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Geçti lst B ledi A. merika tuhaf bir rne@le 

• Amerika 

Kısmet ve T af ihle Sava ta Gafip 
Çıkıncıya Kadar Mütad t 

Telif ve tercüme hakkı tamarnile m hfuzdur 

-27- -. 
- Evet, dtı<Jlın. Ata binmek <'n racak kıKlar kuvvet ve flzitn var mıy. 

{ ;ok sovdığlm bır şcydır. Fııltat Ser- dı? 
lınde buna vaıdt bulacnğmu pek - Belki, diyordum. Her halde uğ-
u.ruıetmiyorum. rıı..şacağım. Hem son dereceye kadar 

- b~ de Berlıhdeki gtlnlcrlnlzl uğraşacağım. Yalnız bunu hiç kimse 
uzatırsınız. Sızi hemşire zı.ı.delerlnı- blhniyccek. Hatla annem ve ninem 
le tanıştiJ"ayım, hep birlikte gezer- bile ... 
siniz. A~rkçıı .sUy)fyeytm ki bizim kız lştc bunun içindir ki bugUn daha 
lar BerHnde oturmaktan çok mem- yola. çıkmadan anneme ve nineme 
nundtıflar. Fakat Almanlarla bir tür birer me~tup göndchnlştım. 

lst nbulu Terk-\ 
Edenler l 

Beyannanıe Verenle
rin Bir Çoğu Tren 
Yoluyla da Gitmiyor 

Y pılan 
arfedildi 
!Gönüllü Hasta 

Bakıcılar 

İlk Kurs Dün Gümüş
suyu Hastanesinde 
1 edrisata Başladı 

kettir. .1 
Bazan RooseveJt, bazan W~; 

ki, hazan Lindberg ve baı:an 
Hoover konuşur. e· 

Roosevelt harp taraftarı d r 
ğilse bile İngiltere tara«arıd.1 1 

W "U( ıo· demokrasi taraffarıaır. ı 1 ıı· 
· tihabatta Rooseveltin mu~rı el'!, 
dır, fakat partiyi kaybettıkt ı 
sonra Roosevcltin eşi bulunrıı' 
bir yardımcısıdır. .. ,. 

Lindberg Amerikanın duoY 
hrıı· 

dan Jusluındığl bir hava ka ,.r· 

IU dosUult pe;Yda edemiyorlar. cNejat Nazmi daha gelemlyecek. 
Berlln ve Almantar Uzerlndekl mU Ben de oteli değl.ştlrmek mecburiye- Arzulıırile ,ehrimizi terketmek 

nııka.ş:ıya ya~lı lngıliz hanımı da tlııdeyim. Yeni adres'iml size blldlrın istiyen vatan<foŞlardan Anadolu. 
ışUra.k etti. I<".rnnsı:ı: mtrıı.layı daha ceyc kadar bana mektup gönderme- 1 nun muhtelif yerlerine gitmek is
kompartımanda yırmı kl.lfi olsa hep- yin.> demJŞUm. tiycnlerin de trenle sevklerine 
sıni konuşturacak kadıı.r lflkırdıcı On dört on beş yaşlarrndıı fken an başlanmı~tır. Fakat, vapurla gi
bır adamdı. Hele benim mlllıyetım nem bende hoş bulmadığı hastalık decekltrdc olduğu gibi trenle se· 

Gönüllü hastııbakıcı hemşire_ 
ler kursuna -gitmek üzere müra
caat edeıı bayanlarımızın aded
leri her ~un bir kat daha artmak
tadır. 'ı ardımsevenler cemiyeti 
İstanbul şubesinin muhtelif vası
talarla yaptığı tebliğler bilhaşsa 
genç kız ve bayanlar arasında 
büyük ve şevktı bir hareket uyan. 
dırmıştır. Yardımcı hem~ireler 
için açılan kurslardan birincisi 
dün Gümü~suyu hastahanesinde 
tedrisata ba§lamı,.fır. Diser nl\S• 

tahanelerde ôe t>irhirini mütenkıp 
kurslar açılacaktır. 

manıdır, fakat Mihver taraf~ 
Jığı ettiği için yüzüne bak• tıf· 
yan bir beıinci kol mensutiud. i· 
Hoover, eski bir cümhurreı5~ 
dir, fakat sırası düştUkçe Cle;:h~ 
rasiler alerhine ve Mih•er 'e
ne söylediği sömr o kaCla.r tiı· 
rin tesir uyandırmııtır ki liır rk 
lia cümhurr isi değil, :Ne~!0 1-
tielediyesinin itfaiye neferı 0 

ma81na imİtan ytiktur. ef. 

meydana çıktıktan sonra mUnaknşa derecesindeki hassasiyelimı gördUk- yAhat edeceklerden de çoğunun 
lar dıı.tia hararetltırlli. Uralnyın !ık çe: seyahatten sarfı nazar ettıkleri 
rfnce 1914 hıırblnde Tllrklerfn Al-, - Zavallı ha)'alpereıst Reblt1, der- anlaşılmı tır. İz;mite kadar olan 
manlarla beraber oluşu yazık olmuş aı. . i~tasyonlara gideceklerini beyan
tu. Fakat Mustafa Kemal Paşa her Kocamdan ayrılıp tekrar yanınaa name ile jbi)diren 746 vatatidaş-

Amerika tuhaf liir meınlelı f· 
tir, fakat müslJet l:iir meınl~::ff' 
tir. Lcnie ve aleyhte kon~t" 
Jara ra-mcn müslJet bir rnetrı f. 
l<ettir, tnüslJet bir memleket 

0 

• ter' duğüriu Umuriii harp gos tıı· 
mi§tir, liu tlarp da gösterec 

tir. 

şeyi dllzeltecek bUyUk bir aske~aı, dturduğum zamanlarda dlı, Uç kar- fan anca'k kır· altısı Hııycforpa a 
Ftansıtlar şimdıdcn kenaııe~lnl TUrk deşim! Osmanlı devrinin bazı çirkin i tafyonuna ~elmiş ve diğerleri 
lcrle mlltte!ık sayabilırlc.rdi... IUyatıanndan ve dUştıncclcrınden ~ " ı'..+" B · k Belediyemizin yerınde bır 'çalışmasile güzelleştirilen Tak:;im mey

danında 23 Nisan bayramında yapılan merasim Hakem idmanları . 1 
orunme.m 'll.ır. u vazıyet ·artı· 

Saat yedi buçuk <>lmuştu. Kampa- kurtarmak için nasıl yorulmıidan eında Devıet Demiryolları "dares' 
nalar koridorlarda akşam yemeğ'inln utra!Jlığmu farkettlkçe, evin 1çlnde hususi ıtrcni kaldırmak ın~cburi~ 
ilk servtsı başlııdıtını haber verdi. benl tehlikeli bir fhtll!Uci gibi !arze- yetinde kalnııs ve bu kuk altı vn-

JJakeın Komltc..'il Ba'ikunlığınd•11 

:Muvakkat olarak tatil cdilrtı şr 
lan hakem ldmnnlarrna. u . ..,.o.ıı t 
şamba. gününden itibaren BcY • 
Halkevl salonunda. tckro.r ba~ıa 
caktır. 1dmıinlar eskitlen oJdıı~11 F 
bı saat ıs ne 10 ara:sındadır. ~aJC 
s.rkaaaşların bu fdmanlal'a işl ' 
teJ;Jiğ olunur. 

l\Uralay: der, kardeşlcrtmin her hareketinin l.tnndaşı arzu ettikleri istasyonlara 
- Bu trende akşam seJ"'.•lslnl tıırafrmdan idare cd!ldlğlne hlikme-

1 

posta treni He yollaaıı tır. Dün 
;Fran.stz a!hc;ılar hazırlar. Bir kere derdi ve beni onların her h reke- Sapanca, Arifiye ve Adnpazarı-
1daha Fransız yemeği yıyeceğlz. Ya- tinden mesuı tutardı. na tahrik edilmesi mukarrer bu
l rın Bcrllnde art.ık boyle yemek yok- Buglin içinde bulunduğum şu tre- lumın hususi t':'en de ıı ni eebe le 

İstanbul belediyesi bir senelik bostanı - Çiftehavuzlar 7613, 
çalı~ma devresinde şehrin bir çok Re1::lek - lstinye. 35i.000 lira. 
rollarını yapma~a ve tamırme 1 JaBım\öy - Terkoz 5000. Os:..ü
başlananları Ôa ikmale ırn.uvaffıık dar • Paşabahçe katranlaııması 

Büyükadada Belediye 
Za6ıtası ~ontrolörleri 

ölmu tur. 8047 yekun 461.632 Ura. 
Şet1rin güzelle tirıJmesi husu- Topkapı _ .\1altepe - l lalkalı 

l
tur. Alman yemekleri iyi değildir. nl, beni hayalden hakikate ulaştıran kaldırıl a 1Y1 Pt m mış ,.e yo cu ar mu at 

IAhU ederseniz UçüniUz de bir ma- brUi.r U'.köpr'Umdglibl ı&'kordUyobrdumkt. ;:u kk5p- posta trcnile mahallerine yollan· 

sunCla planlı bit şekilae ki bu ça- 269,20, 1-liiriyeti E.bediyc • Ka
lr!!ma hakikaten müsl>d ve takdi- ğıthanc !Vlakadem şoH· 3401 3, 
Te ııavandır. Aynzağn • ~ı'iğrthnne • Al bey 

Büyükadada !:ieledi:ye ztı'bıta
~mın yaptığı konlrol esn&sında, 
Balıkçıl caadesi 7 4 numaraaa 
Yani Yaiamald'ttin fırınında 32 
ftaneala ve 4() ekmesin tartıları 
eksik bulunatıfjundnn ve ylne 
Kümsaİ cadde inde 44 numaratla 
ı lalil ikizin fırınında 50 ekmesin 
tartıları ek$'k olôufun8an her 1ki 
fırınöaki ek!ık ~me'kler müsade. 
re e8ilmiş ve fırın sahipleri hak
krn8a ta!dbata lla 1anmıstır. 

sada yemek yiyelim? Diyerek ayn11-a n n ıfı ar n. a ıra ıbrrn ıs-b 1 mıŞtır. 
ıcahctı. :tngfllz madam da başlle tas- mı Nejnı. Nazmllerllc, Nerminlcrlle, 

Bu' sene jçinde yapılan yollıır köy 1 1 S.000 yt-kCın olarak 
ve sarfcdilen para "u8ur: 175,933 lira sa:rfedilrrılştir. Hariciyede Yeni 

Tayinler 
dlk ctlerek l!ıazırlatı'dı. Ben yer.fmden Partslerf!e, IUkslcrllc, cğlencelerfle 
krmı'ldamadrm: hep hayalimden doğmuş ve artık ha. 

- MemnuniyeUe sizi takip eder- ynle gömlılmüş knlmrştr. 
ll m, :Miralay ... Dcdlm. Fnkat ben Acnbıı. şu kliprünlin öbUr ueun<ınkl 
trenlerde hıç yemek yiyemem, der- hakikat nasıl bir şeydi? Her halde 
ha'! hasta olurum. Beni maztır gör- ornda. anne, nine, kardeş, dost, ni
menf:ı:i rfca ederim. .şanlı ve hnyrank!r •hlc kfmseı yok-

- Aman, üedl. Hiç blr şey yt!rrıc- tu ve asla olmryacaktr. Fakat hiQ 

1 
aen btitfin gece na:sıl dllrun<runuz? olmazsa mt'mlcket hakkıtrda fikr1nl 
H ç o!Trtazsa 'bir fmca.n etsuyu 19rn! soracak bir tanıdık lnıJıın bulı.ınııny

- Hayır, hayır tcşekkilr ederim 
dedim. Ben kendrmi tanırım. Hasta 
olmak ts'temlyorum. Hem yiyebllc
<..~'k olursam yanımd:ı. ötebc.ni de var. 

Mıra.fay ve ..t~llz Hanımı israrın 
bcy.hude olduğunu nnlayınca hayret:
le bana bakarak kompartımandan 
çıktılar. Ben de rahat bir ne!cs al· 
dmı. A Jte tuhaf, ne ısrarcı bır il· 

damch 6u Fransız ... 
Ben trenın l-0kantasınn nıısıl gtde-

6ı!ırdim? CCl>ımdeki para. bir çay 
tçmeğe bile ktı.fi değildi. Bunu bfldi· 
ğun içın Parısten çıkarken, iki tane 
çorekle, lkı h~lanmış yumurtayı 

1 çantama koymuştum. Kompartıman-
da yalnız ka1ınca hemen' yumurta-

1 nm 'fiır tanes nl bır çörekle yedim. 
1 hiUyaten c1lğerlnı ıdc ertesi sabıı.h i
, çin f!akladım. 

Bu adamlar' benim geçirdiğim 
müthış kasrrganın buhranlarını na
sıl tıı.savvur ~debllll'lerdı? Binn(!ı sı
nıf 6 r kompartrman<fa gayet temiz 
.s-ıylnmiş, en iyı bir kalabalık tara
!ınaan çıçelder ve bonbonlarla teşyi 
edılen :6ır kıtdıntn artık yemek yıye
cek parası b te knlmalıığını ve bol
luk içinde tfogdu~ hnS-n.tın sonunu 
ya adıfİnı kim ta:hmin ede<bflll'flt? 

Hiç kimsenin b'umı bflmesı de IA'.
zrmgelmezdl. Mademklı beni yere 

'vurmak fstlyel1' krsmC!'t vtı t.a:Uh (fo. 
:rlilcn ~ye karıp 'bcın ae Silflti çekırtılf1-
Um. ıBu s:ıvaştan galip çıkıncaya ka 
dar mtlcadele edecektim. Eğer kıı.y
bcoersem aczhn ae zavallılığtttı dn 
benhnle beraber gömülmcltyeli! 

Keitdf nef ine karşı Cluyduğu me
:ıöhytıt kalfar fn!lanlığo. vt! fçlnde yıı. 
ıpatğı cCtrıfyetc de bor\';lu oldu~unu 
bilen tiir ınsarı, 'bo'n;lreı<mı ödeyemez 
se, kenfü var1tğt karşrsrnllıı. namus
suz sayılmaz mı? 

Ah, acaba, bcmle o namusu kurt:n-

mllletlf'rdc.n g ~en rr rtıiiıilt. 

- GUzel oma !bunun da in1ula1Jı
mızın a_~ biı~ lık realitesine ı:ıykın 
bfr tarafı gO/.C lıatıyor. Hu tefriki 
kaibw ettiğimiz gibi Jıcr lltl kcli
bnt'Ji nyn ~ rı tarlf etmek mr.cbu
rzyetıııdeyiz. lu iki: Gliftcsl, bes
tesi, be!ileldirı, tekııtğl 'c lılctl lu~n 
ı1i m:ılmuz otan alaturka. l\llizlk: 
Garp teknik. 'e ruhunu ifade e
den ulafr:•nga. Yani muo,;ild öz 
ms.'lnnız, muz.Ik labıınr·ı malı. Jlul
bu!,t lnkıliıbımızın reııııtcsi buının 

l:ı-kslneıllr. n~nıi miizlğhnlz nlııf
rnngadır. lcldeplcriınizılc ~ocuk

lanmrzı onun tekniği ile yctıştırl-

·'·onu;. 
Pek çizmeden yukarı çıkmıynyım 

ama müstakbel ıniızik 'eya m U ı 
ılrıiz gıı.Jlba garp tektıiL-i ve kısmr.n 
ruhuna kemli yerli ruh ,·e eslmlz
den le blr mlk ar bir şey Jl!\vlısllo 
mo~dana gt>lecCk bir sanat olnrak 

'''UJ' .edi~"(truz;. Buna mu.kabil 

dr. Hfç olmazsa b memleketin Jlsa-
nmdan 4birkaç kelime konuşsaydm1. 
Ve lllç olmazsa benf orada bır ay 
yaşatacak kadar cebimde p:ırn olsay 
dı. Ve irunların hepsinin üstUne ttiy 
dilcen ve lıer ôaklka içimi kemiren 
(A) Ha.nnnıı. olan dört btn frank bor 
cum olmasaydr. 

Bu kadar yo'ksuzlulc içinde Osman 
Jr devrinin en sılu tazyikleri altında. 
yetişmiş bfr genç kadının :bu cesare
ti kendinde bulması, annemin dediği 
gfb't chttyatpcrcs brr nilnın derin 
bir lsyanrtrClnn başka b1r şey dcğHdi. 

1htılıil, bizim cwımrzac kardeşleri
min fizerindo de~I. fakat şlmdl be
nim ruhumda patlamıştı. Bu ihtilfıl
den, itiyadı, d{ışUncelcrl, ruhu ve ar
zuları degışmıcı, ve bllUin hayali his
lerine hfıkfm olmuş yepyeni blr in
san mı doğacalctı? Yoksa ... 

* Ertesi ı,glln tren Berlinin Fredcrilc 
iırttiS'yonuna yıınll.'iırkcn Fransız Ml
rnlnyı kaı·t ''ızitlnt bana uzatarak 
otel FUrstcılhof'da öturdu~nu ve 
h<'r zaman emrime ha7..rr olduğunu 
bildirdı. Kendisine teşekkUrlc ,·eda 
eltim. 

Pnrıste bana BerUne gidince San. 
trnl dlcıtı fnmemi tavsiye etmişler
di. Bu otel .gara çdk yakın'ltlış, ve 
otcltn kfı'tıbl de Fransızca bl!lyor
muş. 

Btr küçük oda lsted\ğiml söyle
atm: 

- Bizdo yok. Tekmil <Xlalar meş
gul. BUtiln (IUnya şFındi Berlinlı:ıe. 
Heı· taraf dolu, evvelce ynzmadınız
sa pl''k gf.ıç yer bulacaksınız acdi. 

Ben m(')'tts blr halde ne yapacağı. 
mı dUşUntirken, eşy11larrmı taşıyan 

ba.mma1 bana.: lşaretkı: 
- Gelin dedt. Ben sizi, b'tr yer bu~ 

lur 'Yt'rleştiririm. 

alaturka nıusikf, cclebi~·atın gaı:t>l 

\C kasld~i gibi, müzelik hlr tari
hi nat vnzlyetinde görünli.}or. 
~lhn et 'bÔyle bir tefrik ana.tın 

a lınilakl blrllıt esa."ima da ınuı;n
yfrdlr. Aralannıla fark ne olursa 
olsun Dc<tc F.fettill Jle BHJiofcıı ay. 
iıl yolun yokuiarıc,ır! İkMnln de 
birden ynptıkllll'l ,ey ya mi.ilik ~:ı.

Jıut musikrdlr. 
- ~u halele mus'fkl \C miidk şe

klllerlnılen lki..,fnln birden ıı..-pnıa.. 

- l\lıi1ll• ~ nlıut nııJ<>lklmizclekl 

intikal ılenhıln - lıalıa ile oğıılıın 

hlrlbiriııi anlnmnl•tan l'u-lz olcluk
hırı _ en kiıtli ,·e seİıı enelt"rtnı go
c•innc'ıtte .,lıtuğunıUJ:a cleltılct c<le!l 
lılr lfll.11oolr'l Müzik ses \'e duyguya. 
,1 ynndığı için onun ln'kılAbı ôz ,.e 
fikre daynnnn ciicl>lyafın lnc'lcn da
ha ıığır olarak, fakat nlha~·ef !:illa 
c;ala bir 'Jeyc benziycceldir. 

RF.ŞAT NJJRI 

Taksitle Gaz Maskesi 
Veriliyor 

Ankaradan alınan hııberlere 
göre, Ankııradaki maske fabrika. 
mızda yapılan gaz maskeleri arzu 
eden memurlara, bedelleri taksit 
ile ödenmek üzere, vcrilmcğe 
başlanfuııtır. lstnnbtıl v~ diğer 
vilayetler memurlarına da aynı 
şekilde verifmesi jçİn hazırlık ya
pılmaktadır. Çalı tıklan müesse
se ve ticarethaneleri kefil göster
mek artile hususi memur ve müs. 
tahdemler de Kızılaydan gaz 
ma kesi ıılabileceklerdir. 

Kasaplık Hayvan Çok 
Geliyor 

Şchrimiı.:dc acesim hayvanı 

muvaredatı son günlerde oldukça 

artmış, her ogün kesilen kuzu mik
tarı da geçen haftalara nazaran 

ehemmiyetli dere<;cde çoğalmı§· 

~ır. l ler on beş günde 'bir et fiyat. 
!arını tetkik eden fiyat mürakabe 
l:ıürosu, geçen on be!< gün zarfın

da şehrimize ve civarına gelen 

kasaplık hayvan miktarları ile fi. 
yatlar üzerindeki tetkiklerini bi

tirmiş ve hazırladığı raporu ko
misyona vermiştir. Haber aldığı
mıza göre, şehrimize hayvan gön. 
deren anıntakalarla hayvan bor
sam, fnı;e:l.ibaha idaresi ve ıkasaplar 
cemiyetinden toplanan malumata 
istinat edilerek tımzim edilen bu 
rapor, et fiyatlarının ıbir miktar 
daha ucu;ı:lntılmasını icap ettire
cek bir mahiyettedir. 

2 1 O metrelik Nişan ta( Emlak Yeni sene bütçesinden yapıla-
caaaesine l 8. 306. Saman yolu cak yolların in.,nsına da derhal 
9822, Şi il Pazar yolu 3999, baslanacaktır. 
Kurtulu§ • Bnrulhııne 4300, Şis- ----o---
hane mefdanı ve çocuk bahçesi Bir Senede Ne Kadar f~ki 
5 363" Meı:bpha lbinası içinaeki İ 
rol 3432, Tozkoparanın asfıtli çilmiş 
kısmı 1500. Dolmabaliçe 'folu Geçen 1940 yılında memlekc-
360Ö. Şi§li tramvay '8ura~ı 14 7 1, tim izde 6 7 14 t9n muhtelif nevi
Eminônii meydanı 33.202, Tak- fer.de rakı. 8030 tbn şarap v~ 
sim meydanı 3 3. S 7 7 yekun ola- 69 7 1 ton da bira ist ihlak edilmiş. 
rak 1 18.619 lita. tir. Rakının 342 7 ve sarabın 

Hususi idare bütçesinden Pıı- 1728 tonu inhisar idaresi ve geri 
~abahçe _ Beykoz yolu 3 7 .898, kalan 3287 ton takı ile 6301 'ton 
Kartal _ Yakacık 2 2.4 30, Eren- şarap da hususi firın:alar tarafın
köy - İçerenköy 19.242, Cadde- dan i tihsal edilm~tir. 

r Tayyare Şehitl • 
rı. 

için 15 Mayısta ihtifal Yapılacak 
Şelfıt tayyarecilerimizm aziı: 

ru,hlarını tebcil için 15 Mayıs 
194 l perşem6e günü saat 13 
Cle Fatili'ac Tayyare ibidesi 
önünde büyük bir ihtifal yapı
lacaktır. 

Bugün için büyük bir mcra
:ıim programı hazırlinmrtlır. 
Bu programa göre saat 13 de 
Fatih Tayyare pa.rl<mCla tesl>it 
olunan krokide gösterildiği şe
kilde geçit resmine iıtirak c<le
cek olan asl<eri tümen ve piya
de taburile okullar yerlerini 
alacaklardır. Merasimi fstanl:>ul 
komutanı açıacak, borozanm ve
receği Ti ipretile sClam vaziyeti 

alınacaktır. Bütün müesse~eJcr, 
resmi dairelerle, Galata ve Be
yazıt Uuleleflndeki ve limanda 
bulunan gemilerin l>ayraldarı 
yavaf fa'\Paf yarıya indirilecek
tir. Bütün fal>rikalar ve gemiler 
aüdüklerini çall'lcaklar, nakil 
vasıtaları bir Clakiİ<a olauğu 
yertle duracaklardır ve yine Ti 
İjaretlle selam vaziyetine nitia
yet verilecektir. 

Ordu, Hava kurumu, halk 
ve olrullar namına liıtabelerde 
l>u1unulduktan sonrt" matem 
llavas1 çalınacak 1'e bir manga 
asker havaya Üç defa aleş aça
caktır ve merasim bu suretle 
nifiayet liulacaktır. 

Dün belediye zabıta;; lstıurbul 
Bahilin8e korıtrolltsrına devam et_ 
mis it. 

Bu kontrollar neticesinde köp. 
rü altında mar!Cnsıı: flamallık ya
pan 34 kişi llakkında lakibata 
başlanmıştır. 

Tramvaya atlıyan 1 O kişi, 15 
muhtelif esnaf muntelif belediye 
suı;larından, 8 şoför seyrüsefer 
talimatnamesine ınuçayir hare
ketten, 5 otomobil sa!iibi karne· 
siz şoför çalıştırmaktan, Büyü1'a. 
da ve l İcybeli adada nltı esnaf 
muhtelif suçlardan cezalandırıl. 
mı"lardır. 

Bundan başka 300 1 numaralı 
oto-büs sahibinin sefer esnasında 
9 yolcu fazlı! aldığından ııiddetlc 
t:ezalandrrılması istenmi§tir. 

Pazar Tatil Ru~satiyeleri 
Yen ileniyor , 

194 1 mali eem;sine ait yaı: ta• 
tili rutisatiyeİeri haziranın birin
ci güriünden itibaren hükümsüz 
kalacaktır. Belediye reisiiği, izdi
llarlıa mani olmak jçin TuHsa:tiye
lerin şimdiden değiŞtirilmesinı 
rtıüvafik görm"~ ve alakadarlara 
icap eden emirleri vermiştir. 1 
hazirandan sonra yapılacak kon
trollarda esld tarihli tezkereler 
~örülürse dükkan sahipleri ceza
landırılacaktır. 

A:nlcara, 12 (Telefonla) - 'f 
muzda. t~kaQt1Ukle.ı1 yapllacıı)( 
Berlm EIQfilk MUsteşnrı Ntı 

Ferruhun yerine merkezden ~ 
Ntojut:, Halep l•onsolosu SeJiın -, 
ne merkemcn Reşat Erhan. 11 
muavin konsolo11u Bekir yenne 
kez:den RUşttl, Par ~ lçllığı 

tibi FaUn merkeze alınarak )t 

Cemil Nafi, Köstence muavın 
soıosluğuna. merkezden Arif :t1 
tayin ~dfldiler. 

Fakir Çocukfara Y arcJıf11 
Anltara, 12 (A.A.) - Stir o'f~ 

kul tttlcMlcrf aralarınfüı. toplıtBl 
rı 30 Urayı Rcçförcn çocuk y.ı.r' ıı: 
<ıakl ynvrulnrmitzın thtıyrıçla 
satfedOmelt Uzere Çocuk E51f~ 
Kürurmı Oencı merkcune gö~.f 
mlşlcrdrr. B:ı.krrna muht.ti.Ç I<llf"·. 
le.tini dUşUnen bu duygulu yı.ırt 
cuklarına Çocuk Esırgeme ı.;:lll'11 
tcşekkUrfer.ini bıldftlr. 

13 MAl'I" ttl i 
SALI $ 

AY: 1i - GÜ:\: 133 - nızır: O 
IW:\11: 13611 - :\İ..,.A:N: ~6 
llİ( RI: 1860 - t"hiuUıhır: 1 

\'AKtt ~EVALI EZ:\-"1 

~ 

CONEŞ: 5,45 {l ı' 
ÖGLE: 13,10 
İKlNDt: 17,06 
AKŞAM: 20,18 1~·~ 
YATSI: 22 06 J f 

_l_M_S_A_K_: --~ 

\'111 Tanı c\l~t-itl fiırada., öldli~umi g:ız ,
tcde okıı~orclu. Uu t-;;in lı.;Lnde bir 1, ,·ardı. 

t'iifıir c~erhıı! gitliJı lıiitiin hu bUdfttlerlnl 
• kotla net Yarıl'n haber 'errnfliı duşum ı. 
~onrtı. ~ lıİ:Ö ,·atgl'.(tl. Gene kıttJıın n'iı ş111n 

nldı~ınıı hClltl (le ıuırJnrdı. Kfl';lte fO 1.-rz heş 
şilin 'rtnıiş b1snydı. ncş ,llln waıın. Dest' .• 
l'ıLkat ~nı kıı. ôlmo:ll <~ prt!la.nını ~rkartrsa •• 

YE$1 GOL 
RALF SOHGl YA Ç'EKİJ.İl'OR jlr 

llru.t~a.kıcı uşağın getircIJj;I ıcak ıı J 
riı;Ini alflı. 1\1 unın uzcriııc kol dıı. ııt 

Rnlf Jıu~tubakıc·ının harı kctlerlni dild'' r 
taktı> ediyordu, ~onra hruıtnJa doğru ~ 
rCk ha.ynın hayran ona bııkmıJ n rtııı. tıl' 

Genç inan saçlara iki örgtı öriilmfuı ınctı ' 
:ıiinu bu örı:ülcr çerçe\'elf,.rorclu. 1-İ:ırnr"ıl :ti 
~'Btial Jarı hafit kımrmışh. )lenek e güıl' . 
dalgın clalgın ctrafıi bakıyordu. Artıli p 
)'ıklar bir hali yo'ktıı . 1 

onrn o flOll!ı-0 ~,<llp ;bunları tınbtırkc.n ıırıı:
tın-.ına !kim lhDkll.(•ak ~ 

- Anı:ııı \llZJ;'l"~tlm .. Ne diyr.. glılip po
lise '1ıunları ıanırı.t akmı-:ıın .. Kıı; bana tilıı 

fcnn1ık ~tmedf ki .. ~a.atl ete karnnıı 'iıeaJ~ e 
eılt"rfm. ferrınun olur. 

11k clii-:hMQ-,;1, asıtı karısına 'Jie.ı11;e d
mok oldu. Fukıı.t sonm dü,undÖ. tinn~et 
saııı'lıl:'ıııa. r!'lıln k•'l n. muknhillııde pıı.ra 
ıılırclı. Uıı daha ııım·nfıkh. ı~akat y:l. ı,:alitı 

ır.aııne<l<'_l.ltrse •• Tine knn ın.'\o hediye ctme
f 1 dıil1n münasip balı1o. 

E\·c ,\a.'Mr ,;nrmıız ~lr.nin: 

- :\1artıı gel... an:ı hlr ~ey g tlr<ıim. Ça
bult gel. 

li~1s .Ktı tel 'hcml"ll •niıt:haktan koşf•ı gel 
eli • .Kora"' elinde tuttuğu ultın ı;~t bik1.iıtl 
ona 11711.t:ırıı.k: 

- Al! Deıli. 
- A ... Se giııcl ,rıy hu ... 
nr_, ertlk linclıncağız hllezi~l aJih. ·~ lre 

!fın'ktı'ktnn onra kocasının mali ,·azlytitile 
bu ltOOlyeJi m teıı:ı.<ılp glirmeitl \'c: 

- Serc<len huldun': 
nrye or<lu. 
Kastet tabiı C>lmala. talışıuı ~ir ta,uıa: 

Yuln: Roy W.ikcre -8- Çeviren: Rezz.an A. E. Ya?m•n 
\it 

- Bir kaliına. lblr jhlznıette bwundwn. O 
da lı:uııı raro. yerine li>unu \'erdi. 

ıl:oıl• .Kııı;tM'i bu OO\'ap pek tatmin etrue
CIL 

ı ocıuır isrıırla: 
- Ne tUJu:l.fıırn ::\farta. Ne~oocıı lbula.~:a-

ğuıı, !;ıılma.dım ya bunu ... 
Dlyoı:ila. Kadın cfa: 
- ö,·ıc f,.ıı ınutlııkl\ 1ıo.ıuk bir aattlr. 
De~·iı~cll Kastol isyan etti. Ve: 
- \"er banıı hunu l!:lnl a~ayırıı lia ı;ôr ho

:ruk mu eleği{ mi'.? 
nı~·erek S.'latln llrka ka.ııuğıııı tırmığllo 

atınc·ıı ha~ rctfd katılı. Karı.,, ela baktı o da 
hayret ;etti. 

~aatın liapağının 1!:lnile hfr rc.,fnt ,·ar-
dr. 

füı.<ıtrl ka.rrsrhı t~kln lçiıi: 

- Hnhac;ıııtıi r~ınf '•lal'B.k ıle<İl. 
Hattın r~me C!ikktitlt1 baktıktan nnr:ı: 

- ~n bu adamı bir yetde gôı'düm. Ama 
neJ1edo olduğunu Jıatırhyo.mıyortırn. 

D~ıll 50nrn biraz dli lindükfen "onrtı: l<:e
ri ocl~'B Jfo tu bir Jll(!('nıua. buİllu. Bu :rnec
nıutula o hafta ı!'fo e c' lcm:ct:~ plan !:fft• 

lftl"1Jı refilT}t \ araı. 
Omdaki hir rt'i!>hnlo sn.atin l!;lnilckl Mıl5• 

mi karşılıı..,hrdı \'tı: 

- İşte bu adani. Defli. 
• Ô!or do re.,.me ba"ktı. 1 mi ô'kudü. Ve: 
- nıı abııh klbıedc evlenirken ölen ıı-

clnııı ... 

l>iye haykırılı ora karı ına clönerek: 
- ,_Bana bak ~lnTta. de<li. 'er tia a:ı.tl 

hıma .. ;\1111 h L'}kıt hlr sa.at alırım. Yahut da; 

ul şu elll frangı kQncline yeni bi;t" tia..rıluı. 

o.ı. I 
- Ne \ar~ ~c olclu? .. 
- JJ:ç hir şey yok. ~en bana saati ~:er, 

fcrıııi.ı: elblsr)crlnıf de hazırla ıg;lde<"eğbn. 
- Nereye! 
- Çok <ıormaı;. Sonra anlıır,ııı ... 
IJl)~N'k ötii'kl ôcla~ıı. ıı;ltll. GümMlk ~ô

fot panfotonunu, ı<lerl ('CRelln\ ~;ıkıınlı. Te
rnlt. bir takan elbise gi,ydl. Bir tarartan da 
söyJenJyordu. 

- Hemen gllflp u ~aatı liaşımc'Lin iJete
dt•Yfm. Vnrın a.rtılc geıç tıhir. lşe poli. ka
rışır. iSfsl nıl re'filne koy:ıyıın dıı. hlrkaı;ı pıı.
ra. nl:ıyrm, diyerek c aen t1kıp glttt. 

Raif, ge~ç kızın :-.ordugu liualcl nu1~fl 
o ınutıtu. 'l attığı yerılcrı ı"hnıp çt•1' ~c 
ii:itttı. Ôlfun tehHl<~I atlutııll'~ (ıllluğıı İ~~· 
Bolllen lle aJlikıUıar olu) or, ı:lıiu tnldP i I . 
nııRtı •ını ı-bnı;tor<tu. Rıilf bu Mt.lcrf , .. ıt 11

11 
<'O hatırıııt.i. hin tiirtn ~l'~ gelill. (icnÇ ":ı~, 
~ art.ılamnntıaıı l>irnz C\' c:ı 1ılr tak!.I şofor :ır 
hir ııaltet -.;crliiğfııl görnınstıi. l'akctl ,c o. 
kcn llc otmtıobflln fc;flie bi; se~ illıslırflllio;lt· 

l 
. ~ . ift" 

Jler halı I~ B ı1d~n'e 1. fıirli giılli o gliO rJ'j• 
ırıılşti. Dciktor gulim 7.ehlrll oldıı~unon fO ., 

:ıflr 
na 'arnrak hemen bir ipekli nıcncUlc !i 

llltJ.'lyeııe., e götlıtmii",ötli. 1111• 
Biitlın hunlar ıtaırrn zilınlııdrıı ııır ~ ıt 

ıı 
ışek stiro.tHe gcı;h. Genç kı.ı ınıccuhlZ 
lıa.lclo tekrar sordu: 

- Gülü ta'lanı, mı icli'l ı~f' 
1 tnhıikıcı ha uall işitti. :Fakat ı;cnd dl 

ne o:oriılmuş olmadığı için tıir; ııl(fırınJI 
Jb)( c·e\'llp 'erıll: 

tArktı ı ,ar) 

~ 
1 
r 
t 
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Harp Vaziyeti 

• YAZAN: 

ibsan BORAN 
<Emeklı Kurmay Subay) 

---------~~·~~~~~~-
~uz ve Müdafaa Silah

~a Muvazene: 

•-~ilyijk harpte hareket ile ateı 
--aında bir muvazene hasıl -...c. harp meni mUharebele· 
~döküldü; ve o tarihten ili· 
t. n bir yıpranma tabiyeai or· 
f)•ta çıktı. Bu harpte de böyle 
A~ devre meydana gelecektir. 
)'i tabe rebnedi mi? Bu mesele
k.t~~iiniirken fU üç vaka dik· 

ıtrli çekti : 
'l.ı-:l) Almanlar, tankların zırh. 
._,. -.nı .~lmlaıtınnak için Fransız 
~JUnin I_ardımını istediler. 
~· aebep, Yunanistandaki 
ıartaı le Almanların fazla tank ve 
el 1 "auta kaybetmit ohnaları
~ T .-ID zırh kahnhğı İngiliz
t. d ~ yaptıkları zırhh vası
~ efi toplannm mermilerine 
~1~Ynrelerin zırh delici bom· 
--ına mukavemet edememİf. 

ta~) Alınanlar, denizaltılannın 
~h için yine Fransız sana
~ Yardunmı i5tediler. Kendi 
t:" ve tamir teq&hlannı da 
._ ~ fİınal aahillerinden F ran• 
,. 19eriai.ne nakletmeyi düıünü
~~ • Bu vaka, İngiliz tayyare
) lll zırh delici bombalarla 
~il tahribatın derecesini göı-

or. 
~ Garp cephesinde 12 ıün 
~ e Ren nehri boyundan Ho
t:"~ v~ Belçikayı çiğneyerek 
~ ıımaı topraklanna varan ,rr..n zırbb birlikleri, daha 
ı1. ~. diğer cephelerde bu ka
...., 'llratle ilerliyemem.iflir. Bel
~ kaleleri, bütün o çelik ve 
lltf .. _ t~kimata rajmen, fU çöl 
~-.ndaki küçük :robruk ka
~~ar bile mukavemet ede· 

beti '-1 bu vakalardan büyilk bir 
-.. ce çıkanyonım: Hareket ile 
~ _,•ıında yenMlen bir muva
lı.d haıı} olmaktadır. Harp bat· 
"i t!:, ıatnan Alman tabiyesi ye
~ teydi. Tanklara ve zırhlı 
,~ karfı elde mevcut mü· 
hı...~ ~ahlan kifi gelmedi; tay
'lferın tanklara karp en mü
~ ıilah olarak kullanılması 
l.ı'-.ı bir kaide deiiJdi. Bu ha· 
~t •. _acı tecrübelerden sonra 

J.."'d'-~Iİliıler tank ve zırb1ı vuı-
' "-tı kullanılan defi top· 
~ l~ül ettirmişler, hatta 
r~ bırliklere ve piyadeye re
>-., t için motörlü defi toplan 
~ltlıtlardır. Bunlar hareket ba
~d~lıtan toplardır. Harp 
~ 111 zaman böyle bir ıey 
~il. Mevzide çahtan ve mo· 

h_. çekilen toplar vardı. 
"it <tQrıc:i tekamül, İnıiliz hava
'-h.claki keyfiyet üstünlüiü· 

~İliz tayyareleri keyfiyet iti
~·· Mihver tayyarelerine üs
~-· Gece çahtan ve Alman 
~ ll-..dırnan tayyarelerine mey. 
~ ~Yan gece avcı tayyare· 
~iikernınel silahlardır. lnıi
~ kullandıkları zırh delici 
~,lar yepyeni icatlardır. 
~ .. denizalblan da arlık ıu· 
~ ~ç~e yerlerini, takip ettik
~ ~i haber veren bir 
~,~.dırlar. B~ alet 
~dır. Eskiden denızaltm 
~~ İçine dalmakla ortadan 
Sl'-' Ve 1U bombasından 
Sİlirdi. Fakat bu aletle 
~ ~ez bir deıtroyerden ar· 
~ ulınaıma imkin yoktur. 
~ İçinde hal!Iİ iatikamette 
~ tits~ destroyer tepesin· 
' •e bır su bombasile de· 
. ~~~.ini boylıyacaktır. 
~er tanklara ve zırhlı 
~ e ka111 tayyarelerle mü· 
~.::ek usulünü buldular, 

llb..::":4'1 itiraf ettiği veçhile 
~~anda Ahnan orduıuna 
>i~t verdirdiler. Tobruk 
~ ~ ~ rnüdafaa bu mesele-
~ ıyı ortaya koymuıtur. 

~~ı_.; ben taamız ve müdafaa 
~il '•tasında bir muvazf!ne· 'I dana geldiğine kaniim. 
Ilı -....,., •r tanklann üst kıc.ımlan· & Yapıyorlardı. Fakat tay• 
~karıı korumak için üst 
~t- •ki zırhlan kalınlaıtır• 
~İıl~yet duymuılardır. 

~ .. ,. ilk safhalarında hareket 
:'lt ~be çaldı. Ate, zırha 
~ -Jey yapamıyacak kadar 

Oniiınüzdeki yaz safha· 
, ..... ~~arebelerin daha çetin 

l'lpbeaizdir. 

( Anadoluda VATA N ) 
Çukurovada 

Pamuk işçiler inin Durumu. Hem 
Onlar, Hem de Onları Çahştıranlar 

Nef'ine lslaha Muhtaçtır 

Yazan: C:emıl BABDA1't:J 
Eski Konya V ali&i 

Güresir ovuındaki ç.iftlikleı- şük fiyatla satılır, çiftçi de büyük 
de, çiftlik ııahıbinden veya kira- zararlara uğrar. Görülüyor kı 
ctsmdan 'baş'ka üç mühim şahsi- Çukurovaqa işçi meselesinin ik; 
yot vardır: bakı~d7ln da ehemmiyeti var-

ı - Çiftlik nazırı. çiftliğin bü dır. Bir defa her sene oraya ge-
tün işlerini bu idare ~diyor. len i~lerb yarıeırıın evli ve iki 

2 - lasc müdürü, buna (Ev- çocuklu olduğunu kabul edersek 
deci) diyorlar. Çiftlikde çalı- be~"Üz bin kişilik bir yurtta~ kit
şanların ekmeğini, yemeğini ha- lesinin ımuka~deratıyle :karşı .kar
zırlar, kilar onun elindedir. !jıya bulundugumuzu anlarız: Son. 

3 (El ') ı · · · · · b ra işçinin azlığının çoklugunun 

b 1 · · B k l pamu e unı uzer ..... r - cı • c ı yanı ışçıyı u 1 k k . . .. ın· de mu·· ... s·ı 
u ur, getırır. azen ış ay arın- b 1 d ~ d ;:_ı.. . d. 

·f ı·'- iL 'b" d 1 u un ugu a §~ıesız ır. da çı t -K sanı ın en avans a ır, B .k. fl b" .. k h 
gider, işçilere dağıtır. llkıbaharda . u. 1 1 ta~a 1 vbe ~l u : em-

1 B 1 mıyetıne ragmen u ış e ugraıan 
onları toplar, ça ıştırır. orç arı- b' 1-L··l ,_, R • b' 

··d · k d. · ·ft · ır teııeAJııı;u yoKı1ur. esmı ır 
nı o etır, en ısı çı e ye\.-mlye h.. .a..:1· 11_ t'• •idıdetli 
1 . . . . tihk k d ld uro te:ı~ ıne -.a ı ve .,. 

~ ırb, Jlşçl. ınınl 18 Ma · 1ın ah~b~e. a. ! ihtiyaç vardır. Böyle bir büro 
gı e ı o maz. a sa ı ı ışçıyJ ·ı-d 1 l" 

G .. d l 'kl · t t 1 her sene ne rnıı; ar ame eye u-tanımaz. un c ı erı op an e - v 

ciye verir. lıtÇiyc ücretini elci ve- zum hasıl olo.eagını hesap ve 
rir. Adana(Ya her yıt Orta ve Şar- tahmfo eder. Nerelerden amele 
ki Anadoludan, Hataydan yüz el- gclİy!orsa oralarla muhabere ya 
li, ~lciyüz bin h;;i geliyor'. Gün· par. ihtiyaçtan fazla işçi gelme-

l
d e~ık 401, 50 hk.urlu~un yı~eceVk- sine veya i"2i buhranına mini 
erı tar a sa ıp erme aıttı. e 

t · ·· ·· d.kl · k k olacak tedbirler ara~tırır, bulur. anunın gunu ye • erı e me , · . . 
kırına buğdaydan _bulgur değil _ Zavallı köylüleri de Elcılenn e-
yapılmış sade pilav ve ayrandır. !inde oyuncak ve esir olmaktan 
Bir kısım İıPCSi çoluğunu çocuğunu kurtarır. 
da yanında getiriyor. Dahiliye, Ziraat, lktısat ve 

Böyle bir cancsine 'f.oprakkale Ticaret vckaletlerimWn batbaıa 
de rastladım. Hatayın Kuyser ta- b 1 

fi d · · K ~ d !ı- 1• vererek bu del"de deva u malan ra arın an ımış. ucagın a nı. 

ya,larında nur topu gibi ıb.ir ço• çok ı.ayırlı ve faydalı olacak
cuk taşıyordu. Yanındaki karısı· ıtır. 
mn ayağında pa:buç yoktu. Hem 
yürüyor, hem .de yedi, ackiz ay
lık bebesini e..'7lzir.iyıordu. Beı ve 
yedi yaılarında biri kız, dijeri 
erkek iki çocukları <la pcı:lerin
dcn koı;ıuyorlarıdı. 

Jşçinin yaıayı§ tarzı hiç de 
imrenilecek bir fıalde .değ.il
dir. Bazıları köylerinden yoııgan 
ded!kleri bir çaput parçası getiri
yor, onun üstünde yatıp uyuyor. 
Fakat çoğunun {altı toprak' Üs· 
tü yaprak, yntlcaiı tat) tır. Ba· 
zı seneler çal11rr1ak iç.in uzak vi
layetlerden Adanaya gelen köy
lülerin iş bularrıadıkları da olur
muş. hte o zaman felaket büyü
yor, sefalet ağırlaıııyor. Bu za• 
valhlar şurada burada sürünüyor 
lar. Paraları yoktur, hanlara gi
remezler. Şehir :kenarındaki bir 
eski mezarlıkıta yatar kalkarlar· 
mı,,. Bazan da .işçilerin, elciler· 
den haklarını tam veya hiç ala
madıkları da vaki imiş. Böyle
leri akönce Adanadaki çiftçiler 
birliğine ba,vuruyor. Birlik, isi 
hal ve fasledersc ne ala. Aksi 
takdirde mıthkemer{ın ıkapısını 
çalmak la~ım. Fakat bu sırada 
elci kayıplara karırmıttır. Koy
dunsa bul. Mahkeme onu arattı
rıp buldurup getirtinciye 1'adar 
günler geçecdk. İşçinin ise beıkle
miye mecali yo~. Çünlkü dedi
ğim gibi ne yatacak yeri var, ne 
de yiyecek elcmeği. Allahından 
bulsun der, pabuçlarını koltuğu
na sıkıştırarak vilayetinin yolunu 
tutar. 

Bazan da it çoktur, .i~i azdır. 
O vakit te çi!tç.k:.rin hali harap
tır. T ar1aları •ı zamanında ça_ 
palaıt!.ıramaz. mahsulünü topla
yamaz. Geç kalır. Yağmurlar 
başla!, :pamuklar akar, çamurla
nır, rengi bo:ulur. Bu yüzden Cf ü 

lstanbul Emniyet 
Müdürlüğünde Nakiller 
lstanbul emniyet müdürlüğü, 

polis komiserleri arasında bazı 

nakil ve tebeddüller yapmıştır. 

Eminönü komiseri İbrahim Beya. 

zıda, Beyazıt komiseri Lutfi Tah
takaleye, Müteferrika komiserle. 
rinıden Ata Çenaelıköye, Cibah 
komiseri Hasan Müteferrika ko
miserliğine, Çar§ı komiseri Ah

met Y ~§ildir,ğe, Beyazıt komi· 
serlerinden Sefer Çar§t ikomiser
liğine, Fatih :komiseri Büıtıan Ci_ 
balı ıkO'mieerliğine, Kadıköy ko
miseri Hur§İt Süvari polis te§ki

litına naklolunmuılardır. 

Bir Kızı tğfıl Eden Ihsan Altı 
Ay Hı pis Y atacık 

Bundan bLı müddet evvel, Ka. 
aımpa§&da &nine adında bir kızı 
evlenme teklif.ile iğfal eden ve 
hamile bırakan İhsanın muha'ke-
meaine dün aıtıncı a.Ii,,e cezada 
bakılmıt ve duru§ma a~na erm.İ§· 
ıtir. 

Mahıkeme lhst-nın suçunu gerek 
kendi ifadesile ve gerekse §aNl· 

lerin ifadeleri ve doktor raporu· 
nun rmuhteviyatı ile aabit gördü
ğünden İıhsal!! altı ay hapse ıınah. 
.kum etmİ§'tir. 

Muhı&eme esnaşın.cla ihsanın 
Emineden dünyaya gelen çocuğu 
da hazır ıbulunmuı ve balbaaınuı 
mahkumiyetini dinlemi~ir. 

Bu şUpheyl duyan acaba yalnız kendisi 
miydi? Bir iki saat evveline kadar öyle zan. 
netmişti. Meğer, dalma şaka eden ve işin 

alayında görUnen Necml de bunu farketmlf 
imiş . .Bunu ve daha birçok '>'eyleri! 

VATAN 
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Amerika umayi mınt.kalann dan birmde renif bir aaha kapbJ'&ft tayyare montaj ate)yeleri 

Amerika Denilen lmalöthanenin 
le Manzarası 

Yardımın Nisbeti, 
· Bir Kar Topu 

Dağlardan Yuvarlanan 
Gibi Her An Arhyor 

Bombardıman Tayyareleri lngiltereye Uçarak Varıyor 
Ambalaj, Montaj, Ayar, Yol için Vakıt Kaybolmıyor 

Amerika; demokraai için bir 
malzeme imalathanesi haline 

girmiştir.> 

Bu sözU çok lşltUk. Çok tekrar 
edi~n sözler bize heyecan wre
cek mahiyeti kaybeder, hayalimizi 
kamçrlamamağa ba•lar. 

Bırleftk Amerika arazisi Uç 
milyon kllsur mil murabbaı geni•· 
llg'indedlr ki Rusya da dahil, bU· 
tün A vruparun büyüklüğüne yakın 
bir saha demektir. Bu kadar ge· 
ni' bir yeri bir tek imalAthane ha. 
linde göz önüne getirmek gtıttür. 

Fakat insan Amcrikada yapı· 
lan hazırlrklar ve elde edilmeğe 

'bqlanan netJcetft' h&Hkında etraf. 
Jı malihnat alınca ,una akıl erdi· 
rlyor ki Amerika cidijen bir tek 
lmalAthane haline gelmiştir. Bu
nun da başında eşkiden cGeneral 
Motors> grupuna. ait otomobil, tay. 
yare ve diğer fabrikalara reislik 
eden Kundson adında bir teşkihıt 

sihirbazı vardrr. Amerikanın bU
tün sanayi vasıta ve fmkAnları bu 
adamın emrine verıımı,ur. Kund. 
tıonun nasıl çalıştığınr. birkaç haf
ta evvel çıkan <Amerika nasıl ha· 
~ırlanıyor?> başlıklı bir yazıda an. 
iatm~tık. 

Walter Farr adında bir gazeteci, 
Amerika denilen harp imalat ye• 
rlnin bir köşesini geçen "1batın 
-ortasında gezınlf, gtimıUştUr. 

İnUba?armı kendi ağzından din· 
liyellm: 

.Xan&da hududuna yakın bir 
yer olan Portland fehrinden seya
hate başladmı. Ballnmura kadar 
trenle ve otomobılle dört yUz mil· 
llk bir seyahat yaptım. Muhtelif 
ışehirlE!l"de durdum, muhtelif fabri
kalara uğradım. Maksadım, iAre 
ve kira kanununun tık tatblklerinc 
alt manzarayı görmektı. 

Gözamle gördUm ve kaoa.:at ge
tirdim ki Amerika cidden baştan 
ba..şa. bir imalat yeri halini almıt
tır. lnşaat tezgalılarının hepsiırde 
İngiliZler !çln şilep yapılryor, her 
tarafta tayyare imalltı var. Bu 

tayyareler harbin verdiği tecrübe· 
lere göre hususi nevılere ayrılmış.. 
tır. Denizaltılara karşı karakol va
zifesi görmek Uzere ayrı, denizaltı. 
!arın ana limanlarını bombardı

man altında tutmak üzere yine ay
rı boımbardıman tayyareleri yapı

lıyor. Torplto, Alet. makıne, fmalU 
tezgAhı, torpil ve bombaların her 
tUr!UsU, yiyecek maddelerin her 
nevi yapılan veya hazırlanan mal. 
zeme arasındadır. 

Uğradığım fabrikalardan bir 
kaçından bahsedeyim: 

Portland (Makine hUktilnet.inde) -
Buradaki ter•ane bil" t..-attan ... 
nlfletiliyor ve yeni havuzlar yapı
lıyor, bir taraftan şilep inşaatına 
.devam edlllyor. İngiltere için bu
raya verılen tik .sipariş altm1' şilep 
içindi. Bu miktar şimdi liç misline 
çıkmıştır. Bu tezgfı.hlardan şimdi 

her on beş günde bir on bin tonluk 
bir şilep çıkarılıyor. İnşaat aUrati
lli arttırmak için tilrlU tUrlU yeni 
tedbirler dUşUnU!mekte ve tatliik 
edilmektedir. 

Brokl!n (Nevyork) - Portlan· 
dadan 'buraya gelinceye kadar yüz. 
lerce •ehir ve kasabadan geçtim. 
Her birinde lnr;lltereye yardım i· 
çln ayrı bir nevi imallt devanı e
diyordu. 

İlre ve kira kanununun B. Ruz
''elte verdiği sa!Ahlyetlerden biri 
de (Norden bomba nişan lletl) gi
bi Amerika ordusuna m&hsua gizli 
vaartaıarın da İngilizlere teslim e
dilmesidir. 

N ııııaıı AleUerl Broklinde Speri 
!abr'ikaaında yapılıyor. Eu 

fabrika,, Amerikanın en 111kı mu
hafaza altında olan blnalarmdan 
biridir. tngllız hava kuvvetlerine 
ü«t.UnlUk temin eden nişan lleUe
rinden b84ka projektörler ve tay
yareye k~ı topc;unun lıabeUe ve 
sUratle atfl\I açmasını temin ede· 
cek tUrlU tUrlU llet ve vasıtalar 

yapıyor. Yeni kanunun icabını ye· 

rılne getirmek için Jşçllerine bln
lerce kişi illve etrnlştlr. 

Speri fabrikasının, eır tutulan 
yeni icatları arasında <rehber ışı· 

ğı tertibatıl> denilen bir takım ter
tibat vardır ki tayyarelerin en fe
na havalarda blle karanlık bir tay 
yare meydanına inmesini mUmkUn 
kılmaktadır. Bu sayede İngiliz ha
va fllolannm, bozuk havalarda da 
.Almanyaya hücumları kolayl~a

caktır. 

S peri fabrikasından birkaç 
mil uzakta bir fa.brikaya 11ğ· 

radnn. Burada İngiltere için bin
lerce torpil yapdl)"Or. Brokltn ter· 
sa:ı.:aınde tamir için gelen 1 ·glllz 
hnrp gemileri avdetlerinde bu tor· 
plllPri naklediyorlar. 

Yine Broklln civarında iki bU
yUk tayyare meydanı yapılmıştır. 

Uçan kaleler, kara.kol vazifeleri i
çin yapılan yeni Up bombardıman 
tayyareleri, diğer her sınıf tayya
reler Amerika.daki son merhale o
larak buraya. iniyor. 

Bunl&r için ambalAj ve nakliye 
derdi yoktur. Alman denizaltıları 

ne gibi malzeme batırırlarsa batır
:ıınlar, bombardıman tayyarelerine 
el ııUremezler. ÇUnkU bunlar lngil. 
tereye havadan uçup giderler, am
balij. montaj. ayar gibi dertıu 

yoktur. Tayyare İngiltereye indiği 
saatte derhal 'benzin ve bomba ytı
kU alarak Almanya Uzerine uça· 
bıllr. Bu nakliye işi için çok pilot 
baflanm&.61n ve vapurlarda vakit 
kaybetmesinler diye pilotların nak 
il lçtn 'lrnausl yolcu tayyarelerı tah 
sıs edilmiştir. Okyanusta bu nevi 
nakliye vazifesi gören pilotların 

sayısı, yeni kanundan sonra eakl· 
sinin Uç misline çıkarılmıştır. 

F illdelfiy& - Buraya uğra

dığını sırada Amerikada A
let ve imalA.t tezgthı yapan fabrı
kalarm mUmess111erintn ibir kongre 
halinde toplanmtf, milflerek iflerl 
mUzakere ediyotılatdı. Ben de hu-

TEFRiKA No. 43 b&fkalıkları idi. 
KeZban 'lmdl bDtUn bunlan tekrar tek· 

rar dU11ünUyor, ay Jlfrtm'd& a!'tınlqan deni
ze bakarken iÇtn'de derhı bir sızı duyuyor
du. 

l<'akat, muhakkak olan bir şey vanıa o 
da. Fcridln Kezbanr aramaması, hattA on
dan k'açmak istemcsıydi. Modadaki vaka· 
dan sonra onun rnevcu'dlyetlnden bile haber
dar değilmiş gibi mağrur bir tavrı, arala
rına soğuk bir mesafe sokmak için her şe
yi yapmağa karar vermiş azlmkAr bir hali 
vardL 

azan: Muazzez Tahsin BERKAND 

Cubandın va"" çığlıklan köıpkün pence
resinden t'a•makta idi. Bu maden! gUrUltU 
gtlJıel manısara Ue tam bfr teu.t teşkil edi· 
yordu. KeSban kol!lmak. bu patırdıyı kopa· 
ran davulları ve atlleri alıp denize fırlat· 

mak isU)"Ol"du. Sonra tekrar bu ağaçlığa sr. 
tınacak, bu tahta eıra tlzer'lnde oturacak, 
batını arkaııaındaki duvarın eoluk la.flM'ı· 
na. dayatacak ve .-Sizlik içinde suların &• 

kı11ını seyredecekti. 
Kezban onun Bllıter ve Semra ile şaka· 

taştığını da görmemtşU. Daha tuha!r, gece 
toplantılarında da eskiden yaptığı gibi, ka
dınların: peşinde koşmuyor, bilAkls onlan 
nezaketle kcndisınden uzaklaştırıyordu. 

Ve bUtUn ibunlar, bittabi, yeni gireceği 
hayata şimdiden hazırlanmaktan başka bir 
şey değildi. Kezban bu hususta tereddUt et
miyordu. Öyle iııe niçin memnun görUnmU· 
yordu? Neden Vlvetten ziyade Güzide Ha
nımla ve Ali Beyle konu"uyordu? Niçin u· 
zun dakikalar Nlgtı.r Hanımın ı:ıezlongunun 
dibinde kalıyordu? Hele FAzlle Hanımla 

yaptıkları fikir ve hUI mUnakaı;ıaları! Aman 
yarabbi, bu iki insan blTblrlerlnln fikirleri· 
nl cerh etmek için ne kadar çok söz bulu
yorlardı! Fen. sanat, edebiyat, her şey on
ların arasında didik didik ediliyordu. Ta, 
Vivel lçı sıkılarak Feride: 

-Gel bahçede dolaşalım ... Deyinceye k&· 
dar. 

O Hman genç adam yorgun bir hareket
le dofruluyor, biraz evvelki ate,ıı ba'kı,lan 
soluyor, mUşflk bir tebessUmle Viveti 'ko· 
lundan tutup götUrUyordu. 

Onlar bahçeye indikten eonra Ke.-ban da, 
çok deta, odaBm& çtkıyordu. Ştmdl bu sa· 
aUeri hatırlıyordu. Onların ağaçlar arasın• 
daki gölgelerim görmınnek için perdelerini 
nuıl sinirli bir eUe qağr çekiyor ve kendi· 
slnt ya'lalt Uzerine atarak, kuanlıkta, na· 
sıl aflıyordu! 

Onlan kıskanıyordu ... İçinde acıya, kine 
ve isyana çok benziyen bir hlısle 'kmkanı~ 

Yordu. Bunu niçin itiraf etmemeli? Bahusua 
her ,ey bittikten' sonra. 

Vlvet. olmasaydı?.. Çok defa bu suali 
kendi kendiNne sorm~tu. Acaba o vakit 
Fei'ıt yine!' ona karşı böyle soğuk ve mağ
rur bir tavır takmr mıydı? Yıne onu baf· 
ka. bır dünyanın insanı gibi mi gorUrdll? 
İki8i .aruınc!a bir mukayese yapmayınca 
Kezban& yaklqır mıydı? 

Vtvet aerbellt JConuşuyor, her mevzudan 
herkeail1 içinde 'baluMtmekte bir mahzul'I 
gönntt:yg-, cok tabii tavırlarla arkumdan 
~ fll'tat:lp ma)'I08lle kalıyor ve ken-

dislnl denize atıyor, canı istediği erkekle 
dana edtyot', bunun için ilk adımı atmakta. 
bır beis görmüyor, ıgeceleyin yalnız MUm· 
tazla ve yahut yalnız Necmi Ue aandala bl
ıılp gezmeyi, hattA onlarla yaptıtı flör'tü 
biraz ileri götUrmeyt çok normal Hyıyor. 
Vd\a:sd bUtUn bunları, diğer birçok genç 
kıalar glbl, modern!ık, Amerikalılık farze
diyonlu. 

Kesban öyle miydi? Onda bllilds biraz 
da bUyük harpten evvelki nesllb dilşUnUşU: 
'-e anlaıyı11ı vardı. Bunda belki Nazire Ha· 
nmıın fa'kat mutlaka Flzilenin te'ı!ılri olmuf
tu: ?tleaeıa., hlll, ufak bir tenlCit, bir .şlkl
yet. bir iltifat sözlle kızarıyordu, Herkesin 
lçin'de denize giremiyor, Teni.sten ve 'kürek 
çe'kmckten ba11ka spor yapmıyor, dellct!fiine 
dans et'mlyor ve eı'keklerle olan mUnaaebet. 
lerlnde mUmkUn olduğu kadar aralarına 

bir nı~afe koymak mecburiyetint duyuyor
du. 

Bu böyle idi ve tıatta. P'~ldln h0"1fta git· 
mek için bile, bunlardan bir fedaklrlık )'&• 

pamazdı. 

İ.şte onu, s;ıJcm paçl• aruınd& tqrab, 
matrur, görgilaUz bir Jas tM se.terenı bu 

Pul put parlıyan su kabarcıkları birbiri· 
nin 1lstUnden kayarak blr altın MI cft)i hı· 

şırdrya lufıl"dıya rıhtmıa çarpıyordu. 

Ar'kııamdan etblse'Sin! atsa, çıplak vUcu· 
dUnU bu altın seli içine braka& ve uyuaa? 
Bir daha uyannuyıu:ak kadar deriıı bir uy-
ku! (Aı'Jgas var> 

* DlyarbUırda M....rter Çatm, Ankarada 
Nezihe, ts~a N. A., Teka&ta ErdoPıa, 
lzmltte Mltba* 'H A.._.,. MllfelTef Tamer 
lmzalarlle mektup s&acı.- olulyacalanrna: 

tıtlıfatnma 'k•*"" ..... «K"fbaaıt ın, 
tefrlb edll4-.. llOlll'& kitap baltnde çıka
catmı blWrlılm. 
.......... -... Mtikenem.: iltifat ve 

............. tefelddlr et--. dlaallb 
ldt.p llllllmde CI ... ,..._ 

1 SiYASi IC\1AL 1 
Mühim Sürpriz 

H İç olmazp, bir müddet 
için, kuvvetin her yerde 

salebe çaldığım kabul etmek 
lazımdır. Mihver devletleri, yal
nız galebe çaldıkları memleket· 
)ere dciil, ıalebe çalmadddan 
memleketlere bile hükümlerini 
ıeçirmek, emirlerini dinletmek 
yolunu bulmuılardır. 

Bunun en yeni ve en baria 
misali: İspanyadır. İıpan-. 
Mihver tazyikı kar1111nda, Mih· 
verin lıpanyadan ıeçip Cebe
litank' a hücum etmesine tahriri 
bir müsaade venniftir. 

Bir hakikat olarak kabul et• j 
mek lazımdır ki: Bütün A.wu- f 
pada Mihvere boyun eimemİf 
dört devlet vardı: lsveç, So..,et 
Ruıya, Türkiye ve İspanya. 

İsveçin bu badireden Dflll 
kurtulduğunu bilmiyoruL Sov· 
yet Ruayamn nasıl kurtuldaja 
İle maliamumuzdur. Bize ..... 
ce, baflllllZda İnönü oldukça ft 
daha dün Metristepecle .c;,.ı... 
dili ıibi «lnönü'nün etrafmda 
bir tek yiirek, bir tek bilekıt si
bi toplandıkça bize kiımenin 

dokunmasa ihtimal ve imkim 
yoktur. 

Geriye lıpanya kalır. İspan,a, 
anlatılıyor ki, ıimdiye bd... 
dayanclıldan sonra mukavemet 
imkiaı bulamamıflır. hpanyama 
bu mukavemetsizliii, harbin~ 
ni bir safhası olacaktır. Bebhm 
bu safha ne göseterecelrtir, fa· 
kat fUDU tahmin edebilirim kİ 
belki de harbin bu afhua, ..ı 
mühim bir ıürpriz olacakbr. 

Sa. lp 

Antalyıda Havı Denemesi 
Antalya, 12 (A.A.) - Bu abM 

anı olarak 8,15 te alirm itareU w
rllmesi ile b&flıyan paail kOftllllll& 
denemem yarnn saat sürmllf ve vuıl 
fedar bütün ekipler kendilerine dU• 
şen hizrneUerı mU\'affakıyeUe yap
mışlardır. 

T rakyada Bulunan Halkın 
Sevkleri 

Trakyada bulunup AnadoJwum 
muhtelif mıntakalanna sevkdtecek 
olanların verdfklerl bey&nn&JJ)eleem 
t'tıtkiklnıden *>11ra biletleri ı.tanbal 
vilAyetindeki bUrocla huırlanmakta
dır. 

Tra.kyada. bulunanlar doğrudan 
doğruya Tekirdağı :ıskelesınden aev• 
kedileceklerdlr. 

susı bır mlisaade ile aralarma ka· 
rrştım. Bu mUzakerel"'den anl&· 
dnn ki bundan sonra mesell bir o
tomobil fabrika.sının, yeni bir mo
del çıkarmayı temin için llet ve 
tel'.g'Ah siparif etmet51ne ihtimal 
yoktur. HattA sulh fmalAtr ic;ın ça
lışan fabrikalar es:kı tezgfllılarmı 
yenileyemezler. Amerlkada yapı· 

lan bütün Alet \'e tezgahlar mUda· 
faa lma!Atına tahsıs cdllmlşUr. İn· 

giltereden başka hiç bir memleke
te ihracata lzın yoktur. 

Ba!Umur - En gUzel mıınzarayı 
Martın tayyare fabrıka:ıında gör
düm. Burada İngiltere lc;ln seri ha. 
llnde yilzlerce bombardrman tay
yaresi yapılıyor. Bu tip tayyare 
ihraç lımanlarını bombardıman et
meye yanyan orta bUytıklUkte tay. 
yare nevidir. Yeni kanunun hUk· 
mUnU yerıne getirmek için Mart n 
fabrikasında, gôzUn alabıldiğme 
b'ir sahada yeni hangarlar ve bina
lar yapılmıştır. Fabrikanın 11ahıbl 
olan B. Glcn Martin esltidenberl 
bombardnnan 1flnin bir dahlilll dl· 
ye tanınmıflır. Okyanusta dol&f&ll 
Alman tayyarelerin! yakalayıp bao 

tırmak üzere uzun meaafelere mab 
sus hustist bir bombardıman tay. 
yaresi de icat etrnıştll'. Bu tayya
renin de inşa halinde olduğunu gör 
dUtn. 

Y ine Baltimur dvannda Beıtlıl 
hem çeUk aanaylıni zıyaret 

ett1m. MUdUr B. Frank Hoç beni 
blzsat gezdirdi'. Bu mUemeeelriD 
tenıane lumnında dokuz bUyUk fl· 
lebln ıinfaatı bitmek Uzere oldutu· 
nu gördüm. 

MIMUr dedi ki: 
- İnşaatta .ııaniyo kaybetmiyo

ruz. Münakasa, muka\'ele gibi A.· 
deUer kalkmıştır. Yüzlerce şileplilc 
bır slpariş ancak ser'I tıpl drre
ditrnelt ıııuretile verliiyor ve d....a 
inşaat başlryor. Teslim mtlddeU fi,. 
lAn gibi müzakereler yoktur. Btıı 
şey emniyet Uzerinedır. İncilteN 

şurasına kanidir k'i teslimat l'm
kD.n dahlllnde olan en k•& samaıt• 
da yapılacaktır:> 

Bu yaptJtnn seyahat, mulıteHf 

istı'"kametlerdeki fabrika '6hirteri· 
nl ziyaret için yaptıfım MyahaU.. 
r!n d&rdUnclls04Ur. Her tarafta 
fabrikalara yeni lllveler vardır. 
Yeni yeni fa!ırikalar da k~ 
tur ve kurulUJOl'. İfçl miktarı llClll 
ayiard& Uç misline c;ıkanlmqbf. 
Amertıcan yardnnmın nlııbett, .., .. 
Iar«Ml 7Uftl'l&nan bir ._. -
l'lbf her an 118J9)ca.~ 
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l HAFTADAN HAF'TAYA ] Tıs mı Çemberi 

Tunadan Bir Desti Su .• Yazısı Münasebetile Bir Karıştı,rma Meselesi - Musul 

Dil Davası - ihtikarın Envaı 

Nerede? 
Susam ve Şira 

[_ Yazan: ibıan BORAN Bir Karı§fırma Meselesi Yazan: 
önlemek .için fiyat müralkabe 
lkomis)'onları gibi dil ımürakabe 
~omisyonları nnı ~urmalryrd 
Dilimiz -döndüğü kırclar dilİ'm'izi 
müdafaa edelim 1 

1 Yazan : ı. Ç. / 
Yazdıklnnmm .hepsi dosru-ı destiyi da'ha ziyade yanına çek

dur; :ıerre kadar süs ve yalan ti; hilzün dolu bir sesle: 
katmıyorum. T urkten ve Tü~- - Eh oğlum, dedi, 'bu bir 
lükten ıbahsederkcn yalan ve desti su Üc T unaya hasretimizi 

1 uwı benden ~ün~ kadar ıraktır. cüncüreceğiz. Odanın bir köşesin 
fuTkhiğün zaten !kendisi güzel- de duracak, Tuna 4>oyu aklımıza 
dır. Ona yalan ve süs katmak is- geldikçe bu .destiye lbakıp avuna. 
lı} enler. kencl.ılcrinde Tür.kün gö cağız .. 
mil zenginliğini bulamıyanlardır. Türk'ün Tun aya hasreti ıbir 

19 36 senesinde Biikreftc bu- desti su ile diner mi~ Fakat bu 
iunu~"Ordum. Ace1e bir vaz.ife ile tesellinin güzelliği ve sadeliği 
(Kostence} ye gittim. Tanıdı- karşısında ağ1ıyan gÖ9tllen kızı
~ıtrl hır Türk §OfOr vardı. Jstas- na actdım. Tekrar yanına sokul
yonda geli,i ı;üzel onun otomo- dum: 
bilme bindim. Otele gö'türürkcn - Ağlama bacım, dedim, sa
ecele vazife olup bitmi~ti. Otel na imdi Tunadan bir desti su ı;e 
kapISmda ayrılacağım sırada, tirse.m kabul eder misin? 
meçftul şoför sordu: Bıi,.'\lnı 'kaldırdı ve hayretle yü_ 

- io:&clede Tür.k~eye dönen züme :bmktı; zavallı inanam•yor-
1 ü~ 1i:öçmenleri var, görmek is- du. Ruhunun temizliği heniiz yaş 
temel. misin? lar sızan yüzüne vurmuştu. Bu 

- J {ay hay, ı;iderız dedim. haline dayanamadnn: 
- Yanm aaa:t soma gelir se-

- Merak etme bacı'm, dedim ni a1ırım. 
_ Olur, teşekkür ederım. bu akşam de5ti yanındadır. 
Yarım saat sonra Köstence rıh Türk şoförle derhal otomobi-

le atladık. Köstcncedcn bir desti 
tımında vapur bekliyen göçmen-
ler arasında idim, birçokları 'bcru alarak sürntle Tuna boyuna yola 
til'nıyorlardı. Mal ve ımülklerini koyulduk. Nekadar gittiğ.imizi 
yıok babasına satan 'bu Türk bilmiyorum. Ben :tarihin derin
~çmenleri bir an evvel Türki- lik1erine dalr.uşttm. Dört asır bo 
yı-:ye can nınııak istiyorlardı. Şu· yunca yür.1ercc defa taarruzla 
mın, hurtun hatırını sorarken, geçtiğimiz Tuna nehrini 1877 se 
r ürk şoför kolumu tuttu: ferin de müdafaa etmesini bile bi 

_ Bak şuraya dedi, acaba bu lemedlk. Y clesi kabarmış at ye. 
kızcağız. neden ağhyor? lesin-de geçilen Tuna, kıyılarında 

Ben de merak ettim. Homen ıt:opla, .tüfekle tutulamadı. O kı
hcpsinin sevinçli olduğu şu sıra- yılarda üç sene müddetle çok do
da bu güzel göçmen kızı neden laştıım. Bu acıları duymıyanlar, 
ağlıyordu~ Yanına sokuldum: göç.men kızının Türidyeye bir 

_ Bacım neden ağliyorsun ~ desti suyu götünnek istC'.lllesinin 
Cevap vermedi. Bilakis daha büyüklüğünü anlıyamazlar •• 

c;ı::>k hıÇkırmıya başladı. Yanı ha- Uzatmıyayım. Qestiyi Tuna su 
fında oturan yaşlı bir kadına işa- yu ile doldurduk. V c dınlenme
ret ettim. Dudaklarını örten be- den Köstenceye döndük. Cöç
yaz yemenisini aşağı çekti. Göç- menler vapura biniyorlardı; yo
m~n kızının arkasında duran kı- lumuzu ibekliycn göçmen kızı bi
rık desti parçalarını göstererek: zi görünce yanımıza ko§tu ve şo-

- Oğlum. dedi. köyden ayrı- förün elindeki dcstiye yapıştı. 
lırken Tunadan bir desti su dol- Gözlerinde sevinç yaşları vardı. 
durmuş. Tiir'kiyeye götürecekti; Rthtrmda evvelce !konu~tuğum 
L-ısmet değilmiş. Desti buraya kadın bize dua ediyordu. 
geldikten sonra kını.dı. Buna ağ- ,Vapurun hareketine kadar o-
lıyor.. rada kaldtm. Göçmen kızını u-

Baktimı. Bu mübarek kadının ğurladtm. Fakat bitmedi: Bir se
da yanında bir de ti duruyordu. ne sonra tekrar Türkiyeye dön
A~ı tutbent sarılı bir m~ır ko- düm. Trakyada vazife ile bu
çanıyle sımstkı kapanmıştı. Et- lunuyordum. 1937 senesin-deki 
rafta gözüme .ı1işen •bütün kadın- manevra ::ünlerinde göçmen kı
lara baktım. Hepsinin yanında z.tyle yeni kurulmuş bir !köyde 
böy k ıbir deSti vardı. Düşün- karşılaştım, beni derhal tanımış
dum; ~nu~tuğum 'kadına tekrar tı. Yol kenarında durmuş, ge
sordum: çen askerlere temiz tbakracıyla 

- Bu destilerde Tuna suyu ayran veriyordu. Attmı durdur-
mu var? dum. Bir tas ayran uzattı ve kı-

Kadın. yavrusunun üzerine tit zararak başını eğdi Dalla çok 
ri} en bir ana gibi elini dcstiye güzelle._.cmiş. serpilmişti. l\lcmle
uzattı. Okşıyara'k: ket havası ve rahatlığı ona çok 

- Evet oğlum, dedi, ibu gör- yaramıştı. Eğilerek sor.dum: 
düğqn deştilerin ;hepsinde Tuna - Tunadnn bir destı su hala 
suyu var. Amma içmek için de- duruyor mu? 
ğil. - Duruyor, dedi. 

- Türkiyeye götürmek için - Tunaya hasretini dindirebi 
mi? liyor r.1u :ı 

- Evet. Beyaz yemeni sarılı başını 
- Türkiyeye götürüp ne <>la· kaldırdı. Gözlerimin iç.ine derin 

cak ~ derin baktı. Hüzün dolu bir ses-
Kadın sorgumu manasız bul- le: 

muş gibi yüzüme baktı. Sonra Hayır, diyeb:ldi. 

DOKTOR 
DİYOR Kİ 

Doktor Gözüyle Meyvalar 
Artık bahann gbzeJ ı;ünlerl ona 

eriyor. :Serede l5c lRZ lıa,lJlaca.k Ye 
onun M>nhahar takip edecek. Bu mm· 
simi erde hı" anın ,;ıcaklığt , .e gline
ljln p:ırhık ışıklarile olgunl şıp ke
mal ı;elMı mel"' alar. hlrihlri arka· 
sından ı;ıdnlannıı:r; nra,.ına glr.mek
hıdlrJer. -;llek, Jilra~ erik, şeftali, 

gunluk \e~rek lnkıbaza münl olan 
besl~icl 'c milkeınıncl gıılalardır. 

le.)"'ıılar, nğlıım insanlar lı;Jn lli
zu:mlıı oldukları kadar ha ta.la.r l!;'lıı 

de fa,} dnlıdırlar. Damarları eertı~

mlş olanlar, i<alp YC oo'brek ~talık· 
lıırına ıııüııtelli bulunanlar, ,,ışman
iar, nlkrblilcr, hir çok ağır hasta-

lmysı... lıklıırıla.n )eni kurbılınu'} zayıf in· 
Zıı.ınıı.na , o me\ ;ime göre !,;ıkıp, sanlar .. lllC,} \Blartlıın ııclc zl,} aıle i<>

hona.,n.n bu çe.-;lt !:~it, bu renk renk tlfatlc ederler. 
tauı yımılı:ler, kokuları, lezzetleri ,-e Buthn hu l.} iliklerine ınukahil lıar 
ı;ıd:ıi kudretleri ile hakikaten Yil~ ı 7.ı nıcı.}"' alıırın, toıırak 'o gühro ile 
,·r.ftdnrhnlz n.rru uıda. mfıhlm bir me\ • t:mıns ctnıclerl dolııyıııllc, üikkat o
kl tu\nıaktıı.dırbr. Onların faydala· ı dllnıezse, bir takım mlkroıı 'e para
rını hllme1' 'Ut!Ude l uranın , ·e bes· 7.ltlerl insanlara bulaştırmaları ihtı
lemc kabll!Jetlerlnl tctldk etmek 'e rınll de meu:ut1ur. 
hunlardan ılıhatimiz için hU5ule Olgıµı me)"\aların blml .}apncağı
ı;-elebllceek fıı,}da \c zararları ı;özö- na dair bazıla.rrnda yanlış bir kana.at 
nünde lmlundunnak herk 1 alıika- Yarsa da l1Uukl olgun drğIJ, ham 

ı mılıran clıomnıl,}ctll bir mcn'.U tc.r 

kil edcct>ktlr, nı,} onun. 
Je,}"\lılarrn daha zlyııcle mide -ve 

b n;ak bm:ukluklıırı hasıl ettikleri 
llcr ŞC) den en el şurnsıın !IÖ.} le- muhakkaktır. 

mck l;ıuıııdır ki, nte,}valar, halata Bu nıahıurlıırı ortadan kahlrrmak 
pek ıuz.umlu olan bir !:<•k 'itamlnle
ro nı::ıHktlrler. Bunlardan başka ter
klıılerlndo 11.7, mrktıırda nzotıu mad
dr, çok mllünrdıı şeker Hl dıılıa çok 
ııılktarda u bulunur. Knkulu baz.ı 
es nsları ha.\l olan mey\'alar bulun
du ~ gibi içlerinde limon \ 'C elma 
Jı!imızl:ırının ılf'mlrll, kireçli. fo&forlu 
muhtelif nılllblerlnl 1aJfQnnlnr 'la 
'anlır. 

Bu maddeler tiB~cslnd<' nı~"'Blar. 
\ikudü 5Uhıletip b!ı.nu kolayla.oı:tı· 
ran , e ba.rs ltlara. m~ip bir dol· 

için, m~·,Hları 1nm zanıanında ye
mek, yerine \C (·in~ine giirc onları 
gUr.elı•c yıka~ ıp temh:lcmek 'rJ u ka
lıuklıırını so,rm:ık gibi tf"'dbirlrr J tı· 
pılnıalıdır. 

Uıındıuı doJn;yıılır ki, mon•lın mü
na...ebetllc lJOllıı.,nn taze mcJ'\"'Blar
dan bir w:ının oyrı 8)Tl hususi \8-

t;ınarını 'e hunJnrdan ne uretJe J -
Ufııdc edilmek laznn geldiğini bil
dirmenin faJ <lalı olııcağrnı dU~ünü
yoruz:. 

A va'm lkamarasmdaki mü-
zakerelerde Loid Corc'un 

Türkiye ha:kıkmda söyledii;i söz. 
~er, Türk gazetelerinde umumi 
bir infial tnevzuu oldu. Ho~ 
Çörçil de .kendisine derhal ia
zım .gelen <:e'r~pları ·verdi ya ne 
İse! Fakat gazetelerimiz bu ve-
1Si1e ile, ilitiyar ve eski lbaşveıki
~in cehaletini ıbırer birer meyda
na koydular. Bu eefer lrakla, 
iranı birbirinden farketmiyen 
lbu ak saçlı. titrek dıplomaıtın es. 
ık!den Silezya ale Kilikya'yı ·da 
birbirine karıştırdığını söyleyen. 
!er oldu. fjfiıakika Loıd Corç 
öteden'beri böyle ıteyler halt et
mekte hayii mahirdir. Tabirim:İ
zi mazur görünüz; fakat •kendisi 
:kudemadan olduğu için, gayri 
.ihtiyari insan ckarı~tıı'ır.ı<lk> fii-
1i yer.ine c:halt etmek» fiilini kuL 
!anıyor. 

Acaba ihtiyar ve salhordc 
diplomat, Umumi harpte, mem. 
ketini idare ederken, !hakikaten 
İngiltercnin Türkiye ile mi harp 
ettiğine kandi? Jzmire jhraç ya
pılırken, İLmirin sahiden Türki
yede bulunduğunu biHyor miy
di? Yoksa mesela cSimyrne> 
diye anılan J~iri Syrie diye 
anılan Suriye ile 'karı~tırmış ol
anasm? ..• 

insan bun1arı düşünüyor da 
Loid Corç'a lkızmak şöyle dur
sun, acıyor! Ve batta daha çok, 
lböyle bir kimsenin lbir vakitler 
Koca bir ımparatorluğun başın
da bulunmasına hayret edi_yorl 

Coğrafya ve tarıh lbifmiyen 
dıplomat, suyun terkiliini bilmL 
yen kimyagerden, cemle tarhı 
bilmiyen riynziyecidcn farksız.
dır. 

Musul Nerede? 

L oid Corç'un lra'kla hanı 
birbirine karıııtırması üze. 

rine hafızamda ufak bir hatıra 
canlandı. Musul meselesi müza
kere edilirken Klemanso'nun 
başından da ıböy)e bir iş geçmiş. 
tir. Hikayeye baslamadan evvel, 
şurasını •lrnydedeyim k.i, bu ma. 
ruf Frans~ devlet adamına 
Fransızlar <Kaplan> ismini tak. 
mışlardır. Kaplan"ın fransızcada 
karşılığı cLigre> dir. Tigre ke-
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qimesi ayrıca Dicle'nin de tsmı
dır. Şlır.ıdi !hikayeye geçelim: 

f.ve:t, Musul meseleei müza
•kere edilirken Klemanso birden. 
bire yanmda'kilere sormuş: 

- Affedersiniz ama .demiş. 
Musul, Musul ~iyip duruyoruz. 
Bu Musul nerede} 

Yanındnki nüktedan bir a.. 
dammış, cevap vcrnıiş: 

- Fakat ekııclan , Musul za
tı devletin.izin üsı.-ündedir. 

Klemanso hayretle muliata. 
bının yüzüne bakmış. Bunun 
üzerine beriki devam elmİ!'I: 

- Evet ekselans, Musul Ti
gre'in üzerındedir. 

Dil Davası 

Büyük Millet Meclisinin, 
geçen haftaki müzakerele~ 

ri esnasında, .bir mebusumuz 
haklı olara:k, ecnebi kelimelerin 
laübali bir 6\Jrctte dilimizin içi
ale alınmasından §İkayet etti. Fil-
1hakik~rapça ve farsça kelime. 
!eri atarken, fransız.ca kelimele. 
7İ, hiç sorup sual etmeden oldu
ğu ;gibi kullanmağa başladık. 
1 fer şeye peki ama buna «onay> 
diyemeyiz. Sonra hem niçin 
fransızc~ da, rusça, almanca, 
ingilizce veya italyanca değil~ 
Herkesin, ana dilini öğrenirken, 
frnnsızcayı da öğrenmiş olacağı. 
nı faı1t koşamayız yal .• 

Şimdi nered!: ise yayı nisbi
lerlc, yeni :I>ir takım ek1erle, 
anası Türk babası yn'bancı bazı 
gayrimeşru kelimeler daha elde 
edeceğiz. O zaman öz ıclilimiz 
KompJikasiyonwntrak bir aspect 
alacaktır. 

Niçin Stalin'fo Mat.suoka 
öpüştük~eri esnad,!l &öylediği Ni. 
çevo kelimesini anla•madık da 
bunun türkçesini yazmadı diye 
ajansa dtızd ık} 

Hiç unutmam, franaızcn cLe 
T cmE.tl~ gazetesinde c:Sexe ap· 
peb in fransızcada karşılığı var. 
dır; hunun ismi co'harme> dir 
diye neden Sexe appen kul1a
ınıyoruz? diye iki sütun makale 
okumu~tum. 

Dilimizdeki ihtikiın ve )ük6ü 

Polise Hakaret Eden Bir Kadın da 
Bir Ay Hapse Mahkum Oldu 

ihtikarın Envaı 

B u harpte 'J:ıer türlü ih~ikar 
görük.lü. btarrbul barkın_ 

dan bir kl!!mının Anadoluya göç 
etmeğc başladığı sıralarda valiz 
.ihtikarı baoı:ladı; derken herkes 
eski kı"'l~k • elbisC'lerini dolaba 
katdıra'°cağı bir sırada naftalin 
rhtikarı g§rüldü. İhtıkar güvesi 
lher yerden koku almaktadır. 
Bereket verain ki hükumet bu 
güvenin gözüne naftalini ek
mektedir. 

Muhtekirlerin kendiler.ine gÖ· 
U'e bir muhakeme tarzları vardır: 
Onlar diyorlar ki, :mademk.i A
:merikada clbrt ıtayyareicr> csiv
risinek; motörbotlar yapılıyor 
o halde naftalin( harcamamak 
ve 6aldamak dazrmdır. Fakıııt 
unutmamak lazımdır ki güve de 
beşinci koldur. Göze gözükmez. 
Koırkoca bir yün kumaııın içine 
{;'İrer. ikimse farkına varmadan 
~mu harap eder bitirir! Befinc.i 
!kolla nerede olursa mücadele 
edileceğine göre, güve ile de 
mücadele etmek 'lazımdır. Bu
ııun içi~ de ~vvela naftalin ihti
karı ele alınmıştır. 

Susam ve Şira 

A~man 8Skerleri Yunanista
nı iı!ial ettikten sonra, 

itaiyanlar da U.-üçücük, silahsız 
Yunan adalarını dev~irmeğe 
boşladılar. Bir arkadaş bunu, 
parsa toplamasa çok benzeti
yordu. Nihayet İtalyanların Si
sam adasını da işga1 ettiklerini 
duyd~ğu zaman dedi ki: 

Simidini ba~kaısı yiyor, Susa
miyle de ltalyanlar çerezleniyor
lar. 

Nihayet İtalyanlar eğer Arna. 
vullukta yalnız başlarına kalsa-
1ardı, zaferin üzerine soğuk su 
jçecek1erdi; bereket versin Al
man ağabeyleri sayesinde Şira 
içmek!~ iktifa ettiler. Fakat Şi
ra'nın sarhoşluğu dıı çok kötü
dür. Malum ya lbiraz afyonlu 
Qlursa beyine vurur! 

AHPAP 

IULMACA 

Bu satılaTI yazmaktan kasetim; ı do ayni nazariyeyi kııbul cdc.l'· (l) 
İbrahim Hakkı Konyalıyı tenkit de- Yani bugünl<U {Han) ve (Akal JW 
ği'ldlr. Yalnız bazı tarlhl l1ataların, llmelerinin tık lptı\iai şeklidir 
Ye bilhassa bu hatala.rt vUcude ge- Bu Tllrkler yalnız Ltanbu! şenri· 
tirmckte amil olan mehazlcrln tasni nln banisi değıldirler. Bos • t?r d • 
hi de icap etmektl!dir. Tarih, bu- <liğımız \'e maalesef Ltllince bır !<il' 
gilnkü şekli 110 bir ilim ise, onu saf- itme zannettiğimiz Boğaz cı._:ırı:ıı 
sa.ta bir masal haltnc sokan mehaz- da banistdlrler. Burndaitı ilk ,rbl' 
!erden kurtarmak icap c<'.lcr. de Balta limanında \C numelflı "' 

Evvclcl lstanlmlwı bam.si Kostan- rındıı. aramak lazımdır. Boo!or ı-tl · 
ti'n olmadığı r;ibi, ÇcmberUta.şın, ve mesinln tam Türkçe bir kcJımc ol 
Sultanahmct n1eydarundakl yılanla- duğunu Carra de vaux pek gnıc .. 
rın banısi de o değlldır. KOfrt.antin pek müdellel bir surette gösteı·unı 
1stanbulu, mlıl:1cUeri, ile, 4bldelerı tır. (2) <Mukaddes küçük i>alığı:ı t~ 
ile yapılmış bir şehir halinde bul- tulduğu yer> dcmcktır v.:ı TUrl<çe· 
muştur. dir. 

lik 1st.anbuluD inşası tarihini, yl- Ayni Turaniler, (Yalo\·a) dod10' 
r· ne bir hatayı W.riltl ile Et.rüsk dodi- mlz ınıntakado. da b~ı" şehlı' 1'11 

ğiıniz Tül'k - an kabiles•mn ve bu- muşlar Bu toplanan kabılelef n 
nun yanında. bunlarla. beraber bu· preı'lstniıı kurduğu .şehre de ast .,. 
raya gelen Gala.llannı yani l{ıa.hdla- demişlerdir. Bılahare Bizansıııar bU. 

rın, Buzanların, Magarların buradan nu n.st.nkUs yapmışlardır. 

A\Tupa. kıta.sına geç'tilderi dcl'irde Şehrin hamı ıllı.lunın :;\ıtuııu. t.tt 
aramak icap eder. men her TUrk Ufk(;sfndc mevcuttur 

Bu devri takııfül olarak nı~att.an Bunlara bazan en yüksek dıığla.rı: 
evvel 2000 senderine oturtabiliriz. tepesinde tesadUf edilır. 1~te ıııı 
lkllml bir !elflket nct:ıcoslnde kUçilk Çcrnbcrlı~ da 0 kabil sUtur.ısı"\ij 
Asyada yerleşmiş olan bu halklar, dır. Yılanlara ~elince, bu akıdC·~ 
hicret etmek mecburiyetinde kal- halis bir Türk akidesi olduğ'\''° 
mışlar. \'e 1stanbula geldllderl -.·a- bizzat Dara, Bcsıtun kayaıııdat' 
kit beş muhlclıf yerde ayn ayn şc-ı üzerine yazdığı bir kıta.bede ıur&! 
hlrler inşa etmişlertfir. eder. ve Türkün <yılan ~u.ı.tıt tl'J 

1stanbulun yanında Türk-anlar, öfdilrdUğilnU söylemekle ı;urur d:l' 
lik defa Türkan dedikleri şchr.1 '\1içıı. yar. (3) 
do getirmişlerdir. Ayni isımdckl <ll· S y h b' d d'ıtıı1)iı onra. unan mez e ı e "!> 
ğcr şehre, bllAhara cEtrUsklcrln• din de Yunanlılara. ha.s bir djll dC' 
gittlklQl'i lta.lyada. da tosadU! edillr. ğildir. YunanUlarm hiç'l>ir illıhl yo~ 

GalatJar, Calat.ada Galat dedikleri tur ki menşe itibariyle Orta ,A.ırj:J.) 
şehri Buzanlar, Saray'burnu kısmın. ve Turani dine mensup olmasın· 
da Buz-an denen yerı, Maı;arlar da od 
bunlardan uzak olarak ('Makrıköy) Mclllnard bu hakikatı uzun rn ıc 

det tetltlk et:m!,ıı, nihayet Ur cıltl dedlğımlz şehri kurmuşlardır. "' 
sonra bu rnuhtellf Türk kabilclc- eser.inde pek glizcl göstermiştir·' 

riniıı birleşmesinden hasıl o1mıı. lıir 

Ş<'hır daha foşa etmişlerdir kı Ast· 
an denen ve blltlhare Dara tarafm
dwı bize Asitane suretinde nakledi
len .11chrln blrl de (Klise camii) nln 
o?duğu yer, ve Ze:,Tek camii civarı
dır. 

Bu Turanı kabileler bura.ya ilk de 
fa geldikleri va.kit muntazam bir 
dine sahip lbulunuyarlardı. Bu din, 
kehanet ve sthirbazlık esa.Bı üzerine 
rnilesscs olmasına rağnıen. bir ilme, 
bir hakikate istinat etmektey'dl. Za
ten (Magie) yi ilmin hududu hari
cine atmak l!oğru değıldır. Magıc 

bugUnkil ilmin hakikt bir anasıdır. 
Bu Turani dınde <Yılan ilAh> Ulu-

jenka nktdcsi mevcuttu. Bu akide 
Türkün ilk tcSlisini \1leude ı;c:tir

mekte kli. Efsaneye r;ore yılan ilAh 
nesil .çoğaltmak için, kendisinden 
biraz ilerde bir siltun Uzerln'de şeh
rin hami ilahı için inşa edilmış o-

c: 
Gerek Çcmberiltaş, ı;-erek.se w! 

tanahmcttcki yılan, ilk medeni , 
tanbulun Türkler ile ku'nıldUt'I . 
en canlı bir şahittir. Efsa.neıereı ~ 
danarak bunu Kostantınc ı.ıtft. 
mek Türk medeniyet tarlhini 1 

kCU• etmek olur. 
l•in daha ı;aribi, !mpara.toı' J1' .., ,. 

tinlen za.manında. bina edilen .M 
oofyanın da. m!mannnı bir cTolô~ 
Tilrkil) olmasrdır. 'MalOmdUf 
(Jilstiılitm) 'l'okyo Türk 11111' 
(Tiltnen) hana bir sefir r;ôndtftl'. 
ı; o o setir ile 1-tanbdula. ipekçL ı: 
dene!, mimar, demırci gibı bı 

sanatkflrlar gelmişti. Tilrklcr d ff 
ehemmiyet nnnedlkleri için blJ 

da hrlstiyanlığı kabul etmışler, ~
lece bu sanatklırlar, tarihçller t•·,. 
fmda.n Blznrrslı olarak gtisteri~ 
lerdir. ,. 

Bu hususu da bıı.ş'ka 'bir mal<' 
mlz'<le yazaca[;ız. ı;ıJ 

Rrr.a ÇAYD-4-lan yere gider ve tlAhı temsil eden 
kuş heykellnc bu siltıına sarılıp çı-

Son günlerde kadınlar, jandar- meş'hut yapılarak Adliyeye tes- tı--+-4-4-- ka.nı.k a.rzıhal eylerdi. Bu Turanı ~· (1) J'orlgino de tt'alphll,bet turt' 
ma, polis ve bekçilere karljı is- lim edilmiş olduğundan 8 inci ı ı-+--+---+-- kabileler de ilk defa ı;-eldikleri yer-
yankar bir ıtavır takınmı§lardır. asliye cez-a mahkemesinde duruş_ J de dini abldelerinl kurarlardı. 1vte 

nord. ~ 
..... pll4P" 

(2) Jcs mots Etrusque .... , 
Bundan bir kaç gün evvel jan- ması yapılmıştır. 'tı---t--+--+-- Çcmbcrlltaş ta o zaman kurulmuş· par Je turc. ırt 

(S) Lenorıno.nt: 1\~nuel d1ıbltl darmayı tokatlayın !hakaret eden Ma,tıkeme şahitlerin ıfadclcri 5 tu. Çilnkli 'buıllar mevcut olmayınca 
bir kadın bir ay hapse mahkum ve zabıt varakasının muhteviyatı • şehir \1lcude getirnemezdi. andcn de J'orı.cnt. il 
edifmı,..ti. ile Ulviyenin suçunu sabit gördü. Klise camii dediğimiz ve Bizans-

Dün de, Beşikta;ta oturan UI- ğünden suçlu !kadını bir ay hap- 7 lılara atfettiğimiz büyilk maı'bet de 
(4) Lnı 'ie l'rfree. 

==============~ 
viye adında bir kadın, Sulta.nah- 1 se '\'e 30 lira tazminat vermeğe 1 0 zaman, ast - an da yan'l toplanan 
mette 31 numaralı polise hakaret rrıahkum etmiştir. 't--+--+-- kabilelerin prenslnln inşa ettiği şc· lstanbul • Çekmece T rerıle~ 
etmiş ve elindeki simitle polis Ancak Ulviye, muha'kcme ' 0---+-- hlı-de vUcude getiiilmişti. y z Ta esi 

~ Blz IAtin lisanında elA.n ast 'keli· a ' '1 memuru T ev fiğin yüzüne vurmuş- esnasında nedamet asarı söster- ~ı okUZıJll 
d d 

·ı _ .J 1 _____ _...._....__.__..__,__.___._ mesıntn mevcudiyetine ...,"'it oluruz. Devlet Demiryolları d · _a..ıı 
tur. iğin en hapis cezası tecı eui - .,..... 1 rıv 

Bu kadın için de det!hal cürmü m.İştir. Soldan eağa: l - Gty.d!klenlmi.Z· Fakat kamuslara dfkkatle bakacak cu işletme müdürlüğü.. sl8 'İSO 
den. 2 - Anahtar; And. 3 - Oruç olursak. Bu kellmen~n !Atin dlHne ile Çekmece arasm~aki barı dı 

Bir idam Mahkumunun ı 
Duruşması tekrar Yapılıyor 

Evvelce lstan'bul birinci asır 
ceza mahkemesi 'tarafından Eyüp 
eultanda Pirinççi köyünde arka· 
daşlarile beraber Hüseyini öldür. 
mekten ve oğlu Mustafayı da ya. 
ralamak suçundan Mama rnah· 
kum edilen Resulün muhakemesi 
dün nakzen rüyet edilmiş ve müd
deiumumi ımütrrliıasını eöylcmiş
tir. 

Müddeiumumi cinayet failinin 
gayri muay,·en olmasından ötürü, 
Resulün idam cezasının ağır hap_ 
se tahvilini istemiş ve anahkeme
ce ..icabı düşiinülüp 3-arar verilmek 
üzere muhakeme 28 mayısa hıra. 
kılmıştır. 

Acaba Zehirlendi mi? 
Bımdan 17Ir hattaı eV\•el, Bcyoğ· 

lunda. oturan 40 ya.şı:ımtda Ayşe ls
mimfo bir kadın zehirlendi diye Be
yoğlu bolodlye hastahanesine kaldı
nlmıştr. 

Ayşe, hasta.haneye kaldırıldığı za
rna.n yediği yemekten zclılrlenmcdi
ği, fakat sert bir hareket yUzilnden 
ibarsaklarmm dUğilmlendiği anl~ıl

dlğından hastaya derhal ameliyat 
yapılmış ise de Ayşe kurtcml:ınuya· 
rıı.k diln 01milşlilr. 

Adlfye doktoru Hikmet NomOT ce
sedin defnine iztn \'ermtşUr. 

Köprüden Dü§tÜ ve 
Yaralandı 

KadıköyUndc Bayramycri soka(;m 
da oturan 18 yaşında Sedat, Flkir
tepc<'.leki taş köprüden geçerken mu
\-.azcncs.ini kaybederek düşmUştUr. 

Sedat başnıdan ve kolundan yaralan
dığından hastaneye kaldınlımştır. 

Deniz Yolları idaresinin 
Güzel Bir Teşebbüsü 

Limanlar umum müdürlüğı.i, 
Münakale Vekaletinin ta5'·ibi ile 
Sirkeci rıhtımının, vapurlardan 
yolcuların yolcu salonu rıhtımına 
ve rıhtımdan vapurlara sandala 
ihtiyaç otmadan girip çtkımaları
nı temin için tetkikler x_aptırmı§
tır. Bu tetkikler sonunda iç hat· 
}ar yolcularına büyük bir kolay
hk temin edecek olan bu işin ya
pılmaııma karar verilmiştir. 

Bu karara GÖre Sirkeci rıhtımı
na amud vaziyetinde dubalar 
uzatılacaktır. Şimdılik üç duba
nın ihtiyacı karşılıyaca6ı ümit 
olunmaktadır. 

Sarhoşluğun Neticesi 
Şehremininde oturan Talat 

Bala.ban dün evinde içki içerek 
sarhoş olduktan sonra kendi ken. 

dine ~ızmış ve cama ibir yumruk 

atarak kırmıştır. Talat lkolunu çe. 
kerken cam ·ırıkfarı kolunu kes

tiğinden sağ eli yaralanmışlır. Ta. 
latın kolu tedavi edilmiştir. 

VATAll 8azetoıl 
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a;yır. 4 _ DeıinliklO't'; Covaz veril- Etrtlskle?'dcn gcçtlğlnf .görUrtlz. İlk tarifesinde evvelce yaptığı ~· 
llsam:la. oldıtğu gibi L!tin ltsanıni:!a latta, günde altı .trenin Çekn1ıetİ• 

mlş. 5 - 1\IUstesmıı; Çok sıkı. 6 - "d b'J · · d .~er da toplananları ifade eder. ye kadar gl e: 1 mcsın&. ıg 11ı Canını mk: ; Gök; Bir hayvan. 7 - An vo ak 'kellmclcri Uzerlnde nin Y eşilköyden dönmeleri };stt•' 
Bır lmmaş, Sıfat edatı. 8 - Bir Jıny- Ravllnson·un derin bir tetkiki var. iaştrnlmı~tı. Yeni )'lipKan 'Y~-,ılt 
van; Eski tırnak ve snç iboya.st. 9- dır. TUrk halklarında bu kelimele- r.ifesinde bütün trenlerin Çdk 

1 
Cimıi; tk1. 10 _ Kroliçc; 'ntttmc. rin kelime n!bayeUnde prens. m!l.nA- ceye kadar gitmeleri kararia~ 
ıı _ Afrlkıı. harp sahnelerinden bl· sına geldiğini ispat etmfştir. Donncr tır. ~ 

:~:=::~.~;:" ";~;. lj)evlet Demiryollan İıiıılan 1 
şat edemez; GllndU:rJe bir cıra~ gel- L ~ 
mfyen. 3 _ Bir ibadet tarzı; Tatlı Muha:mman bodell 667 il:ira olan 29 a'det yolcu ftt,"'Oltl:arma ~e 
bir madde. 4 _ Bir \'apurı.nn.uz: emaye musl'u'k taşı 29.5.941 parşcmbc gUnU ~a:at (10,45) OD'U kn'~1tl1'e 

Hayda.rpa:ja. Gar binası da:h1!1ndeld kcrnllsyon lt.l:rafhnds.n açık e~ .. 
Gölge. 5 - Ahır uşağı. 6 - )lcrha- usul.ile sat.ın elmacaktır. t 

met etmek. i - Oyunla meşgul ol- Bu ışc r;irmek fatLycn1cr1n i.iO lira 3 kuruşluk muvakklat ıtcnl~ 
m-ak. 8 - 1stlfha:m; Kurum; Bır \'c kn.nuıw.n t.nyi'n dtti(;'t vcsaikic 'l)h'llkte clıısfltıno güı?il :sa.u.tJne 5t 

mmet. 9 _ Oyun bozan: Sana'L lO- komisycma müıaoaatıınn Iazımdrr. da:stıl 
Kurulmuş; İ1'aret edatı. ıı - Ann.- Bu :1.şc o.it şartnameler ltomlsyonda.n para::ız o1are.k 
sı yok; Bunama.. 

DÜNK'O BULMACANIN HALLl 

Soldan Sağa: ı - !nhısar - GaI\l 

2 - Sua.'di'ye - Et 3 - Ses - Yarma 
4 - Talih - Çan 5 - Altmııne 6 -
Bin - An 7 - Eden - Ye 8 - Ta • 
Sa1knn 9 - HakSızlr'k 10 - Şık - tz 
• I~ı'k ıı - Araba • Ok 

Yul<anclan A!!a.ğl.}'n 1 - lstimbot 
• Sa 2 - Nu - Ahır 3 - Hastane -
Aka 4 - !deal - Do'k {; - Sisli • Sla 
6 - Ay - İmansız 7 - Reyhnn - Az 
8 - Allık 9 - Gerçek • Kış 10 -
Alma • Yıkık 11 - An - Gem 

ZAl:'I 1LA'l\-Y: A~md:ı.r nahi)"CSin· 
do, EminönU merkemıden aidrğmı 

nU!us cUzdaıumt, askerlik muvazzaf 
ve ihtıiyat evrakımla beraber, on beş 
r;Un evvel zayi &.tim. Yenllcrini çr
kara.c3t,~dan dığct'crlnJn hUkmU 
yoktur. 

KA.mll Artop - wt:ınahmot 

Akh~'lk cnddc61 Nq. 87 

:ma.kt:ıı.dır. (3688) 

--------~-------------------------._.,./ • 
Sıvas Ceza ve Tevkif Evi MüdürlüğündeJl• 

ı - 'snııs merkez ocza cıv:inin l.6.9'1 ta.rfü'.nd~ 31.5.942 tzııı11'!:. 
kad:ı.r bir senelik ılhtiyacı olan en az 100,000 ve ~.ft çok 130,000 ~ ~ 
mcği 2490 sa:y:ıll ka'nUJı mucfbl:ncc ve kaıpalı za.rl \1'3llt1e c]<S}~' 
konuiinuştur. d3İ° 

2 - Eksiltme mtlddctl 12.5.9U Uırl'hmdon 2.5.911 tnr.ihinc J.'ll 

20 gUndUr. ırct1g"I 
3 - Ekmeğin hal.i hazırd:lki kilosu 'bclcdıycnln "':rştda s:ı.tt 

1>tr M\1 ekmeğin ra~icl 'bulunan l0/3 kun;ş :tahmin cdilmiş1!ir. ı11 , 
4 - Azami lhtiYi!cm tutar 'bcdcli Ola.n 1365 ~~anm yU:r.dc 7,5 tc )'' 

nat.ı muvakkatesi olan 1023 ltra. 75 kuru~.ın emanet olarak nısl11~ıı 
veya Ziraat Bankasına tosllm edllel'ek mııkabn ::ide alınacak ına.l<bU 
teklif mektubuna ba[;lanması li'ızımdır. reı· 

ü - İdaremizde mevcrut şartname \'O :muka.vcle formuıtınU .~ındC 
mek istlycn ıtaltplcr her sfin m" a\ ea.ııtlcr.inde oezll ev! mUd!ll"lü;;~ 
ı;örOp mılrya.'b'ilcceldcr1. r'5 

6 - İhale 2.G.9H ta.r!hlne müsadi! pnza;:·Lc:>I ~U:ıu saa.t 15 te s~~ 
Cilmhunyct: '.M:Udde.iumunülık makamında t:cşc.kkili cd'!<:Ck J<onıi•) 
huzurunda yapılacaktır. , 0• 

'1 - Taılipl.c.r tc'ldi:! mektuplarım ihale eür.ıl saat U/5 :. kLd.r ~ 
m:ısyona ~miş olmaları mın olunur. (3693) 
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Avukat Alaeddin . 'asuhi oğ

Nnun büyük ·ardeşi Şemseddin 
n asuhi oğlu ölmüş, aile kabrista
ırıa gömülmüstfü. 

cır,* ~nhmetlı Yusuf Paşa oğlu 
•ı"[ l'ldı albay Galip Türer ölmü§, 

1
' kabristanına -gömülmüştür. 
~ Balıkesir agır ecza reisi Ne· 

cati ! enuz.yuz otmuş \e a.ıle .kab
ristanına gömülmüştUr. 

EVLENENLER : 

Bafra eşrafınaan rahmetli B. 
Kemal Derenin fkıiı Bayan Nebi· 
le Dere ile değerli ziraatçilt-rimiz. 
den Manisa Nüınune çiftliği mü· 
dürü B. Vamık Kemal Pas.iner ev
lenmi~lerdır. 

~lise Tadil için Verilen Kanun Layihası 
dk Mektepler Başmua ll imlerinin 

idari Hizmet Karşdığı 
~ 7~_nkara, {Telefonla) - 789, bazı hükümler ilave etlen yeni 
la ), 2871, 3S'30 sayılı kanun- kanun pfojesi Meclise ar..Gcdilmij. 
ı/~n. 1baı:ı maddeleri ve hüküm- tir. 
br;ı:.ı.n deği~firihnesi hakkında Sulama işl erinde Su 
ait hlıye Vekaletince bir kanun 

}'B il$ı hazırlamn~iır. · Ücretleri 
~le u layihaya göı:_e vilayet büt- Ankara, (Telefonla) - Oev-
d . rınden aşağıda if&Zılı resmi letçe yapılm!Ş ve yapılacak sula
~?.trelerle müesseselere ayrılmak. ma jş(ermden alınacak ücretler 
rıı olan tahsisat bir miktar indı- hak:.ında Nafıa Vekiıletince ha-
ltıektedir. ı:ırlanan kanun Jayiha8ı Meclıse 

İti A) 1 7 J 5 numaralı anunun 8 verilnıiştır. Kanuna göre 5ulama 
rcı::~.?1addesine gore hususi ida- şebekesi içinde kalan ve 8ahıbi 
lt ttçeleri tahsisat yekununda tarafından işletildıği takdirde 
kırı makta olan yüzde bir evra· mahsul verebilecek vaziyette bu-
~akdıye itfa 'kar§llığı. lunan ara'Ziden ve sulama şebe· 

4 .. ) 28 71 numaralı kanunun kesi içinde tesıs edil mi§ ve edile· 
•r U?ci.i macldes.i M.rkmüne göre cek olan ve su ile işleyen veya 
,l:ı.ı , VergisincJen crılan yüzde mühim miktarda SU şarfeden eı
hıa~ n~sbetindcki Zirbt Bankası nai müesseselerden Maliye, Na-

Ceaı kaldırılmıştır. fia ve Ziraat Vekaletince mü§te-
cıı ) 35 30 saytlı kanunun 19 un- rekcn tanzim ve icra Vekilleri 
tel llladdes.i mucibince hususi id'a- heyetince tasdik olunacak tarif c
ttı}.~r bütçelerinin nakdi tahsila- ı ye tgöre her sene bir su ücreti 
tııakan Yüzde iki nbbetinde ayrıl_ alınacak ve arazi vergisi vermek. 
•ıa 'la olan ıllcden terbiyesi tah-ı le mükellef olanlar :su ücretini 

Dl) Yüzde 'bir tenzil edilmiştir. ödemekle de mukellef tutulacak. 
! 3 7 89 numarıılı kanunun !ardır. 
llıckncü madaeaİ mucibince ilk Umumi müvazeneye dahi! dev. 
ti h~epler ıbaş muallimlerine ida. lct aairelerince istimal edilmekte 
lltadi.ı:rnetlerine mukabil 1 o ar olup amme hizmetlerinin ikamete 
tc 1an 20 liraya kadar verilmek- taliııis edilmi olan icar ve isticar 
'n rJ ~n Ücret liu .rnrktarların yarı· edilmiyen araziden su ücreti alın-

a. ınd' ·ı · · ! ırı mı~tır. mıyacaktır. 

ıbbi Müstanzarlar Kanunu Parti Grupu Bugün 
Mecliste Toplanıyor 

"eAnkara, (Telefonla) - Ev- Ankara, il (Hususi) Yafın 
Cc ana hatlarını bildirmiş ol- üçte toplanacak olan Fırka Gru

~Utn ıspenciyari ve trınil müs- punda Hariciye V cıkilinin il:>lr haf_ 
.~:ırlın q.anununun baı.ı mad- talık lha.'rici meseleler hakkınBa 

e,lfij Clctiiftiten e -hu .kanuna fzaha vermesi muhtemelair. 

B. Hoover GI. Franko 
~: (Ba, ı ıtıcfde) /// (Ba. .1 Jndde -/
'ı.ı.t-rı l\.lnıanya, İtalya ve Jııponyayo. elçi5i Pietri tarafından. General 
~ llAn <.-dccek miyiz? Frankonun Hitlere verdiği tahri· 

ııı n, Re:slcUmhunın 23 .1lkteşrunde ri müsaatlenin bir suretinin Ma· 
a~te Yaptığı vaadi tutnuya çalışa.- reşal Petain · e tebliğ edildiği sÖY· 

llıerı 1 Zanncdiyonım. Bu vaııt, A- lenmektedir. 
te bj~ dışrnd:ı cereyan eden harple· «.General Franko, H itler tara· 
avu:ak ctmfyCCC'ğrmlze \"C btr te- fından yapılan vaad üterine Alt' tnaruz kaldığımız takdirde men tazyikına daha uzun müddet 
~ tıtu, Clonanmırmttı ve hava mukavemet eaememiştir. Gene. 

dt:ttıerıtrrnzf Amer:ikn kttaı;.ı harf· ral Franlfonun, Almanyaya 'kar
~ liharbc r;öndermıycceğimıze da· şı giriştiği taahhütlerden cesaret 
ltı~ı albuki son on gUn zarfında 1• ı alan Amiral Darlan, Hitlefln 
'ıtıız bir çok nutul•ların hakild] vaadlerlni ileri sürerek Mıırcşal 
:tlı ı Amenkan milletini harbe Sil- p · .. 'k 1 

·ltın(!k {ıf 1 etaın ı ı ·naa ça ı mıştır. Bu va-
J.j arzusundan !pare ~ r. aaı .. 

~ C':ıoVer, Arnertkanin hazır olmallı- ere gore: 
1 1 lckra Ukt tk 1 - Fransız toprak arından 

)it <!ev r ctt 1~nı .S'onro. nu una 1 bir kısmı ltalya) a terkedilmiye· 
t arn em r r. k 
~:,ttıız orduları HıUbr A'\TUpnsını ce -i \I L · k b'l 

ı ~ d • ~ - t sas • oren c mu a ı , 
lltııız c 

0
;;ez. Avrupayı f~flfi ı:fn harpten evvelki Fransrz hudutl a

:~ k hl mrandııtı başkfa. •~m ~tn rına mücavir fransızca konuşan 
e " r Amcrikıın sc en ,,..ıvvc • I I · ·ı k · ... e 40 .

1 
t 1 k ~ ı;,... nn yer ere en arazı verı ece· tır. 

··ıtto. mı yon on u •ulr uvn - . • 
)\ı lhtıynç vardır. Böyle bir filo- «Buna mukabıl hansa, Jı;pan. 
'eYc1ıına gC'tfrm~k için ıo sene y~ya t?"eçecek A.lnıan !uvvetl.er~
~ dır. liltler de, ayni vUsatte ha· nın Fransız demıryollarından ıstı. 
'11/klar Y'llp'mnBıın Am~rfkayr tşgal fade etmesine 'lllÜsaade edecektir. 

llıe. 13ınncnaleyh harbin bir kaç cAlman gazeteleri 'tarafından 
~<le Yalnız bugUnkU ordu ve do- buna dair şimdiye kadar tek bir 

~.llıa. ile knzanılamıyat:ıığt o.şikltr· kelime ifşa edilmemiş olmasının 
~br 
tıit~ bız bu hnrbc girecek olursak 

11 sonra iflas cdeccğımlzl he
~ kııttnalıyız. Mili tfm{zln b{ıttın 
1tıtt~ıfu rnall\'olncnktır. Fakat bu 
'!~ t!ığı gozc alıırnk askerı kuv
'l!lt: ili harek~t geçirmek zarure· 
~ kııtırsak bunu iyice hnzırlnna

l'o,...._ 
~ •·•ııaJıyız. Bu husustalU kıırnr 

a te kllfit kanunumuzun çer
\,~ dahll!nde kongre kanalı ile 

i!.lldrr. 

~itila Sanayi Müesstıeleri 
-ıil.ıı Ukr<:'ş, 12 {AA.) - Stef ani 

h •ından: 
b lllıt" 

t \ un resmi ıgaze{edc çıkatı 
~tı: Y~rarname ile on ye8i büyük 
dt"lc~ tnlics esesi askcti idareye 
~'~da 4rncktedir. Bunların arn
lı)ııı linıı tıaldiyat müesseselc· 
il cf«~n bi.ıyüğü olan cTuna sey
rı11kta~ Romen şirketi> bulun-

ır. 

)\C) -o-
il fllan, ll Kralı Marepl Oldu 

'iıı Ukreş. 12 (A A ) - Rador 
tısı b·ı · · 
~c:ı 1 ditiyor: 

~'rc1~tnf.'a :kralı l\lihail' e dün 
ıı~'rcş11ltiktl:>esi tevcih edilmi~ ve 

lt:0 f asası General Anto-
·C tarafından kendisine mera. 

ev.cJj edilmiştir. 

sebebi, Mar~I Petain'in muva
fakatinin beklenmekte olmasıdır. 

cl\1are~al Pctain henüz cevap 
vcrmemistir. Herhalde 'bu leklifi 
reddedecektir. Çünkü şimdiye 
kadar mütareke hükümlerine kar. 
şı hareketi tasvip etmemiştir. Hit. 
ler - Darlan tertibi sarahaten mü
tareke hükümlerine bir tecavüz· 
den başka bir ı:ey değildir ... > 

- Rııdyo Gazetesi -

Af manyaya Göre 
(BaJr I incide) J // 

B. Gravell göyle ıdiyordu: 
Alman endüstri devleti olmak 

sıfatile vazifesini yapmalı, ziraat 
memleketleri de ona ıham madde 
vermelidir. Öyle ki, j}\ifrltiyl: nıcm
lekeilcri ile Nebenland ve Zwis
chenland'Jar Almanyayı beslemek 
ve onun ihtiyaçlarını temin etmek 
mecburiyetindedirler. 

İşte bu surctledir ki Almanya 
ptopaganda makinesi şuraya bu
ra(>"a, ~ilhassa bitaraf memleket
lerde §Chirlerin başlıca meydan· 
larına ilanlar yapıştırarak bütün 
Avrupa çiftliklerinin Almanyaya 
bütün istihsal edebildiklerini na
sıl göndermekte olduklarını gÖs· 
termektedir. 

1. • ı r 

~A T AN s 

1 Sovyet Rusya 
lrakı Resmen 

Q Telgraf, Telefon ve Ajans · ~ H -aberl·e.ri · ~ 
Tanıdı 

(Başı ı incide) /-/ 

vera mi.nevi yardım için bir 
çok devletlere baş vufmuştur. 
I. icaz kralı İbnissuut, Irak hU· 
kfmıetine verdiği cevapta, tn
g:Iterc aleyhindeki Harekata 
f tizaheret edemııeceğini öll6ir 
ı•ılŞt.ir. tbnissut. Raşid Ali Gey
liüıiyi himaye etmeyi redCleyle· 
ımştir. 

lran Cevap Vefflied i 
«lran ımiHımeti de cevap ver 

ifiemiştir. Iranın, İfak tiô.discle
ri karşısında resmi hattı hare
keti Oir atlemi tasvip maliiyt:ı. 
tJntı~dir. 

«Teeyyüt etmlyen bif habere 
göfe, iKi Alman ll6fubaraıman 
fayyaresi :Musula inmiştir. 

«Nevyor'K Times gazetesinin, 
AJmanyanın Suri)'e yolu ile I 
t!lka yardım edeceğine dair ver 
( ği lialler ae Şimdiye kadar te
eyyüt e'fmemi~tir. 

«M6'si<o-va radyosu, son gün
lerde, Iraıt hallerlerlne 11irinci 
aerecede yer vermiye başlamış. 
tır. H atta bitgün, Iraktaki as
keri vaziyet hakkındaki haber
leri, Alman tebliğinden evvel 
v~rmiŞtir. 

Hava Harbi 
Şiddetlendi 

Almanlar 11 Günde 
130 Tayyare 
Kaybettiler 

~tngıltcre ile Almanya ara
sındaki hava muharebeleri :son 
derece şiddetlenmiştir. Son on 
bit- gün içinde yap1Jan hücum
lar Alrtıanlata 130 tayyareye 
mal olmuUf.ur. 

«İngilizler 17 tayyare kaybet 
nıişlerdir. Dün gece İngiliz tay
yateleti Hamburg ve Bremcnı 
liMef iHinaz etmişlerdir. Bu iki 
şehirdeki deniz in~aat tezgah
Jarının ve endüstri mahalleleri, 
ötiyük çapta ve yangın bomba
larına maruz bırakılmıştır. 

«Ayni zamanda. ufak kuvvet 
ler de Elmden ve Roterdam dok 
larına hücum yapmışlardır. 

«Pazar günü, güneş batma
dan evvel cenubi lngiltercye 
yapılan hücumlarda 5. pazarte
si günü de 8 Alman tayyaresi 
düSUrülmüşlür. 

( Radyo Gazetesi) 

Bet1in Bomtiardımanı 
( Radyo Gazetesi) LOndra. 12 CA.A.) - Ncvs 

Rüt'l>a ftral Edildi Chronicle gazetesinin havacılık 
Kahire, 12 (A.A.) - İngiliz muliabıri Ronald Valkcr şunları 

Orta Şark Umumi Karargaliı- yazıyor: 
nm t~bliği: . ı Bcrlini şicldetle bombardıman 

Irakta, Habbanıye ve Basra- ettik:. Gittikçe şiddetlenen hü
aa sükun hüküm sürmektedir. <:umlarımızm Alman payitah
Mof.örlü kuvvefıerimiz, Rutba- huda intizamı bozduğuna ve ye 
yı i ıgal e1mi~lerdir. is ve fütur doğurduğuna hiç 
Fırat Nelifinin Bendleri Açıldı şüphe yoktur. Bizce meçhul se

NevyorK. 12 (A . .A.) - Uni- beplerden dolayı naziler Berlin 
ted Press ajansının Kahircdeki üzerine atılan bir bombaya. 
muhablri bıldiriyor: Hamburg·a, Vilhelmshafen'e ve 

Irak kıt.alan lngi~iz. kuvvetle- tliğer yerlere atılan 100 bomba
rinin ileri hareketını durdur- ya yaptıkları mukabeleden da
mak için Fırat nehrinin 11entle- ha şiddetle mukabele etmckte
rini açarak Faluca ile Bağdat dirler. Bunaan baŞka Almanla
arasındaki araziyi su altında bı. rın mütemadi:yen artan Ameri-
rakmışlardır. kan yardımından. bilhassa A-

lrak Tebliğleri merikan bombardıman tayya-
Bağda:l. 12 (A.A.) _ 13 nu- relerinden endişeye düştükleri 

marali ita:k tebliği: de anlaŞrlmaktadır. İngiliz hava 
kuvvetlerinin daima artan kud

Bir dü~an bombardıman reti münhasıran tedafii bir vn
ta~areSi Rutba civarında bu-
turian or d u ve pofis 'J<uvve'tlerl ziyotten hücuma karşı hücumla 

mukabele etmek tabiyesinin tat üzerinde uçmuş ve b'unların ln-
bikine imkan vermiştir. giliz kıtaları olduğunu zannede. 

rek alçalmış ve bir mesaj atmış 
tır. Mitralyözlerimizin şiudetli Afuerika Alman Notasına Cevap 
ateşine tutulan tayyarenin ha- Verecek mi? 
sara uğramış olması muhtemel Berlin, 12 (A.A.) - Yarı res 
dir. Bilahare bir miktar zırhlı mi bir membadan bildirilivor: 
otomobil Rutba kalesine hücum Amhrikan limanlarina~ dc
ctffiiŞt.ir. Şiddetli bir muliar~bc. mirli bulunan Alman vapuda
den sonra bu hücum tardolun- rının Amerika hi.ikümeti tara
muştur. Di.işman iki zırltlı bto- fından ınusaderc edilmesini pro 
mobil kaybetmiştir. Muharebe- testo eden Alman notasına ce
ye :iki düşman tayyaresi iştirak vap verilip verilmediği hakJ.tın
eylemi~tir. Bu tayyarelerden da ne resmi ne de yarı rcSmi 
biri Rutba kalesinin bir kilomet mahiyetle hiç b'ir malfımat yok 
re cenubunfia alevler içinde düş tur. 
müştür. 

* Beyrut, 12 (A.A.) - Dün ak-
§am neşredilen Irak tebliği: 

Garp mmtakasında işara Bc
ğer bir şey yoktur. 

Cenup mmtakasmda 10 ma
yısta bir İngiliz tayyaresi düşü. 
rülmüş. bir diğeri de hasara uğ 
ratılmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz keşif u
~u~ları yapmı§lardır. 

Diişman hava kuvvetleri 10 
mayısta Rutbayı bombardıman 

etmişlerdir. 

Karadağ Komiseri Kont Çiano 

İle Görüştü 

Çetine, 12 (A.A.) - Sfofani: 
Karadağ fevkalade komiseri 
Tirana giderek H ariciye Nazırı 
Kont Cia no ile uzun müddet gö 
rüşmüştür. F evkalade komiser 
Çetineye dönmeden evvel Ti
randa bulunan İtalya kralr ta
rafından kabul edilmi5tir. 

---0--

Sinıaparda Askeri Bit Konferans 
Kooe, 12 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 

Çunk ing hükumeti nezdinde
lti Ameriltanın yeni sefiri Cla
rence Gause bugün president 
Garfield vapuru ile buraya gel
miştir. 

Sefir gazetecilere Singapur
da, F ilipin, A vustralya, Fele
menk Hindist:anı. Birmanya. ve! 
Çünking hiikumetlerinin askeri 
ve sivil mümeı:ısileri arasında 
bir içtima yapılacağını !cyH el
ıniştir. 

S~fir dün aksam President 
Garfield vaıptlrü ile Şangbaya 
liareket clmiŞf.ir. 

Sovyetler Birliği Sofya Elçisi 
Sofya. 12 (A.A.) - Sovyct

ler birliğinin Sof ya elçisi bu sa
bah tayyare ile Moskovaya ha 
rekct etmiştir. 

Avam Kamarası 
(Başı ı incide) * 

yük sofa ile civardaki koridor
lar da harabiyet manzarası a r
zetmektedir. 

Bugün. hususi vazifesi harp
ten sonra lngillerenin yeni8en 
imarı projelerini hazırlamak o
lan Dev1et Nazırı Arthur Green 
vood ile beraber. tahrip edHmiş 
binayı gezdim. Muazzam enkaz 
yığınları arasında, anane ve ta
rih ile, İngiliz parlamentosu. 
nun hayatında bir çok nat:lisele 
re bağlı bulun an bir ÇOK kıymet 
tar eşyanın parçaları da bulun
maktadır. Krallık otoritesinin 
sembolü olan meşhur altın ses, 
tesadiif en kurtulmuştur. Bu a
sa, mutat yerinde durmuyor ve 
Hasara uğramamıa olan ba~Jfa 
bir salbn8a bi.ilunu~ordu. 

* Londra, 12 (A.A.) - Reu-
tt!r'in ıparlitmenfo muhabiri bil
diriyor: 

Avam kamarasında vukua gc 
len hasar neticesinde, mebuslar 
bir kaç zamandanberi başka bir 
yerde yaınlmış bulunan vo şim 
tliye kadar bir çok aefa kuIIa
nilfuı. olan Avam Kamarasının 
«Çitli:. ndc topianacaklardır. Bu 
ihtiyat Avaın Kamarası. oriji
fialden Baha küçük olmakla öc
raber ayni tertn:ıatı haiz bulfm
rnaktaaır. lJordlar kamarasının 
Oir «Çifti• de mevcuttur. 

Afrika 
Harbi 

Kahire, 12 (A.A.) - İngiliz 
tebliği: 

Libyadn, Tobrukta. motöflü 
keşif kollarımız, çok büyük bir 
düşman müfrezesini gafil avla
mış. bu miifre~eyc kayıplar 
kaydettirmiş ve 32 esir almı~
tır. Sollum mıhtakasında, keşif 
kollarımız, dün. pazar günü, 
hıt'palayıcı taktiklerine devam 
etmişler ve tank dafi lopu ilc
mlicehhez bir düşman tankı iğ
tinam eylemişlerdir. 

Habeşislanda, şimalden Am
balagiye ilerliyen Hint kıtaları . 
yeniden tcrakkiler kaydetmi~ler 
Gumsayı zaptcyiemişler, dört 
dağ topu ve bir c;ok başka mal
zeme iğtinnm etmi;ılerdir. Bu 
esnada cenubi Afrika kıtaları, 
şimale doğru Ambalagi istika
metinde ileri hareketlerine de
vam eylemektedir. Cenup mm
takalarında, harekat, şayanı 
memnuniyet bir tarzda devam 
etmektedir. 

*' Londrn. 12 (A.A.) - Öğre-
nildiğine göre bir İngiliz devri
yesi Tobrük civarında 300 İtal
yan amelesindcn inüteşekkil 
bir gnıpa baskın yaparak zayi
at verdirmiştir. 

Süveyt Kanalına Hava Hücumu 
.Kahire, 12 (A.A.) - Mısır 

Dahiliye N eıaretinin tebliği: 

Düşman tayyareleri pazar ge 
ccsi de biribiri ardından iiçi.incii 
gece olarak, Süveyş kanalı mm 
takasına hücum etmişlerdir. A
tılan bombalardan az hasar o1-
muştur. Bir kişi ölmliŞtür. 

Hamburg 
Akını 

Londra, 12 (A.A.) - Hava 
Nezaretinin istihbarat servi::;i 
bildiriyor: 

Hamburgun cumartesi akşa
mı yapılan şiddetli hücumlar
dan kendisini toparlıyabilmesi
nc vakit kalmadan, başka mü
him miktarda lngiliz bombardı
man tayyareleri, pazar akşamı, 
bu büyük limanda tahribata ve 
iğtişaşa devam icin ayni şehir 
üzerine göndcnlmıştir. Elba 
nehri kıyılarında takriben 15 
kilometre uzunluğunda gc-niş 
bir sahayı ihtiva eden doklar. 
ve deniz tezgahları, her istika
mette bombalanmıştrr. Blohm 
ve Voss tezgahları. yeniden yük 
sek infilak ve yangın bombaları 
fle hasara uğratılmıştır. Şehrin 
endüstri mahallelerine de ağrr 
hücumlar yapılmrşlır. Bremen 
üzerine yapılan hücum da, Ham 
burı;a yapılan hücum kadar şid 
detli olmuştur. 

İngilteredc Anavatan Muhafızları 

Çin - Japon 
Harbi 

S arı Ne hr i 
Kıyılarında Şiddetli 

Muhareoeler 
Çungking, 12 (A.A.) - Ce

nuptakı Şan~i eyaletınden gelen l 
haberler Sarı nehrin şimal kıyı· 
larında şiddetli muharebeler ol
duğunu bildirmcl-tedir. Burada
ki büyük Japon kuHetleri Şun-g
tiao dağlarında mukaı:cmet eden 
Çın kıtalarına bir çok kollardan 
büyük bir taarruza geç.mişlerdır. / 
Japonların Çınlileri bu dağlardan 
atmak istetlıkleri anlaşılmaktadır. 
Bu dağlar İ!lgal edildiği takdirde 
Jnponlnr Sarı nehrin şimal sahi
line hakim <>lncaklar ve Japon 
kıtaları ga11be doğru Şanzi eya· 
!etinin merkezi olan Sian şehri 
istikametinde yürüyebileceklerdir. 
Japonlar oradan da nehri geçe· 
rek cenuba <loğru inmek ve Lun. 
gay demiry-0lunu Loyang civarın. 
da kesmek arzusundadırlar. Bu 
itibarla mevzuu bnhıs meydan 
muharebe8inin neticelerine büyük 
bir ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 

göre, Çungtiao dnğlarındakı bü
yük Çin kuvvetlerinden başka 

ayni derecede ehemmiyetli Çin 
kıtaları her ihtimale karşı koy
mak makdadı jle Sarı nehrin ce-

I...ondra, 12 (A.A.) - İstila 
leşebbüsi.i olduğu takdirde i
kinci müdafaa hattını teşkil e
decek olan ana vatan muhafız
ları bir senelik hararetli bir ta
lim devresi geçirmişler ve bu
gün tamamilc hazır bir vazive
te girmişlerdir. Ana vatan ~u

nup kıyısında toplanmış bulun
hıifızlarr kuruluSlarının vıldö-
nümünU çarşa:mb~ günü. tesit maktadı~-o--
cdecekler ve bu münasebetle 
bir muhafız müfrezesi Bucking 
ham sarayında nöbet bekliye
cektir. 

General SilforSki Londraya 
DönBü 

l...<>ndra, 12 (A.A.) - Polon-

Bidayette mahdut bir gönüllü ya Başvekilı General Sikorski, 
teşkilatı olan ana vatan muha- Amerikadan 1ngiltereyc gönde
fızlarr şimdi ordudan güç tefrik derilmekte olan Amerikan bom 

Elen Krah:u n edilebilir ve teçhizatlı bir te- bardıman tayyarelerindcn birile 

M d k • El l şekkül olmuştur. Mükemmel Lbndraya dönmüştür 
ısır a 1 en ere bir şekilde talim ettirilen ana- --0--. 

Telgrafı vatan .. ~uhafızlarına . mcn~:ıp Amerika - Malezya Hava Hattı 
lJazi cuzutamlar ordu ıle muş-

Hanya. 12 (A.A.) - Ege A~ terek mane\•ralar da yapmışlar Ş.an~hay. 12 !A.A:.) - Ste-
jansı biİdir~yo'r: · . ı tlıf. ı fa~~ aJansından: 

Mısırdakı Yunan cemı:atler~ Ana vatan muhafız teşkilatı Smgapurdan haber alındığına 
reisi Rral George'a aşagıdakı olmıyan bir tek köy yok gibi- göre Singapur • San Fransi.sko 
telgrafı çekmiŞtir: dir, Bu itibarla, istila teşebbüsü havn hattının ilk kafilesi dün 
Mısırdaki lfüfün ID!enlerle kem yapılırsa ht!r nokta bir kale o

dilerini temsil eden b'ütün g)en Jacak ve her sokak. her ev mü
cemaatleri, majestelerinin ve dafaa edilecekiir. Her köyde a
liükumetlerinin Yunan ruhu- na vatan muhafızlan tanklara 
nun yaşıyan sembolü olan milli ve hücum müfrezelerine nasıl 
kahramanlık hattı hare'ketıeri karŞı koyacaklarını ve mitral
önündeki hayranlıklarını ve de- yözle el bombalarını nasıl kul

Singapura gelmiş ve Amerika
Malezya ve Malezya - Ameri
ka arasındaki yeni hava hattı

nın küşat resmini yapmıştır. 

İtalyan ~ambiyo Natın 
rin merbutiyetlerini ittifakla lanacnklarını biliyorlar. ButJapeşte, 12 (A.A.) - Ma

car Ticaret ve Sanayi Nazırı B. 

Vargas'm daveti üzerine Buda
peşteye gelmiş olan İtalyan kam 

biyo ve dö,•iz nazırı Richard bu 

bildirmek için bana salahiyet 
vermişlerdir. 

Ayni zamanda, kahraman 
Yunan millHinin ve şanlı Yu
nan kuvvetlerinin yurdun ku.·
tulması uğrundaki mücaflölesi
ne azim ve şiddetle devam va
zifesini tamamen müdrik ola
rak nihai zafere olan sarsılmaz 
inanımızr Han eföyoruz. 

Mısır Elenleri, majestelerinin 
ve meşru hükumetin yanı l:Ja
şınfta'. cesur ve sarsılmaz bir su
rette lfalarak k(!ndilerine müm 
kün her türlü yardımda bulun
mıya ve devam eden mücadele
nin muvaffakıyeti için her tür
lü fedakarlığı yapmıya hazır ol. 
duklarını temin ederler. 

Elen J<ralı, bu telgrafa aşn
ğıdald ce\rabı vermiştir: 

Mısırdaki Elen cemaa !erine 
izhar etlikleri merbutiyet ve 
fcdakarJık hislerinden dola~ tc 
3e'kkür ve hepimizin muhakkak 
addettiğimiz nihai zafere olan 
sarsılmaz inanlarından dolayı 

da ken<.lilerini tebrik ederim. 
Ordunun cesareti ve blitun 

Yunanlıların kahramanlığı sa
yesinde hayranlığa layık bir ha 
le gelmiş olan memleketimin, 
çetin, fakat haklı olan bu mii
eadeleden daha büyük ve kuv
vetli olarak çıkacağına kaniiın. 
Teklif ettiğimiz f edakitrlıklarm 
kaybolmıyacağına ve bütün mil 
lelin azmi sayMinde ve Allahın 
yardımı ile bugünkü felaketze
de Yunanistanm dünyayı iddet 
ten kurtaracak olan millefıer a
rasınUa yüksek bir mevki ka
zanacağına emin olunuz. 

Yunanistan ~özlerini yabancı 
memleketlerdeki elenizme çe
virmekte ve vatanperverane ce. 
sartimizden dolayı size minnet
tar bulunmaktadır. 

imza: İkinci Oeorge 

---0·---
ltalya Kralı Draç'a Döndü 

Dtaç. 12 (A.A.) D. N. B: 
ltalya :leralı, dün öğleden son· 

ra'. Tırana' Ban Draç' a dönmüş
tür. 

İspanyol Ordusunda Oeğişil<likler 
~1adrid, 12 (A.A.) - Stefani 

ajansındn n: 
Başvekfıletin bir kararname

si ile aşağıdaki tayinler yapıl
mıştır: 

General Orgaz Yoldi, Fas yük 
sek komiserliğine, General Yu
an Bantista Sanchl:!z Genzales 
Balear adaları kara. deniz ve 
hava kuvvetleri kumandanlığı
na, General Asenzio Cabariillas 
ordu erkanı harbiye reisliğine 
tayin edilmişlerdir. _,,_ __ 

gün Başvekil ve Hariciye Nazı
rı Bardossy tarafından kabul e-
dilmistir. 

Almanyaya Giden ltalyan 
A:me1esi 

Bari, 12 (A.A.) - Stefani ı. 
jansmdan: 

350 İtalyan ziraat amelesi, 
Almanyaya hareket etmişlerdir 

Amerikada Yeni Bir Po1onya ~ 
Ordusu Hazırlanıyor Japon imparatorunun H uzurunda 

Londra, 12 (A.A.) - Polon- Tokyo, 12 (A.A.) - D. N. B: 
ya Ba,şveki!i General Sikorski- lmpnrafo't Alman ekonomi he. 
nin Blrle~ik Amerikaya yaptığı yetinin reisi '''ohlta(hsi kabul et
s~ya.hat, yalnız Amerikada Y~: l mi u,. Kabulde Alman bü:> ük 
nı bır Poldnya kıtasının teşkılı 

1 

elçisi de hazır bulunmuştur. 
l:lakımmBnn eleği!, ayni zaman-
da generalin Amerikan efkarı Amerikaaa İki hatyan Teıeldriilü 
umumiyesini müHefik1erc yapı cN • k ı 2 ( A ', A ) \f "' . .. evyor , M. • - a-
lan Amt.:rıkan yardımını, azami . "" . 

'kl d t · ı·· .k şıngtondan ı-ıevyork Tımea gazc. 
mı ar a esrı uzumuna ı na 
etmiş olması itibarile müsbet lesine çekilen bir telgrafa görr-. 
bir ehemmiyeti haizdir. B. Cordell Hull jki ftalyan cyar· 

Romanya • Hırvatistan 

Münasel:iah 
Bııdapeşte, 12 (A.A.) - Ste

fani ajansından: 
l lırvatistan hariciye müsteşarı 

Liarcbvfoi, J..lırvati!tan ile Ro· 
manya aral!lında diplomasi müna. 
ııebetlerin dcthal tç5İs edileceğmi 
beynn etmişiir. 

Marepl Pejain Vichy'yc Döndü 
Viohy, 12 (A.A.) - Fransız 

8evlct reisi Mareşal Petain son 
ErÜnlerde isfirııhat etmek üzere 
bulunduğt Villeneuve _ Doubet'. 
den bu sabah Vichy'ye dönmüş
tiir. 

-0-

Romanyada Tevkifler 
Dükrcş, 12 (A.A.) - Stefa. 

nı: 

R6manya devletinin emniyeli 
bakımından tehlikeli sayılan Faa. 
liyette bulundukları için yeniden 
200 Polonyalı, Yunanlı ve Yahu. 
di Tnrgujiu tecemmu kampına 
gönderilmiştir. 

dını tesekkülü:. nün kaydını i'bta' 
ve bunların Birleşik Amerikada 
iane toplamalarını yasak etmi~tir. 
Bunun sebebi ıLu teşekküllerin 

ltalyan hükumetini fay8alandır. 
maları ve bu suretle bitaraflık ita. 
nununu bozmalarıdır. 

Canterbury Başpiskoposunun 
Nutku 

Londra, 12 (A.A.) - Hıristi
yanl~r birliğinin bir to,P.lantısın 
da bır nufuk söyliyen Centerbu 
ry baş piskoposu demiştir ki: 

Harbin başlıca hedefi fena 
kuvvetleri imha ~tmek ve bu
gün esaret altına alınmış olan 
millef.ıeri kurtarmaktır. Harp
ten Sonra ifısanlnrın daha iyi 
bir medeniyet kurmağa çalış • 
mamalarını akıl almaz, bugün
den fcl8.ketlerin ötesine daha i
yi günler görmek Umidini beS
fofsek savaşımfzda cesaret bu
luruz. Bıinun ic:in ae harbin SO· 

nunu h ı.-•,..rrı;\. Piıum j ok' 



Kimle E-'1r.1 i.--~--~--
ü saba kam 1 zda za11an1ar 

11 

Bey O rhan 'T atzan 
Q ')'nşnıcladır. I.tsedeo hentlr. meztıa oJdn. -P.P!Jluı1-

1-' hayatıru ~medtğl için şıı.lrllff terdh etmiştir. 
imdilik zengin vnl<leslntn yardımlle ~ıı..-:anıııktadır. 

lise '~ moda~ düşl.-üıı olıluğundan hali hazırda bob 
Stildir. 

Bay Feridun işletir 
49 yaşında. Uzun boylu, mütenasip 'ii<·utıu. kır 

~lıdır. Fabrika 68.blbidir. Bü,yük tl\llhhiit l';lerilt'I 

moşguldtir. lııa.mııfilt eğlencelerden lfl rl knlnıaı:. 

Jla.yll ııarası vardır. Şimdiye kadar e\lec nı,tır. 

6 

Bay Kamran Bilgin 
41 y rndııdır. Uzun boylu "e y&kışıkhclır. Bahriye 

memurudur. Tilrklycde YC Avrupada tahsil etmiştir. 
ırmnsrzcıı., almanca blllr. 1yt bir aile çocuğudur. Sm;
)Ctenln bütün lnceli.klcrlne \'l\kıftır. 1''azla ciddi, fll7la 
mağrurdur. 

.. , 

Bayan MerJ Yıldızet 
1'9 ~w.ınıladrr. Orta mektepten çıkmıştır. Ba.z&ill es. 

mor, baııan rışımlır. Ga3et ~ok makyaj yapar. Sl

ncruıı nrtis11Cl'indcn ba.~ka. hlı;bir tlıı l beğenmez. ( ' rn

tudir. 

Bayan Hacer Harcar 
80 y:nşındadır. Giizcldlr. Meşhur müteııhhltlerden 

bir.inin kı:ı:ıılır. l\liithl mü rlftir. JlattA öteye beriye 
hor\\ taktığı da olur. Her gün akşamlara k adar ma.
ğuza. muğnza dolasır. İnzibat altına girecek karıık

tcrdo değildir. Zenglo !baba ı ,.e annesi n.rdır. 

Bayan Selma Görmüşsoy 
21 .}'llŞrnda . ..,::ırı mçh, mavi gözlii, hassas bir kız

dır. ı•aşa za.dcdlr. Gönlü daima yükseklerdedir. E,·de 
husu i t:ıhsll yapmıştır. Güzel ıılymıo çalar. Şbndiyo 
kadar ev j Jorllo meşgul olmadığı gibi bundan sonra 
ela olmanuyn nl,yetııdlr. 

13. 5 - 941 

19 Mayıs 1941 
Bayramı n a 

mahsus 
fevkalade 

Piyango planı 

İkramiye .. U'81DliY4 tkranılye 

tııded1 ım.iktarı tutan 
Lira Lira 

1 60.000 50.000 
~ 10.000 20.000 
( 6.00G 20.000 

so 2.000 60.000 
60 ı.ooo 60.000 
60 500 30.000 

seo 100 30.000 
s.ooo 10 80.000 

80.000 ., ,. 60.000 

88.~5'1 Yekiin 360.000 

Tam 
2 

Bi 1 et 
Lira, 

Yarım Bilet 
1 Lira 

---~~----------L-•--~ 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 1 BORSA 

1 Sterlin 

11 :MAYIS 9U , 
Kap~ 

5.22 
Dolar 
!!Wlı;re Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronu 

129,20 
30,00 

0,9050 
12,89 -.-
31,0175 
30,6275 

&ilııBııı ve '.ralı vllA' 

1933 Türk borcu I 
1918 İ8tikrazı dahlll 
1938 İkramlycll 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
1932 Hazine Tahvilleri 

ı.. Ji, 

18 70 
21 50 
19 00 
19 05 
19 25 
61 00 

1934 > > 13 ) 

----------~------------------~--------------------------------......,/ 
Aylık klra~n 

L. K. 
Semti 

Ma.hallesl ______ _,,,, 
5 00 Kadıköy Gözt.Cpo Mehmet Ef!endl 81 Di1kktn 
7 O() > :> > 85 DUkk.An. 
5 00 Boğaziçi Anadoluhisa.rı İbrahi'm Bey 4ı Bahçeli ev 

JıJ' 
Yukarda ctns ve mevklleııi yazılı yenler 31.5.942 &onuna kadar kimya. verıl'mek Uzer.o mUza.yedeye ~ 

rııl'ınıştır. İhalel.er,i 24.5.941 cuma. gUnU sae.t 15 tıedir. t tıeklllerln mUdürlilk akalıa.t kakın.ane %11 

oaataarı. (3679) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdurlüğün :len: 

Satış Müdürlüğünde Sahipsiz ve Kaçak Eşya Satılıyot 
lha:le günu: 29 /5 /94 1 

Miktarı 

:u .K .N. Mark& No. Kilo Gram 
Değeri 

Lira Kuruş 

P~f 

Lira Kuruş Eşyanın <'insi 

Buğday koruma memuru Osman E· 1935 > > 29 50 
roğlu. 1938 > ;:. 52 • j 

1937/38 352 50() 3065 FBN'P 17038 63 1278 00 İpekli pamıtklu ipek mensu· s 
ş 

Ti BANK'tan 
Keçiburlu'd mevcut 60 kVA-lıkt 750 devirli, 400/231 

voltluk, üç fazlı bir alternatör için kaytıla çall§ır u ygun ve 
takriben aıağıda gösterilen evsafta bir lokomobil, buhar 
makinesi ve yahut Dizel motörü hemen teslim edilmek 
üzere aranmaktadır. 

Takat: ( Dizel motörü) 
(Lokomobil veya b uhar makin~i) 
Ademi intizam dereceai asgari 

80·90 beygir 
100-110 » 

1/180 

Makineler, volan, adedi devir nazımıt kasnak ve icap 
eden bütün armatür ; alıit _ edevat ve avadanlıkla birlikte 

olmaları lazımdır. 

Makineler, yeni ve yahut az kullamlmıt olabilir. Buhar 
makinelerinin kondansörlü olmalan tartta. 

Tekliflerin, «Etibank, Umum Müdürlüğij, Ankara» ad· 

resine gönderilmesi rica olunur. 

On Y edinciler (Birer Salon 
Çic;ekleri kitabı) 

1 - Gazi Osınanpaşa orta okulu 
rıyazlyc öğretmeni İlyas Akyazı, 2-
l zmitte SUmerbnnk SellWoz sanayii 
mUesseseısi multasc'be memuru Nihat 
Alperoz, 3 - Ankara Işıldar cadde
si Erzurumlu Nafiz apa.rtmaıu Et
hem GUrsoy, 4 - Yedek subay okulu 
demlr;•oıu Usteğmeni Remzi, 5 - Ka 

dıköy Moda Fırıldak sokak 6 mnna
rada Cengiz Yurdoğlu, 6 - "OskUdar 
!mrahor, Açık türbe sokak 74. ınu
marada A. Zeki öztannsover, 7 -
Kns:ımpa.şa Çalmalı m-t:!Selt Kuyu so
kıı.ğı 6 arnınaradıı. M. Al1 San, 8 -
Ankarıa. Yenişehli" YiŞ sokak 5 mı

ma.rada. CUrkan apar:lmanmda Bü
lent GUrkan. 9 - İstanbul Selimiye 
askerl posta 359 Gedikli erbaş Mus
tafa Akyol, 10 - Mahmutpaşa Ya
rımhıı.n 32 - 34 numara.da tsmwı Gök 
su. 

On Sekizinciler (Yedi Gün 
Mecmuasının Birer f stanbul 

Albümü) 
1 - Eskışehir Y<ınlyol 8 numara

da tnccar Mustarn Yalıman, ı -
Maçka palas numara 4, daire 15 K. 
Azrak, 3 - İstanbul Eczacı mekte
bi son emıfmda 272 ınuınaralı Sa
'bahattin Eralp. 

Yarın noşrcdeccğlmlz; isimlerle, 
bedi~ o kazanan okuyu<'ul&rmu
zıo Jlstcsı tamamlanacaktır. 

Hediye lmzıınnn blltün okuyucu
lanmrz 16 mayıs cuma snbnlım· 

d:ın ltfbaren ldareml1.e milnM'a.at 
, o hlh lyrlerlnl lı.hnt cdcr<'k lıe
l1i)clerini lablllrlcr. 

Anadolu Demlryt:ılıı To.h\'ili 42 25 
Demiryolu MUmcss:ıl Senet 40 ıo 
T. C. Merkez Bankası 105 5C 
Osmanlı Bank.ısı 27 00 
T. İş Bankası (Nnma muhar.) 9 40 
Şirketi Hayriye 26 00 

:XUJ\UT 
Türk Aftrnı (Re;ınt) 
Türk Altını (Hamit) 
Türk Altım kUçUk (Hamit) 
Türk Altını kUçUk {Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> > <Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Mecidiye 

27 10 
25 8f 
25 70 
24 75 

114 00 
116 00 
118 00 

3 32 
65 

8252 
3335 
3148 

2699 EK 

3414. 

3343 SK 

5070 

3313 
4966 LVGE 

1928-1991 

54022 

1-7 

118 

2219 

o 660 
914 000 

1 100 

11 000 

l 220 

5 000 

1'117 000 
1 700 

o 650 
17 000 

69 59 
157 4.6 

98 63 

4.65 97 

14.3 80 

13() 86 

223 19 
131 00 

75 90 
299 36 

6 00 
11 85 
7 50 

35 6() 

11 00 

10 00 

18 00 
10 00 

cnt 
lpclc mensucat 
ınııt.ranl'r bez (JUt) 
lpck w.starlı deri kn.drn el 
çıı:ıııtam 

Vıa.'lidol (Tablet VO kapısill) 

Safi ipek mensucat (Sada
kor) 
Gayıt mezk1ir uçan yağlar
dan 
Dem1r tel halat: 

s 

s 
s 

6 
6 

İpek c.stnrlı dorl kadın çan- j. 

tası 
6 00 Garnitör (Hin<! ti\yU) j. 

22 50 Dolu sinema filmi 
1 
j. 

5357 F E 263 17 500 274 37 19 00 Dolu sinemıı fihni . __ KJ) 
İstanbul İkln<'I iflas ;)Iemurluğun. 3518 D 0 115 190 000 157 78 ıı 50 Kollodyum ÇIP1"". 

dan: 3258 Dökme 10488 ooo 1129 85 90 0() Gayri saf petrol ' 
MUflis Galip Sinap ~a ge- ~ 

len alacaklı Mustafa vekffi Arılf A- Yukarda evsafı yn.zılr eşya 29.5.941 sa.e.t 13,3-0 da 1549 sayJlt kn:n.un mucibince vo 2490 sayılı ktUl~ 
rasm tstedlğl lbln nranın ~ltmcı m- hUkllml~ da.ireslnde açık arttırma usuJU ıUe eatılacaktıır. İsteklilerin pey akçelcnini ihale günü öğleY~ 
raya kayJt ve kabu!Une ffi!As idare- vezneye yaıtırmala.rr, iha!lo gUnUnden evvel 3 gUn zarfında. saat 9 dan 12 ye kadar CŞ)-ala.rI amb:ı.T. (IJf' 
sinoe kıa:rar verilcrek sıra dof:tcrl dU-ı al'rcıJa.r göroblllrler. Bu eşyadan mada her gUn müteferrik eşya. satışı yapilm:ı.ktn olup lL;tclerJ tnıoıı 
_ze_ı_til_m_·ğl--61-a:n ...... o_ıu_n_:ur_. _c_4_09_2_> _____ tah __ tn:s_-_ın_d_a_11Sil1dtr. Telefon: 23219. ( 370!) ~ 

İnhisarlar Umum MüdürlüğündeJ1 1 Is tan bul Belediyesi llanlan 

Cerrahpeşa. ha9t.ahanesi i'gm alınacak 30 ta&t portatif 'karyola ve 
H adet çelik somyaılx karyola 2490 numaJl&lı kıa.ııunıun 46 met madd'o
mnm L fikrtu;lna. tevfikan pazarlıkla l!la:t.ın alınacaktır. Meçmuunun tah. 
mtn bedeii 1380 lira ve tcm!nhtı 207 liraldrr. Şartname zabıt ve mult· 
molAt mUdürfüğii kalem.inde görtllcbiUr. İhale 16.5.941 cuma gUnU saat 
14 te Daimi C'l"ICUmcndc yapılacaktır. Taliplerin temrnnt: ma'kbuz veya 
mektuplan ve 941 yılına alt tlcıaret odası vesikalarilc ihnle gUnU mu
a~n saa.tte cfaılmi encilmende bulunmaları. (3653) 

.!------------·--------------------~------~ 
1 - Mevcut şartııarnesı mucibince 1 adet gramofonlu 

açık eksiltme usullle satın almııcaktır. r:gJ'1 ' 
2 - Muhammen bedelı <775> lira muvakkat temtnat.ı '" 

liradır. uı W 
3..- . Eksiltme 16/5/ 941 cuma gUnil saat 14,30 da Ka~tıı.Ş ,pı· 

vaum ve mUbaynat şubesindeki alım komisyonunda '/ 
lacaktır. 

4 -
5 -

Şartname sözU geçen şubeden parasız alma.billr. 6 1.~ 
İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gUn ve mtntte ~111tı 

güvenme paraslyle birlikte mezkilr komisyona murıll'9:116) 
t t. tklncl İ!l~s l\lcnıurlağundnn: 

:-.mrus Bigall Halilin ldtu'e azası
nın askerliği dolayısi!c \'OZijl(ltJ tet
kıK ve mil.stacol işlerle beraber icap 

==================================-====== (3ov-~ eden kararları vermek üzere alacak. ~ 

h.lıı.nn heır halde 16.5.941 cuma. gUnU \ 
saat 11 de dairede hazır bulunmalar.ı Sahibi ve Nc:piyat MUdUrU: Alll\IE"l' El\tl."'1 yA,LMA.."'i 

ilftn olunur. (4991) Bası:ldığ'ı Yer: VATAN M.ATB.AASl 


