Termia adaları tara.fnnmlan ipi e-
dilmiftÜ'. 

1 

Atinada Türkiye 
Büyük Elçisi 

Enis Akayken 1 

1 

Mihverin Libya ya 
Kuvvet Geçirmesini 
Önlemeye Çalışıyor 

Londra, 10 (AA.) - Yuna
nistandaki İngiliz kuvvetlerinin 

, tahliyesi harekatına müesai.r bir 
Ankara, 10 - Allo! Allo!. •urette iştirak ettikten sonra gim. 

Atinada Türkiye Büyük El- di, lJl®İliz donanmasının, gayret
çisi Enis Akayken... Sizin lerini ıarki Akdenizde toplay-a
ve elçilik memurlarının Tür. rak Sicilyadan "f.rablusgarba ve 
kiyeye avdetiniz için Al- Bingaziye düşman asker ve mal-
manya hükumeti nezdinde zemesi ,.,eçmeeine manı olmak 
Hariciye Vekaletince teşeb- ikeyfiyeti üzerine teksif etmiş ol-
büsatta bulunulmustur. duğu öğrenilmiştir. Malta'yı üs 

c:Pire, Selanik ve Gümül- ittihaz edinen torpito mubrjple-
cüne konsolosları yerlerin- rile deniza~ıtılardan mürekkep bir 

deniz kuvveti, Alman ve İtalyan. 
de kalacaklardır.> ların Afrika sahillerine vapur ge. 

(Radyo Gazetesi) çiime'k tefe'blbüelerini kollamak~ 
tadsr. 

Yazan: 
81ŞAT NDBİ 
Cümharlyet Halk Partlalııln Ha. 

yırlı bir eeerl olarak luöutl zaferi 

göall bu 118babtan itibaren mWl 
bayramlarımız aruına kanfllllf 
bulunuyor, 

Ona yeni Türk tarlblnia ilk mu• 
barebe8l diye tarif etmek müm• 
ldbldtlr.Henüz pek yakıumda balan 
duğamuz ç.ln belki iyi premlyo. 
ruz. Fakat İnönü harbinde mazi \ 'e 
esatir ~inde yan kaybolmuş tarih 
başı harplerinin muhteşem udeliğl 
vardır: Yeni doğan bir mlUetin 
puç ve eofllDD hamlesi, sllahtan 
ziyade kalp: bayata masum bir iti. 
mat. tıerde bu bayramı lndlala· 
lllQ'll plecek nesiller bizim bqiia 
bult \'e mlltevazl bir tebltllk etra.. 

..... ~Jelli. ......... 

hönO harbi Türk milletine ha
kllraten utur getiren bir cün el
m111tur. Vukuatın uırlarea sllr-

mllf bir devamlı sulkudlne beazlyea 
tallBlzJlkler o gün birdenbire dur· 
mut}. ondan sonra selen ber yelll 
gün bize bir yeni llUdet ptlnnJt
tlr. 

Yalnız bir defa, kencllmJ&l Ata
tllrkün kollarından botluta dotra 
yuvarlanıyor &ibl ctirerek Urktltlr. 
Fakat bu debşeı ancak bir an sllr. 
dil. Gözlerimizi tekrar açtıtımıa 

zaman kelldlmlsl lllÖaünlln kolla
nnda görerek genç lttmadımm 

bayata tebar iade ediyorduk. Ata.. l 
tltr.ktla valdtalz öllbnlle t,ekrar te
celll ediyor clbl olan makflıl talil 
lDlatl Udncl defa olarak ,...., 
lllllaaı)'orda. 
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Nasıl Geçti 
Uyku Kaçıran iki Mühim 

Mesele Karşısında ... 
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1 Mayıs Gençlik Ve $ 
ay amı Programı Hazı 1 

pQr 
ndı 

.&ıu 

Hararet Nedir, 
Ben Bilirim! 

cf' 
fa undan beş altı sene bit 
lE3> vcl, beknrlık hayatı, 1 . d d Nası· 

pansıyon a yaşıyor um. bas• 

rcJıf \'C tercüme hakkı tamami!c mahfuz.dur 

.. -25-

Merasime Resmi Ve Hususi Bütün Liseler, Kız nstitüsü ve 
Öğretmen Okulu Ve Orta Mektep Talebeleri İştirak Edecek 

sa üşütmüşüm. Bir hararet o'/• 
mış. Doktor gelmiş, derece k det 
muş: 41. Arkama 125 .. 8 "n 
vantuz çekmi§lcr ve ben u~~ 
kendimi bilmeden yatl tar
sonra ayılmış ve postu ıuır 
mışım. dlı 

işte, bu hastalık zanıanı~~is• 
hararetin ne oldugunun d.....-

Eı lcsı sabah NcJattan bir kart al. dek! Alman sefaretine mUracaat el· 
dım 1stlkla.l harbi dolayıslle hariciye tim. Bcrllne gitmek !çtn bir \'ize is· 

lerlnln çok sıkıı,tığmı memurlara tcdlm. O zaman Almanlar kendi 
tzın vcrllnıedlğlnl, ve şimdilik Par!· mcmlekctleı·ındc ikamet mUddetlni 
• ı;clebllınekten Umldinl ke'>tıt.nl son dereco tnhd!t etmişlerdi. Bana 
t:ı.zryoruu. kaç gUnlUk vlze istediğimi sordular: 

Maarif Vekili 
Şehrimizde 

.r;,~:~• lvardım Sevenler 
Cemiyeti 

' kasını ben bilirim. .. • 
Sonradan hatırladığıma ~ç 

re kendimi bilmediğim b~. 
günlük hnrAret içinde ne _ .. ıır 
lnr görmedim ve ne bul)'P" 
kunnadım: . ,. 

NcrmmJ göıdilı1ilm vat:ıt Ncjatlnn - En a.,ağı blrkıı.ç ay, dedim. 
aldığım karttan bahSettlm: Kabil olursa orııdıı yerleşeceğim. 

Evet bana da yazdı, dedi. Uzun mUnaknşalardnn sonra bana 
Takat NeJadın niçin gelmediğinin Uç aylık blı· vıze verd!ler: 

a;;ıl sebebini benden sakladı. O gUn - Uç aydan sonra vlzenızi Bcr· 
.'icrmındc bir vicdan azabı hisseder llnde temdit ettirirsiniz dediler. 

Vekil Dün 
Matbaasında 

Oldu 

Maarif· 
Meşgul 

Hastabakıcılı{ Kurs
larına Tal ebe Kaydına 

Başlandı 

Bir havuz. içinde 17 • ıs :et' 
§mda kızlar banyo alıyor. 

geliyor ve havuza dalı>'°~' 
bu genç kızlar beni yıkayorlıı 1 

bir yıkayorlar ki._ • pıı· 
ııbı olduın. Çünkil pek iyi billyor· Oradan çıktıktan sonro banluı.yn. Maarif \ ckıli Hasıın Alj Yü
Jum ki Nejat Nazmiye benimle ev- koştum. Ne kadar para knlmı,sa al· cel dun 83bnhkj ekspresle Ankn· 
lcnmeslnı o tavsiye etmişti, bunu dım. Paraların hesabından anladım rada:- şehrımize gel ,.ı .. tir. Vekil, 
pek şlddelle arzu ediyordu. Bunun- kı eğer Uç dbrt güne kadar hareket Haydarpn•n 1 tasyonunda Va!i 
l..'\ bı:raber hıslcrim1 t.lıhlıl ettiğım etme~em Berline kn.dnr bile tren bl- B 1 d' R · L· f' K d 

Yardımsevenler cemiyeti dün 
sabah Parti merkez.inde 'toplana· 
rak muhtelif meseleler üz.erinde 

ı yeni kararlar almı«'urdır. 
1 Cemiyet Nesriyat kolu bugün 
1 bir toplantı yapacaktı. Fakat bu 

Kupkuru bir çöldeyıJTI• 

daklanm çatlamış, dıliın- ~~ 
muş, boğazım §İşmiş. D1~ ~· 
bembeyaz, dudakları kıpkll' bir 
zı, gözleri velfecri okuyan • bir 
zenci kız çıkıyor. Önündcl.u 11 
kazana kepçeyi daJdırıp ~. 

• ve e e ıye eısı ut ı ır ar, 
man şu hareketten dolayı Nejat 

1 

ıeu alnmıyacnktım. Şnnzelizcdeki Ü · 't R k C ·ı B ı \ . nıversı e e toru emı •. se , 
Nazmiye hlı; bir öfke ve sıtcm öuy- Kuk acentesine Uç gUn sonra Maarıf müdüru l"evfik Kut ı\e Geçen seneki bayrama i~tirak eden sporcu kızlarımız geçit resminde içtimo tehir cdilmi<>tir. 
madı~ımı anladım. Bcrlinc gitmek Uzeı·e birinci smıC d • M 'f ı r. t f d ı 1ger aarı entanı ra ın an ~ · . Dündun itibaren açılmasına 

19 mayıs Gençlık ve Spor bay.' Halkevlerı, mektepler ve sporcu. k ·ı 1 .... b k cılık ı.ur• Uykulnrmu kaçıran iki mesele var bir bilet ısmarladım. Bılet tnm ye- k 1 . 

1 

arııı anmı tır. 
· • arar ven en ıa,.,.a a ı " ... 

ramına nıt program alcı.kalı ma· ı lnr adına çelenkler konulnc<ık ve lıırına 1 b k d b \ mın 
k 1 

· • · · B b d . . k 'l ı .. . tn e e uy ına aş an ~- oılnma ·vişne şerbeti ver•'/, •. 
Bardağı göğsümden taşırta 

şırla öyle bir içiyorum ki·;ı gı 

dı. (A) Hanımın dört bin frangını dl yUz frank tutuyordu. Yani Vıya- V k'\ V I ı. • d b' 
öd

. ktl ? e ı , a ı 11.onagm ;:ı ır anı ara verıın.ıştır. u progrıı· aıı onun ıştıra ı e ıuulun gt:n~-
t';C ılc YC ne zaman ıycce m · nadan iade edilen kronlnrı.lan bana "dd · · h ·ı mu et ıstıra at etttKlcn sonrı:ı. ma göre o gün üğleden evvel lık ls.tik!al mnrşı söylıyeccktir. t!Tıri";"'.~~~pa 
Ona eon yazdıtım mektup üzerine kalan miktar ... 
beni bclltı de evlcnml~ zannediyor- Artık 0 sUn öğleden sonra hUtUn 
dıı. vaktimi • mecbuı1 veda ziyaretlerine 

İkinci mı-sele de, şimdi ne yapa- hasrettım. Çok neşeli görUncrck 
cnktnn? Hayatımı ne lle kazana- seynhntim hakkında herkese ayni 
cııktnn? Hattı\ lstanbulıı. dönmek 
bıle istl' cm, bankada kalan para ile 
yol parnsı tedarik etmek kabil de
ğildi. 

Otcldcld ihtiyar Fransızın sözleri.. 
nl dilş{lndUm: <Ellcı·inızdcn mutlak 
muva!faklyct lmklınları okunuyor.> 
<lıyordu. Aeob:ı diki~ dil{Scm, hayatı
mı kazanabilir miydim? 

nakaratı tekrar edıyordum. 
1stıı.nbuldan hareket ederken Re

fet bana birçok sulu boyıı ile yap
tığı çarşaflı hanım kafaları vem1lş

tı. Bnna çok mlsafirpcr'\·erllk gôste- ı 

ı·en ahbaplara bunlardan bıı·er tane
sini ıı:ıne kart vizilimlo ..birkaç keli· 
nıc veda cümlesi de ııa ve ederek 
gönderdim. 

O ı:ı.k.şam, çoktanbcrı hiç yUzllnü 
görmediğim l\IUsyU (K) bnnu. tele
fon etti. 

- Paristen hareket edeceğinizi 
hu.ber aldım. Böyle çarçabuk gldişl
nizc çok mUteessiflm. Sizi gıtmeden 
evvcl ziyaret etmek istiyorum. Ne 
vakit gelmeme müsaade edersiniz? 
Dedi. 

- Arzu ederseniz yarın buyurun 
buruda otelde bir çııy içelim, de· 
dim. 

Ve derhal Ncrmine de bir telc!un 
ettim: 

faksimde, öğleden sonrn da Fc· Bayrak çekme meras'mini mu_ 
1 nerbahçe f.ladyomıın<la birer me. tcakıp Vali ve Belcd:ye Hciı;İ 
rasım yapılacaktır. Lütfi Kırdar, Üniversite ve orta 

Mer~m1erc rcami ve husu'"i tedıisat okullarından birer talebe 
bütün liselerle kız enstitülerı, öğ. 19 mayıs gününün tarihi kıyme· 
retmen okulları, ortnmekteplerin tini ve sporun bir milletin beden 
Fporcu talcbes:nd<'n 5450 ki~i ıs- kabiliyetini yiikseltmek hususun· 
tirnk edecektir. Tal ebeler Maar,f da ve yurt müdafaasında oy nı:ı.· 
Vekalctınin emrettıği kıyaf,.tle, yac.ığı rolü tebarüz. ett.recek bı
beden teıbiydi mua 'mle~ın n rcr söylev vercceklerdır. Bundun 
kumandası a.tında o 1dukları hal- •onra tertip sırasına göre geçit 
de top!antı yerlerine gelecekler- resmi yapılac.nk.hr. 
dir. Bando, Tmk bayrak!nrı, mck Öğtcden .sonra Fenerbuhçe 
tep filamalnrı, kız. ıme'ktepleri, er. s.tadyomunda mektepliler arasın. 
kek nıektep-lcri ve bunları ta ki- da atletizm ve fut bol müsnbnku
ben -.por klüplcri filamal.ırı, spor- ları yapılacaktır. 

, cular olduğu hal<le fnksim mera. Bunu müteakıp bütün talebe 
sım mahallinde yer a\ncaklardır. (Dağ basını) marsını so) \iyecek_ 

Dün fehrimize gelen Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel 

Maarif matbaasına gitmiş, mües
eesenin çalı~ma §ekillerini ,göz.den 
geçirmiştir. 

Hasan Ali Yücel bir muharri-

Saat 9,50 de l,a to \'ali ve Is- !l:'rdir. Bu merasimden sonra, bır 
tanbul Komutnnı o.duğu halde talebe bugimün ehen'.ımiyeti hak. 
Üniversite Rek.törü, C. 11. Partisı kındn bir söylev "VNecek, mütea
viliıycl rehıı. Maarıf v Be.den kıben eRo.rcu ta.lçbclcr cçi rcs· 
Terbiyesi müdiırlcri, H. va Kuru. mi yapacaklardı r. 
mu reisi, Parti ve Halkev1erı re· Kız ve erkek t ılcbeler nrasın· 
isleri Taksim de toplanan ldlebe da tertip edilen .muhtelif ııtlellzın 
ve sporcuları sclamlıy;:ıcaklardır. ınüsnbaknları bittikten .onra ka
Se'.am merasimini müteakıp Ciim zananlara müktıfatlar tevzi cdı\e
huriyrt abidesine Vilayet ve 1 cc-ktir. 

-Y ordımsevenler cemiyeti lstanbuı 
§Ubcsi reisi Bn. Hayriye Kırdar 

Cemiyetin lbu husustaki davet 

iliınını aynen aşağıya alıyoruz. 
Yardımscvenier -cemiyeti ls-

lanbu\ merkez.ı Reisliğinden: 

Bir dudağı yerde bir d 
0~. 

gökte. kulakları halhalli, •:~it 
lan bilezikli bir arap, bctU r 

'10' 
neft kuyusunun içine daldıı1 I>~ 
her tarafım yanıp tuluşurkCJ1 •• • ı;ı, 

raz dudaklı, ncrmin elli bıt ı,e• 
cağız imdndımn yetişiyor ,,e I-' 

·rfer~ 
ni oradan alıp içinde nı u 1'r 
yetişmi§, üstünde çoghY

1111 rıı• 
şakırdayan buz gibi bir bıı' 
zun içine atıyor, ferahhyoru;;. 

Libya çölünde sıcııklnr J 
innuş ve ilk hararet dere' 

47 yi göstermiş.. O' 
Bu çöl hakkında bir yııı ~· 

kumuştum. Yazıda diyor~ıl sJf• 
dünyanın her tarafında 111 ,-r 
saatlerce ve belki gün)erc~1jjıl' 
suz kalabilir; fakat garp ç:,ıtlı 
de yinni dört saat susu~ 

mı, ölüm muhakkaktır. ··td' 
Böyle tarif edilen bir ço .ıt 

Almanlar teslim olrnağa bil> 

Glydlklerlml kendime kusursuzcıı. 
~·npmaya elim alışmıştı, ama. acaba. 
':>a.şkıısma bir şey yapmayı becerc
>lleeek miydim? Ben dikiş dikmeyi 
rnınrz bebek esvaplarından öğren

ııiştim. Ölı;U almak \•esaırc gibi dl· 
l<lşln teknik cihetinden hiç habcı·im 
yoklu. Bır ceketi dikerken vaktlle 
'Karlmıında dlkl)rdığlın. at c vabı· 
nın ceke.tlnfn astarının ötesini ber l
sııu söker, dıklşlerlne bakar, ona 
göre )•apardım. Fakat bu kadar 
mahdut dlk!.'1 tekniği bılen bir işçiyi 
hangi ntelyc kabul ederdi? Hem 
fevkaUide dikiş bilsem bile beni atel
yelcrc birisinin tavsiye etmesi lll.· 
zımdı. Bunun için Nermlnc mi mü
racaat edecektim? 

- Nerminciğim, yarın mutlak sı
zı çnya bekliyorum, dedim. MllsyU 
<K> da gelecek, gitmezden evvel yi
ne birkaç dakika. slzlct·ıc beraber ol
mak istiyorum. 

rimize <lemirur ki: B ı k F • ti 1 k, -orta, 1isc ve yi.ıksek tahsil a ı ı ya arı •--.ıı 1 gÖrmÜŞ lbo_yan Ve genç kızJarımlL 

mı~lar. ~ 
Ayıplamam bu Alın tiı" 

Yıiknrıda anlattım: Har•rCl 
4 7 ye veya daha faz)asııt• ed' 
mağa lüzum yok, 41 detcC ~ 
bile hararetin ne olduğutlı.ı 

Nermlnln beni çok sever görlln
ıncs1ne rağmen kendimde bu bU
yUk derdimi ona açacak cesnreU 
bula.rruyordum. Nermlnde, hoşuma 

gitmeyen bir acalp nhlO.k vardı. Ko
casr da dahli olduğu halde herkesin 
\ç yUzUnU herkese anlatır, sonra da 
kahkahalarla gUlerdl. Nerrnlnln her. 
kesten sıkı sıkr sakladı~ yalnız ken 
di dUşQncelcrl, ''e kendi duyguları 

idi. Acaba bu dU.şllneeler ve duygu
lan çok fena oldukları için mi her
kesten saklardı? Yoksa kendisin in 
de bir kere dediği ı;lbl, hiç kendine 
mahsus bir dUşllncesl yok muydu? 

Her ne de olsa hayatımın şu acık
lı dönUm noktasını ne Nermin, ne de 
onun ''asıtnsilc tanıdığım ahbaplar, 
ne de otelde baı,ılta hiç kimse bilml· 
yccektl. 

Annem kedileri pek severdi. İçle· 
rlnden bir güzel kedi eksllse: 

- Soy kedi ölUsUnU kaybeder 
öerdl. 

Ben de soy kedi gibi kendim! or
tadan yok edecektim. :Frıka.t nasıl? 

Bir sabah göZlerlml açınca birisi 
kulağıma fısıldamış gibi: 

- Haydi Berllne gideyim, dedim. 
Bu fikir haftalardanberi beynimi bir 
menenjit gibi uyuşturan, sayıklatan 
UzUntUleri bir anda durdurdu. 

Parlsteki ahbaplara: 
< Artık tstanbula gidiyorum. 

Bir hafta kadar da I3erllnde kalıp 
orasını dıı. göreceğim.> diyerek bu
radan nynldım. Berllnde beni hiç 
kimse tanımaz. Eğer orada c;:alış:ıbi
lir de hayatımı kurtarırsam daimi 
surette kurtuldum demektir. Zaten 
ilk blr ay lı;in kendimi ya.şatabilir
sent oııdıın sonrası kolay ... Fakat o
radıı. bu ilk ay içinde bir IJ<'Y yap
mn)'D. muktedir olamaz.sam, kendlnll 
öldUrür, ortadan kaldırırım .. Hayau 
nı daıma. başkalıırından bekllyen, 
lıunun iç 11 ni1 f ye ve kocaya. asılan 

cı;r; kadınlar. ıın zatct\ r.cfret cdl· 
yoı·dum. <Ytı 1(1 ndl hayıı.rmu yıopA· 
rım. yn JıUrt:m diyordum. 

:tç!mden biı' ses: 
-- Bunun ikisi de gUçtUr, zavallı 

kadın! Diyordu. 

Ncrmın de: 
- Memnuniyetle gelirim, dedi. 
O gece otel arltadnşlnrına da Pa

rlsten hareketimi haber verdim. On. 
lar da bu habere inanmak ıstemedl
lcr: 

- Kabil değil, mahsus yapıyorsu
nuz. Dedıler. Parlste sizin gibi et
rafını dostlun sarmış, mükemmel 
ya.şıynn bir insan hiç bu mc\'simde 
şehri tcrkedcr mi? 

Ben mUkemmel yaşıyordum, öyle 
mi? Zavallı insanlar! 

(Arkası var) 

Kısa Haberler: 
Verem Mücadele cemiyeti şeh

rimizdeki verem di panscrlerinı 
çoğıı1tmak karıı.nnı vcrımiştir. 
Beykoz ve Erenköyünde şimdiltk 
bfrer dispanser açılacaktır. Diğer 
kaz:ılarda <la açılması çareleri a
ra~tınlaca'ktır. * Dün, bütün öğretmen okul. 
ları imtihanlnrı eona ermiştir. 
Neticeleri lbu ayın on yedisine 
kadar talebeye bildmlecektir. 

* Taksimde eski ıstadyom. ye
rinde yapılacak olun İnönü gez· 
gi:ıinin planında bazı ta-diller ya
pıbnış ve bilhassa fazla masrafı 
mucip olacak kısımlarının inşaatı 
şimdilik tehir olunmuştur. * Üsküdar iskelesinde açılan 
meydana verilecek ~ekil hakkın· 
da bazı yeni kararlnr verilmistir. 
Bu ~ararlara göre me:>"danın bir 
kısmı at.keolojik park haline ko· 
nacaktır. Yani, ye"il sahalar ve 
çiçek parkları araları ile diğer 
göze çarpacak yerlere Müzeler 
müdül'lüğünden almaca'k tarihi 
eserler ve hey:keller ·anacaktır. 
Bu bahçe lS'kcle meydanından 
Şcms.ipaşayn kadar uzatılacak ve 
bu kısım üzerindeki 11ahile rıhtım 
yaptırılacaktır. 

Yazık ki bl~ kelime Almanca bil· 
mlyordum. Vaktile hnrp senelerinde 
kocamın beraber Almanca öğrenme. 
ye kalluşmışuk. Fakıı.t iki, Uç ders
ten sonra kocam yorulmuş, vazgeç
mlştl. 

Berlln gitmek fikri beni birden
bire dirllttl. Hemen yataktan frrla
drm ve ı;ıylndım. Derhal (Kcdorse) 

* Be1ediye iki çöp furunu da
ha yap'tırncaktır. Bunun için in
şaat müteahhidinin mevcut mu· 
kave1esi ~ki ay daha uzatılacak
tır. Bu furunlnr m.eyıclana geldik
ten sonra, çöpler yakı1acak ve 
yalııız ibir kaç semtin çöpleri, de. 
nize attırılmak üzere, bir müte
ahhide ihale olunacaktır, 

«- lstanbuldn Üç ıdört gün ı 
kadar kalacağım, Vekalete tJağlı r..ıı.-.-• 
müesseselerde !bazı 'tet1kiklerde 1 

bulunaca<Yım. ltk js olarak lbumin 1 

~ iç.in gönüllü hasta'bnkıcı !kursları· 
nu t.eııdti halık fiyııtları geçen hlun kalkon lmlığı c;:ııuta 'c is- na talebe :kaydedilmektedir. 

., o- ı;enı•yf' nazantn, cln!!lerlııo güre, tanlıul llalıl•pnLıırlınnlla 80 - 00 (Yaş 18 den 45) e kadar her 
'e Yenlkapı ile Aks:ıru~da 75 - vatandaş on :>akın Haikevine 17 Maarif ımafbnası ile ımeımul ol- ~·ilzılc 2ö ile ;5 ılereceslııtll' puhu· pek iyi bilirim. 
8.3 arasında balılıııal,tadır. 

mayıs 1941 günü ak~mına ka· 
Toptan balık fi) atınrı lıuklumlıı 

dum. Bilindiği gibi bu matbaa lıtlır. ::satıcılar, hu pahalılığa sc-
Koordinasyon hecy•ti karıırile bep olaralt, umuınl)ct itibarile 
Ankarayo Jlnklcdileccktir. 1 ni· lıalıklurın ve bllhassa kıılkaıı ha· Balıkhaneden uldığııııı~ ıııuliınııı-

dar hergün ~mat 1 4 ten 1 7 ye 

l!an 1941 tarihinde mntbaada ça. lığının sııyct ıız çıkmakta oldu- 13 göre diin kullmn halığı 65 • GO kadar müracaat etmeleri. 

lıııan ısçi, teknieyen ve diğer ğunıı göstermektedirler. llnlbuld, glinıti';i 80 • UO, tekir '10 - 80 • 100 

nıü~tahdemler bu ıkararın hükum. tııtUl·ulıırm dedlklerlııo ı;öre hu 'c nı .. ııcten <laha iri 'c diri olun- h hk ld 
!erine tabj tutu.acoklardır. rı t" t kı ı ıarı ı4ıı. ııarııuıı,·anın 21!;o - soo üç Mu tekir Ma um O u . sene ıııcn·ıın, "' ıııı ı.O: 'e e r ıı ,,. ., -u ı• ~ ., ~n ~ 

11 t\ L\ l.'lS O 11 

llkmektep muoll'mlerinin kı. " ~uu;ı. • " helen Juı.la çıknıuldndır. J•'ııkııt, kurıı~a ııtıhlığı anl:ışılıııaldadır. Bundan bir müddet -0vvel Ka- Al': Ü - G~N: ısı - uıı.ır; •• 
dem zamları ve mesken bcde1leri · ~" hakkında verj\t:n knrnrlar Mec· hıma mğnıcn bu lıalıklıır dıı 150 fJlğcr halıl,lardan sarfıııazıır, Lıu uçuk lthalut Umitet şirketinden UC::Hl 1Sö7 - Nl 'AN': . JI 

liste mevzuu balısedi'miı;.tir. Tuf- lltı 25•1 kurıış urusıııda rn hugüıı ı;iinlt!rde ck~crl)ctlo ortıL halli kausuk alarak zincirleme usulile llll'Rl: 1860 - Rcl.ıUılııhır· 1 
lcrde hakikaten 111. !;ılmııtk1ıı. olnıı lııılk tarafı111lıııı ıılııııııal<la 011111 { dk b b v•w:•.r ''EV.ALI ~~ ailut gazeteııerdc okurt,muş ola- iyaıını arttır ı ·tnn sonra ir n~- AAA ;.., ./ 

caktır. Bu işle artık Vilayet meş· h:ıhıın~ıı ıhı. 350 ile ıoo kuruşa ıııı- k~lknn lıalı/;ıııııı toptan 'o ııl'ra- kasına satan lsnk bin Dnvit, Vik- ~O s' 
1 

,J tılııınktadır. Uı;kuıuru •,:iroG hali- kcnrle fiyatları iiı. erlıııltı ıııiıştcri- tor ! lolo, Viktor Sevilin muha· 
gul o acal'iltır. GÜNEŞ: 5,47 , 65 

Bi.ıtünlcme ve ik.nr..ı{ imtihanla. ne gchllğl için uı. para. etmekte ler al~~·lıiııe gıl1,c çaqııu·ak bir kemeleri dün ikinci asliye ecza- ÖGLE: J3,JO : O 

l ld 
• 'b' b '" halktım ı.l~ude drozcular ta- fark ,.e bu fıırklnrıla mulıtl'llf da nıhayetc ermıi tir. c rının, ıer sene o ugu gı ı. u kt I n<1ND1: li,06 •"o0 

1 
. .J 

1
•
1 

d l rafından rağlıl•t gurıııc eti r. Kal eıııtlerde lılriblrlne nykın değ!- l\1ahkemc •uçluların ihtı'ka·r >" yı o0a e.} u ayın d mı yapı aca- n ~ AKŞAM: 20,16 1,c 
• B ıı. kan halı~'lnın ı>erııkcnde fiJ·atıan 11lldlkler bulunmaktadır. AIAknlı- yap•.ıklarını ,gabit go"rdügw ünden gını soruyorsunuz. u nususta YATSI: 22,06 1 
henüz deği miş bir şey olmadığı scnıtll're göre değişmektedir. l\le- Jarın dikkat nnznrluını bu ııok· suçluları 50 şer lira para cezasilc :._ı_M_s_A_K_·_: ___ 3,t5 / 
gibi verilmiş ıyeni bır ıkarar da 5cli Be~o~lundo. 100 kuruşn sa- taya cell.ıedcrh:. dükknnlarının yediı1er gÜn seddi. ~ 

~~~;;~;~!!!!!!!!!!!'!!!"!'~!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!~--~~;::;:;ı;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;~~l;n~e~k~a~r:a~r~v~e~rınu~~·s~tı~·r~."'!!!!!!!!!!!'!!"'!"!!!!!!!!!!!'!~!!!!~"'!'.!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!"!!!!!!!'!-!!!!"'!!~~ ~-.../ yo· UT. -= • ..diJJll 

Boldcn'ln ~nl;aımıdnkl ye)l gUle ~özü i· 
li~ti. Çiçeği koklalh. Biran tf'..rcddüt t:ttl. 
l:'lne koldnılı. llatırınıı lılr ,ey gelmiş gibi 
haykırdı, Jıeınen ani hlr hareketle gülti ölü· 
11iin )ııkıı ınc.Iaıı çıkardı, ipekli ıııendillııe 

t;ardı. 

v 
UALı·ı!\ f;\lfü)~ 

Uir çcy rck ııonra kilise boşnlınıştı. Gaze
te mulıhlrll'.'rl e\ lcnıııc meruslınlnlıı lıcklen
meı. netlı'eslııl meraklı şekilclc 3-uı.ııınk üze
re gazetelerine ko-:muşlarılı. naif aımrtın:ı
nına döndü. l' a~ \\'aıtcr, lın toıl:ın 'c lıns-
1 bakll'ıln rdıııı şlki~l etA;I idi. E\in içini alt
ü t cbnl';lcrdl. Unlf, uşığın bu siMcrine 
kulak a ııuyar:ı.I<: 

- ua,ulumu h:ıı.ırlaymı:ı, \\'altcr, dedi, 
Ben cıtclo gl<Up orada lrnlneıığmı. 

natf'ııı odıı mılıı. 'e kendi yıı.tuğııııla. ~ a
ralı gen~ kız yatıyordu. Delikanlı u!>uka o
da kapısını 'urdu. Kimse es , ·ermedi. Bir 
an tcredıliit etti. Ulr hnslnııın oda ıııa gir· 
mclttc ne mahzur Yarılı 'l Zaten ha. .. ta :raı
nıı da dcğllıll, yanınıla hıı...,tıı bnkrcı \'ardı. 

Odaya girdiği uınınn Jııısta bakıeı hiç 
memnun görlııııııcdl. Jtalf, ya' aş ~le ııor

du: 
- Nasıl, iyi mi'! 
- J>uktoruıı tahmini gibi ııck fena ılc-

ğ-U ... 
Hasta hakıeı, C\' alılbinln ocladan çık· 

mıısrnı bylcmeğe l'csıırct edemedi, rakat 
memnun olm ılığı :halinden lıclU idi. Genç 
kı:ı gbrlcrl kapıılı lı:ır<'.ketslz l atıyordu. 

YEŞ OL 
Yazan: Roy \V.ikers -6- ÇevirCJı: Rezza.r A. E. Yalman 

Half bu giizel ) iıziı görlince 1rad6':il ellııllcn 
git ti, derhal Boldeıılıı alonııııdakl r1~1nile 
habeş gcnclnln resmini lıatırludı. l:'atağa 
yakln'1tı. Kız inllyorılu, Sayıklıyor ·rn ı.:eısik 
kesik blrşcyler üylii~ ordu. Ellııl • ·ah·arır gi 
bl u.uıtım:n ltHlf bu eli tuttu. llaı:ıta lıir im· 
dınııı cllnl tutnıaı.ta ne foııııhk olnbllirdl. 
L\ tcştcıı y aıııın bu eli tutum•a aklına. bin 
türlü !!jCY geldi. 1\lesel!'ı kızıl bir giine al• 
tııııla ka,·rııl:ın nğııı;la.r". Bu gariıl, ı;ariıı 
nğa~·ların glil oğa1:ları olnbih.-<·eğlnl diiojlin· 
ılıi. ~oııra lıu gıtl nğıu;larınıP ~11ııındo. genç 
lu:r., Bolılen, bir ıle ilahe geııd .• Xiçln hlı· 
tllıı bu karnııı karı~ık -,ı~ h:r hep lılrden ak
ıma gl'liyordu •: 

Genç kız o nrıılık güılerlni a(·tı. 

Tatlı \I' nluınkll Sclllllı ımrılu: 
- Nercılcn ı;ellyorı;unuz '! 
Hu ı;i.ızlerl dfö;lincrek mı söyliiyordu '! Ya

hut Sll;)lklı.}Or muydu? Rolf hunu farkcclc
lllcdİ 'e tıplu hru;la. bir çocukla konuşur 
gibi: 

- Bir diiğUnden geliyorum, dedi. 
- Dilğt.lndcn mi'? 
Hu ualden onrn ı;-cnç kı~ yine göı.lcrlııi 

kapadı, uy lrnya dalnıı' gibiydi fakat bir nn 
ııoıım göz.lcrlııi nı;tı: 

- GlilU tıılmıış 1111.)dı~ Deıll. 
Ualf'ııı tii.) lcri ürııcrdl 'e tuttuğu eli ln

nı.kt ı. 

Delı-:rt d(llu bir c"lc: 
usuııuz, usunuz dedi. 

mrarına korlm lwrka baktı. Bu bözlerl 
klmııe du.) mnınıştı. Uşak \Valtcr o o.ralık 
kıııııılo.ıı lıi r lhrll.: 5U uzatıyordu, lıııst a ba· 
kH'ı oııııııla koııu-:mnğıı. dıılııııştı. ,. 

ZAIUTJ\ l':iE fü\RIŞIYOR 
Dbgiııı davetllleı'l ara ııııla Loııdra ııolls 

ıııuılürü 81r Vllyam dıı 'nrılı. A.) ııl zamanda. 
Çt'h 1111 allesiııe uz.uktıın ıla nkraba oluyor
,ıu. Gü\ ı•y kilisede ıliişıip üllinl'u Slr Yilynııı 
ııı hatırına lılrıkn blrı• bir şey gelmedi, ku
runtulu bir mlanı değildi. Boldeııde lmlp hao; 
tıılıllı olıJı\ •un:ı. lıülnnettl. Polio; mi!ım 'Ü Si .• 
tlytı aı·llh, fak t Juz.ın tahlııtıııı lıildlğl için 
çabuk tesclll bulncoğına <la emlmll. l'oli'!I 
mcrkezlne ,·ardığı 1.aınnn bu hadi eyi artık 
dilşlıımıil.) ordu lılle ... 

ısır \il~ ıım, ''azlfesinl her zaman tnu- hlr 

şe\ k 'c hcH~lc goreıı 'c c\ en bir n ııt 
t ;ınııı 

l'zuıı znııınnıl3ııherl Loııdra zahı il" rt''ı .. 
filli da. itli 'e c1ıey parlok lşler de btıŞll ı&". 
tı. Dalnl(' u ul \O sistem dolreslndo ç;,ııd 
dı. Az :ıwnnmla herl,;cs tarnfındnn ırl ııl' 
görınU';I \C SC\ ilmişti. Czun bo~ hı 'e ıP' 
udıuııdı. Kcıullsindc htty alll\ mu' ııtl ,ıd 
ıııu" bir adımım llııll 'c rulıntlığl '10rı<' • ur Oidılcıı de ınuvııfrnk olmuştu. 111enı ııcrl 
ll l kullaııır, ht•ııslııe tatlı mu:ıınele c ı I 
l'olis bılcrlııdo hazı yenilikler lnPtığ• ..ı;ııt' • o ı~ 
l<endlsllo ulay edenler Ynrdı, faluıt -ııP-' 
cylere Jılç aldımıaz, 3 ine bildiğini 3 va'' 

:ıı. Yab m·ı memleketlerden birç<ılt ı;r'' 
ııılidürlcrl \akit \akit ı.l;\nrctlno .scıır 
dlbllc akıl danışırlardı. ıı' r 

lüdUr odu mıı. girip de masa bll'i~ııtlf 
tunır otuuın:ız i';IC bn.-:ladı. Kfttlbllll ç 
r.al.: onlu: ıl tı ~J 

- l'lkadilll dmn eti lıakkıııcla ~ • p 
Juıbl•r \ar nıı'! t :f"' 

- Hayır, cloliloru ~ağırttık. ruı.tı ~IJıl 
gcııı; lum hu nkşanıılnn hatta ~arııı 1 tıı1 
1nıı en el ual tıorulınasınıı nıtısııoılC 
l~ ,5 

- l'<'kl, fakat yarın "ıkı bir sor~ :Jı~ 
mnk lazım ... Anıcll)at nerede 3'tlfl 11 ııC 

- n:ntdığı oııartmnnıla... ı;ıt f 

ahi kızı hlrlsl c\'lnc ntııııştı. ,otııl'il 
d:ııııdan dıı. bir şey lcr ijğrcnınck 11 

fJ 
• ıılllı.+' 

- Bu ad::uııın o mesele ile bı.C ,-ıtrl 
(DC\Bfl\I 

olur. 
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İhsan BORAN ç f • ... ' 
~·ki; Kurmay Suba" i tçı Kahvesinde Bir Ziyaret 
lrak~aziye!: ..... _ı_._ 

Deve Sırtını Andıran Bir Yoldan 
Beni Bir r;iftliğe Götürdüler 

Yazan: ~~!~a~~~DAKC_ı_ı 

IZakta 'blr muharebe t•cplıesl 
llıeydana s-~tır. Jkl tarafıu 
~kt:Ucrl ha.\ a ~CJ daularnıa Lıı 
~ etmektedir. Bu Dk mUca
lltftı:tJ ingUWcr lmzauclı. Habba· 
"1Ye hına me~ dauma Irak topt'll!§U 
~eri \"e kara kunctiuiu 
, me' zU hareketler tesirsiz 
--cıa. lnıUlıler buradaki ZBJ ıf 
~etlerinı talnl)e ettiler \e Adanaya vardığtmm ertesi günü atına fazla tahsisat ;:-yrdmış. I{aıa
-.....,.. etmek latiyea Irak ku\'• çlftçı kahvesini aradım buldum. (A· taş şosesinin de yer yer ta.mirine baş 
"~ sert atmQa mu\affak bıdınpaşa) caddesinin TaşltöprUyc çı landığını gördUk. Fakat bizim ger
~· İlıS"fllüer Hlu.dl8 tau • Fi· kan ucunda, benzerlerinden farksız tiğlmlz gün ancak dört, be~ amele 
-q bava yolu Uzuhıde mühbn bir kah\'e ... Ortada radyonun yanın- çalışıyordu. 
\tr laava meydaa.ı ol&D R1&tba'yı da iki kişi tavla oynuyor. Beş, alt.:ı Yemek yerken arkadaşlo.ra soı·-
«a 1fP1 ettiler. Buraya yeni kuv kişi de oyunu heyecanla sc~Tcdlyor. dum: 
'r tı.kararak bu bölgede ,a. Bır köşede, başlarından .şapltalımın - DUn Bay Aydın bana, on hin 
!I~ 4aba ~ok biklnl oldular. çıkarmasmı unutnıuş, biı·i sakallı I liradan aşağı borcu olan çiftçilerin 
lta1fadaa Enllln hududuna aev- diğeri tra~lı iki zat gcizlcrlnl sat- 1 çiftçi kahvesine kabul f!d!lmedlklcrl
~- bgWz kuv\etlerl hakkın· ranç taht.asma dıkınişlcr, dUşilnUyor. nl söyledi. Her halde latife ediyor· 
~ laeo.ıtz r lıır. Dünyadan haberlerı yolt.. Beş, du, de~l mi? 
~ bir malCUnat ;)Oktur. •a- on nıüştcrı de nargllcleıını tokur- - Arkadaşımız o sözlerllc, on on 

ll111t1lda , .. rnıı, olmaları muh· 
~ı. datmakla me!lı:nıl Du\'arlarda ga iki sencdenberl Adana çiftçilerinin 
--wr. 1 d 

0

• •• t • b ,.. 1 k d bo i ind 

~
"lllıaıaıı ,uı,etı soı.ilCA geı:lrln· zcte er en kcsılcrek yapış ınlmış o6az arma a ar rç ç c yaşa-
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1 SiY ASl iCMAL 1 
Çölde Beliren 

Müttefik 
Yazan: M. H. ZAL 

L ibya çöllerindeki kuv-
vetler kırk yedi derece 

hararette dövüıüyorlarmıt. Yir. 
mi bet aenedenberi bu kadar R. 
cak ıörülmemif. Kark sekiz aa• 
attir au )'iizü ıörmiyen bir ta. 
lmn Alman ukerJeri Tobrukta 
te.ılim olmutlar ... 

Öyle mı1afıb1or ki Afrila 
çölleri, yıldırım hari>i için ~ 
müıaıt bir ıaha deiildir. Alman. 
lar itin batında iyi koku aJnat. 
lardlır. Karıılar.ındui kuvntin 
tmime uirad11w farkediace 
General Wavel'an Bınpzideld 
kuvvetleri üzerine yüldenmifler 
ve bunları kolayhlda ıeri abmf,. 
lardır. O hızla ileri ıidebibels. 
di be~i de Maraa Matrub mii
dafaalannı atarlaı, ••ti vadileri. 
ne ıirerlerdi. 

harıtalar, Çocuk Esirgeme h.urumu- j dıldarını size anlatmak ıstemlş. Lefoten adalarına yapılan baskında yağ tanklaruu t·.t.-turan İnailiz aakerleri ıemileritıe döııU:roriar ~ aetıce IJUdur; nun ilanları goze çarpıyor. - Darılmayın ama, bu dcı·cce fc. .. ... !' 0 

"'- u Bura • l'uat • Er-- Bır giln e\'vcl trende tanıştığım ylzU, verimli toprakların UstUnde o- İngiliz deniz kuvveUcrı, İngiltere- L f t İhracı takip eden on dakika. zar. 
~" Sari.re luul1&Uarı &l'Ulll4'JÜ Bay Abidin Toksoz ile yedi al'kada· turan, bu kadar geniş ölçUde çiftçi- nın ata sözleri arıısma gll'mlş olan o o en fanda telgraf lstuyonlan, postaba-
htt...~~ılae hAldm olmllf n.zJ- şı bir masanın etrafında hall<alan- ilk yapan insanların borçlu oldukla· ~Jngılterenın hudutları, düşman sa- neler, polla daireleri kontrol altına 

General Wavel, nekadar pv. 
lak bir asker olduiunu İfte bu
rada gpıtermiftir. Tol.akla 
epeyce mühim bir kuvvet ı... 
ralmuf, Almanları bmada 01•· 
la11Ufl&r. Tobrukun itini bitirme. 
den Almanlar ileri ablmap ce. 
Hret edememİf}erdir. Bu ıında 
General Wavel aatclan soldan 
kuvvet toplamıft müdafaa ter
tiplerine düen vennİf, Ameri
kadan da Y unaniat.n ve Y upe. 
lav;raya imdat makNdile MW• 

kedilen :rinni altı vapur doı..a 1 
tayyare ve teçhiz.at tam vaktin
de yetifmittir. 

lııt--.ııurter. Bu 1apuz.Jer i~la ılyl mışlar, hararetli hararetli konUIJU· rına zor inanılır. hlllerldlr> cümlesinın kıymet ve e- Ad 1 alınmış bulunuyordu. 
-~ ıı..,ı..pçtu. Zira petrol boru- yorlar. Bulundukları yere doğru ller - Fakat hesap b&.i'ına oturulursa hemmiyetınl Norvctin Narvik sa- a arına Bu ilk vazifeyi takip eden hare-
;;llllıa buytlk Juınnı bu bölgede- !edim. Bana da aralal'mda ycı· ver- bu hakikat pek kolay kabul edllir. hlllerlne karşı yaptığı son baskın ha kat, derhal Almanlar hesabına ça-

• Bıuıra, BafdaL n Musul böl· dıler. Hepsi de bcşrr onar bin dli- İşte size kaba b1r hesap: Söz gelimi, rcketl ile bir daha meydana. koymuş D • B k lı~an yağ fabrikalarına, stok yat 
~e toplanan Irak orduau nllm pamuk eken bUyük çiftçilerden. yirmi be11 bin lira sarfederek Uç bin tur. Bu kuvvetin Alman işgali altın enız as ını depolnnna karşı yapıldı. Ve çok aU-
~~e kadar ııerı 'e nıUC88lr bir Bir, fül dakika hoş beşten sonra dönüm pamuk ektiniz. Elde ettiğiniz da bulunan bliyUlt sahiller üzerinde t'&lle bu fabrikaların altısı tahrip e. 
~et göı:ıtermcmlştir. l\luhasa· Bay Toksöz: hasılatın miktarına. göre pamuğun 1 

zaman zaman İngiliz baş kuman- dildi. 
'1 bir ceplae Uzcrlnde harp baU· - Bugün sizi YUret:-lr ovasında kilosu otuz beş, kırk kuruşa. mal ol- danlığının !Uzum göstereceği zaman Yazan : Bir fabrikanın mUdUrU olarak ça· 
L~ğt takdirde Irak ordusunun bir çıftl~e götUrmeği dU~Undllk. öğ du. Yirmi, yirmi beş kuruşa satmnk ve mevki için tatbik edeceği aşikar HUsamelll.ll Üfsel Iışmağa icbar edilen bir İngiliz. Al· 
""V1U( bir mukavemet "IMıtenne&l le yemeğini orada yeriz. Hem çift- zorunda kalırsanız bu işten kllrlı mı olan taaı ruz ve baskınları dll~llnen • man ta:&yik ve esaretinden kurtula· 
~ değ11cllr. 1nglllzler, mo- likleı1mizl, çalışma tarzımw, pamuk çıkarsınız, zararlı mı'! Alman baş kumo.ndanlığı uzun iş- F..aki Bahriye Müsteıarı rak serbeetlelne k&VUftu. Petrol mah 
;'11l birtiklerckn, tan .. relerden tarlalannı, çalışan ameleyi görmüş - O halde neden bu kadar tchli- gal sahlllerlnln müdafaası için ne zenleri taımamlle imha edildi. 

Bu arada yaz aıcaldan, lnsiL 
t..un candan bir miittefiki aa
fati.le bqı.m.,tır. Bir defa t.-

~ P_ara,üt kıtalanndan seri btl· olursunuz, hem de size orada arzu keli bir fşe o k~dar para dökUyorsu- kadar büyük kuvvetler ayırmak 1 ~u baskın Almanları tamamlle 1 Civarda hUkUm sürmekte olan aU. 

~:""itler 1-•- eder'-rae, Ü" '"'UP ettiğiniz malftmatı vermeğe çalışı· nuz? meoburlycU altına gireceğini ve bu- gafı! avlamıştı. HiUer saltanatının kQtu yalnız infilak maddelerinin çı-
silia --- çoju, ta ....... 
d• ıelen AJmanlard.a __.. • • . ~~ 

""UJI "' "' ... t f 1 bahçe kapısını te<;kll eden bu saha ..,.~ blllwıao Irak ordusunu rız. Yorgunluktan çekinmezseniz bu - Paırıukla;ımızı maliye iyatın. nun A man asker! makinesine ya-
11

_ 
1 

d İ _,
1 1 1 

ti d kardığı acı ve korkunç sedalar boz-
=~ il ı teklifimizi kabul ctmenızi rica edl· dan belki fazlaya. satabıllriz Umidi· pacağı tesiri anlamak için uzun u- uz.er n ° n5ı ız er n saa erce e- makta idi. 
~,ıı. ~:~~~:::;:1::nıa:~ ~:~ yoruz. Dedi. ne her yıl kapıldığımızdan... Bizim zun dUşllnmeğe ve mUtalea yUrUtmc- vam eden taarruzt hareketlerine Askeri kuvvetler kumandanı bu 

çöle .ı.,.am... Sonra ~ 
arkeanda bai 1U Ye iri l..ut 
varc1 ... Tobruk da karadan ...._ 
-.._ ecljlmif olmakla .......... 
denia tara& açmldır. 

,. H h b · l b' 1 ti b lslmlz ha.va oyunundan farksızdır. ye lllzum bile görUlmez. karşı Almanlar müdahale edemlye- harekAt esnasında ,.,.hasa ait husu-ı&.... n petrol boruların fj&rkın· - ay ay, oy c ır gez n e- • k · tt k 1 tı -r 
~_'Jlnıaıe do&ru Hadlta _ Muııul nim de arayıp bulamadığım bir şey.. - Bu hal ne vaklttenberi böy. Taarruz kuvveti donanmanın elln.

1 

ceB vnzıyek e ya a ~ış ~ k t· si binaların tahrip edilmemesine e-
\ı,,.~Unde • llerlemclerl ,.., Çok memnun olurum, dcdun. le devam ediyor? de bulundukça taarruza. karşı biltUn iki uraya arş~apı a: A ar; gte 1~n hemmlyetıe itina edilmesini emret-
ı..~ On, on beş dakika sonra kahvenin - Cihan iktisadi buhranından be.' sahili müdafaa mecburiyeti karşı- nci ve en m im m n sı, n ız miştl. Yerli sekeneye lüzumu olan 
'-\o ku\\etlerln de douılryo- önüne bir kamyon geldi. Durdu. Bu- rl... Bu buhtan bş..şlayıncaı pamuk fi. 

1 sında bulunmak zarureti aşikArdır. deniz, hava, kara kuvvetlerinin bu- gıda maddeleri tevzi edildi. Çlkola
' Yunca Bağdnt istikametinde yurun dediler, kalktı!<, içine kilimler yatları t>ırden dUştll. Bizim de be- Bu bnkmıdan kilometreler lmtldat e- güne kadar ka~ak mecburJyetlnde ta, kahve, sigaralar, fanllllar ve dl· 
'eteri mu\afık olacaktır. ('e- yayıln_ııı;ı, şilteler serilmiş olan kanı· limlz kırıldı, hala düzelemedik. An· den bUyllk bir sahilin müdafaa işinin oldukları tedafüi harekatı taarruzl ğer fhtıya.ç gösterdHcleri eşyalar ve
' ' garptan 'e dalıa sonra yona bindik. KöprUden geçerek bir cak bu sene hliklimet pamuklarımı- umum Alman harp faalıyetınde sa- harekat 9eJ{Jlne çcvlrmlş olmalarını rlldl. 

AW-iırin Mıkimi,eti için Şi,. 
mali Afrikada devam ect. m6. 
cadele, berfaalc:le l..,ruderin ı .. · 
hine bir inkitaf temin etmittlr. 
Mihver, ikmal mahawini a-

.__--eıı ihata edilen Irak ku\· " s i tlzeri de yol al ıı- b 1 zt altmış kuruşa altna""a b"-"ladı da katlıklar do"'•racamnı da kabul et- göstermesidir. N d · ilııı-ı k ı.~n 'D-ıı.dat böJD'etılnde 6on .,o en n n maoa aşa- b ....,. b"' o• orveç enızc e ne mensup ça ı 
~ -.. • dık. Arkadaşlardan bıri şöyle bir iti- biraz yllzUmUz gUldU. mek icap eder. Bu taarruzun verdiği kanaatli ne. gibi sert ve atik gemiciler, tngiıte-

zun bir çölden " cleaiata'a v 
emn.İyettea IUbnmı ,...,... 
seçianwk mecburiJetiachı6. 
Vazi,.ti ıünd• sine ,_, ... ,_ 
mata mehktmd•. 

ı.... ltatıkaHımet ıostcrmelerl nıulı zarda bulundu: - Maliyet fiyatını azaltmak, lstih BugUn Norveçin şimal sahiline tice, bu sahadaki fabrikalann, ge· reye gelmek tatedikleri için bunla· 
~· llu muka,cmct, - Irak 1 - Efendim lnuıura ibakmtym, sall c;<>ıl'allmak çareleri yok mu'! karşı yapılan bu taarruzun yarın nıUerın tahribi, bazı Almanlar ile rm ela arauları yerlerine ~etiril· 
9' ~a, zırhlı , .. ,ıa 'e ta))&- 1 talaıi bulamadık. Bulsak da onları - Olmaz olur mu biç? İfte bizim meın;ul Holanda ve dığer memleket- ~ffng efl<ıı&lmm ~c!u~a. dl. 
ı.. ll'k 1101'.sao oldağwıdan, si· bu yol üzerinde sefere "&karmak ka- de size anlatmak istediıı-ımiz nokta ' ler sahillerine t<-ı.mıl edılmiyeceğini zı menfi ruhlu insanların ele gec;;I-
~ " 

0 
• d 1 d. Diğer mıntakalardakl lhraç kuv-...._ ~ cephaue u:ı.i3eti ıtek bozuk bil olmuyor. Bu sebepten lmmyon budur. Hele yemeğimizi yiyelim. On kim ınkh edebilir. TeşebbUs lmdre- rılmesl ve esır e 1 mesı ır. 

~.tıGuadaÔ - ımrckll ohuıJıı· tutmak zorunda kaldık. Bıraz sonra dan sonra kalemı kağıdı elimıze a-ı ti donanmada oldukc;;a buna intızar Lofoten adalarının dört muhtelif '·eUerinin faallyeUerine de\'am ettik 
Amerikadan Mal 

~~ sız de buna hak vereceksiniz. lır bu meseleyi lncelcmr.ğe ba,şlarız. etmek çok tabıidır. Ve ihmal de ko· hmanında balık yağı ısllhsal edilen leri zaman zaman işitilen lnfllik ses-
~t\tlkı yaı.ılarmıda Erdim hu· Hakikatte bu yol, şoseden başka lay bir 1ş dcğıldır. fabrıkalnr, bır kuvvet istasyonu tah- !erinden anlaşılcyordu. Bunlar on bin Öğrendiğimiıe ıgöre, l.kenderi. \ 
~.. . IJ&rkındakl Butba'Dln bu a- her şeye benziyordu. Adını baıjına • d G rlp edilmiş, ya~ stokları yakılmış, ! kişinin çalışmakta oldukları aabıh yede bulunan ticaret müme98ili-

Getirtebileceğiz 

~·- ihracatımız Gu··n en u'"ne llava çok "'ÜZel ve role soı;.ıık sa dokuz Alman ticaret .,.emisi ve .Al- . A ııı.....""' utralacatını tahmin et- derin çukurları, kabartılarılo deve .. " 6 ' • 0 bır balık konserve fabrikasını tahrıp miz, merika ite Ponı.aiıt arU'IR• 
.._,'1111. ... bl 1 k rtı d d A"- l lh h Art kin bir deniz harekata çok mUsail mantar tarafından kullanılan bir da pek .... - .Lın·_ıa ım·· ... az•- •efer-
-.._-.... ou arada ~yar r ra sı nı an ırıyor u. e;ır ı6.mız, a· ıyor bir vaziyet arzedlyordu. Taarruz plıl Norveç gemisi ne bir Alman balıkçı ederken gördUklerl bir Alman hava .,a111. u _... - .. 

~~inin burasnıı ı1gal ettiği fifllğimfz derecesine göre her biri· ler yapılacaiını ve Almerika ilo 
E ık. .. b 1 nı en yUksek bir ihata ile ihzar ve gemisi batırılmıştır. istasyon meydanını da imha ettiler. ;. ylllftw.aJ_ arzu-·- _ıa .Luluu-tl..... -· ce,llnee, kanaatlml detı,- rnlz sık sık on beş yirmi santlmet- vve ı gun ya ancı unem e- ..,. ........ x _Ki ıg ... 

~rn. Bu vaı.l)etln harpte çok re yukarı fırlıyor, tekrar oturduğu- kellere yapılan ihracatımızın kıy. tertip edilmiş ve donanma ile ordu 215 Alman ve Klsllng teşkilatına Ve buradan çok miktarda esir aldı- tüıccaırlanmızın eipan;Ierini tim· 
-... 1 ·ı 25 b' 723 ı· tarafından en faldeli neUcclcr ve- 1 d:_ı el '-· ..._ tekerrUr eden mu,•akkat bir muz yere dllşilyorduk. Jçimiz dışımı. meti mı yon ın ıraya mensup (18) :-;orveçli esir edilmiş ar. wen verım eri lüzumunu .-aıı-
''7 ,~ :ı_ liw ı i · 1 o b · ren bir şekilde tatbik olunmuştu. b l T' Od .ı_ l ı... 0-.ınğuna hUkmettlm. Fakat za çıkıyordu. Hani Arapların bir dar ıoa g <> muttur. svıçreye ın ve bir Alman b.ııhrlye zabiti ile Al· BUtUn bu hareklt esnasında yal· u JCaTet asına vi dirmİft.ir. 
)~l'Qn çok ııürmedl. tnglllzler bımescll vardır: (Sefer, sakardan, küsur liralık fındık, 135 lbin 660 O kadar kuvvetli bir soğuk hU· man bahı1yesine mensup 6 kişi de nız bir Alman balıkçı gemisi alet Ticaret Odası, keyfiyetten bu it-
"'.....,.,' dUtıtinmediğimi l1tbat etti· cehennemden bir parçadır. HattA liralık suşam, 4 7 bin 286 liralık küm sUrUyordu ki bUttın deniz va- ölmilştllr. İngiliz zayiatı olmamıf· açmak teı;ıebbllsllnde bulunduysa da ' le al&kaaı bulunan bütün Wcck· 
~ ~ellcedc karilerime yaıllış bir belki cehennem seferden bir kıtadır) kumdarı. 226 bin 1küsur liralık sıtaları, gümüşi ziyalar aksettiren bu da bir harp ıemlainin toplan ile lan haberdar etmiotir. 
~ ~ernıış olmak cndlşeııindcn derler. Bu şose Uzerlndc otomobil tiftik, 19 ıbin 69 2 füalık koyun bııIQrt aynaları andıran parlaklıklar tır . 
... ~~ ühl bl veya ara:ba ile yolculuk yapanlar derisi eatılmı~tır. içindeydi. HarekA.t sahasına !ecir atarken yok edildi. 8 .. K d k"" •• d H•v• 
'"'""' . Kutba hcın m nı r b U .. 1 · 1 h k h ~ f Sa d 11 d ·zdcn kaldırdııc.ı Son dakikada bllu!'k bir Alman ugun a I oyun e "" a ta.:' llaı!U 'C hem de petrol boru· u söz soy enuş o ana a vemıek- Çekyaya 3512 liralık a'JI, s- n a arın cm b varıldı. Ve derhal evvelce tcsbit c- J"" 

i' Cettlti mühlnı bir mc,kl· tc tereddüt etmezler. Hele şUkUr bir veç.e 2 7 bin 861 foal.k ıkıoyun de. serpintıler derhal donuyor ve ltliçUk dilen mevkılcrc doğru hareket et- hava !lloau harp ıahuı üzerine sel- Denemesi var 
· lıa..u•-• t arızayı:ı. uğramadan. bır tarafımız rı'sı·, Bulaar: .... ana 6 lbı·n ıı·ralı'k ta- kUı;til< buz lu-istallcri şeklinde insan- ~ ....., t F k t do anman "l ..._ .. ~erin bundan sonra pc • • ..... mck Uzere to.kslm cdllmlş olan kuv- me&e Ue.•Bf ı. a a n ın Hazrrlılklarını i'kmal eden Ka-

"llf'Ql kmlmadan, yirmi beş kılonıetrellk zc torik Olalığı ile 5 750 1iralık lar Uzeı·indc kalıyordu. 
~ı- arı te\d merkezi olan mesafeyi iki saatte alaralt çiftliğe l:ıalmumu, Romanyaya 1 O bin Yukardaki izahatı veren ve İngiliz vcUer se\'kedıldl. kuvvetli ate~l bu hava filosunun bir ıelıiköy tkazasının ha\'a denemen 
....__.,.•Yt ı,gale talılj8Caklarını vardık. S 9819 donanmasında bulunan deniz nıuha· Bu ihraç hareketine bu sahayı ter- tanecik bomba atmuma bile mllsa- ve paratüt tecrübeleri bugün sa-
ı._~ ediyorum. Bu m"' "l ı~ırat liralık zey.tin, lovakyaya · bahleyın' saat orrda yapılaca'-tır • .,.A B Ad K t l YU ı blrı· tas\'lrlne şu suretle devam ~df kettlklcri zanıandanberl ılk defa dö. ade etmedi. ·~ ,._ u ana • ara aş yo u, reg r liralrk !koyun derisi, Fransaya "' • 
""'--· ..., 'e Mu•ul biSlgeıdne yil· h kk·"· a.ı d ı yor·. nen ve 1ştirak ~den mUfrezeler ~n B k d Alın l rd iki •• n. 
w ~il ovasının mu a a.A ş ı anıarı g. 34 b~n liralık iç fmdık satılmı§· .. .. u a ın a ana an J'"' 

tıa.._-~' en mllhim lııtlkamet tize· bldlr. İktisadi ehemmiyeti pelc bil· Muharebe sahasından uzaklaşır- kıymeUi ve en muhrip İngiliz \'e 800) .....ııur tır. N 
1 

d U esir alındı. ( kadar Norveçli de 
.\.. •. • yUktur. Yolu açmağa tcşebblis eden ken bllyük alev ve duman sUtunları orvcç unsur arın an m rekkepti. 
~ ....,_ ı d t B Almanyaya 169 ıbi.n 7 4 5 liralık t 1 bu donanmaya ıetirlldi ve !ncUtere ., '1 nııııı.ıer .Bağ a • as- llk vali Şalr Ziya Paşa. imiş. Kendi· Narvik Fyol'dine giden kaı·h tepeleri Donanma urassut vaz fesini ya- • 
'- ~r :tolunu keııtUer ml? Bu- sinden sonra gelf'nler ıuzumlu dere· yapra'k tütün. 1980 liralık fın- aşıyor ve Fyorda yapılan akının ne parken ben ihraç askerini takip edi- adaların& çıkarıldı. 
-- lııa henUz bir haber yoktur. cede gayret n itina göstermemişler. dık, 886 iiralrk nohut. 14 bin kadar tahrıpkflr oldu~unu gösteri- yordum. Sandallara irkap edilen kuv VefakA.r Norveçliler seVinç içinde 
S trcıun hududundan hareket Vali Bay (Faik Ostlln) Un bana ya- dokU% ıyüz doksan alralık yün ha. yordu. veUer bir gt.'miııJn yedeğinde olarak fdt. Almanlar ile arkadaşları olan 
~ 9eri blrllk1er nya par .. ut na yakıla anlattığına göre Seyhan lı. 8 7 bin 340 tirallk koyWl deri· Alu bin metre yllkseltllğo kadar sevkedlldi. SUratıe hedeflerine var- Kisling teı;ıkllitına mensup Norveç-
..._.... hpablllrler. Denılryolu \'ilAyctinln hiç bir tarafında, teker· ı:ıkan kesit ve siyah bir bu- mak ve hiç bir kimsenin neler ya-
~....... ai, 33 bin 650 lirahk nebati küs- t d 1 d b d f ""· t · lller de beferiyete yaptıkları fenalı-t... ~ -rlaln &"•rp t>ahlllndeki a· !ekli nakil vasıtalarının rahatça gl· llı a gasını andıran uman ta a- pıl ığmı a.-.~e mesıne zaman ve 
.... l)..._~eı;tltlnden mil,külit az- dıp gelmelerine müsait ycıl yokmuş. pe ve f 48 ·hin 546 3iralık iku~ kası el\ ardaki dağları bir sis halin- meydan vermemek maksadı takip tın derin a&abı lçlnde meyus ve mil-
~ ~olu kcı;lldlkten aonra. Bu sene vl!Ayct bütçesinde yol inşa· yemi •atılmıştır. de sanyordu. e<Ullyordu. teelllm idiler. 
~ llokt&l a kadar lngUl:Jer 
'-._~il ııüratıe UcrllycbUlrler. 
~I Irak grupu da Dide -

"raııından '~la Dicle şar· 
ıı., ~e çekllml)f' meı:•bur ka
~ ~~l harekllt lbölgrsl olan l''ı-
t,~n uzak kıı.Jır. 

''4t buıııar ~imdilik birer ta· ' •ıı ibarettir. Mu.b.uama S. latr harp halini a1mamı,ıır. 
' ru.a bö3 it' olacaj'lnı tah· 
~::?0r-.arı. Irak ordua1&Dun en 
... ~ AP9h11ecej'I IJCY• SurJ~e 
::... ''"l'ialnde 'e l<'ırat 'üzerin· 
"'~ • lfadit& • Bağdat • lran 
~ Itır "-tt•nda cenuba nıUtc\ec· 
~""'l«'"Jthe tutmak 'e petrol 
.... ~ b l'rıııdafaa etmektir. lrak :!:'1 lr elden idare edlllrae İn
.._~ biyıe bir cephede hıtyll 

'°1 edebilir. 

ıt." b---l!!!!ı91!!!11!1!!!!!!!!!!1!!!!1!!!!!111!!!!!!1!1!! 
l .. , ~I" Terkedeceklerin 

"e Nakilleri Bugün 
~~ Baılıyor 
t\ llflıı 
,~~ llınıe vererek latanbulu 

tt 1\ olı.nların tren yolHe 
.. Qwı e bugun ba )anacak ve 
~ eQ~ıa ne kadar nakliyat 

ece ittir. 

'' ~ "' ·~""" 81''\t 

- Hayır, benim için böyle ıblr tehlike 
melhuz olamaz. Siz kendinizi kontrol edin. 
Bu kadar çok eğlenmeniz normal değil. 

Kezban omuz sfiktf. Necmi sarhoş de#ıl· 
se mutlaka deli idi. Onun sözlerinden ıtaç· 

mni< için b:raz evvcllci tt>kli'ıııl \ckrar et
ti: 

- Geliniz dans edelim. 
O, inatçı bir çocuk tauılc ba~ını salladı. 
- Hayır! 

- O ha:tıc mUsaade edm de ben kendime 
başka hır kavalye bulayım. 
Muhatabı öfke tlc kaçlarını tattı: 
- Kendın!zi o.duğunuzdan daha kU\'Vd· 

U göstermeğo ;alqıyorsunuz ama boş bir 
r:eyret bu! Da'ls cdl:ılz, eğlenmeye çab:ıla· 

yınız, ben sizin ne knd,•r zavallı olduğunu
zu G'Özlcrlıllzln b:ıb~kleı ind" G'örUyoruın ve 
size acıyorum. ı:>erUI dertlinin halinden an
larmış. 

Genç kız sarsıldığını hissetti. Elilc ma
saya dayandı ve ilk defa olarak samimi bir 
sesle Necmiye hitap elti: 

- Teşekkür ederim. üzWmeylnlz. Ben 
tasav•;urunuzdan daha kuvvetliyim Necmi 
Bey. 
Ağır adımlarla uzaklaştı fakat asabı fe· 

na halde bozulmuştu. Bu 11ebepten Faruk 
yanına gelip beraber dan etmelf'rinl teklıf 
etliği vakit kaşlarını çattı, bunu ıııtemlye

rek kabul etti. 
nf'('enln ikfn<'I mUhlm vakası da bu ol· 

ED EBI ROMAN 

Orkealra çok güzel bir vals ha.\•ası ça
lıyordu. Faruk kolunu Kezbanın beline sıtr· 
dı, yarı kendinden ıeçmlş bir halde dönme
ğe ba9ladı. Gözlerinde meaut kwılcımlar pı. 
rıldıyordu. Galfba o da. biraz fazla içmişti. 

Her zam&nki çekingen ve mUtcreddit ta\TI 
yoktu. Bll!kİ'S hareketlerine hllklm g6rllnü· 
yordu. 

- Kezban Hanını, size çoktan beri soy
lemek istiyordum. Benimle evlenır misiniz? 

Bu gece fevkaH\de bir Şt'yler bekliyordu 
ama Faruk'un böyle bir teklifte bulunaca
ğını hiç Umit etmemişti. Birdenbire vere· 
eek cevap bulamadı. Onun sustuğunu gören 
mahcup ve korkak ressam bir defa !lk adı

mı attıktan sonra &"ittikçe aı·t1111 bir cesa
ret ve kuvvetle deva.m etti: 

- Sizi ilk g!SrdUğUm dakıkadan itibaren 
beğenmiş, yavaş yavaı, size bağlandığımı 

hissetmiştim. GUnler geçtlkç~. sizinle bıraz 
daha yakından alA.kadar oldukça, biıyUk 

mezlyetlerinız ve gilzellığıııız başımı bUsbU· 
tlln d!SndUrdU, irademi ellmden aldı. Şimdi 

artık sizden başka bir şey göremlyecek ve 
<111 " ,, t• 
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bile bana, sizden uzakla. iken eski heyeca
mmı veremıyor. Bana cevap verfnhs. Benim
le cvlenmeği kabul edecek misiniz? 

Kezban Çok takdir etti~ Faruk'un bu 
samimi sozlerlııi bUyuk bır teessürle dlnle
mlftl. Ona naıııl bir cevap verebılirdl? Bir 
saniye ayakları karışır gibi oldu, vaımı 
mözUrUnU ı:ı&fırdı. Faruk bundan istifade e
derek ona daha alla sarıldı. 

- Sizden hemen bir söz islemiyorum. Bu 
nun için sizin do beni sevmenizi tasavvur 
etmek icap ederdi. Halbuki ben böyle harl
kul&de bir 9ey Uınlt etmiyorum. Yalnız siz-

den rica ediyorum: lylce dllşUnUnUz ve ba· 
na cevap verlnız. Bunun için ne kadar za
man beklemek lazım gelirse gelsin, büyük 
bır sabır ve tevekkülle intizar edece#lm. 
Yeter ki bana «hayrr!• demeyin, Umlt ka
pılarını yUzfıme kapatmayın. 
Valsın bitme i Kezbanı çok mlişkill bir 'a 

zlyettcn kurtarmıştı; fakat bır defa büyük 
bir cesaret göstermiş olan reııeam onu bı
rakmadı. 

T",. , ' . .. T"I ., 

ğtmıza lm'kAn yoktur. Benimle tekrar dane 
ctmıyeceğtnizi ve aizl yalnız göremlyecett
ml biliyorum. Mutlaka l)ana. bir cevap ver· 
mellslnlz. 

Genç kız dalgın bir tobeaallınle ona bak· 
(L 

- Teşekkür ederim Faruk Bey, size kar
şı bUytlk bir doetluk cluy4utuma emin ela
bil irslniz. Fakat !Steki meeele için bana. bir 
mUddct mlisaade edin, Bu fikre a1a,ınağa ça
lıfayım, ılze bir ,Un cevap veririm. 

Faruk heyecanla onun elini tuttu. 
- Hayır demedlnra detll mı? Ne kadar 

mesudum bllaeniz! Şimdi artık beklfyeblli· 
rim. Bir ay, bir ıene, yUz sene bekllyeblli· 
rım. 

Kezban yavq y&V&f onun elinden kur• 
tulmata çalı~. tc;lnde çok derin 'btr 
sw pey4a olmuftu. Ona, kendisine. Nec
miye acıyor, lfiltlll mialer atar fakat mü
essir bir şekilde bqma, kalbine llniyordu. 
Şimdi yalnız kalmak, hakiki JWılerinl dU· 
şllnmek, yllztlndekl sahte nete nikahını yır
tarak aamfnıi olmak ihtiyacını duyuyor
du. 

Su adamlar ondan ne fatemiflerdi? Niçin 
onu rahat bırakmıJ'Ol'lardı? 

- Bana umıt verlyorıuııuz dtğil mi K-. 
ban Hanım?. 

a&llorinl hayretle k&ldıtdı. Bir aanaye i

çinde ne kadar UAk1ara gltmlfU ,.,....1 
,.,...,. ..... 

Çilek Bollaıh 
lk.i ıgündeDberi piyanda yok

luivnu lıİ:9Betıtiren çilek ~n bir
denbire Wil8'Dlı§trr. Ereğlide ya. 
ğan ıiddetlice yağmurlar eebebl
le tarlalara girilem~ ve K•
radenizdeki fırtına dolayı•ile de 
münakalenin güçle,meai ,efırimi
zi, bir kaç gün için_, bu anu'barek 
meyvadan malınım bırakmı,tı. 
Dün eabah, ETeğliden bu nıah-
1'\Kllİyeti kat kat telafi edecek 
mikıtaıda çilek gdLmiı ve sab 
leyin toptan olarait 35 le SO k 
ruı uaamda aatılmıftır. Öileden 
11e>nl': fiyaıtılar 20 • 35 e kadar 
inmittir. ---o----

Tıftik ihracatımız 
Yirm.i bir buçuk milyıoh liralık 

Türk • Ahan ticaret muahede .. 
aindeki kontenjan mucibince At .. 
menlara Atılaca\ olan tiftik fi· 
yat ve talitları üzerinde yapılan 
müzakereler tam bir anlapa ite 
ndticelenmifti. ıBu tiftikler Tica
ret Ban4taeı tarafından tettlim edi
lecek ve banka tiftik eahipler~~ 
bu mal becleUeriıü 13 ma~ 
itl>aren ödeyecektir. Bu tiftider 
hazır olup ahct1aıra ımay11111 on 
ikisinde tealim edilecektir. 

Bu arada lnciltere,oe de .fO bin 
balya tiftik verilecektir. BWnilt
tardan 3.f bin baiyua teelim ed.il_ 
mittir. Geriye kalan 'f> bin bal
yaa& da luwzırlanmıfbr. Bun1aT da 
ya'kında teelim ol'!'lacalttu. ltı
p1iz ktısparuıyıonu miimeeaiYeTi 
tiftit ihrecatçılarma berh.oci lııf' 
buııka vautuile tealima41ta ht· 
luachMarı Uıkdirde .......... 
aıilmkün olcluiaa 
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UIKAYE 
''İLK EISMET ,, 

Yazan: Mahmut AttllA AYKUT 1 
Tulıh denilrn Şt"Y var nndır bilml· felilk.et gelip çattı. Yedi ay çckt:ğim 

yorum. r·akal, hesapsızlıktan doğan göz ağrılarından sonra sol gözUmil 
küUllükleri ıamur kürk hik3.ycsinc kaybettim. Ve nihayet simsiyah bi: 
hcnz<'tlp kRbahati üzerlerine almak gÖZlüğtl bir balo maskesi ~bi. göz· 
t~tf'miyc-n ln~an oğulları kendi ihmal lcrimin U~ttıne knydum. Ağa.beyim 

v~ hatalannı örtmek i<;ln bu mef· ve kardeı;im bent biraz oy3Jansır., a· 
humu bir miidafaa ıulAhı diye kula vunsun diye 1stanbu1d::ı. cskt gür.le
larımı;ıl:.ırna, itirnf <'dt-rin1 ki ben bu rimizi iyi bilen bır ahbabın yanına 
ıh\htan Afrıkada.ki U\'a.lhlar kadar gönderdiler. HalIT:;:inas ol:ıı~ bu iyı 

l'n.thruınum... kalpli insanlar bana· h:i.lıi, eski g17 
Zt•ngın bir ail~nln vımarık bUyO· e!!ki hürmetle bakıyorlardt. Bir gün 

t!Hmüş bir kızıyım. Va.ktile hanrmız.

1 
nıisafir odalarında albümü karı,tı· 

hamanıımrT., bA.ğımız bahçemiz vat'- rırken ıc:Imd('n gf'!cn çığlığı za.ptc. 
mış. Kapımızda çiftr, çifte uşaklar demedim. Şe!iği.n re~mini ~öl·.:tüm. 

elpc~e divan dururlarmış. Fakat· Rengim sarardı \"e hıç bir .çe~· b!lmi
llk felftkct fırtına."'ı bu varlıkları 'bir yormu~ gibi: 
anda. yok edi\•crince biz de eski deb- - Şefik Bey bura.da mı dedim. 
d«.:'be ve ta.ntanaslle öı:rünen saraylı· lCUı.;:ük kıı.ları Necmiye safiyetle 
la.r \•atiyetine dU~miU,Uz. Yazmıın cevap verdl. 
b<ı.'Jındaki talihsizHği ben bu !clA.ke- - Evet burada şimdi Yedek Su
tin korkunç girdabı h~in kullanma.- bay okulunda. Her hafta bize çıkJ .. 
ı1.ım. Hayır a~ıl talihsizlik bugün o- yor ve yine ayni safiyetle elimden 
tuz. ya,ını çoktan ve ferah, ferah a~. albümü alarak birkaç yaprak ı;e\'lr-

tı~ını hı1lde kocaşız kaln1anıd.ır.. . di. 
Bu mahrumiyeti kendlm lı!ıtiyc, , - Karıtunı gördlln mü dedi ... Çok 

ı~ttye da\"t"t e-tn1C"mdir. ı ~l blrisilc evlendl ... 
Saltanat sUrdil~UmUz gUnl~r içer· Vaziyetin nezaketini bozmadım. 

fi ıd<' on SC'kiz yaı:ıında fıkır fıkır oy. Bereket versin siyah g'Özlil.ğiln a.ltırı 

n:ık ı:-Uzcl bir kızdıın .. Yalnız bir hu- da yaşaran gözlerimi !arkcdemedi
yum hır kusunıın vardt. Bu frna ha· ler. 
reketımi bir itiyat haline getirmiı:ı· Hafla sonunda Şerik bu ahpapla
Un1 ~ İnsanları ktiÇük görmek, kar- rm evine g('ldiği uman beni gorün· 
şımdakilerle alay etmek hele erkek· ce hiç de Ra~ırmadı. 
Jrr i~i. n daha tn~afsız ve lüzumun- ,r k' 'd n N 

· d. 1 -- ...... e a ar ZR)'I amı-}1111 adi-
<lan zıyade ha.cıın ım ... 

' 
1
. ld K"~ de dedi. Acryan, merhamet duyan 

KO?rufUmuzun ıseye g en cun• . 
. . b. _,.

1 
ard Etraf bır sesle konu•uyordu. Ya,adığı t-ren ımııınde ır ......,.. u v ı. ıma • 

.b. d . f k bl .1 lem onu daha olgun yapmı~tı. Ayni 
rlR p<'r'·~ ne ı:,ı ı onrr u acı r ı - . . . 

-• 1 b·ı k . 1 zatım ınllk&mı bendt1n alma.k arzu .. 
tıfatın1a nut.c..uar o a ı mf' ıc;: n nc-

suna kapılmadı. Fa.Kat. ~apkm ba· 
Jrr yapmazdr. Ona ilnüt \'Crlr gibi 
da\T&nrrdım. Ce.!la.reti arlar kalbinin krşlarındaki atC'Şll arzu hıll;i 8Önrne

·ırruır tfşa. K,;in hflıarla.nırken en a
ııu1..11sız darb<'yt indirirdim. Çok d e· 
(a hu Zil \-"allt ÇOCUğ\J hıçkrra, hJçkrra 

a~lattı\!"ml haltrın1a gelir de vicdan 
azabı duyarım. Bu en insafsız dar· 
~yi asıl bütün "fidd<'llle indirdiğim 
bır tek adam vardır kt; bugün o ha
in ve zalim hareketimin nedametini 
ı:ıcı acı duyuyor ve çekiyorum. 

Teyze Zödcm Şefflc mekteplf"n he
nüz çıkmtştı. 01plomMıını eline aldı

tı gün beni kuca.klıyarak: 

Nadide artık Umit ederim ki 
barıa karşı d<t.ha tnsa.fiı d&\Tanırsm .• 

Onun bu ına.sum hcycca.nınt Umit 
vnmiy~n bir iMıh.Z& kMkaha.iil"! aon 

dilnive<1lim.~ 

- F.y1 Arlık adam oldun Jta.. 
Kızar gibi oldu. 
--- Tabil değil mi 7 Ne zannediyor

sun hayatınıa bundan llOnr& ancak 
ben hükmed~bilirim.. 

İkinci ve <!aha zalim bir kahkaha 
it('! sözünü ccvaplandn'dnn. 

-- o kadar uzun boylu dettd Kam 
ra ncığtm teyzem duymasın. 

mişti... Arad . ki bUyUk me!af~lerc 

ve orta.dRki mf'11I"U b$tğa ra~en gu· 
rurumu kirli bir çama...'ır gibi ayak· 
larımın altına atarak ona tenha kal 
dığmnz bir zamanda fU acı ıtirafı 

yaptım. 

- Şt'fik yaphklarımt <;ekiyorum. 
Bundan sonrMmı bu ~erçevc içerisin 
de yazmağa kadınlık gururum mü
saade etmiyor .• 

Onunla mesut, ~irin mini, mlni bir 
yuva kurmak teklüini reddeden Na
dide A.dt ve zelil bir metres ha.yatına 
tahammlli l\~~trrecek kadar kUçtil
dü, alc:aldı .• Tfıkat a!!lla onun olama
dr. "\o?e o bır ~Un karısına hlyanet 
ctnıiş olma.sına rağmen yınc yuva .. 
srna döndil. 

Artık kabul ediyorum ki, ilk kus· 
melini kaybeden insan fansını kon· 
di eli~ kaptıran bir bedbahttan ba" 
ka bir ~Y değildir. 

~lahmut Attua AYKUT 

Alacak Yüzünden Bir 
Yaralama Vakası 

Şefik annesinden çok çekinirdi. 
_.\nnen1 ne kadar sakln ve saf bir Erenköyünde. Etcmefendi so
kadınsa teyzem o ntsbette yaman &.ağırrda oturan Mehmet dün a
•t: tam mif.nA.sile m.Utehakkim bir laca.ğını istemek üzere Suad.iyede 
yaradıJışın fa.hsiyet'i idi.. Ve Şefik, oturan İhsanın ziyaretine gitmi~· 
Jzerlnde sağlam bir otoritesi vardı tir. 
Koc~ delikanlı olmasına rağmen an-! Mehmet alacağını istediği za· 
nesinin lstemecllı;ti bir hareketi yap ... · man Ihsan ten cevap verdiğin· 
maktıın çekinirdi.. 1 den ~1ehmet slnirlenmiş ve bıça-

Bll' gün evde yalnız kaldığ'rmız ğını çekerek ihsanı arrhndan ağK 
bır zamanda Şefik ellerimi tutarak; surette yarala:mışt.ır. Ya,ralı 'has

.. Nadi·ie seni ıeviyorum. ded1. ı taneye kaldırıhnış, suçlu Mehmet 
lster misin şi~n. kliçük, mini mini yakalanmL.,tlr. 

Helva Hırsızı Tevkif Edildi bir yuva. kuralrm ve orada hakikt 
bir çift kumru gibi ömrilmtlztin bo· 
yunca mesut olalrm. Glllerek: 

Annenizden izin aldmız mı de· 
dın1. Ve ilave ettim~ 

Küçük bir yu\'& bent daima sı· 
kar. 1stediğım gibi ya.şatamıyacağı. 
nrzı bilirken size nasıl el uzatubllf
rlm. 

Dün, me..,.;our sa.bık.ahlardan 
Yusuf yeniden bir hırsızlık vak
••• yüzünden Adliyeye teslim 
edilmİ!"tİr. 

Yusuf evvelki gÜn Tahtakale
den ,geçmekte olan bir arabad an 
içinde 1 2 kilo helva 'bulunan bir 
lengeri el çabuklıığu ile a,ırmış-O, benim sözlerimdeki iç nıAnilyı 

a:ıhyacak kadar u-ki idi.. Benim. ·tir. 
israfı nefsinde toplamış savruk bir 

1 
Bu .şırada orad~n g~ç~ekte o .. 

kır oldul;ıınıu çok iyi biliyordu. ve lan bıT mwhalle bekçısı Yusufu 
kllçUcUk maaılle beni belki bir haf· t•kip etmİ§ ve yakalamı~ttl'. 
ta bile ya,atamryaeağtnı hesaplıyor-

1 

Dün sorgusu yap H'an . Yus~f 
du. Benim bu ham. bu kuru lUks has muhakeme e9nasında tevkıf edil-
talığ°ımr fyi edebilmek için neler ''e 
t •lE"r anlatmadı l<i fakat doğt'usu .. 
nu söylen1ck lizımgelirse onun için 
yumuşak blr arzu da duymuyor de
~flrtim. Uı.kin ne olursa olsun Şr

fiğ•n bana kuracağı küçtik yuvanın 
dar hudutıa.rı ic;E>r!!!linde boğulup ka
lac-ıııtrmr dü.şi\ner<'k onun talebini 
rt•ddettlmT Hem nasıl kabul ederdim 
kı, biitün arkadaşlarını benim için 
parlak. ta.~ah bir saadetin mevcut 
ve mukrıdder olduğuna Meni adeta 
tnandırın1.'J ;:;-ibıydıler. ı\nl·a.k, bu h.A. 

di!e hayatımın da hazin bir dönUrn 
noktasını teşkil etti. FelAket geldt 
çattı. Ş<'fik Avrupaya tahsile gitti. 
J(aprnuzı açan bulunmadı. Adun, 
gôrUc:ilye çıkmaz, koca be~enmez 

hoppa. şımarık bir kız diye çıktı. 
O kadıtr ki Ş<'Cik vakLLSından sonra 
sanki bUtün kısmet brığlanm bir an 
da. knpuverdi. Şefik birkaç sPne sorı 
ra men\lckettne döndü. Daha parlak 
\r,ızife er aldı. Daha çok para kaz:.ın 
dı. Ben ınaduıa. kötil hir ı,a.nsla gcri 

co i,,ı-ir. 

İktısadi Haberler: 
Fiyat Murakabe bürosu, et fi

yatları hakkındaki tetkiklerini bi
tirmi~ ve hazırladığı ıraporu ko· 
müıyona vermiştir. Bu raporda 
billıa8Sll kıvırcık etinin 'beş kuru
~u indirilerrk 65 kuru~ ııatıhnası 
icdp' cdcce~i fbildirilm~tir. 

* Fiya.t Mürakabe \omişyo
nu, halın ıkaba parnuldu kum~
lara yüzde beş, ince düz mallula 
topu ve ipliği :boyalılara yü<de 
altı, karıfık olanlarla mersclizele. 
re yüzde yedi kar haddi tayin ot. 
mi,tir. 

* Ticarot O fisi tarafından pi
yasaya 500 çuval kahve veril
mi,tir. Brr müddet sonra 30 bin 
çuval daha verileceği de !"lÖyle
nilmektedir. 

ı;ori ı;ıttim. Artık a<'I nedir duyma· * Stok yapm•k mak.sadile ha. 
ya ıstırap nasıl hir mcn~encdlr an· ı1 riç.ten mal getirten ve bunları 
1 anıağa ba.tladım umumi mağazalarda d!"p o eden 
Kazancımız daralnuşlı. Anadolu.. tacirlerin bu ·mağazalara vcrd.ik .. 

nun kii<;Uk bir kiUJabastr.da ağahcy1- leri depo ücretlerini malların ma. 
mln yanında ona ıntınmq vazıyr.lte Üyet fiyatlar ına il&"·e od ebilme
nturuyorduk. Bu esnada en bUyUk !eri muvafık ı;örü}m~ür. 

VATAN 

r·------------------------·-------------------. 
1 Haftallk Radyı Programı 
~'--------------·--------------------------"" Pazar ( 11.5.941) 

9,00 Program ve saat ayarı, o.03 
Ajans haberleri, !l.18 Hafi! parça. 
lar ve marşlar (Pl.) 9,·ij/10 Ev ka
dını • Yemek listesi. 

12.30 Program ve saat ttyarı. 
12,33 Radyo incesaz heyeti, 12.50 
Ajans hab<"rleri. 13,0.'i Şarkı ,.e tür 
killer, 13.2.3 ı ı.ao Radyo salon or
kestrası. 

18,00 Program ve sa.at ayarı. 

18.03 Radyo caz orkestrası, lS.50 
FaşıJ hf'yeti, 19.:lO Saat ayarı ve 
ajaruı: haberleri, 19.-t5 Ziraat takvı
n1I, 19,50 Solo şarkılar, 20.15 Ko· 
nuşma., 20.:;o 1'ek \'e berab<"r Bar· 
kılar, 21 Mf'Şhnr np,..ralar (f'l.), 

2:?.:10 Saat ayart, Ajan~ hııbt>rlc.ri, 

ve Ajans Spor servisi, 22,rıo Dıtns 

müziği !Pl.) 23,25123,30 Yarınki 
program ve karanL.,. 

Pazartesi ( 12.5.941) 
8,00 PTogram ve saat ayarı, 8,03 

Ajans haberleri, 8.18 Hafif pro
graıh {Pl.} 8,13. !).00 Ev l\adını -
Konuş:n1a. 

1'2.~9 rroı;ra111 Ye aa:~t ay:ırr, 

12,33 K:\rışık !!'arkılar. 12,~0 Ajans 
haberlC'ri, 13.0.'i BC'rabf'r IJıırkılar, 

13.20 111,00 Karııııık progl'an1 fPI.} 

18,00 Program \'e &sat ny11.rı. 

1 !<!.():J fl;lrlyo caz orkC'.!ttrasr, 18, 10 
Geçil progı-ann. 19,l:J rıyano ile 
caz pArc;aları {Pi.) 19,30 Saat aya· 
rı ve Ajans haberl('ri, 19,15 Ziraat 
takvimi, 19,50 Radyo inccsaz he .. 
yeti, 20.15 Radyo Gazetrıııi, 20.1/'i 
Müzik: Amatör saati, 21 ];tilzik: 
Dinleyici istekleri, 21,30 Knnuşma, 
21,45 Radyo orkestrası, 22.30 S11at 
ay:lrI, Ajans ha~rlert, Bor~a. 2:!, 1.1 

Cazband Cl"I.) 2:'1,25 '23,30 Yarınki 
proçam \·e kapanış. 

Salı ( 13.5.941 ) 
8,00 ProS'ram \'e saat ayan, S,03 

Ajans hab<"rleri, 8,18 !latif parça· 
lar (Pi.). 8.i-'5JP,00 Ev kadını -
Yemek li~tC'si. 

12,30 Program v~ saat ayarr, 
12,33 TUrk~e plaklar, 12.50 Ajans 
haberleri, 13,05 Tilrkçe plaklar, 

13.20i14,00 Karı~ık program (Pi.) 
18 Prog'I'am ve saat ayarı, 18,03 

Cazband (Pi.) 18.30 Konu~ma (Çift 
çinin saati l 18,4:> }.tüzik: Çiftçinin 
saati, 19 Trio ve ı-ololar, 19,30 Sa.· 
at ayarı ve Ajans haberleri, ltl, t5 
Zirııat Tak\;ıni, 19,50 Fasıl heyeti, 
20,15 Radyo gazetes,, 20.45 Rad .. 
yo salon orkcstrMı, 2ı.:ıo Kon11,. 
n1a, 21, 15 J(lits'ik Türk milıiği pro· 
bl"amı. 22,30 Saat ayan, Ajans ha
berlt"ri. Bor::ıa. 22,15 Dans müziJ'.t"i 
(Pl.l 23.25, :!:l.30 Yarınki program 
ve kı:ı.pr.ı.nı~ 

Çarşamba ( 14.5.941) 
8 Proı;ram \'" ;aat ayarı. S.03 

Ajans hab<'rlrri 1\.18 Hafı( proe-ram 
{Pi.) 8,t:J 0,00 Ev kndını Ye
mek listc~i. 

12,30 flroı;rnnı ve flaal ayarı, 

12.33 Hafif ~arkıla!', 12,50 Aja.ns 
ha,....rleri, 1:1,05 Türkltler, 13,20/ 
11,00 Radyo Salon orkestTa!!lr. 

18,00 Program \'e saat ayan. 
18,0:ı Oda Müziği CPl.J ıs:3o Ko
nuşına (Dış politika h<)di$clt"rl), 
ı,c;,ı;, Çocuk Haatl, 1!1,15 Ç."'ncuklar 
i<;tn n1u~iki 1 PI.) 19,30 SRal ayarı 
\'e Ajans haberl<"ri, 10,15 Ziraat 
tak\'imi, l!l.f>O KRdınlar faslı, 20.15 
Radyo Gaırtesi. 20,t:i Solo ~arkılar 
2t.10 Konuşma. 21.2;, ~tızrakh ıııaz 

lnrdan ~az r~erl('ri. 21.15 Riyas<'ti
cümhur bando~u. 22.30 Saat ayarı, 
Ajan~ haberlrri. 22,lf:ı Cazband 
(Pi.) 23.25/23,30 Yarınki proS"
ram vr karıaıu:r,. 

Perşembe (15.5.941 ) 
8,00 Program ,.c saat ayarı. 8.03 

Ajans habf'rl('ri. 8.18 l-Iafi! prog
ram (Pil. S,1:5ı !l,OO Ev kadını -
Konu.-,ma. 

12.30 Program V<': saat ayarı, 
1:?.33 Fasıl h('y<'ti. 12/10 .Ajans ha· 
berl~ri. 13,0:5 !•'asıl h<'yeli. 13.20/ 
14.0IJ Karı".ık proı;ram (P!.l 

18,00 Program ve saat ayarı, 

18,03 Radyo caz orkestra.cıı, 18, t5 
Rıtdyo incrı:ıaz heyeti, 19,10 Konu~ 
ma (S~yahat röportajları), ın .. 10 
Saat ayarı ve ajans haberleri, 19,45 
Ziraat takvimi, 19,50 Muhtelif şar-

Adliye Koridorlarında: 

Davacının Davadan 

k.tlar, 20,15 rwı<1yo Gazetesi, 2Q,45' 
Ko.bare mUzığ-i (Pi.), 21.~5 Müzik. 
Dinleyici istekleri. 21,30 Konw,tn111ı: l 
Sıhhat ısaati, 21,1:; Radyo orkes· I 
trası, 22,30 Saat ayarı, Ajans lla·· 
berleri, Borsa. 22,4.S Cazhand (Pi.} 

23.25/23,30 Yarınki program ve ka 
panı~. 

Cuma ( 16.5.941 ) 
8,00 Program ve saat ayarı. 8.03 

Ajanff haberleri, 8,18 Hafif parça
lar (Pi.), 8,t:;,9,00 Ev kadını -
Ycınt>k listesi. 

12,30 Program \'C sal'tt ayarı, 
1:?,33 Muhtelif ~arkılar, 12,50 Ajans 
hab<rlerl, 13,05 TUrkUler, 13,20/ 
11.00 Karı~ık pro~t·anı (Pl.) 

18,00 Progranı VC' saat ayarı, 
lS,03 Radyo Sving Jı:uarteti, 18,30 
Meydan fasb, 10,30 Saat ayarı ve 
Ajans haberlC'ri, 10,·15 Ziraat tak· 
vimi. 10,50 Seçilnü~ .şarkı ve tür
kUler, 20,45 Temsil, 21,30 Konu\J
ma. (İktrısat saati} 21,1.5 Radyo 
salon orkestrası, 22,30 Saat ayarı, 
ajans haberleri, Borsa, 22,15 Rad
yo salon orkcstra.,r, 23.00 Dans mu 
ziği f Pi.), 23,25/23,30 Yarınlü pro
gram ve kapanı,_ 

Cumartesi ( 1 7 .5. 941) 
8,00 Program \"tc saat ayarı, 8,03 

Ajans hahcrlf'ri, 8.18 llafif parça
laT (Pl. l 8, t5ı 9.00 ~v kadını -
yemek listesi. 

13,30 Program ve saa.t ayan, 
13,33 Türkçe plaklar, 13,50 Ajans 
haberleri, 14,05 Türkçe plA.klar. 
14,20 Riyaseticümhur bandosu, 
ıs,00115.30 HaCif sololar (Pi.) 

18,00 Proı;ram ve :oıaat ayarı, 

18,03 Radyo caz orkf'strası, 18,40 
Saz e:!lerl('rl, 19.00 Konuşma: (Gll
nUn meseleleri), 19,15 Halk tlirkil· 
lf'ri. 19,30 Saat ayarı ve Ajans ha,. 
°b('rleri, 19,4l'i Ziraat tak\.iml, 19,.50 
Solo ~arkılar, 20.15 Radyo Gazele
Ni, 20,45 Fallıl heyeU, 21,15 Konut· 
ına CKilap saati) 21,30 Radyo sa
lon orkestrası, 22,30 Saat ayan, 
Ajans haberleri, Borsa, 22,50 Dan~ 
mUziği CPI.), 23,2S/23,30 Yarmkl 
program ve kapanış. 

i Yok 
Affedilen Suçlu, Bir Daha Tanımadığı Bir Kimsenin 

Aleyhinde Bulunmamıya Yemin Etti 
Hiı.kim her ik1 tarafın isim·lcrİ· 

ni, jşJcrini sorup anladıktan son
ra, davacıya dönerek: 

- Davanızı anlatınız, dedi. 
Davacı yerinde oturan genç 

,taşkın bir vaziyette ayağa kalka· 
rak: 

- Hangi davam efendim? 1 

Dedi. 
--Canım hangi dava olaca.ki 

Sen bu adamdan dava etmi,.,in, 

o dava. 

- Hayır efendim hen o a
damdan dava etmedim. Kendi

sini tanını.am b.ile. 
- A llah Allah nasıl olur oğ

lum?! Sana küfür elmi,, ileri ge

ri söylenmL,. 
Yok efendim, haberim 

yok. 
Senin anana babana söğ· 

müı.t. 

Kimin haddine. (eliyle suç 
lu Ulkcmle:ıinde oturan ada.ını 
göstererek) bu mu? .. 

- Evet o ... 
Mşhkeme salon:ında, hakim, 

mübaşir, dinleyici, avukat, kim 
varsa davasJ'ndan haberi olmı
yan bir davacıyı jlk defa gör
mekten mütevelit bir hayret İçer 
sinde idiler. 

Vaziyetin aydınlanması için hd. 
kİnı: 

- P eki oglum sen buraya ne 
diye geldin? diye sorunca d ava· 
cı meVkiinde oturan genç a d am : 

Bay hakim geçende bir 
ceipname aldım. Mahkeme ile, 
kanu..~la ııaka olmaı, kalktım. 
geldim. Benjm hiçbir şeyden ha
berim yok, d~di. 

B unu n üzerine iddia.name o· 
kundu. Vaziyet aydınlandı. 

Bir müdct evvel ıki mal1yc 
tahsjldarı tahsıliit içın g•ttilderi 
suçlunun dükkanında biraz bek
ledikten sonra suçlu diikkarıa 
gelmiı;t. Kendisine vergi borcu 
nu ödemesini rica etmi~ler. O 
da (Şimdi yok, sonra gelin) di

yince, memurlar: 

Biz memuruz. her zaman 

senin ayağına gelecek değiliz, 

parayı vermezsen tahsili emval 
kanununa uyarak malını hacze· 

deriz, demi!!lf!'r. 

Suçlu evvela a,..ğıdan almış, 

olmamı§. Memurlar: 
- Mal müdürü bizim tahsi

latı bugün yapmamızı emretti, 

binaonaleyh bu j~i bitirmeden 
buradan gidemeyiz, diyİTicc. suç 

lu aç.mı~ ağzını )'-ummu' gözü
nt.J, mal müdürÜınii yukarıdan a· 

şağı d onatmış. 

Memurlar bunun üzcrjne bir 
zabıt varakası tanzim etmi~ler 
ve suçluyu mahkemeye vermi§~ 

!erdir. 
1 ladi•e hakkında tahkikat ya

pılnuş. ~ahitler dinlenilmiş ve 
suçlu malikcmeye sevkechl~. 
Yalnız bürün bunlar olup biter
ken davacı mevkiinde bulunan 
genç ımomurun hiç bir ~eyden 
'1aberi olmamı~ ve nihayet kcn
di1line ~len bir celpname ile 
kalbp ma hkemeye gelmi~. 

İ"in tuhaf tarafı memu'rların 
hiçbirinin gc,ip le kend'islnc 
vakıttyı anlatmam1!!' olmasıdn·. 
Mahkerr.eye girdiği zaman hjç ta 
nımadıilı bir insanla mahkemelık 
oluşu kendisini bir hayli ,a,.ırt· 
mıı,tı . 

1-Iiı.kim iddianamenin okunma. 
eı üzerin e da vacıya bir diyeceği 

olup olmadığını sorunca, genç a
dam düş.ündü, ta~ındı: 

- Ben bu adamdan dava et
miyorlJm, dedi. 

Bu talep üzerjne mahkeme &u .. 
kut etti. 

Kori.dlora çıktıkları zama.n suç 

lu davacının yan•na sokuldu: 
- Affedersiniz beyim .. İnsan 

ağzı 'bu. Ne yapalım biz cahil a
damlarız, ileri geri tıöylemc~cn 
liıf edemeyiz kwıura bwloma, 
dedi. 1-lem insanın yüzüne kar~ı 

olmayınca küfür küfür sayıhnaz 

'ki. insan yüz yüze kavga e'tm c· 

sın . 

Davacı genç durmadan gülü· 

yoa-du. 
- Canım affeLLik dedik ya ... 

Hadi b.blım i~ine git cJle şu ver
gi borcunu öde. H em bir daha 
öyle küfür müfür etme, h er İn· 
aanın kalbi 'benim gibi yufka d e
ğildir, bir de bakarsın ki kafanı 
ter:s bir taşa çalmıJtSın. 

Genç davacı 1k·oridorun dibin· 
de kaybolurken dinleyicilerden 
biri suçluya sokuldu: 

- Ba na bak hemıeri, d edi. 
Küfür cdecokeen adamına et, 
böyle mert ki~iye etmeki d eğsin . 

Suçlu: 
- Ne bileyim ki bu adam böy 

le ki~i imiş. Bu ndan böyle karar 
verdim. Tanımadıiiım kimseye 
vallahi de billahi de küfür et
mem. Sarhoş da olsam billahi et· 
mem, dedi. 

Sonra yanındakilere davacıyı 
rnet!hed' ede yürüyüp gi~ti. 

O nlar gittikten '!Onra biraz dü 
~ümlüm. Aceba dedhn, iki taraf
t;ın biri hep höyle oloa davalar 
aıal'ır mı azalmaz mı?!. .. 

Milat PERiN , Deha.elle b ir müzllc dünyası yare.tan kudretllo bir nıJJtet kurtaran ••••••··~Ilı. 
kahramanların ha.ya tandan alınan 2 milillasna fllm birden 
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1 Maziden Canlı Masallar ) '-----
Çemberlitaş 

Tılsımı 
Kostantin, Hastalığını Geçirmek için 
Boğaziattığı Süt Çocuklarının Kaniyle 

Dolu Havuzda Banyo Yaparmış 
Çenberlita"1n 1staııbulu11 velinlnle

ti bir tıtısını olduğunu bilınem bilir 
mieıniz? 

Bizaı1sın soh mtitercd.dt nesilleri 
büyüye, sihlre, tıhsıma her millet· 
ten çok inanırlardı. Dedelerinin nıey. 
dana getirdikleri büyük sanat eser
lerini insan kudretinin üstünde gör
dUltleri için bunlara birer tıln;ını 

mahiyeti V('rmck suretile kendi za. 
anannı, tenbelliklerinı örtmek isler .. 
lerdi. 

Muhtelif ılnıillcı·in tesiri altmdı. 

çözülme ve dağılnıa istidadı göste
ren her millet böyle yapmrştrr. BU· 
yük e~erlerint cinlere, ııerilere yap· 
tı.rmışlardır. 

Bizansın gözler ve gonWJ(·r ka
rn~tıran, cihan saran bir medeni· 
yeti ve bu medeniyetin 'Sayısız bü
yük <'3crlerj vardı. Eski Bizans ik· 
tisadi refahın zırve~ine c:ıkn11~tl. Bu 
.şchirde oturanlar ::ııkıntı c:ekmcz· 
lcrdf. Şehrin surlarından taşan \'e 
fışkıran refah E"Ski kitaplara gcc:
mişti. Son ne~iller siyasi ve iktisadi 
zorlukların kL~kacı ar.ıtsına. düşünce 

şehrin bütUn rE"!ah tılısımlarının bo
zulduğuna inanırlardı. 

ÇemberlJtaş lstanbulun son mts
kin halkına ve halkından daha çok 
miskin papaz sürülerine gıda temin 
eden bir tılL;;mıdr. Bu abide 1stan
bullulara hem de cennet taam1arın~ 
dan olan zeytin teınin ediyordu. 

Sütunun üstünde muazzan1 bir 51· 

ğırcık heykeli vardı. Bin bir kubbe
nin sardığr bir meydanın ortasında 
yilkselr:n bu sütunun yanında kub~ 

be:>i bulutlarla tokuı:ıan bUyUk bir 
bina daha Yardı. Bu; İstanbulun ki~ 
]('ri idi. 

Zeytin mevsimi gelince sütunun 
U.tUndeki bUyUk sıprcık heykeli 
canlanır, kanatlarını çırptıktan son. 
ra müthiş bir aa.yha koparırdı. Bu 
mütlhi.f!' se.q ufuklar birbirine ncrklet. 
me-k mıretiJe bütUn dünyaya yayar
lardı . Bu seda yedi ık1imdeki bütün 
kuı;oları vazifeye çağırır. dünya kuş. 
Jarını ııeferbcr adeı·d i~ Bundan son· 
ra sayısını Allahm bıleceti rrnk 
renk, boy boy kuş kafileleri !ota.ıı
bula akın ederlerdl. Her kuş ağzın· 
da ve tırnalda.nnda Uçer zeytin ta
nesi gettrir ve Çemberlita.şın yanın
daki kubbenin Ustündekl hWliye bı
rakırdı. Kilerdeki amele bu zeytin· 
leri fıçılara korlar, bir kısmının ya
ğını çıkartrlard1 Bir sene papaz sil· 
rUlcri vt- İstanbullular bu zeytini ve 
yağını bol bol yerlerdi. 

Biza.nsın son kuş beyinli nesilleri 
işte böyle kUIJ hikı\.yelerine inanır· 

lardı. 

Evliya Çcieblmlz bu efsaneyi şöy
le bitirir: 

- Acip tılsım tesirlcridir. Bu 
zeytinleri camii rühban tenavtil e

dip deficQ. ederl~rdi. 

BUyUk TUı'k alimi Katip Çelebi· 
nin Takvimlittevarlh adh esertne 
f<'rhler yaza.nMürtyyUttevarih sahibi 

Fındıklılı SU!eyma.n Efendi de tuhaf 
şeyler toplamakta Evliya Çelebimiz. 
den pek geri kalmaz. 

Şarkt Roma. imparatorluğunu ku .. 

ran Kost.&ntin garbi Roma Ue çar· 
pı~tıktan ve zafer kazandıktan beş 

sene sonra bir hastalığa. tutulmuş

tu. Birçok doktorlara b!l.1 vurdu. Ko. 
ca. karı il:içlarına. müracaat ettl. 

Hastalığı geçmiyor, artıyordu. Bazı 
!arı miskin hastalıp teşhisi koydu· 
!ar. Nihayet on& dedlier kl: 

- Bu hastalık sent öldürecektir. 
Kurtulmak için tek çare vardır. A
na sütü emen çocukları boğazlata

rak kanlarını bir kazana d oldura
caksın, kazan bir atet!Jin UstUnde 
kaynarken sen Jçinc girip yıkana

caksın! Bundan sonra ha.stalığın 

derhal geçecektir. 
Kosta.ntlnin adamları şehrin içine 

yayıldılar. Ne klldar sut emen ço
cuk varsa topladılar. Sarayın aV'hı ... 
su kucaktan kundaklı binlerce ka
dm ile dobnuşlu. Elleri bıçaklı cel
Iı\tlar d& bir ~ede yer almı~lardı. 
Hükümdarın emri çıkar çıkmaz 'bun 
Jar birer lf8.}tin gibi meydana atııa .. 
caklar, kadınların yavrularını ku· 
caklarmdan kopararak boğazlıyacak 
!ardı. 

zavanı anaların teryaUan gökle .. 
re çıkıyordu. Kostantin sarayının 

daracasmdan bunlara baktı, ta~ kal
bi yumuflldı: 

- Bu dertten ölilr:ıem öteyim, za. 
vatlı yavruların kanına girmiyeylın! 

Dedi. 
O gece bir rUy" gördü. Ona hatif

ten! 

1 

14 

• ,. 
- Alla.hın birliğini ve t.cıannt pt~· 

gamberliğini kabul edersen hP
1 

ltğlru geçiririm! 
Putperest Kostantln bu teklifi 1'' 

bul etti. Putları ve put mAbeuer:l"· 
yıkti. Hastalığı da geçtt (11· . 1 

Bafk_a bir tarihçinin söyledi~ 
gore Kostantınin Cil"'1.m ha.5tfl 
böyle tr:nasaur <"tmekle geçnıcmifi' 
O; on binl('rce süt çocuğu l<:t:'tır; 
rek kanlarını mrnner bir hS\f\l ıı: 
doldurtmuş ,.<' lı;inde banyo l"dert 

teda"\i edilmiştir. dust 
. Ko.stan~inln anr:ı..sı. Ellna J{tJ tıt" 

gıtmı~. Kamarnc kilı:seslni )"tP ~t 
mıştı. Bu srrada Yahudilerin eli .(J1. 

Hazreti lıı:anın kcndlsinE': a.it bır~ı· 
kıymetli hatıralar bulmuş ve br.I ,öl• 
rı toplıya.rak ojtlu Kostantıne ~ ıt4' 
ye etmi.ştir. Ko~tantin bu fevlt• ,t· 
kıymetli yadi,g8.rları muhafaZS. ~ 
mck ic;in bir yer altı hücresi ~ 
tırdr. Herhangi bir hrraız ts.raCı Uf' 
çahnmama21r için de bu hUcrenlJ'.Jı,ı· 
tüne Çenıberlitaşı oturttu. şu ti' 
de ÇemberlilR~ın temelleriııdeeiiı-'1 
Tlhln en eski ve on kıymetli e> rl'' 
Mla gömü!U bulunmaktadır· ·' ı' 
ologlar, mUzr.cilrr bilmem ~n~i.I' 
rıştırdığnn bu ~ki k~tapları tP' 
ter mi~ Görselerdi muUaka Çdl' r 
li~nı altında bir araştırma 1'r;.ı 
lardı. Maarns.fih bazı kim.scte.rlı'I ıııtr 
tareke senelerinde bu abidenıf1 ~ 
şiğindeki bır barakanın içl~~e s0ıı" 
gizli çalı.tarak köstebek gıbı 11 t 
n"n etrafında, altmda araŞtırıfl 
yaptıklarını o vakit işitnüı;li~· t&' 

Asarıatika müzesinde t'e~ır 'ali 
len bir t-., MedUs başı (2) çe~, 
ta., civarında bulunmuştu. ~ tıf 
bahçesindeki muazzam GarS'3 rı 
şı da. bu civarda çıkmıştır. 

* t Çemberlitaşın l'.Ski adı t{o!ltaJI r1 
ıs· 

sUlunudur. BUyUk Kootantın ~~ 

fından kendi adını verdiği gerılf et 
meydanın ortasına dikil1n1ş~1 · ~ 
tünde yeni doğan gUne\ri sel•~0 'I 
Apollon heykeli vardı. Sonrı> ,!il 

y~ 
yıUarmda Kostantin bu hl'> rtl~ 
yerine kendi heykelini kOydUl,.ı' 
Güneş şualarının yer ine d e f*' 
çarmıha geren çivilerden bit ~} 
pılm!fU. SUtun dokuz parÇı> ~ 

porfirden mUteşekklld l. porf1~ 
ek yerlerinln çirkinliğini g idt!I L' 

için buralara, U.tlerlne çofcn~.1~,ı 
lenmiş taııııı.r konulmuştu. 5t' ,ti' 
heykel He beraber 51 ve 51 ııı 
irtıtaında olduğu söykınfyor. !' 

Stltunun UstUnde daha k,.ıı• 
1
11 

porfir bulunan mermer blr }\.trtrı"' 
vardı. Sütun daha sonra ifllP' 1 ~ 
JWyen ve Teodosun beykeııerı~I 
mcsnctlik yapmıştır. 1081 :r.! fı rf 
kı zelzeleden sonra heykelle 8

1 
(.~ 

mı yıkılmıştı. tmpara.tor AJcI<• ~ 
nen, tamir ettirdi. Ve usttınt fi 
yaldızlı bir hıı.c; ve kaidesin• cıe ~ 
dl ı;ördUğümUz kltalıell ta.fi ~: 6", 
du. Bu lbideye cYanık si!Lun"" ,.ııı• 
!er. Bu •ütıma ne va kil çeıııtıt .rll'-' 
ve «Yanık sütun, dendiği!li t ~ 
ter teSbit edemiyorlar. YatnP: ~ 
MusWa zamanında 1701 t3 ~ 
al t kısınma bir istln&t duvafl0 ul 
rtilmek surel'ile abidenin öfJ'lf 
tılm ıştır. ,,,P' 

Evllya Çelebimiz bir )"'~rI'r 
sonra Abideye geçırllen çen1 jıt f 
'imdik! Galatasaray mc1<tobl• to,4' 
rinde bulunan İstanbul denılt ~( 
nlnden çıkarıldığını sılyieıTl'~n ~ 
tile maden tetkik enf.-titU~Urı r J>' Yo. ı 
ne yepyeni bır mevzu koyu e J 
deniıı 9imdiki irtifaı 41 ınctr vJ 
dar. ~-f · ?o.tozarın gölgelcnmiyen dehasını Hudut bilmiyen Hudutların &<'risinde çalı~an her gUn OlUmle boy 

ölçU~en casusların heyecan \'e esrar dolu 
hayatından alınan film 

büyük ~kını dinmiyen rstırabını ya11atan e~slz film 

Sca.n&la.r: 12,30 • 3,30 • 6,30 • 9,SO 
~eanslar : 2,15 - 5,ıı;. 81 15 

Bug'Ün saat 11 de tenzil.attı matine 

- Selt:!ytros isminde bir papaz 
vardır. Srn onu gör ha.cı;talJ~ını tca 
davi edecektir. DenlldL 

lbralıim Hakkı f(O· 

ı "' 
( 1) Mürlyyütt•nril" !'aı f':,ıı ~ 

Ertesi ı:Un hatl!in sôylediğı papa
"' getirtti. Papa>;Jıı Ş<iyle bir teklifi 
vardı: 

(~) ~lediı• .atla.rmın MI'~ 
yıJao olan e..,atfri , -e ~~ 11 

kadındır. 
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Bir Stalia 
Hitler 

Mülakatı mı ? ~: Beyazıt camünde öğleden sonra 
· A cenaze namazı ıkıhnacak, Edime. <- ı l8elcle ı 
.- n.karada Belediyeler imar d ..._.. ) X X 
~~.~L şefiiği harita şefi yarbay ~~j:01~c:~tı~~le ımczarılığına ef· kelimesi bllanılmasa da dcv:ka. 

Uo<.lllct Şentürk Jsıta.nbulda öl- iade ırealist> denilecek bir aiya· 
~.. Ed · TAYIN: sete ne güzel 'bir misal te~il ey· . .,, ırnekapı Şehitliğine gö-
llrllilınü t.. Milli Piyango idaresi İstanbul lediğini tebarüz ettirmekte ve ya. * l .ur. d f b 'k .. h bu .. rosu ~. eflı' ğı'ne, ~nkara Em;s. zuıını.. şöyle devam eylemekte· ltı } uccar an a rı alor ra • ,, , c\ dir: 
Lı eti Hüseyin Hakkının oğlu yon ~efi Hulusi Utkan tay.in edil· 
rıayda E d '" ·· • · B · Muhtemel olarak bu kararın ...., ~ r r un omıuştiır. ugun mi~tir. 
""--..ll!!!!!!!!!!~"'"""~"!!!!~!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!! ... -"'!'!'ımll!"~~~---~"'!!'!"!"!""!!"""~!""!''!1111!"~ ~erameı:inde seçilen zamanı jki 

~\t;b~~W1:@~ D olf: 
An karada Mi lir Küme Maçları 
Harbiye - Demirspor Sayısız 
Berabere Kaldılar, Genç 1 er 
Birliği Maskesporu 1 -OY endi 

11 g Ankara, 1 O (A.A) - Bugün 

'
Ilı l?ıaYJs atadyomunda milli kü· 
~: Daçl_arma Harbiye • Es'kişe· 
he C1nırı:-por karşı1a""ması O • O 
~ tilbcr ık le ve Gençler- Birliği • 
leı~CSpor karııılaşması da Cenç. 
lh:..~. 1 • O galibiY..etile neticelen· 
~ır. 

... J k karşılaşma Harbiye ile De-
"'ıltap . 
~ or arasmda yap!lmıştır. Jki 
l.cvk:· da devrenin .sonuna kadar 
~ 1~ ıbir oyun oynamııttır. Bu 
r~edc gerek Hatbiyeüler ge· 
"11 Demirsporlular bir türJü 
~ •,_man11şlar ve yaptıkiarı bü
~tıd lkınlar bu anlaJmamazlık yü. 

li en .soıneresız kalmı~ır. 
~ ·~~lYelif erin fralciplerindcn 
~t uııtün bir oyun çıkarnuı ol
itf ~rına rağmen ikinci ıclevrede 
"t 

11 
c dcğmiyecek kadar tatsız 

~CY.ltaiz cereyan ctmittir. 
rtt; aç bu hava içinde O _ O be· 

etlikte neticelenmiştir. 
}~ tnçl~rle Mukespor arasında 
~an ıkinci .karsılaşma her ilci 

ın cnerj"k ve şuurlu oyunu 

sayesinde çok canlı ve şuurlu ve 
güzel olmuştur. 

Daha ıitk anlardan itiba· 
ren Gençler hakim bir oyun 
çı'karrnağa ttnuvaffak olmuşlar ve 
rakiplerinin kalesini tehHkeli Va· 
ziyetlere sokmaktan geri kalma· 
mışlardır. Buna muakbil Muke· 
spor müdafaası <la ıgüzel bir ta
biye ile bu tehHkelj vaziyetleri 
•bertaraf etmekıte güçlük çekme
ımıişti:r. Mütemadiyen ~ıkı~tıraın 
Gençler karşısınd11ı. Maske mÜ· 
dafilcrfoden biri son dakikalarda 
sakatlanmı§ ve sahadan çtkımak 
mecburiyetinde kalmıttır. 

lkinci devrede 1 O kişi ile oy· 

namı1.k mecburiyetinde kalan 
Maskeliler.in lkarşısında. Gençler 
derhal hakimiyeti ıtesis etmişler 
ve 28 inci dakikada 1 _ O galip 
vaziyete -geçmişlerdir. ()yun so
nuna kadar Gençlerin tazy.ikı al
tınida devam etmi se <le sayı va
ziyetinde bir ıdeğişikli:k olmamış 
ve maç 1 • O Gençlerin galibiye· 
tile sona ermi~tir, 

P. T. T. Kursu Mezunları 
l't~kara, 1 O (AA.) - Posta. ı tatlbiki ve nazari olarak ikımal et. 
~af Ve Telefon Umum Mü· mi.." •bulunmaktadırlar. 
~Ünün memurları arasında _Kurs diplomaları dün kendile
~ w Ve me.aileri .itiibanle ,ef rinc Miiıuıkali.t Veıki.1etj ve P
~l ga liyakat gösterenlerden ta, _ Telgraf Umum Müch.irlüğü 
~ 'n 48 memur ıahsit derecesi erkanı ihuzurunda ıtevz.i edilmİı§, 
ıı,11 'p'e olan ve Ankarada bulu· ~ünakalat Vekilj Cev.det Kerim 
d~ · T. T. memurlar kurııun· Jnccdayı ve Posta • Telgraf U
~u aenc mezun olmuştur. Bu mum l\jüdürü Kadri Musluoğlu 
fo11 ~lar posta, telgraf ve tele- tarafından yeni vazifelerin.de mu
ftf~ hı.ıınetlerinin her şubesinde vaffakiyet temenni edil mit ve 1a. 

Yapacak bilgiyi bu kursta zım ıelen öjlütler ver.Hmi,tir. 

~S~i Bir Vatandaşın Acı itirafları 
~ (Ba.'ı 1 lndde) /// 
e~lt!tıeınlekette sütü bozuklar 
}°or olınaz. Bizden bahşiş alı
~ol'::r• Vazifelerini ihmal cdi
~ tdı. Biz de tufeyli gibi ya
'-llr~Uk. Bir çok namuslu me
~ rı da uğraşa uğraşa içki
~~ kadınla, para ile baştan çı
~k. Bu sayede hükümet ma
~ b'n~n bizimle ilişiği olan kıs 
' tııın menfaatlerimiz için 
~lrı ea bağlanmış gibi idi. İş 
'1e~ askerlikle kalmıyordu. 
ııoliiıden, gümrük resminden, 
~on.:: elinden kurtulmanın 
1lQ nı biliyorduk. Memurla
dl)~~ bozuk kısmı, «duyulu~ S urklerden rüşvet almağa 
~ edemiyordu, fakat biz
.. )~eki?meden alıyordu. Bu 
~11l e hız imtiyazlı bir sınıf 
S' çıkıyorduk. O zamanki 
Si_ kayıtlarının bir istatistiği 
~ ın, servet bizde C>lduğu 
~ergi yükünün ıağırlığım 
' l lann Türkler olduğu, bi
~ ~k sözde vergi verdiği
Sıtörtııecektir. Evet, biz de 
S.""liyorduk, fakat çoğu 
' teklinde küçük memur-

'~ S buna o zamanlar caçık 
Sıt ~ ~iyorduk, bizden para 
it Q:,,1fimizi yapanlara, bizim
!~~ kalkanlara (iyi adam) 
~~ bakıyorduk. Şimdiki 
~ ... ~unlardan kötü ve adi 
t ~ -avvur edemem. 
~nİ biz onları paramızla. 
~~. ll' 1kla baştan çıkanyor
~<lil a~~t. bizim hareketimiz 
'tir,~ti~ı mazur gösteremez. 

'1; idi~rınin eri olmalı, dayan-
~~er. 

~tılal't .~atan hasretile bUtUn 
~ltı.<ten ~u,ündükçe kendi ken
"1ı> hu 1heniyorum. Beni do
~lıa ea YUten o güzel memleket 

1 ~itti ndan askerlik etseydim, 
~ 'rumrük resmini usu
~~- iÇi Ydim, kanundan kaç
-·~i ~ Çareler aramasaydım 

bir insan olacaktım. Bu-

gün kendi kendime saygı duya
caktım. 

Şimdi geriye doğru bakıyo
rum ve görüyorum ki, ben ve 
benim gibiler vatanlarına en bü 
yük fenalığı etmigler, rüşvet 
ve bahşiş usulilc memleketin te
melini cürütmiyc çalışmışlardır. 
Biz Türkiyeye, her dü§manın
dan fazla f enahk ettik. Ceza. 
mız da; ölünciye kadar vatan 
hasreti çekmiye, cennet ortasın 
da yaşarken cehennem azabı 
duymağa mahkum olmaktır. 

Siz gazetecisiniz, memlekete 
dönünce benim söylediklerimi 
herkese duyurunuz. Gaflet i
çinde yaşamasınlar. Dünya yü
zünde yalnız zevki ve rahatı 
düşünmek hayvanlıktır. Yalnız 
kiliseye gitmekle ruhumuzu 
kurtaramayız. İnsan olduğu
muzu duyabilmek için içinde 
doğduğumuz, büyüdüğümüz 
memlekete hizmet etmek, ona 
borçlarımızı seve seve ödemek 
lazımdır.> 

Dün azlıklarm vatandaşlık 
imtihanına dair •bir yazı yazar
ken, Merzifonlu dostumun aeı 
sözleri hatınma geldi. Sırf se
nelerin biriktirdiği vatan has
retile, hiç bir fayda ve menfaat 
beklemeden Amerikada ileri sü
rülen bu fikirler, yurttan uzak 
düşen, diğer yüz binlerce eski 
vatandaşın samimi his ve dü
şüncelerine tamamile ıuygun. 
dur. 

Öyle dilerim ki, azlıklar ara
sında doğan vatandaşlar, tıpkı 
Amerikadaki tayyare makinisti 
gibi, bir tufeyli ruhuyla yaşa
maktan iğrensinler, vazifelerini 
severek, gülerek, koşarak yap. 
smlar, kendilerine vatandaşlık 
§erefi veren yurda hizmet et
menin, maddi hazlardan kat 
kat üstün bir haz olduğunu 
duymıya a1ışsınlar ve imtihanı 
iyi geçirsinler! 

Ahmet Emin YALMAN 

sebep izah etmektedir: 

Satlin'fo Ba!r"ekalete get.rrıesi, 
fev~aliıde bir vaziyeti göster· 
me~te ve belki pek yakında Al
mcnya .ile mühim görümlelere iş. 
tirak ede<:eğj hissini vermektedir. 
Bu görü~melere yoi açmakla ve 
yahut hiç olımaz.sa Alman • Rus 
münasebetlerini aydınlatmağa te. 
tebbüs etmekle, Stalin, maniayı 
ortadan kaldırmı.ştır. Nihayet, bu 
Rus jesti, Baltık devletlerinin il· 
hakını tammamıı olan İngiliz hü. 
kumetine k.ar9ı rcşmİ ıbir ihtar gi· 
bi gözükmektedir. Bu tanımama 
keyfiyetin-de, Ruşlar, Moskova 
ile Londra arasında münasebetle. 
rin iyile§lllesine mani olan esaslı 
engel demektir. 
N~ws Chronicle gazetesinin 

<lip1omatik muharririne göre, 

Hitlcr uzun vadeli geni§ teklifler. 
de !bulunmak üzere önümüzdeki 
haftalarda Stalin'ie goruşmei:ı 
dü§Ünmelc.tcdir. Bu teklifler, !bel
ki, Rusyaya Hindistan ve Japon· 
ya da dahil olmak üzere Asyada 
tam 'hareket serbestisi ve İran yo. 
lile BaSTa körfezine bir mahreç 
verilmesini ihtiva edecektir. Bu
na mukabil Rusya., Avrupada bu. 
günkü hudutlarını garanti eyliye
cektir. 

Ekıorromi sahasında, Almanya, 
Rus İptidai maddelerinden, bil
hassa Ukranya buğdayı ile Kaf • 
kasya petTolundan geni§ istifade 
etmeği talep eyliyecek ve buna 
mukab~I. Almanya..,.. Sovt>retıcre 
makine ve ağır endüstri ımamula. 
tı verecektir. Eğer Hitler, Japon· 
ya ile münasebetlerinde Rusyaya 
tam serbesti vermeğı kabul eder. 
se, bu M. Matsuoka'nın Berlini 
ziyaretindenberi Japonyanın U
zak~arkta müessir bir ıaşırtma 
hareketi yapabilmek kabiliyeti 
hak~ında Bcrlindc:kj kanaatin a
zalmaın sebebile olacaktır. Niha
ye.t~•rilM Birleıik Oııt.J.U.ıt
nin harbe girmesi fh'timalınaen 
endife eden Hitler, tantanalı bir 
jestle, İn_gilterc ve Amerika Bir· 
Jeşik devletler.ini, Rus iptidai 
!maddeleri de elinde olarak ken· 
di hakimiyeti altında bir Avrn
pa kar~ısında bırakma.k istemek· 
tedir. 

SOVYETLERIN SON HARE
KETi BiR MUKABELE MiDiR, 

YOKSA ALMANYAYA 
YARANMAK MI? 

Londra, 10 (A.A.) - MUstakl! 
Fransız Ajansı bildiriyor: 

Almanyanm işgali altında bulunan 
memleketleri ve bu memleketlerin 
Moskovadaki siyasi mümesııillerlnl 

tanımamak hususunda Sovyetler Bir 
llği tarafından verilen karar Lon· 
drada tefsirslz karşılanmıştır. SalA.· 
hıyetıi lngillz mahfillerinde Mosko· 
vadaki İngiliz büyük elçisi Crlpps'· 
den ta\'Zlh gelinıelye kadar her tilr· 
lü tefsirden içtinap edilmektedir. 

Belçika, Norveç ve Yugoslıı.vyanın 
sözcU!cri, bugün içinde bulundukları 
nazik vaziyetin bu babta söz söy· 
lemelerlne mA.ni olduğunu beyan et· 
mişlerdlr. 

Siyasi mahfillerde şimdi 'IU mti· 
talAa ileri ııUrWmektedir: İngiltere, 
ve Amerika Baltık memleketlerinin 
SovyeUer Birliğine ilhakını hukukan 
tanımaktan imtina etmelerine kaJ1ı 
ho,nutsuzluğunu göstermek için Sov 
yetıer Birliği de. Alman işgali üzeri
ne memleketlerinden çıkan hükQ· 
metleri hukukan tanımamakla mu· 
kabele etmektedir. 

Sovyetlerin bu k17.gınlık hareketi, 
bittabi bugünkü şartlar içinde ol· 
dukça vahim bir mahiyet almakta· 
dır. MalQm olduğu üzere evvelce Al· 
manya Moskova üzerinde şiddetli bir 
tazyik yapmaktadır ve sonra da Sta. 
lln şimdiye kadar nazarı olarak me
sultyeUni diğerlerine bıraktığı ikti· 
darı eline almış bulunmaktadır. 

Roma Tehir Etmiyor 
Roma, 10 (A.A.) - O!I: Moskova 

hUkQmetlnin Yugoslavya, Norveç ve 
Belçika diplomatik heyetlerinin kal· 
dırılması hakkındaki karan, Roma 
siyasi mahfillerinde henüz tefsir e
dilmemektedir. Gazeteciler mahfille. 
rinde Krem'linln kararı, mihver dev
letlerine karşı bir anlayış hareketi 
olarak tellı.kki edilmektedir. 

S. Ruayada Yeni Rütbeler ve 
Unvanlar 

Moskova, 10 (A.A.) - SovyeUer 
81ı1iğlnln diplomatik mUmessillerlne 
beynelmilel teamuı mucibince ilk 
defa olarak rUtbe ve unvan verllme
aine ait yeni kararname nqredll
miftlr. Bu rllt:beler fUnlardır: BüyUk 
elçi, orta elçi ve mulahatgflzar. 

Afrika Harbi 

Habeşistanda 
Bir İtalyan 

Garnizonu 200 
Ölü, 200 Yaralı 
Bırakarak Çekildi 
Kahire, 10 (A.A.) - 1ngillz oı ta 

şark umumi kararglıhının teb11ğl: 

Llbyada, kayda değer mUhlm bir 
şey yoktur. Sollum'da, İngillz motör 
iti kollannın faal keşif hıı.rekA.tı de· 
vam etmektedir. 
Habeşlstanda, şimal ve cenuptan 

Ambalagl üzerine ilerllyen lmpara.· 
torluk kuwetler1, yeni terakkiler 
kaydetmişler, esirler almıl1)ar ve 
dUşmana kayıplar kaydettirmişler· 

dlr. Şarki Goccam'da Debra • Mar· 
kos'dan ricat eden dUşman garnizo
nundan 200 asker ölmüş, 200 kişi ya 
ralanmıştır. Cenupta bır kaç gün su. 
ren ağır muharebelerden sonra, dUş
man, kuvvetli surette ha.zırlanmış 

mevzllerdeıı atılmıştır. 

* Nalrobi, 10 (A.A.) - ReSlnl tcb· 
liğ: Şımali Habcşistandakl lmpara· 
torluk kuvvetleri, Ambalagt mevzii· 
ne yakl~maktadır. Ambalagl, şl· 

maiden de, Asmaradan gelen kıtalar 
tarafından hUcuma uğramaktadır. 

Harelu\t, mu\'affakıyetıe devam et· 
mektedir. 

Cenupta, İtalyanlar azlmkA one 
bfr surette mukavemet etmlı;ılerdir. 
Kıtalarımız, yağı-nurların fevka)Ade 
lzaema rağmen, bir kaç gUn stıren 

ağır çarpışmalardan sonra, düşmanı 
mevzilerinden atmağa mufavvak ol· 
muşlardır. İçlerinden bir tanesi 13 
kilometre derinliğinde olan bu mev 
zller, bir kaç zamandanberl hazırlan 
mıt bulunuyordu ve dağlık araziden 
tamamUe istifade edilmiş olduğun· 

dan. bunlara hücum, çok büyük bır 
hareket olmuştur. 1936 da, İtalyan· 
lıır, bu mevzilerden bir tanesinde, 
Habeşliler tarafından aylarC'~ durdu 
ruımuştu. Bu mıntakalardaki ileri 
kıtalarımız, şimdi. Negelll'ntn 70 ki
lometre kadar şimalinde Adola'ya ve 
Yanllo'nun 70 kilometre kadar şl· 

mallnd~ Algag'a yakıa.,mak tadır. 

Amerikadan Açılen Yollar 

meY~~JCTye~~la9lıi~t 
deniz mıntakası.na yeni .bir denız 
hattının açıldığını bugün bildir
mi~tir. Ayrıca Çine de bir hat a
çılmıştır. Her iki hatta da Ame· 
rikan limanlarında kayıtlı vapur
lar işliyecektll-. 

ispanyada 
(Baı}ı 1 incide) * 

Bu yeni tayinler, General Franko· 
nun en mUhlm yerlerde kendine sa· 
dık adamlar bulunduracağını gös
termektedir. 

2 - Falanj Partisi. gazetelerini 
Dahiliye nezaretlpln sansUründen is
tisna eden emrin iptal edilmesi de 
bu tayinlerle allkadar görllnmekte· 
dlr. Bu lstısnaiyet kararı, General 
Jo"'rankonun sadık bir dostu olan Ca· 
larza'mn DahOiye Nezaretine getl· 
rllditl gUnlere takaddüm etmişti. 

Şimdi, cuma günU verilen emirden 
sonra bütün 1spanyol gazeteleri ye
niden Bahriye Nezareti tara.tından 

kontrol edilecektir. Son gllnlerde Al. 
man basın servisinin açılış resmi mU 
nasebetıle İspanyol Hariciye Nazırı 
B. Sunner'ln harp başladıktan sonra 
İspanyol gazetelerine dlrektıOer ve
rlldiğlni söylediği hatırlardadır. 

<DUn gece, geç vakit B. Menez 
de Sando\•al'ln de İspanya Hariciye 
Nezareti hususi kalem müdürlUğtlne 
tayin edildiği öğrenilmiştir. Bu mev
ki, Hariciye Nezaretinin en mUhlm 
makamıdır. 

<Evvelce Klpuzcoa'da sivil vali o
lan Albay Caba'llero da Emniyet u
mum müdUrlllğUne tayin edilmiştir. 
Bu suretle bUtUn İspanyol polis t* 
kUatı A~bay Caballero'nun muraka· 
besi altına girmi.\I bulunmaktadır. 

Ayni umum mUdilrlUkte mUhlm bir 
vazifesi bulunan Manuel Zaragoza, 
Emniyet umum müdUrlUğU kA.Upli· 
ğine tayin edilmiştir. 

cBµ kararın Berlinde hayretle kar 
şl!andığı Londradan bildirilmekte
dir.> 

(Radyo Gazetaıl) 

lapanyol ltçi Tetkilitı Reisi 
Madrıd, 10 (A.A.) - Dr. Ley'in 

misafiri olarak bir kaç gün Alman
yada kalmış olan İspanyol İşçi teş· 
kllatı reisi Salvador Merlno İspan
yaya hareket etmiştir. 

lapanyada Şiddetli Bir Fartma 
Madrld, 10 (A.A.) - Stefani A· 

jansından: 

Oviedo'dan bildlrldiğine göre, bu 
eyalette şiddetli bir fırtına hUküm 
ırtırmektedlr. 

Salnt • Estıban de Pravla'da tuğ
yan neticesınde bazı evler harap oJ. 
muştur. :MllnakalA.t kesilmiştir. Ölen 
ve yaralananlar olup olmadığı hentla 
anlaşılamamıştır. 

Nisan Ayında 
lngiliz Vapur 

Zayiatı 
Londra, 1 O (A.A.) - Dün 

akşam aşağıdaki resmi beyanatta 
bulunuLmuştur: 

Alman ve diğer bazı memba· 
!ardan yapılan beyanat münase· 
betile Jngiliz İstih'barat Nezareti 
nisan 1941 ayı içinde düımlan 
faaliyeti neticesinde İllı'8'ilizlerin 
verdiği ticaret vapurları zayiatını 
§Öylece bildirir: 

ingiliz zayiatı cem'an 293,089 
tonilatoluk 60 vapur, 

Müttefiklerin zayjatı cem ·an 
189,4 7 3 tonilatoluk 43 vapur, 

Bitaraflann zayiatı cem· an 
5 5 62 tonilatoluk 3 vapur ki cem. 
an 488, l 24 tonilatoluk 106 va· 
pur. 

Sırbistan da 
Bulgarlar Katliam 

Yapmış 
Kudüs, 1 O (A.A.) - Reuter: 

Ortaşarkta bulunan salahiyctıtar 
Yugoslav mahfillerine gelen ha· 
berlere göre cenubi Sırbiıtanda 
bulunan Bulgar makamları yeni 
rejime karşı muhalefet göSterdik. 
!erini bahane ederek belediye re. 

Uzak Şarkta 

Japonlar 
Yuankuyu Zapt 

Ettiler, Tayyareleri 
Çunkin'i Bombar· 

dıman Etti 
islerini, papazları. muallimleri ve 1 Tokyo. 10 (A.A.) - Şımali Çınde 
'air seıo.':ıes't meslek erbabını kat· bir Japoıı membaından gönderilen 
liam ctti,-mişlerdir. Bundan baş· telgrafa göıe 2'1 saat süren bır mu
ka Yugoslavyanın orta ve yükşek harebedeıı sonra Japon kıtıılıı.rı san 
mekteplerinde O'kuyan 75,000 nehrin şimal sahıllnde Yuanku şeh· 
er.kek ve 1'ız tale:be tevkif edile- rint şaptetımlşlerdir. Y~anku 9im&l· 
ırek Macaristan yolile Almanya· de bulunan Çın ordusuna gönderilen 
ya oe\ kedilmişlerdir. malzeme için mühım bır nakliyat 

merkezıdır. 

İngiliz Donanması 
in ·ı· 1 · R tb ile Düşman 

gı iZ er U ayı Tayyareleri Arasmda 

Çunklng. 10 (A.A.) - üş dalga 
halinde gelen 81 Japon tayyaresi, 
dün Çunkiııg'ln garp civarıııı şiddet
le bombardıman etmiştir. Bir kaç 
bomba, lngıliz büyük elçisinin ika• 
metgA.hr clvanna dUşmU., ve civar. 
da. bir yangına sebebiyet vennı,.tir. 
Yabancı ziyaretçilerin inmiş oldufu 
bir e\de de hasar vukua gelmiştır. 

1t:.ga1 Etti Londra, 10 (A.A.) - Amırallik 
"il dııtresinın tebliği: 

(B&9ı 1 lDdde) /§İ' 
muhtelif Irak kabileleri şeflerini 
kabul etmiştir. 

lnıiliz Tebliği 
Kahire, 10 (A.A.) - lnglllz orta 

şark umumi kararglıhının tebliği: 
Irakta, Habbaniye ve Hasra mm· 

takalarmda vaziyet sakin kalmakta 
berdevamdıı·. Habbaniyedcıı, impa
ratorluk kuvvetleri, Ramaddi ve Tal 
laja'ya çekilmiş olan Iraklı ıtsı unsur 
larla teması muhafaza etmektedir. 

Irak Tebliği 
Be)TUt, 10 (A..A.) - Irak tebliği: 
Ha\•a bombardımanları, Habbanı

yeyl muhasara eden Irak kıtalıırını, 
daha iyi mevzilere çckılmeğe mec· 
bur etmiştir. 7 Mayısta, Habbanlye 
civarında şiddetli muharebeler ol· 
muf, dUşmana büyük kayıplar ver· 
dirilmiştir. Irak topçusu, lnglllz 
mevzilerini muvaffakıyetle bombnr
dımnn etmiştir. Irak ka;rıpları da 
mühimdir. 

Irak ha \'a. kuvvetlen, lngilit mU· 
himmat dcpolurıın muva(fakıyeUe 

bombardıman etnıişUr. Bir İngiliz 
tayyaresi kııç-mağa \'e diğer bir 
tayyare KerkUkte yere inmlye mec
bur edilmifJtlr. Bütün Irak tııyyare
lerl üslerine dönmUştUr. 

6 Mayısta lnglllz ha\'a kuv\'etleri. 
V&fa~ as.kerı tayyare meydanı ile 
f~r bola,....._.., .. .. Ur. 
Huar mWUm delildir. Bir düşman 
nakliye tayyaı esi K . • 30 istasyon
da zaptedılmlştlr. Bu tayyarede bu· 
lunan bir yüzbaşı, bir teğmen, Uç er. 
baş ve 11 er esir alınmıştır. 

Bır lngılız !bombardıman tayyare
si, bağdat ile Maşlabida arasında 

yere lnmlye mecbur edllıniştır. Bu 
tayyarenin dört kişilik mürettebatı 
esir alınmıştır. 

Berlin İhtiyatk Davranıyor 
Berııe, 10 tA.A.) - Oti Ajansı bil· 

diriyor: 
Alman hhkcımet merkezindeki bl· 

taraf mUşahitlere nazaran Bcrlln, 1. 
rak hAdlselerlne karşı ihtiyatlı bir 
hattı hareket takip etmektedır. 
Natıonal Zeltung'un Berlin muha

birine nazaran Alman Hariciye Ne· 
zarcti, Alman • Irak siyasi münase· 
betlerinin tekrar tesisi meselesinde 
henUz vaziyet almamıştır. Maamafih 
Irak'ın bu yolda teşebbüste bulun
duğu Alman Hariciye Nezaretince 
inkar edilmemektedir. Hafta sonun
dan evvel bu babtn. bir kıırar ve
rilmesi beklenmektedir. 
Sovyet Radyosu Takbih Etti 
.-sovyet radyosu, Irak hldiselerln· 

den bahsederken Raşid Ali Ceyllınl· 
nin hareketini <haince> kellmeslle 
tavsif ettikten sonra, Umlt ettiği yar 
dımı ~ulamadığını ve bu hareketin 
Hind MUslUmanları tarafından tak· 
bih edildığlni söylemiştir.> 

(Radyo Gazeteel) 

B. Rooeevelt l)'ilefiyor 
Vatingtıon, 10 (AA) - Ha. 

fif bir mide rahatsızlığından muz. 
tarip ibuluna.n B. Rooeevclıt'in ha. 
rarcti yeniden hemen hemıen nor. 
mal bir hal almıştır. Fakat doktor 
hafta aonuna kadar hadisatı sü· 
"kUrıetle ıta4Up etmesini keın<iiaine 
taveiye etmittir. 

·<~---

Bincuicle İki Gemi Parçalandı 
Londra, 1 O (A.A) - Ami· 

ralhk daireUnin tebliği: 
Pertembe sabahı ilk aaatlerde, 

derıiz kuvvetler.imiz, BU.azi li· 
manına bir hücum ~tlan:br. 
Limanda demirli diifman ıgemile. 
rine isabetler kaydedildiği müşa
hede olunmuftur. İki düşman ia· 
tc gemisi limana yaklaşırken ya
kalanmış ve tahrjp edilmiştir. 
Bunlar-dan bir ta/lesi üç bin toni· 
latoluktu ve tmühlmımat taşıyan 
diğeri bet ila alltı bin tonilato 
hacminde idi. Bu gemiler, parça 
parça edilrnift.İır. 

Hull • Menziea Göriitmeleri 
Nevyork, 10 (A.A.) - Avustralya 

Başvekili Merıztea, dlln Hariciye Na
zırı Hull ile uzun mUddet görüşmilf 
tUr 

Garbi Akdenlzdeki harekat esna· 
sında, Alman ve İtalyan tayyare
leri deniz kU\'Vetlerimlze karşı biri· 
birini takip eden hücumlar yapmış
lardır. Bu hücumları 8 mayıs per· 
şembe gUnU öğleden sonra ve ak· 
şam dc\'am etmiştir. Gemilerimizden 
hiçbiri.Sine hıı;bir hasar olmamıştır. 
Her hUcum yapıldıkça, dilşman tay
yareleri, deniz avcılarımız tarafın· 
dan yakalanmış ve hücum bu suret· 
le kırılarak avcılarımız ve filonun 
havn da!! bataryaları tarafından ge. 
ri pl\skllrtU!müştur. 
Düşmana aşağıdaki zayiat verdi· 

rilmiştır: 

Hava dnfi bataryaları tarafından 
3 torpil tayyaresi ve bir S. 79 tay· 
yaresl tahrip edılmlş ve iki torpil 
tayyaı esi ciddi hasara uğratılmıştır. 
Deniz ııvcılan, bır Yunkers • 87, bir 
Messerschınitt • 100 ve bır Cr, 42 
tayyaresini hasara uğratmışlardır. 

Bundan başlrn, diğer clUşman tayya
ı eleı ıne de hasar yapılmıştır. 

----u-

General Wavell B. Roosevelt'in 
Oğlunu Kabul Etti 

I.ondrn. 10 (A.A.) Kahtreden 
blldlrlldığtne göre yüzbaşı James 
Roosevelt, dUn orta şark lngilız kuv 
vetleı i başkumandanı General Vavel 
tarafından kabul edllmlştır. Yüzbaşı 
Jam.ıı ~eveı&.. babumdan s•Urdf· 
ği blr mektubu Kral Faruka vere· 
ccktlr. 

Amerika Franaaya Buğday 
Verecek 

Vaşington, 10 - Fransanın A· 
merika bUyUlc elçisi Haye, işgal al· 
tında bulunmıyan Fransa. için Ame· 
rikadan her ay 2 vapur dolusu buğ· 
day almak için Fransaya. ruh8atiye 
verilmiş olduğunu bildirmiştir. 

Belçika Hariciye Nazırının Nutku 

Londra, 1 O (AA) - Belçi· 
:ka Hariciye Nazırı B. Spaak, rad
yo ile Londradan bir nutuk eöy
lemiJ ve ezcümle demiştir ki: 

c:- Hitler'in yeni nizamında, 
Belçika, ancak bir cair devlet o· 
lacaktır. Fakat Jngiliz zaferinden 
sonra, hürriyete ve milli şerefe 
dayanan yeni bir nizam kurula
caktır.> 

Kraliçe Willıelmina'nın nutku 

Londra, 1 O (AA.) - Holan. 
da Kraliçesi Wilhelmin..!ı._ 'bu ak
şam radyoda söylediği iki nutuk. 
ta nihai zafere itimadını bildir
ımiı ve lngiliz dili kullanan mil
letlere yardımına geldiklerinden 
dolayı te§e'k.kür etnıiştir. 

Portekiz Adalan Tahkim Edildi 

Lizbon, 1 O (A.A.) - Atlan
tik muhaTebcsi münasebetile na. 
zarlar Portekiz üzerine çevril
miŞtir. Her ınckadar Portekiz hü. 
.kumeti, beynelmilel vaziyetin jn
kişafı dola~ıaile lüzumundan faz. 
la endi§e göstermiyorsa da Ame
r~kan hududarmm müdafaası ba. 
ikınunclan normal tedbirler alın· 
maktadır. 

Maamefih, Portek.ize ait ada3a. 
nn tahkim edildiğıni ve Porte· 
ık.izin hüküm~anlık haklarının te
ıyidini bildiren ıperşeımbe g.Ynkü 
tebliğde Portekiz hükUıneti Ame. 
ika ayan meclisince bu adalu 
hakikında yapılan telmihleri ilk 
defa olarak Portekiz halkına bil· 
dirmi~ir, 

ltalya Krab Tayyare be 
Tirana'ya Gitti 

Tirana, 1 O (A.A) - Kral 
Üçüncü V:iotor • f.manuel, bugiin 
öğleden eonra t~yyare ile Tira
na' ya gelmit ve .tayyare meyda
nında Kont Ciano, General Ca· 
vallero, umumi vali Jacomoni ve 
Arnavutluk B&4}Vckili tanhn<lan 
karşılannmptır. 

Öğleden sonra, 54 Japon tayyaresi, 
Çunktng Cl\'armdan Şengtuya giden 
otomobil yolu boyunca büyük mesa
felere yangın bombaları atmıytır. 

YUz kadar dUkkAn yıkılmıştlt'. 

Billıhare UçllncU bir hUeum daha 
olmuştur. 

Japon tayyareleri, hava dafi batar 
taryalarının şiddetli ateşi ile karşt
lanmıştır, fakat Japon tayyarelerın
den herhangi blrlnın dUşUrUlmUş ol· 
duğu bıldlrilmemektedir. 

----o.---- c 
Amerikada Mah.ul Mükemmel, 
Vaşington, 10 (A.A.) - Amerıka 

Zıraat Nezareti bu sene mııhsulllnün 
mükemmel olacağını tahmin etmek
tedir. Bu tahminlere göre, bu sene 
mahsulU 653,105,000 kile olacaktır. 

Geçen sene mahsulU 589,151,000 ka. 
le, 1930 ile 1939 seneleri arasmdaJu . 
senevi vasati mahsul ise 569,U7,000 
kile idi. 

Amerika Harp Malzemeai 
Gönderiyor 

Londra, 10 (A.A.) - Şileplerden 

mürekkep bir filonun Kızıl denize 
harp malzemesi nakletm~k üzere A· 
merlka limanlarında toplandıklaıı 

Vaşingtondan bıldirllmektedir. Ha
riciye ve Bahriye J::J eza.retlerı t»u 
\'apurların hlmayesıne alt meselete
ri tetkik etınel<tedir. 

Amerikada Tevkif Edilen 
Mihverciler 

Nevyork, 10 (A.A.) - İkamet tea 
kerelerinde yazılı ikamet mUddetle
rinl geçırmlf olmak suçu ile bir çok 
İtalyanların tevkif edıldl~leri, diğer 
bir çoklarnun da üzerler-inde araftır 
malar yapıldığı öğrenilmiştir. Çar
şamba günü 160 Alman denizci.si tev 
klf edilmiftir. 

Alman • Framaz Münasebetleri ı 

Beri in, 1 O (A.A ) - - Y e.rı 
resmi bir memıbadan bildirfüyor: 

Berlinin resmi ve gayriresmi 
mahfilleri, Alman • F ranaız mü· 
nasebederinin müstakbel inkişa· 
f,le alakadar bf'yanatlar hakkın
da çok ihtiyatkar gözükmekte 
berdeYamclır. Siyasi mahfillerin 
fikrine -göre, bu n'ıeıc!eve son za
manl~r<la hiç bir yeni unsur ild.ve 
·ılunmamı§tır. 

Alman Hariciye Nezareti, yaL 
nız, Alman • Fransız minakerelf'. 
ri münaeebet.We Almanyamn gay
rime§iut F ransadan kttaat ıeçir· 
mek hakkını istedijini iddia eden 
ya~ancı haberler hakkında vazı· 
!Yet almııtır. Bu yabancı h•er· 
ıerin, sırf bunları neıredenlerin 
anlatılmaz zlrnjyetini gö.terdiii 
lbildirilmi§tir. ------
Japonyanm Puifikteki Nüfam· 
nun Birinci Saflaau Taınamı....., 
Çung • Klng, 10 (A.A.) - Çinin rea
mı gazetesi olan Central Daily Neva 
tllyor ki: 

Japonya ile Hindi Çini anaınla 
bir ticaret muahedesinin, Fraıwa U• 
Slam arasında da bir anllLflll&lım im 
za edilmesi, Japonyanın cenubi Pa
sifikte nutuaunun birinci sathumı 
tamamlamJ9Ur. 

İngiltere, Amerika, Çin, Avuatralo 
ya ve f&l'kl Holanda Hindistanı bin. 
biMe benzer menfaa.tıarla ayni c.,_ 
hede bulunuyorlar. Bu dcvleUertıı 

yeni bw Japon hareketine karl}ı ko1 
mak üzere müşterek plA.nlar bulr· 
lamaları lı\zımdır. 

Alman Notaaında Ne VU'1111f? 
Vaşington, 10 (A.A.) - tUmida 

değer haberlere nazaran, Alman Jatı• 
kQmetl yabancı vapurların mlıad~ 
resi hakkında Amerikaya verditl no. 
tada ilk defa olarak Am .. lkanm ln
glltereye yaptığı yardımı bahla mev. 
.zuu etmiştir. Zan.nedlldltln• göre, 
A1manya, Roosevelt.'in yablincı Ya• 
purlann mtıaader•l için baklı bır 

sebep olarak fevkalAde bir vuiye! 
ileri ıUremlyecettni çUnkU lngUter• 
ye Amerlka.n vapurları Verilnıeai ya.. 
zündendlr ki, Amerikan vaparlan\ 
miktarının azaldığını iddia etmekte
dir. 
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Bayan Nimet Müsabaka Cevabrnı 
Nasıl Hazırladığını lnlatıyer 
Kendi Görüşünü Kafi Görmeyerek 

Herkesten Rey Toplamış 

2 

Say Meftun Durmuş 
l! ya~mda. t, ı;i.H: .-,ahibl değll. Bankada on bin U

rası 'ar. Deb~etll .;-apkın. İkl defa evlenip ayrılmı,. 

Kendf rı,·a~etioe 'ore, ~imdi artık nıaccradan elini, 
ayağını ·tek.mi'} 

Bay Fikret Kazak 
Si )"&!,ıudıwtır. TUrkı:;eclrn ba.'ka üç 1iaan bilir. Ban

kada ..,ıtır. Ayda 150 lira kazanır. Evlendlfl zaman 
blrakmak iizere bl• metre.! vardır. Kıımar meraklı· 
aıd&:r lia.ıAk bir erkektir. 

7 
• 

Bay Bahri Dalar 
2S ya.,ında. Deniz; te.ymenldlr. Euner, ya.laşıklr, Ira. 

dft;f kuv,,.etll, aile hayahnda gayet kıskanç. bir genç· 

tir. \'ekarlı bir aileye mensuptur. lstlkba1lnl mcsle

ğiue ve kura<..'1lğl yuva,ya bağlamak emelindedir. 

28 

Bayan Melike Sözveren 
26 .la.~ında. Telefon muhabere memurer;ldtr. Fevka.

l:ide zt-kl, fıkırdak blr kızdır. Gönill eğlencelerine ba
yılır. Ayda 70 lira alır ve bu parayı tamamlle süo;ü
ne sarff'ller. İki kere nişanlanmı,, fakat e\"ICnme
ınl'jtir. Anne!-.l babası "·ardır. 

2 

Bayan Lamia Çevikel 
2'1 ya,ında. Bankada daktllodıır. Güzeldir. Fransız

ca, ingUlzce bilir. İki defa nlşanlanmı,, fakat an1a
ş11ımadığı için e\"lenmenü~tir. llırc;ın, ,.e tltiz, fakat 
ağır ba~h bir kızdır. 

13 

Bayan Ayten Çicsek 
19 yaşındadır. Kumral güzelidir. Eski bir mebusun 

kızıdır. Orta mektepten tıktıkta.n sonra Fransız mek 
tf'blnde okumuljtur. Piyano ~almasrnr, dans etmesini 
bilir. Roman okumıya, film ~eyretmlye ba.yıllr. ts
tlkball itin alleo;l tarafından bankaya para. yatınl
nııljtır. 

Jandarmaya Tokat Atan Kadın 
1 Ay 22 Güne Mahkum Oldu 

6v-vol.ki gün İstanbul Tevkif
banes-inde Jbjr vak'a olmus ve 
Faz.ilet Akse\ adında bir kadın 
Erkuı<ban Ertürk adında nöbet 
bekleyen hır jandarmayı tokatlı
Y""ak hakarette bulunmu tur. 

Vak'a mahallinde derh.-1 zahtt 
tutularak "Suçlu ıkadın Adliyeye 
verilmiştir. 

Muha1keme esn&sında .tokah yi. 

Bu ik..dın ıgeçmek istedi, halbuki 
herkeııle •birlikte ginnesi lazımdı. 
Bıra kınadım·, o da ıyüzüme b[r şa. 
mar vurarak lhaka:ret etb, demiş
ti<. 

Ma.frkeme diğer şahitleri de 
ditlilcd'ik-teri sonra kararını ver.
miş ve .suÇlu kadını ıbir ay yirmi 

iki gün hapse ve 30 lira ·ta2'minat 

yen jandatıma: 
- Ben nöbet 

vermeğe mahkUm elm·iştir. Fazi
bekliyordum. let •te"Vkif edilmi~tir. 

Tütün Enstitüsünün Demir 
ve Tellerini Çalan Hırsız 

Yakalandı 
Karıa:da Çayır.lar ane\-1kiınde 

Hamlacı.ha~ı ~chmet oğluna ait 
bostanla 1 "ütün Enııtitüsüniin et· 
rafla-rında •bulunan demir telleri 
geceleri ı;öküp ça.lan ve ısatan 
Pendikli Eşref admodaki 'hırsız, 
çalcloığı tel ve demirlerle trene bi. 
nerken Kartal jandarma karakol 
komq,tan rnıua'V.inj .Behçet Kay
narca tarafından yakalanmıştır. 

Şekerciler Yerli Boya 
Kullanmak İstiyorlar 

.Şekerciler cemiyeti J.stanbul 
Belediyesine müracaatla hariçten 
boya .gelmeme9i dolayı ile şeker 
imalind'C yerli boya kullanmaları 
için müsaa-dc istemişlerdir. 

Beledıye Sıhhat müdürlüğü 
:sıhhi bir mahzur olup olmadığı 
,noktasında bir tetkik yaptıktan 
sonra 1bu müracaata mü9bet ve
ya menfi .bir cevap verilecektir. 

-o----

Halics Vapurları ile Deniz 
Yoll.,rı Arasında Aktarma 

Biletleri 
Halis vapurlan ve Denizyolları 

seva·hiLl mütecavire vapuıilan a· 
rasında aktarma bHetlerj ihdaısı 
için uzun zamandanberi tetkikler 
yapılmakta idi. Tetkikler müsbet 
bir netice verım.iş ve hazırlıklara. 
da başlanmıştır. 

Al<tarma biletleri pek yakında 
satışa çıkarılacaktır. 

Kartalda Hırsızlık Yakası 
Kartalda Harmanlık mahalle

ıindc Bayan Cemilenin evinden 
elli parçadan fa'Zla kıymetli eşya . 
sını çalıp kaçan sabıkalı hırsız
lardan Ta.,köprülü Mustafa da 
Kartal jandarma karakol k-omuta 
nı muavini Behçet Kayn~rca ta
rafından yakalanmaş ve bu hırsı
za yataklık ettiği anlaşılan eskici 
Muhlisin evinden ça·lınan bütün 
eşyalar bulunup çıkarılmıştır. 

l Ullii&CA Üsküdar • Beykoz Yolu 
Geni§letiliyor 

Üsküdar _ Beykoz şosesının 

' genişleti)metJi içın .i~t.mliklere l-+-+--1.. 
başıa.nmtştır. Bu meyanda Paşa- t l-+-+--1" 
limanında 69 / 80, iskele cadde- l 
ainde 30/ 3, Vaniköyünde 3, t-+-+-t-,hof"".,_-
Beylerbeyinde 45 numaralı evler -pMll--+.4-ı-~-ı--ı 
.istimlak edilmi.ştır. 

-0-

Bir Hırsız Dün Tevkif Edildi 
1 

r 
Bundan bir müddet evvel Sir- ' 

kecıaeKi otellere bir htrSız da
da~mış ve Biga oteli ile d4ier 
bazı ote!Jeruen, ·battaniye, catCet ''------..ı.....L. 
gi:bi eşyaları çalarak kaçmıştJr. Soldan <.ıağa: 1 - Son günlerde 
bu hırsız <b .. r tK.aç glln evvel ya- şiddetle bombardıman edilen bir 'e
ka.lanmıt ve 1-\d.iyeye teslim hir. 2 - Eski Türk unvanı:. 3 - Af
edıı..miştır. rikada b r memleket. 4. - Cesur; 

Uün ~uitanahmet birinci sulh Beyazlaşma. 5 ~ Eski bir mabut; 
ceza mahJ{emesinde sorgusu ya- Yaş. 6 - Bir nevi kum: Bir iskambil 
pııan Mustafa sl,\çunu itıraf et- ı kılğ"ıdı. 7 · t~reti; Bir hayvan; Bir 
mış.ti.r. nota.. 8 - Gelecek zaman; Bir eğ-

rvıahkeme suçun ehemmiyetine lence yeri. 9 -- Ekmekten iki hart; 
göre Mustafanın tevkıtine karar Sahne. 10 - Beraber; Hafif bir tat
vermiş ve suçıu muhakeme esna. lr. 11 - Baş göz ianesi. 
sında tevkif edilm1ştir. Yukardan a,a~a: 1 - Çalışkan; 

-0-

Adliyede Tayinler 
J:;tanbul icra memurlarından 

Naim Kunter hikim muavinliği
ne. icra memuTlarından O.sınan 
Oğuz Ankara Cümhuriyet Müd
deiumumi muavinliğine, Bursa 
icra memurlarından Haydar Üs
küdar icra memur~uğuna tayin 
edilrni~lerdir. 

T opkapıdaki Yeşil Saha 
İstanbul Belediyesi T opkapt 

mezarl_ığının bir kısmını yeşil sa
ha haline getirm.eğe ıkarar ver
m~i. Bu sai)aya 1 000 çam, 200 
kavak, 25 O ıhlamur, 1 50 palmzye 
dikilecektir. 

GümÜ§suyu Askeri Has
tanesi Ba§ Tabipliğinden: 

Kirll. 2 · İsale ederek; Nota. 3 -

Bir mobilya: Yama: Uzatma. 4 -
Kendisini zorlamak. 5 - Vakit ıileti. 
İJAve. 6 - Bir renk; Mesat. 7 - A
ğız ve boğazı çalkalama; İki ucu 
kopmuş çapa. 8 - La.hza; İstifham. 
9 - Bir meyva; Bir vJlıiyet. 10 -
J.ılanzum satır. 11 - Dokunmuş şey; 

Mert. 

Dt'NKU BULMACANIN HALLI 

Soldan sağa: ı - Kaplumbağa 

2 - Ama • Riayet 3 Hile - Çin 
t - İyileşmek 5 - Ray • AA • Adi 
6 - Enerji _ !Al 7 - Eti • Rahmi 
8 - Si - Arı 9 - Saha • Heykel 
10 Balkon 1 - Hane • Şimşek. 

Yukandan Aşağıya: ı - Kahire 
- İs 2 - Amiyane • Abla 3 - Malt~ 

yet . Han 4 - El • Risale 5 - Ur .. 

6 - Mi • Şair • Hoş 7 - Basma -
Aleni 8 - Ay 9 - Geçkalmak 10 -
Atl • Daire 11 - Nail - Ilık 

Baya.n Nimet DIDcer matbaa- haber alamadım. Bir gı.in sonra 
mıza dün gelerek hüviyetini ia- do clarımdan biri gelip haber 

nan 27 okuyucwnuzun ıssn 
ve adreslerini &f8ğıda veriyo· Yardnncı Hem.ı;:irelcr Kursunun 

dördüncü devre ted.ı·isatına. 12.5.941 
bat etmiştir .. F otıoğ;rafçunız o sı- vereli. Bunun için ize davet et- ruz. 
rada bulunmadığı için rC91ni alı- tii;inız gün gelemedim.> Mütebaki 100 okuyucunun 
namamıştır. Pll'Zartesi günü gelip 11 Numaralı Bayanın iaim ve adreslerini de yann 
hediyesini almağı ve remı.ini çek_ neıre devam edeceğiz. 
tırmeği vadetmiştir. Vaziyeti Oununcular (Birer Kıravat) 

Bayan Nimete elueriyelin re- Müsabaka meticelerini yazar- 1 - Ankarada Devlet Dcmir-
y ine uygun rey vermek hususun- k ı 1 l b en nwnara ı · aıyanın otuz er. yolla.rı Hasılat dairesi memu-rla-
da bu kadar .1Sabet göstermesinin kekrten birile evlenmek Üzere rey · rından Veli Katlan. 2 - Cibam.-
sırrını sorduk, Dedi ıki: l d " d k Ok 1 1 a ma ıgın.• >:a~ . ı ·. u.:ucu arı- girde Kurnıulu eokak numara 2 

c- Hayatta 1kendi tecrübele- mızdan bır, ikıaı bıze mura~aatla Kumru apartımanı daire 2 Gene .. 
TUn var. İki insanın bi"birine uy- dediler lk.i: cNasıl olur? biz 11 ral feyzi oğlu. 3 _Bostancı Vü. 
ma·~ı için ne gi:bi vasıflarda. ol- numaralı bayan ha·kkında rey kel&. caddesi numara 21 d.e LU.t
mal•rı lazım geleceğini hayat ba. verdik.> .fiye. 4 _ Arnavutköy tramvay 
na öğretti. Sonra ei:lİn resimlerin Mesele ~undan ibarettir: Rey caddesi numara 91 ıde Cemile 
altında verdiğiniz izahattan ziya- tasnifi, her numaralı erkeğe mev- G.ü.ngör. 5 - Çamlıca Kıeıklı Ca ... 
de resim sahiplerinin yilzlerine cut otuz bayandan hangisınin e'k- mi sokak 8 numarada. Zehra 
bakar&k seciyelerini anlamağa' seriyet tarafından uygun ve l&.yık Dincer. 6 - Topyatağında Şakir 
ça~ı.'Jtım. Asıl gaye, ebcriyetin görüldı.iğü esaııu üzerine yapılmış .. kızı Semiha SeTper. 
reyine uyıgun rey vermek olduğu tır. Bu itibarla 1 1 rıumaralı ba... O b 
için kendı kanaatirnle iktifa el· yanın şununla veya bununla ev- n irinciler (Birer ipek 
med.im. Resimleri önüme gelene lenmesi hakkında tektü.k ıey ve· Çorap) 
gö<tererek yey lıopladım ve her- ren ıbulunmal<la beraber erkek
'keoin kanaatini böylece yoklamış lerden herhangi birinin bu bayan. 
oldum. ResUnıler tatlı münaka~- la evlenmesi hak ında ekseriyet 
lan yol açh. Diyebilirim ki nİ· reyi yoktur. 
aa.n ayı i~..inde dünyanın haline 
ait üzüntüleTin hiç olma;ı$8 yarı
sından bu müsaba4'.a &a·yesinde 
kurtu dum. Müsabakayı kazan· 
mağı beklemiyordum. Belki de 
kiıçiı'k brr mükafat alırım diye 

- A(iyon _ Dmar Yeni Yol 
ilkokul öğretmeni BedTiye Ka
layoğlu. 2 - O.manbey Bulgar· 

1f. çarşısı Arapsuyu aokak, A~at a. 
partımanı Topuz Kip. 3 - An-

umuyorı!um. 
Biztrn tarafa muntazam suret· 

te gazete gelmediği için birinci 
mükafattı kazandııimıı gününde 

Dün, müsabakamızda hedi· 'kara Yeniı;e'hir Demi1'tepe Mü
ye kazananlardan birinciden dafaa caddeııi Kumrular eokak 
dokuzuncuya kadar 23 okuyu. numara 1 O Ongan apartunanı 
cumuzun isim ve adreslerile , Meliha Kandemır. 4 - İstanbul 
kazan<lıklan hediyelerin nev· Aksaray cadd.,..; numara 50 Ni
ini bildİrmi§tik. hat Duruman. 5 - Erenköy Su-

Bugün de onuncudan on adiye Şa. kınbakkal numara 366 
ikinciye kadar hediye kaza· Türkan Göksin. 6 - Gelibolu 

pazartesi günü saat ikide başlana
cağından hastanemızde kayıtlı bulu
nan bayanların mezkür günde bulun 
malan rica olunur. 

Tata Ahmet geçidi 6 numarada 
Sabiha Aşar. 7 - lstanhul Ye
şilköy istasyon c.-ddesi 24 numa.. 
rada Kamran Genculu. 

On ikinciler (iyi Cins ikişer 
Mendil) 

1 - Şış\i o.manbey Şairnigar 
eokak Hale apartımanı 4 numa
raad Zerrin l'üren. 2 - Beyoğlu 
Melek sinemaısı ~ef operatörü Ke_ 
mal Arna. 3 - Mütekait deniz 
subayı M. Necati Gözcü. 4 -
Kadıköy Moda caddesi 46 nu
marada Nezihe Arınç. 5 - Ka
dıköy Talimhane Celô.'lmuhtac 80-

kak 6 numarada. Suat Sumer. 
6 - Eyiip, Rami. 35 inci okul 
öğretmeni Mahir Dedeoğlu. 7 -
Mudanya Nokta Mi.ıafirhane su
bayı Faik Ergun. 8 - !-leybeli
ada Gemicikaynağı sokak 1 3 nu
marada Seni.ha inal. 9 - Şeh
zadebaşı İstiklal lisesi karşlSl 
(Serezli eokak) numara 2 7 de 
Tarık Minkori. 1 O - İstanbul er. 
kek lisesi 5 K talebesinden H. 
~alma. 

~PARA 
\ HAYAT T.t.IWfl!lllf° 

· DİREKSİYONUDUR -

T. iŞ BANKASI 
Kllçtik Tasarruf Heuplan 

1941 iKRAMiYE PLA.NI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs. 

1. Ağustos, 3 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık = 2000.-L. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 • =1500.- > 
4 > 500 • =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

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

300 > 20 > =6000.- > 

B 
10 MAı.l'll! 9U 

R 
Kapanı' 

193( 
1935 
1938 

11 • 5. 941 

,. 
> 
> 

> ,. 
> 

A 

Anadolu Demiryolu Tahvili 
1 St"r!ln 
Dolar 
İsviçre Fı'C'. 

Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 

5.22 
129,20 
29.90 

0,995 
12,89 

Demiryolu Mümessil Senet 
T. C. Merkez Bankası l 05 i.ı 
Osmanlı BankasI 27 00 

Yen 
-.-
31,0175 
30,98 

T. tş BankasI (Nama muhar.) 9 ~ 
Şirketi Hayriye 26 

İsveç Kronu 

-·· 'hlıwıı&ı 
1933 Türk borcu I 
1918 İstikrazı dahill 
1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Srvas - Erzurum 
1032 Hazine Tahvilleri 

ı.. K. 
18 70 
21 50 
19 00 
19 05 
19 25 
61 00 

NUKUT 
Tlirk Altınx (Reşat) 
Türk Altını (Hamit) 
Türk Altınx kUçtik (Hamit) 
TUrk Altını kil<;Uk (Azie) 
Kaim beııt birlik 

> > (Hamit) 
> • (Reşat) 

24. ayar altın gramı 
Mecidiye ,. 

ETi BANK'tan 
Keçiburlu'da mevcut 60 kVA-bk, 750 devir)~ 400/231 

voltluk, üç fazlı bir alternatör için kayııla çalııır uygun v• 
talaiben apğıda gösterilen evsafta bir lokomobil, buhar 
makinesi ve yahut Dizel motörü hemen teslim edilmek 

üzere aranmaktadır. 

Takat: (Dizel motörü) 
(Lokomobil veya buhar makinesi) 
Ademi intizam derecesi asgari 

80-90 beygir 
100-110 • 

1/180 

Makineler, volan, adedi devir ni.zımı, kasnak ve icap 
eden bütün armatür; alat _ edevat ve avadanlıkla birlikte 

olmalan lazımdır. 

Makineler, yeni ve yahut az kullanılmış olabilir. Buhar 
makinelerinin kondanıörlü olmalan prltır. 

Tekliflerin, «Etibank, Umum Müdürlüğü, Ankara» ad• 

resine gönderilmesi rjca olunur. 

Devlet Demiryollan lliıılan 
~-

Muhammen bedelt (2700 )lira olan muhtelit ebatta 150 metro "'1' 
rabbaı bezli lAstik IeV'ha taahhüdünü ifa edemtyen müteahhit natll d> 
hesabına 23.5.941 cuma gün\l saat (10,30) on buçukta Haydarpa.f' tJll 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuıile "' 
alınacaktır. 

t ıe
Bu işe girmek istiyenlerin (202) !iı'a. (&0) kuruşluk muvakk• 

minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü ss.atuı' 
kadar komisyona mtiracaaUarı lılzmtdır. (3497) 

~~~~~~~~~~~~~~~--__./ 
E .. lak ve Eytam Bankasından : 

EMas No. Yerl 
.,,., 

Kcymetı Clruıl M.,,alıaın 'Ien11 J 
33575.- Arsa 1313 M2 33~1 1451 Beyoğ1u, BUyOk Pangaltı Şe· 

hit Muhtar mah. AbdWhak 
HA.mit Sok. No. eski 3, yenl 4 

1458 Beyoğ'lu, BüyUk Pangaıtı şe. 29960.- Arsa 
hit Muhtar Mah. AbdWhak 

856 M2 2996·.; 

HAmlt Sok. No. eski 3, yeni 9 
1458 Beyoğlu, B\lyUk Pangaltı Şe· 33215.- Ar'Sa 

hit Muhtar mah. AbdWhak 

33zı1 919 MZ 

1460 

14.62 

Hamit Sok. No. eski 3, yeni ıı 
Beyoğlu, BUyUk Pangaltı Şe
hit Muhtar Mah. Abc!Ulhak 
HAmit Sok. No. eski 3, yeni 13 
Beyoğlu BtıyUk Pangaltı Şe· 

hit Muhtar Mah. AbdWhak 

37205.- Ara& 1063 M2 31Zo
11 

•6o0-.... 46000.- Arsa 1150 M2 ~ 

Hamit Sok. No. eski 31 yeni 15 ~ 

1475 Beyoğlu, Şehit Muhtar Mah. 26870.- Arsa 829 M2 268
7
· 

Taksim Caddesi No. eski 3, (Halen iki dük.k&Dl 
ada 406, Pafta 11, Par.sel 21 olan arsa) ,ıı 

Yukarıda izahatı yazılı gayrimenkuller, peşin para ile ve ıca.~ıJ' 
zart usuliyle şubemiz satış komisyonu huzurunda satılacak veı t~ 
edilen en yüksek bedel Ankara merkez komitesinin tasvibine 
dilecektir. 

İhale 29/5/941 perfembe günU saat on dörttedlr. Jı'' 

!steklHel'in şubemiz EmlA.k servisine mUracaatla bir lir& lflıl t? 
bilinde alacakları şartname hUkltmlerine muvafık teklit mektUP

13 tiıa' 
bildirilen gün ve saatte şubemiz satı~ komisyonun& 'V'eya iha~e .98• ıt• 
yetişmek tızere iadeli taahhtltl\l olarak poetaya vermeleri lazımd 

N<Yr: 

üzerine ihale yapılan kimse bankamn ihzar ettiği (lekilde ~~t~ 
den tasdikli bir taahhUtname verecektir. (873-3'5 

/ 

İDARnİNİ aiıııı Is ııANKAsıııo~ 
iı<:"'l•'!fİYe:Li .He:Sıı.P Ayl> 

inhisarlar Umum Müdürlüğü~ 
t•4· 

ı-

4-
5-

Mevcut ş,artnamesi mucibince 1 adet gramoronlU 
" açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 68.J" 

Muhammen bedeli «.775> lira. muvakkat teminatı ' 

liradır. to 1"' 
Ekıııiltıne 16/5/9H cuma günü saat 14,30 da Kab>t,.Ş Y'r' 
vaznn ve mübayaat şubesindeki alım komisyonund& 
1 a.ca.k tır. 
Şartname sözü geçen şubeden parasız ahna:biJlr. t1 1 
İsteklilerin cksilbne için tayin olunan gün ''e ~att",,_tl,ıi 

ıruvenıne parasiylc birlikte 111czkfır komisyona nıür•~56ıı1> 

Sahlbt ve N9'1'1y&t MUdQrü: AHMET EMiN Y~ 
Bıım!dığI Yer; VATAN MATBAABl 


