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Yon Papen lnkarada 
iki Muharip Bugün Bir Noktada 
Birleşmiştir ki O da Türk Milli 
Siyasetinin Dürüst Ve Her Suretle 

Güvene Layık Olduğudur 

Yazan: Abmet Emin YALMAN 
~kara, 13 (Başmuharriri- lememesinin neticesidir. 
dinden) - B. Fon Papen ken- Karşılıklı olarak ihracat im
llır e~ bahscttirmekten hoşla- kanları bulundukça iktısa.di fa. 
!tı. bır adam olsaydı, herhalde aliyctlerin artması normal ve 
u:nuniyet duyması lazım ge- tabii bir şeydir. Bunu hem faz
~u kadar heyecanlı dünya 1 la eşyamızın satışı, hem de bir 
~ .~eri arasında yirmi, yirmi j takım ihtiyaçlarımızın temini 
baııs gün bir düziye kendinden bakımından elbette isteriz. 
~a]a~tti:meye muva~ak oldu. 
geı . gun gelecckmış, hayır, Alb K k 
!tı. ll'll§, hem de falanla konuş- ay n o s S:§, Ş~nu ve şunu söylemiş .•. 
dlıı.Yle nvayetler günle1:1ce hava
la§tı.ıneraklılannm dilinde do-

!tı. ~ihayet Alman büyük elçisi 
~ eınıeketine yaptığı mutad se
~Uerinden birinden vazifesi 
.\ıı 1na döndü ve İstanbul ve 
itik karaya varması saatile, da
~o alariıe gazetelere yazıldı. B. I 
~ Papcn'in seyahati etrafın
Olıd d~ikodulardan alınan ders ı 
!tı.i Ur kı fısrltılann bizim umu
tur hayatımızda hiçbir yeri yok
ta.Yia Bu seyahat etrafındaki her 
ıtp YI ertesi gün hadiseler tek
l'etsietnıiş, fısıltıların ne kadar 
~ z ve manasız olduğu bu 
t~lede defalarla sabit olmuş-

i~ten Tüı·k milli siyasetini 
'kavnyanların ve ruhlarını 
lll ayar edenlerin hadiselerin 
~ \'eya bu dlvesi karşısında 
~~ ve rahatsızlık duyma
\e; . ıhtimal yoktur. Hadise 
'l~g{i~ değişebilir, fakat milli 

\el etiınizin gidişi ve akışı kıl 
>..:~Yerinden şaşamaz. Bu si
~~n nıacera aramadığı ve 
'-ıırı._ ,.o iatiklilin muhafaza
~ -o. başka bir emel 'besleme
~ \re beslemiyeceği her iki ta-

Ç.a 'llıalumdur. 
ltiıı&llinin kara dediğine diğeri
~ tn~~aka beyaz demesi icaıp 
'lkı muharip taraf bugün 
~ . bir noktada birleşebil
~l'dır ki o da Türk milli si
~\' ·nin dürüst ve her suretle 
tu .. ene layık bir siyaset oldu-

'4llr. 

~llı1;rkiyenin siyasi gidi§i hak
~ a .iki tarafta da bu kadar 
hıtn bır kanaat olduğuna göre 
1ec;:n ~ünakaşa mevzuu olabi
'-<U hıçbir tarafı yoktur. İktı
' faaliyetlere gelince: Bun
'llıtıı artnıasının veya azalma
lıiçbi da hadiselerin seyri ile 
la !tı. r alakası olamaz. Biz faz. 
1'a t~Iınızı bugünkü ihtiyaçla
~:re, o nevi mala tekabül 
llij:t'e k lDallarla mübadele et
'ti~arf. her vakit hazır bulunduk. 
~ rnUbadelenin bir aralık 
tildit-rtıası bizim kabahatimiz de
~~bu ancak muayyen mallara 
~en eşyanın ihraç edi-

Avam Kamarasında 

"Biz Yolumuzu 
Seçtik,, Diyor 

Seçilen Bu Yol 
Mütecavizle Boy 
Ôlçüşmektir 

--Albay Knox 

Vaşington, 13 (A.A.) - Bah 
riYe ~rı Albay Knox aakeri 
mühendisler cemiyetinin bir top. 
lantısında söz alarak şöyle de· 
miştir: 

«- Amerika şimdi önündekı 
üç yoldan birini seçmek mccbu
rJyetindodir: 

1 - Mütecav.izle boy ölçüş· 
mek, 

2 - Dünyanın diğer !kuıımla· 
zından tecrit edilmek, 

3 -Teslim olmak. 
Biz ıbirinci şıkkı kabul ettik. 

Tecavüzü korkutmak veya rnağ· 
lup etmek için icap eden şiddetle 
ona karşı ikoyacağ!_z. 

Kafileler ımeseleaine ıcle temas 
eden albay Knox §Unları söyle-
miştir: 

«- Gönderdiğimiz malların 
öbür kıyıya ~itm~ini temin için 
yeni bir müdafaa &istemini geniş
letip tekamül ettirmemiz .ihtima
li vardır.:. 

İngiliz Azmi 
Her ihtimale Karşı ' 
Üçüncü Bir Avam 
Kamarası Yapıllyor 

Londra, 13 (A.A.) - Avam 
kamarasının içtima aalonu, evvel. 

liess Hakkında ce hil'dirilmiş bulunduğu gibi. son y hava hücumu neticesinde harap 
akında Beyanat olmuş olduğundan, Ava~ kama

rası, bugün yeni salonunda top· 
Yapılacak lanmıştır. 

lo Parlamentonun .istik!bali 4-ıak-
A...,~<lra, 13 (A.A.) - Bugün kındaki bir suale, B. Çörçil cevap 
dtıı ;il lkamaraaında ıB. Çörçil- vermiş ve demiştir ki: 
tı•ıı'~ ~ Hess ihakkında bir beya- «- Eski Avam kamarası o 

Q ~lunması istenmi§tİr. derece hasara uğramıştır ki uzun 
,~\:örçil cevaben demiştir ki: zanıandan evvel eski vaziyetine 

ıı,~i ~ · Bu çok yuksek ve mühim konulamıyacaktır. Bugün içinde 
~ t~'.~a-rnıdarının memleketimi. bulunduğumuz binaya bir ııcy ol. 
>,~lfl ~~ hakkında, muhakkak, duğu takdirde kullanılmak üzere 
)'ı:ııı ır istik.halde bir beyanat bir üçüncü binanın inşasına ııim· 

ilca\tır.:. diden başlamış bulunuyoruz. 

ltmHriiW•lfütkEEWi 
Aıans ve Kadyo Gazetesine Göre Günün En 

Mühim Hadiseleri 
'it h. Bitler Amiral Darlan'ı kabul etti '\·e Amiral Paria'e döndü. 
'it berıtn. Rudolf He68'1n han, yapmak fikri sabitini beslediğini, 

bu fikri sabitle Almanyallan kaçını!} ohıtMı Uıtlmallnl blldlrl
.Yor. fakat Almanyanm lnglltereyl ııulha k-bar edinceye kadar 
harbe ıle\ am edeceğini llfn·e eyliyor. 

'it a Roose\ elt çarşamba günü söyllyeceğl nutku tehir etti. 
'it <\n-ıerlka hariciye nazırı B. Cordell Hull Ayan ticaret encüm&

nıne gönderdiği bir mektupta müsadere olunan '\'apurlann kul· 
11lııılrnaııı bahsinde tadlh'it yapılmamqsını rk'a etti. 

'it 1 lıl\a, adalannda bliyiik askeri maneYralar yaıulmaktadır. 
'it 1\. RooscH'lt Arnııtral~a ba~,·ekiliyle uron bir mülakaıtta bulııdu. 
'it i\nıerlka, Mlh\ ere ka~ı bir cDolar Jıarbb ~mak tasan-unmc1a. 

Hedef gözetilmebWn yapılan bombardımanlara rağmen azimk ar balkile birlikte dimdik dwan 
Londranın görüniifü 

B. Toşef'in 
Makalesi 

Türk - Bulgar 
Dostluğu 

Eski Başvekil Bunu 
Zaruri ve Tabii 

Görmektedir 
So!ya. 13 (A.A.) - Bulgar ajan

sı bildtriy'!r: 
Sabık b~·ekil B. Toşef bugUn 

Zora gazetesinde cTUrkler ve bin 
başlığı altında neşrcttiğl bir maka· 
lede şöyle diyor: 

Bulgaris tamn millt sevincine, Bul
gar :milletinin Balkanlarda. cereyan 

Hess 
Banş Fikri 

Sabitiyle mi 
Hareket Etti? 
Çünkü Führerin Ta 

içinden Gelerek 
Yaptığı Barış 

Tekliflerine Vakıftı 

Japonya 
Endişede 

Sovyet-Alman 
Anlaşması 

Böyle Bir Şey Olursa 
J aponye Kolları 

Bağlı Durmıyacak 
Moskova ile Berlin arasında 

sıkı ınünaııebctlerin tcsiııi ihtimali 
Japort:ayıı endişeye düşürmÜ§ 
olduğu görülüyor. 

..ıen hA.diııielerta :kOD\flQbU& TUrk!Ye Wifı~~ 
cUmhurfyetJ ile olan doetlufumuzu 
ihlAJ etınemif olmasından mUtcvelllt 

Japon ordl.!sunun ıgazetesi o· 
lan Kokumin Şinbun, batmaka
lesindc: cSovyetler Birliğinin Al
manyaya verdiği malzemenin art 
tırılmaıına mukabil, Almanyanın 
Sovyetler B.rlii.ını ~ada 9eP 

best bırakması suretile bir Sov
yet • Alman anlaşması yapıldığı 
takdirde Japonya kolları bağlı 
durmıyacaktır .. . > diyor ve j)av~ 
ediycr : 

sevine inzimam etmektedir. 
Türk siyasetini daima yakından 

takip etmiş ve bu s iyasetin başlıca 
esaslarına vakıf biri oldu~um için 
bizimle Türkler arasındaki dosUu
ğun bUtUn gUçlUklere ve bu dostlu
ğa. karşı tevcih edilen yabancı entri
kalara. mukavemet edemlyeceğini 

havsalama sığdıramıyorim. Bu haki. 
kat, mezkCır nostluğun, iki milletin 
sarih menfaatlerinden fbaret bulu. 
nan sağlam esaslara istinat ettiği 
gözönUne getirildiği zaman daha ba
riz bir surette tecem eder. Türkler 
ve Bulgarlar Avrupanm ayni coğra
fi mıntakasında ve yabancı arzuların 

(Devamı: Sa. 5, Stl. 5 tıe) /§/ 

R. HeSI 

Beri in, 1 3 (A.A.) - O. N. 
B.: National Soz.ialistische Zei~ 
tun.g tebliğ ediyor: 

Rudolf Hess tarafından hıra· 
kılan kağıt ve vesikalardan §İm· 

(Devamı Sa. 5, Sü. 3 de) /X/ 

•Zamanın icabatından olmak 
Üzt'.re yapılacak bir taraflı arazi 
değiştirilmelerine, dünyada yeni 
nizamın lkurulması için esas te
meller atılmadan evvel, herhangi 
bir yabancı "<!evlet veya devlet 
grupu tarafından hakimiyetin 
başka bir devlete intikaline kar§ı 
Japonya tedbirü bulunmak mcc· 
buriyetindedir.> 

Günlük ticaret gazetelerinden 
Şugai Soga' da bir makale ne§

(De\·aın.ı: Sa. 6, Sö. 6 te) = 

Altı yüzüncü hava bombarduna nını idrak eden Maltanm tayyareden almrmı bir resmi 

• 

ıman Aleminde 24 Saat 
Beş Şehit Veren Anne ile Mülakat -İnönü 
Muharebesinin Manasını Bir Gazi Erden Dinledim
K uyruk Saltanatı Ne Demektir - Anadolu 

Sanatoryomunda Bozgunculuk Tedavisi 
Yazan: Abmet Emin YALMAN 

[ Yazısı Üçüncü Say/ amızda J 

Parti Meclis Grupunda 
Hariciye Vekilimiz Türkiyeyi Alakalandıran 
Hadise ve Vakıalara Müteallik izahatta 
Bulundu. Başvekilimiz Bunları Teyid Etti 

Ve Sürekli Alkışlarla Karşılandı 
Ankara, 13 (A.A.) - C. H. Par- kalandıran hAdlse ve vakıalara mil· 

tısı Meclis Grupu umumt heyeti bu- teallik izahatını umumi heyet dik• 
gün c13/ 5/ 9:tb salı gil.nü saat 15 tc katle takip etti. Hariciye Vekilinin 
Reis vekili Trabzon mebusu Hasan bir saat kadar devam eden bu izah&
Saka'nın relsHğinde toplandı: 

Ruzname, Harictye Vekilimizin 
umumi heyete vereceği izahattan 
ibaretti. Bu makııa.tıa Hariciye Ve· 
kıli ŞUkrU Saracoğlu ilk deıt'a söz 
a.larak kürsüye geldi. TUrklyeyl ali-

B. Hitler 

Amiral Darlan 
ile Görüştü 
Görüşmede 

Fon Ribbentrop 
Hazır Bulundu 

Amiral Darlan 

Londra, 1 3 (A.A.) - Ber· 
linden bildirildiğine göre B. Hit· 
ler, Franuz B.fvekil muavmı 
Amiral Darlan'ı 6:abul etmiıtfr. 

Londra, 13 (A.A.) - Berlin
den bildirildiğine göre, Hitler • 
Darlan mülakatında Alman Ha
riciye Nazırı B. Yon Ribbentrop 
da hazır bulunmuştur. Bu müla
katın nerede cereyan ettiği bildi
rilmiyar. 

Amiral Darlan Pariae Döndü 
Vichy, 13 (A.A.) - D.N.B.: 

fyi malumat alan ma!hfillerden 
bildirildiğine göre Ba~ekil mu· 
av.ini Amiral Darlan 1bu eabah 
Parise dönmÜftÜr. 

Darlan Vişide 
Franaız Kaltineai Toplanıyor 
Vichy, 13 (A.A.) - Amiral Dar· 

lan, refakatinde başvekllet genel 
sekreterleri B. Paul Mar!on ve Be
noiSt Mechin olduğu halde, saat 18,30 
da Vichy'ye gelmlftir. Amıral Darlan. 
derhal l'darepl Petain tarafından 
kabul edılmtştir. 

Vichy, 13 (A.A.) - D. N. B: 
Yann aabah, bUtUn hUkfunet Aza

sının ittirakiyle bir nazırlar heyeti 
toplanacaktır. Siyasi mahfillerde sa
nıldığına göre, bu toplantıda Amiral 
Darlan, B . Hıtıer ve B. Von Ribben
trop ile yaptığı görü~eler hakkında 
mesai arkadaşlarına malQnıat vere
cektir. Toplant'.ı sonunda bir resmi 
tebliğ netredllecektır. 

Misak.eler Henüz Bitmemit 
Berl"n, 13 (A.A.) - Alman 

Hariciye Nezareti, Alman - Fran 
aız münaselbetlerini~ bugünkü va: 
ziyeti hakkında 1SC>rulan sualler 
karı•nd• ıfevka!ide iltiyatkir 
davranmttnr. Yalnız, Vidıy .ile 
'.r)üzaıkerelerin. benüz :bitımıemit 
olduğu müphode edilmi~r. 

J 

tından sonra muhterem BaşveklUmtz 
Dr. Refik Saydam söz alarak veri· 
len izahatı hulasa ve teyit eden be
yanatta bulundular ve umumt heye
Un silrekli alkışlarlle içtima niha-
yete erdt. 

Dolar 
Harbi 

Amerika Mihver devlet
lerine karşı "Dolar harbi .. 
açmağı düşünmektedir. 

Bu harpten maksat, bil
hassa cenup Amerikası dev 
!etlerinde Mihver mensup
larının alakadar bulunduk
ları ıirket ve müesseseler
deki his.seferi satın almak ve 
bunları Mihver sermayesin
den kurtarmak, bu mümkün 
olmıyan ahvalde ise muka· 
bil ıirketler kurarak o mü
esseselerle rekabete 9İrİ§· 
mektir. 

- Radyo Gazetesi -

Nasyonal- Sosyalist 
Partisi Bir 

Ttplanf ı Yaptı 
Berlln, 13 (A.A.) - D . N. B: 
Nasyonal • Sosyalıst part.iai kor

respondansı bildiriyor: 
Bugtln, Führer'in nezdinde. Nas· 

yonal - Sosyalist partisinin bUtUn 
Relchslelter ve Gauleiter'lerinln bir 
konferansı vukua gelmiştir. Rayb 
Mareşali Hermann Görtng de bu 
konferansa i~tlrAk etmiştir. Parti 
zimamdarları, kendilerine hıtap et· 
miş olan FUhrer•ı bl\yük bir heye· 
canla alkışlamışlardır. 

Irakta 

Times Gazetesine 
Göre Raşit Ali 
ihtilali Çöküyor 

Kahire, 13 (A.A. ) - İngiliz 
Ortaprk umumi kararpnmın 
tebliği: 

frakta kayde değer mühim ıbir 
§ey yoktur. 

Londra, 13 (A.A.) - Irakta.
ki vaziyet ıgazeteler tarahndan 
mutedilane bir nikbinlik.le müta
laa edi1Rıf-ktecür. 

T"mes gazetesi. Ra§it Ali ibti. 
lalinin çökmek üzere bulunduğu. 
nu yazıyor. La.wrence"in iş arka· 
daıı olup Araplar .tarafından ken 
disine Ebu el Hanek li.kabı ve
rilen binbaıı Glubl:)e büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Asi.la-e 
kar11 muharebeyi bu zat idare et. 
mift'W, 

Tinıa gazeteei Ratit Alinin a· 
,.,.,...: s.. s. .. 1 da) •• 

GONON SESi 

Fransada 
Fevkalade 

Mahkemeler 
Yazan: 

BllAT NURİ . 
Bir Vlcby telaJ'afl Fraasada hır. 

azlık edealede 8Çlk veya gkll al· 
wa ~ wı zorlıebk ~ 
llllD bmll ıneltlameler lnıralclatu
na ll8ber :nırtfor. Kısa lıl.r ....... 
içinde idam ceuıeı verebDmelerlae 
ve ~ıa telnyizi oı.........,.. 

......... bi&im laWIMıl ....... 

melerlne benzfyen teteıkkWlenUr. 
~or ki Franeada lunarlık 

ve zorlıalıık edealer böyle ~ 
tedblrlenı lhtl~ cöstereoek lmıilır 
çopılmıftır. 

Ha,·Ulsla daha feci ve dttfil .. 
riicii tarafı «b• tecavüded ~ 
lana pek &"eD9 oldaklan -. 
alınarak ceza yaııpmıa • altQIU 
lndlrllmlf ollnamcbr. 

Demek dllnyuın aydınbk ....., 
leket diye tanıdıfl Fr da pee 
olup '''klar mual•ıll mi ~ 
bllytlk. ıJilÜJDI lmpM ..... H •• 

dökWllror; on .... YllfUlda lllr wta 
Jektep ~ mtlreldı:eple ..... 
elleri ....... baltananlı .... 
ta ....... p,.,tlne cö~ 
wı mlltetekklr Franııa bana ....._ 
mil edecek kadar dÖIJnl"*8r'. 

( Litfe9 ..,.,.,. çe•iliai&) 
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asıl Geçti Yarıdm Sevenler lzmir Enternasyonal Fuarı 
Cemiyeti 

Sıhhate Muzır 
Gazozlar 

Otomob·ı 

Kazaları 
1

Y edi Frangın Ka~şısında'Duyulan 1 

Korku Ve Hicap 
Azalara Verilecek 

Hüviyet Varakaları 
Hazırlandı 

Ticaret Vekaleti, lstanbul ve Diğer 
Vilayetler Mıntaka Ticaret 

Müdürlüklerine Bir Tamim Gönderdi 

Yapılan Tahlil 
Neticesinde Binlerce 
Şişe İmha Edildi 

•. it 
İr arkadaşım bana §OY 

. , uı: olmuş bır vak a anla 
1 bir 

«Bundan on sene evve • .. 1 •·t u e· meyhanede kafayı biraz. tu 5 ii~· 
dikten sonra Gardenbara d .~ 
tüm. Vakit gece yansını bir 1111 

; 

tar geçmişti. Bara girer girf11c 
tanıdık orkadaılara raslad~~ 
Bunlardan birinin hususi .. 
spor otomobili vardı. Ben~-~ 
rür görme;ı; masalarına çai{-~ 
]ar. Onlar da benim gibi ka ''. 
tütsülemiş va:ı:iyette idiler. P; 
na rağmen önlerinde 8çılınıf, e 
şiıe h~lis viskiden, kade~I~. 
doldurup soda dahi karıfW~ 
dan içiyorlardı. Bana da rı! 
tekilde içmek üzere viski !kf~~ 
ettiler. İşin tuhafı, kadehı it 
nefeste dibine kadar boıalt~jf 
fart koıuyorlardı. Bu şekildeV 
çeyrek saat içinde :ıekizer , 
dak viskiyi gırtlağımızdan •f' 
ğıya döktük. t" 

Yazan: 1 l talk tarafından yapılan şika
yetler üzerine Belediye tarafın• 

Telif ve tercüme hakkı tamamilc mahfuzdur 

Yardımsevenlcr cemiyeti ls
tanbul ımerkez.i idare heyeti, aza. 
!arına verilmek üzere yeni bir şe
kilde !hüviyet ve taahhüt cüzdan
ları hazırlattırmıştır. ilk ıpnrti o· 
!arak beş bin adet tabettirilen bu 
cüz.danlara, verilecek bayanların 
soy adları, metılekleri ve hangi 
kollarda 9'l?ı acaklarile teberru
da bulundukları yıllık taahhüt 
miktarları yazılacaktır. 

ı.: dan yaptırılan tahliller neticesin
de, satılan gazo:ı:lardan ekserisi
nin sıhhate muzır olduğu anla§ı
larak rbinlercc şişe gazoz imha 
edilmi;i ve bir çok imalathane sa. 
hipleri mahkemeye verilmiştir. 

-28-

Bu s6zlerl işitince otelin klıtibl: 
- ladam, salun hammalın götU

receği bfr yere gitmeyin. Almanya. 
.Şfmdi biraz karışıktır. Pek çok teh
'likell ~yler oluyoı·. Siz dedi belli 
b8.flı enırliyeUI bir otele gitmelisiniz. 

- - o ... Dedim. Ben şımdl nereye 
gtdeyım hiç biı· tarafı bilmiyorum. 

öyle ise biraz beklerseniz ben 
telefonla. size bir otel bulurum. De· 
dı \"e .hemen telefonu açtı. Bir mUd
det konu ttfktan sonra, benim hnm
ınaln bir şeyler anlattı \•e sonra ba
na donerek: 

Size bir oda buldum. Dedi. Bu 
akşnın bofalacakınış. Hammal adre
sı bılıyor. Buradan bir taksıye biner 
sınrz sizi oraya götUrUr. 

Otettn ismi otel Bauer olduğu yer 
de Unterdenllndendir. Şansınız var· 
nıış ki oradB bir oda bulundu. 

- Niçin dedim. Bcrlindc bu kadar 
yer kıllığı var diyorsunuz? 

- ÇUnkU dedi. .Alman parası ıson 
derece düşlilttUr. DUnyanın her ta· 

· rnt'ından buraıya geliycırlar. Bu ucuz 
luktaıt 'isUfado etmek listiyorlar. Bu 
yUr.den ne otellerde yer var, ne de 
hususi c\'lerde boş Oda kaldı. 

Bu adamın bcnl'mle m~gı.ıl olma
sı ve hiç bir vazl!esl olmadığı hal· 
d"' bana oda buima.sı çok hoşuma 

gıttl. tçimd n: 
- Başlangıç iyi gltu. Bakalım ar 

kıuıı naınl ıgclecck? Dedim. 
Otcl Bauerdckf küçücük odaya 

voJizlcrim konup kapıyı kilitledikten 
S< .. mro para çantamda kaç para knl· 
dıtını mcmk ettıim. Çantayı baş a
şağı etekliğimfn UstUnc çevirdim. 
BUtlin sen·etim yedi Fransız fran
gından .ibaretti. Yedi :frank, evet 
tam ycdt frank! 

* Gözlcnfm •bu birkaç sarı maden 
parQ8Sll1:1l dıkılmlş bakarken. btrdcn 
gflya odmnn duvarlarında, kapısında 
c pencer~lndeki gizli nazarlar beni 
gozeU!yormuş glbt geldi. Ellerimi 

· d ücrimln UstUnde duran yedi fran
gın llx.erine kapattım. Korka. korka 
pencereye, tavana, kapıya ve duvar
lara. <baktrm. Utanıyordum. Bu yeni 
fıkara.hğımdan utanıyordum. 

1 

Bir sanıye, acaba bu vaziyet kar
şıııınd:ı ağlıyacak mryım? diye ken
dimi ta.Tttım. Hayır, gözlerimden hiç 
ynş gclmooı. 

Yavaş ynva~ kalktım. Tayyörll
mUn ceketini tckrs.r giydim. Şapka
mı başıma koydum. Merdivenlerden 
inerek sokağa çıktım. Kendime ihti
yati stlil;'{ln ycı1i 8eçtiğim bu şehri 
biraz görmek istiyordınn. 

Unterdenllnd n caddest için Berll
nin Şanzelizcsidlr demişlerdi. mm
bilir bunu d:ı. IJıangl hayalperest bir 
adam uydı.rmıw;tu. Unterdcnlinden 
fa Parisin Şo.nz ıızcslne benzer hiç 
bir t ra.Cı yoktu. Ortasında iki sıra
t; ağaçlar dikilmiş gayet muntazam 
çok geniş btr cadde idi. 

YtıJuu-ı d~nı yUrUdUkı;e btinlm 
1 dikkatimi çeken cadde ve dUkl•dnlar 
değildi. Fakat o caddede yUrUyen 
kndın erkek halkın kryufotıerl idi. 
Şışman penbe yanaklı sarışm Alman 
kadınları. taşkın "Ucutlarıııı sıkım 
ib:lfıma ent'ar:llcr dçindc yüzde sekse
ni şapkasız ve çorapsız erkeklerinin 
yanında. hızlı hızlı gidiyorlar. Erkek 
lerln de gt"l yahut çizgili bir tayyör 
UstUnc başında silindir ı;ıapka görU
&Uyordu. 

Bu aealp kıyafetlerin sebebini 
m ra.k ederek sonradan tahkik eltim 
kadınlıınn, Alman parMımn daimn 
dUşıne lndon lktl at iı;ln şapka ve 
çorap giymedıkl<:rl, erkeklerin de 
ÇUila şa.pko. nlmnmak ıtçln evdeki es
ki slltndlr f}ap'kalnrmı Jcullandıkları
nı ôğrcndlm. 

g6zUme çnrptr. Mesctll. Ş\I yanımdan 

geçen orta boylu cllnde meşinden 
b r çanta. ta.ıııyan ş!-tımanca adam, 
ucu kıvrık bruıtonunu yeleğinin önU
ne geçlrmlş baston ştşman karnının 
llzerlndcn sarkmış öyle yUrUyordu. 
Bir 'başkası da sarı hasır şapkasını 
kenarından yeleğinin dllğmcslne tak 
mışt1 hiç khrıse de bunlart tuhaf bu
!up benim gibi hayrcUc baknıryor· 

du. 

Maarif Vekilinin Tetkikleri 
Bir kaç gündenberi §ehrlmiı:· 

de bulunan Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel <lün öğleden evvel Ma. 

Her halde bu Alman ŞanzclızeSin- arif müdürlüğüne gelerek me gul 
de gcnlş adrmlarla. iri \'Ücutlannı obwş ve Maarif müfetti !erinden 
sallıya s:ı.llrya kısa kollu esvaplarla yaptıkları tefti~ler- etrafında iz.a
cldivenstz gezen kadınlar Parls Şan- hat almışlardır. 
zellzcslnde kuş gibt hafif adımlarla V eldi ftlundan sonra yanında 
~'Ürüyen tnoo zarif Fransız kadınla- Müzeler müdürü, ımimar Vedat 
il'Ina hıç benzemiyordu. ve Maarif müdürü Tevfik Kut 

Biraz daha yukarı yUrUdUm. BU- olduğu halde ~ehrin muhtelif yer_ 
ytlk bir binnnın köşe!!lndckl levhada. \erindeki tarihi eserler üzerinde 
Parlser Platz yazılı idi. Yani orasının 

1 
tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Paris meydanı ismini taşıdığını tah-
min ettim. Daha sonrn. Uz:er.ınde atlı! Tıbbi MüstahzcJTlar İdn 
arabalı hcykellcı· konmuş bilyUk bir ""S 

il.bidenin aıtındıın geçerek ntlıayetslz Yalnız. Gazetelerle Reklam 
g!bl görUnen blr ormanın karşısına Yapılacak 
çıktım. Orada birçok adamlar beyaz A. k d 1 b' h b • n ·ara an a ınan ır a ere 
mermerden banldann Uzcrine otur- .. . . • bb. gore, ıspcnçıyarı ve tı ı müs-
muş, ser.lnlemeğc çalışıyorla.rch. Ka- . 1 
d ı il 

__._.. ..... k abalarını tahzar ar karıununun bazı rnad· 
m ar e eıuıueru çocu cır d 1 · ·· ül ı·· ·· · 

i t k -• 1 Dalı bUyUcek ço- e en gor en u.:um uzcnne ta· 
ere ge""yor ar. n d'l · k ib h"'k"' 1 ·ı· cuklar dn k şıırak oynaşıyorlardı. ı "e. anun_a nzı u u?'1 er ı a-

Çocukların h:psi de güzeldi. GUneş- ve edıl:c~ktır. Bunun içın hazır
ten hafifçe ım:arınış beyaz; tenleri, )anan layıha, Merkez Hıfzıssıhha 
mavi gözleri, mısır pUSkWU &ibl be- müesses.~s~?in jnkişafına ait bir 

3'18.za yakın san saçları, birçok be- kısım hukumler ve bilhassa, her 
beklerin birden canlanıp oynaştıkla- vasıtadan istifade edilerek bir 
n zannını veriyordu. takım afişler ve filmler vasıtatıile 

reklam edilen ilaçlar hakkında 
Birkaç dakika ben de blr bankın· bazı tasavvurları ihtiva ctmekte-

üzcrlne oturdum onlııra. baktım: d ' K d ı·· 1 ·· ··1 
- Buracia hayat herhalde d:ıha 

sade ve daluı. nz yorucu olacaktır. 
dcdlm. 

BugUnlUk bu kad::ı.r gördUğUm yeti 
şlrdl. Geldiğim yoldan otele avdet 
ederken Amerikan seyahat bUrosu 
Kook'un henüz kapanmamış Olduğu
nu görünce içerl gırdim. Çantamda
ki yedi frnnkı Alman markına tah
'\il ettirmek Lstedlm. 

ır. anun a uzum u goru en 
bu tadillerden sonra, nıüstahza~ 
rat sahiplerinin gıızetelerden ba~
ka afiş, sinema ve radyo ile rek
lam yapmalarına meydan veril· 
miyccektir. Kanuna jlave edilen 
hükiimler arasında, tahlil netice
sinde saf vo lf6tmUli!ne uYıcun o1· 
mJyan müstahzarların amilleri 
hakkında uıten mevcut olan ceza 
müeyyjdeler.i biraL daha şiddet-

Ycdi franka. mukabil bana tam lendirilecektir. 
tkl yüz elli mark verdiler. Bu ne 
hayret edilecek bir hesaptı? Eğer 

cebimde yUz frank olsaydı <munla 
'bir ay mUkcmmel yaŞlyacaktım. 

Nlçln daha evvel buraya. gelme· 
mı.şum? Şimdi Santral otelin kil.ti· 
blnin söylediğı sözlerin mll.nll.sım iyi
ce anlamıştım: cBUtlln dllnya Al
mnnyanın ucuzluğundan istifade için 
buraya. gcliyor.> Deını.,u. 

DUn Parlstcn çıktıltımdanberl iki 
yumurta ile iki ynrnn ay çörekle 
valtlıml geçirmlştıim. Çok acıktığımı 
hissediyordum. Belki bu 1kl yUz elli 
markla. biraz yemek de ylyebilirdlm. 

Otele girdim. Bir kllçUk lokanta 
adresi sordum. l<Cıtip: 

- Sokağın öbUr köşesindeki Kate 
Krnnçlcr'ln Ustli lokantadır. Arzu e
derseniz oradıı. yemek yersıniz dedi. 
rnzim otelde lokant ı yoktu. Buna 
mukabil otelin toltmll ultı iki katlı 

t>UyUlt bir kntıvehnne idi. 
Otel w: Kafe Ba.uer'ln bir tura.!r 

Unlcrdcnllnden, dif; r t:ararı da 1''ro
deril< lştraseyc çıkıyordu. 

___ ...._ __ _ 
Çocuğun Kaynar Suda 
Haşlanmasına Sebep Olan 

Kadın Mahkum Oldu 
Bundan bir müddet evvel 65 

,yaşuıda, Katina adında bir ka
dın, Beyoslunda ~yni evde otur
dukları İsak !kızı Sonyanın be~ 
yaşındaki çocuğuna, sinirlenerek 
bir toka1 atmış ve çocuk ımerdi
venin yanında bulunduğundan, 
yuvarlanarak merdivenin dibin~ 
de onanı;:alın ü1:erinde 0.aynayan 
sudan yanmıstı ve çocuğun ya
raları ancak hir ayda tedavi edi
lebilmişti. 

Dün Kı.tinonın ıclavoeına 8 inci 
asliye <:ezada aevam cdilmi§ ve 
duruşma nihayete ermi tir. 

Kntinnnın suçu ahltlerin Ha· 
delerile aablt göriildü(:unden ıh· 
tiyar kadın bir "ne hapıe mah· 
kum edilmi§ ve muhtelif hafiflet. 
me ııel.ıeplcrinden <!olayı bu ceza 
5 aya indirilerek 5 O lira <tazmİ· 
nalın kendisinden alınıp davac.ı
ya verilmesine karar ittihaz edil· 
mi tir. 

- Ernt tııkmı tı. 

- l'ıı. .. 

İzmir Enternasyonal Fuanndan bir. cörünüt 

lzmir Enternasyonal Fuarının 
açılma zamanının yaklaşması mü
naııebetilc, Ticaret Vekf\letı ls
tanbul ve diğer vilayetler Mınta
ka Ticaret müdürlüklerile Tica· 
ret Odaları reisliklerine bir ta
mim göndermiştir. Bu tamimde, 
lzmir Fuarına geni ıbir •urette 

iştirak olunması tavtıiye edilmek
te ve Fuarda Sergi sarayı içinde 
Ticaret Odaları ic;in geniş daire· 
!er ayrıldığı, buralarda her Tica
ret Odasının, bulunduğu mahal
lere ait eşya ve mahtıuller ıçın 
standlar vücude getirebilecekleri 
bildirilmektedir. 

Seylaptan Zarar Gören Köylülerimize 

Çiftçiler, Topraklarını Tarım 
Kooperatifleri Emrindeki 

Traktörlerle Sürdürebilecek 

Yapılan tetkiklerden, imalat· 
haneler arasındaki rekabet aebe· 
bile aon zamanlarda, 24 §İşelik 
bir kasa gazoz fiyatının 40 k_uru
§a kadar indirild;ği anlaşılmıştır. 
imalathanelerin .karları da dahil 
olduğu halde beher şişesi 68 ;pa
raya verilen ve perakendeciler 
tarafından yüz; para ve .iki kuru
şa satılan bu gazo.tların nelerden 
mürekkep olduğu cidden tetkike 
lfıyık bulunmaktadır. Çünkü, bu
günkü pi)·asaya göre .·işe ağızla
rında bulunan kapsolların beher 
adedi en az otuz paraya tedarik 
edilmıektcdit: Bakiyye kalan 38 
para ile, beklenilmesi tabii bulu
nan kardan da sarfınazar, bu ga
zozların - nasıl ve nelerden yapıl
dığı, pek haklı olarak, cayi sual 
~örülmektedir. 

Alakadarlar, bir ~i~e saf ga
zozun, yapıcısına en az iki kuru· 
şa mal olduğunu ve her şişeye en 
ıız on para kiı.r zammile toptan 

Ziraat Vekaleti, seylaptan mu_ 
tazarrır olan mıntakalarda'ki müs 
tah;;illerimizi çok scvinidrecek 
bir Karar ittihaz etmiştir. Bu ka
rara göre bu .mıntakalardaki çift-

miştir. Bundan sonra, her müs-190 paraya eatıldığını söylemek· 
ıta\hsil Kooperatifler :Birliğine le ve 6~ paraya. s~tılan gazozlar 
başvuracak, böylece az bir mas- ~uhtevıyn!ını bıldırmekten çe
rafla tarlasının en iyi, en ucu.ı: bir kınmektedırler. 

~~~__..,.._~~---

ilerimizin topraklarını eürdür
mek jçin evvelce gönderilmiş o
lan traktörler. mahalli Tarım Sa_ 
tı§ kooperatifleri emrine veril-

şek ilde ve en az bir zamanda ııü-
rülmesi jmkanını bulacaktır. Ve· 
kalet lzmir, Aydın ve !\lanlsa vi
layetlerinde bu işle mesgul olmak 
üzere beşer traktörlü üç ekip teş
kıl etmiştir. 

Dr. Profesör Mim Kemal 1 Kısa Haberler: 
Öke Ordudan Ayrılıyor 

3 1 yıldanberi <>rduda hizmet 
eden Gülhane hastanesi Birinci 
Hariciye Seririyatı profesörü dok. 
tor Mim Kemal Ö c, sin tahdidi 

dolayısile ordudan ayrılacaktır. 
Gülhane hastanesinde 22 se· 

nedir hocalık eden kıymetli tıp 
adamımız için ordudan ayrılması 
münatıcbetile cuma günü Gülhn
ne hastane.inde bir merasim ya
pılacıo.ktır. 

İlkmektep başmualliınlerine 
idari hizmetlerine mukabil on li
radan yirmi liraya kadar veril
mekte olan ücretler badema ya
rıya indixHecekjir. * inhisarlar idaresi mevsim 
&ebebile bira jstihsal miktarını 
arttırmak için tedbirler almağa 
başlamı:;tır. Jdare, tevzi vasıtala
rını bu sene da'h~ esaslı bir şe· 
kilde çoğaltacaktır. Tevziat için 
lüzumlu olan şişe stokları temin 
ed it .n iştir. 

r Mallarını Sakhyan Fabrika ~ 
Vatandaşa Fena Muamele Yapan Fabrika 
Ve Firmalar Hakkında Takibat Yapılacak 

miyenler hakkında tahkikata 
ba~lamııtır. 

Mal almak ü;ı;cre Anadolu· 
dan ıchrimize gelen bazı tacir· 
ler, manifatura, tuhafiye eıya• 
sı ve bilhassa elbiselik kumat 
almak hususunda bazı zorluk· 
larla kutılaımaktadırlar. Ku· 
mat toptancılarile b zı fabrika 
sahipleri, bu gibi mUt caatçı· 
ları ellerinde mal ve fabrika
larında iplik bulunmadıfını 
ıöyliyerek ya batt n ıavmllk· 
ta, ya da perakende kumaı 
maiazalarına yollamaktadırlar. 
Yapılan ıikiyetler üzerine Fi
yat Mürakabe bürosu, Anado· 
lu tacirlerine mal vermek iste· 

iki gün evvel matbaamı:ı:a 
müracaatta bulunan ve isimleri 
biıce ma:ı:but olan biri Kay&eri 
ve diğeri de Malatyalı iki tacir, 
muhtelif firma ve fabrikalara 
yaptıkları müracaatlara rai· 
men mal alamadıklarından ve 
hatta bir Cabrika kapısının dü· 
rüıt bir tarzda yüzlerine kap•· 
tıldıtından bahiale ıikiyette 
bulunmuılardır. Bu vatandat· 
]ar, dün Mürakabe bürosu 
Kontrol ıefliiine müracaat el· 
tirilmiıtlı-. ____________________________ J 

ltalyanlar Mal Mübayaası 
l~in Tem aslar Yapıyorlar 

Almanya ve merkezi Avrupa 
memleketlerine yapılan eo.tışl r 
devam etmektedir. Son .günlerde 
Almanyaya satılan 200 bin lira· 
!ık tHtikle yailı tohumlar limanı
mızdan yuklenrni§tİr. Almanyaya 
l O 7 bin 1 iralık kuş yemi, !kumda
n, nohut ve iç fındı1t daha satıl
mıştır. Romanyay satılan 2S bin 
küsur liralık :.ı:eytin tanesile l 3 
bln küsur liralık ta;ı;e torik balığı 
da Romanya vapurlarına teslim 
olunmuştur. 

Bir İtalyan firması, kuru keçi 
derisi almak üzere piyasamızla 
temaslar yapmakta ve bir tkaç 
Çekya firması da .satın almak 
üı:ere piyasamızda iç fındık, ye
mi~ kurulan ve ~ayısı çekirdeği 
aramaktadır. 

İsviçre için geçenlerde 1 4 bin 
küsur lirahk kuş yemi alan bir 
firma ayni maldıın almağa de· 
vam etmekte v; diğer iki firma 
da akdarı ile jç fındık mübayaası 
için piyasada .tetkikler icra eyle
m.ektedir. 

Şarap lstihsalatının Serbest 
Bırakılması için 

Şarap istihsalatınm erbest bı
rakılmaşı için hazırlanmı~ olan 
kanun layihası Büyük Millet 
Meclisine takdim edilmi~tir. Bu 
suretle yurdumuzun şarap istih
salaıı artacak ve müstahsillerimi. 
zin ellerinde, evvelce olduğu gi
bi, şaraplık üzüm hiç kalmıya
caktır. İnhisarlar Vekaleti tara
fından tesisi dü ünülen ıarap fab. 
rikası için İzmirde yer aranılmak. 
ta ve Tekirdağında bulunan şa• 
r p fabrikasının bu -arada tevsıi 
mukarrer bulunmaktadır. 

«Bundan sonra, otomoba <' 
hibi arkadaş Şi§li dııında biJ. 
Hacıosman bayırında otoın° ,ı 
le bir gezinti teklif etti. Nortıl 
vaziyette dört ki§i alacak .sır;. 
otomobile tam yedi kiti bırı efı 
ve yıldırım süratile Gardc~ rO' 

hareket ettik. Şi§li dışındak1 ~ili 
la çıktığımız zaman otom<> d• 
kullanan arkadaş ga;ı;e dah• 11 
bastı. Ben otomobili kullı~. 
arkadatm yanında ot~t rel 
dum. Gözüm kilometreyi if"aO' 
eden aaate ilişti. Yü:ı: on k aı· 
metre yapıyorduk. Ben o ~ ,ı 
hit sarhoş kafamla bu süra.tı r· 
buluyor ve direksiyondaki ~r 
kadaşa muttasıl: « y avaı s;. 
yoruz, niçin gaze basmıyors 
diye ihtarda bulunuyorduın~ 

Biz bir tesadüf ve Ali •Jll 
lütfu neticesi ka:ı:ası;ı; beli tıiJ 
gittik, geldik. Fakat otoıJlO ,r 
kazal rının yüz.de dokaaPJ _..ııe 
kadaıım gibi sarhoş vaıi_r:., 
otomobil kullanan şoförleri.JI iı# 
onları sürate teşvik eden bt11

,., 
gibi sarhot arkadaıların "'~ 
müıterilerin yüzünden gelf11 
tedir.» fi 

Bu olmuş vak'a, meyd~ 
gelen otomobil kazalannıP t 
ciz bir hikayesidir. Belediytı 
retle en ufak ülfeti olan hİÇ .J 
kimseye otomobil kulla~~ 
salahiyeti vermemelidir. Ç~ 
sarho! arkadaş veya mü~t (o 
ael&mete ancak ayık bir t° 
ulaıtırabilir. 

Beyoğlunda 

KÖR~ 
Pasif Koru11111• 

Tecrübesi 
1 

Önümüzdeki pazar günü ~: 
l O da Beyoğlunda pasif kor 
ma tecrübesi yapılacaktır. tt 

Beyoğlunda yaoılacak bll 1 
rübe diğer kazalarda yapıl•11 

rın en büyüğü olacaktır. 
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Soknğı gcÇerek Kat'c Kı nnçlerden 
tçerl girdım. Yukarı kata çıktım. 

Aşağıda kahve ağzından taşacak 
kadar kalabalıktı. Öylo do sıoak bir 
temmuz gUnU Oi ki ... Herkes soğuk 
biralara. sarnlmı'l yahut d011llurmnlnr 
yiyorlardı. 

Ben lokantanın balkonuna çıl\tJm. 

Ocnc Juz bu Uzll 6) lcrkeıı tiııııkl rnhat· 
lıınırıış gibi derin bir ncfetJ ııldı. oıır& yor
gun bir hıılclo gözlcrlnl kıl(ıatlı. 

YEŞiL GOL 
- Evet tliyordu hnklkntcn garlıı ııır ~ 

dlı;e ..• ırakat özlerinlzden ı;uııu an1•) 11 ~ 
:,ir Wlllam l\rkadaşunın öldUrlıldlığilııil ı' 
na. tıüylt"Jlıek kin ho.ııi buraya ~ıı~ırc1111~ 

- JJeniir. hunu kat'I olıırak ltllınll 11 gı" 
Tahü hu Cilüıııun l:!t'bl'lllcrlni araşlırUC11 ı-O' 
ıo:;on gıinlerde nelrr ~ aııtığını klnılıılo ı;il rJ' 
tiiğiinü tıshklk ccle<"eğlz. Belki tılzı• 111&1' 
meliıınat 'crcblllrslnit. di) c izi burııY9 

Bh· kUçUk musayıı oLurdum. Ve lle
mcn yemek listesini istedim. Garso
na. işaretle biraz et suyu bir kotlet 
yeşil aala.ta vo bir de kornPQ&to ıs

marladrın. 

Brlcrl)' bu gariJl 1!1.lnln ım!iıı mı bir 
tllrlll cınlı) ıııyordu. Gen~ı kızın ıuı.yıkJıııh

iını.ı. lıUkıııctnır.k hıtl.)ort1u. 
Yazan: Roy Wikera -9- Çeviren: Reu.aıı A: E. Yalman 

oyn ııııuna ında ... 

\Ct ettim. 
Bazı adantlnrda daha tuhaf şeyler (Arkası var) 

JIMtR hnlurr ona oılııılaıı .,·ılcınnııı tı;oln 1-
~ıırct et u. Urlt•rly dikkatle h ta b11Ju<'ınm 
3 iizilııc baktı. <trn~· kızın llılrrlne t>hem· 
ut!) et \ enııtıı ı;iırUıımlU ordu. ı~11kııt ı, mah· 
kcnıelcr nk cdlnre ııcııbıt lııı özleri Jıahr· 
lı) mıyac·nk mı) ılı?' 

Diye bir karar voror.ek iken Bolden'ln e
\lnıle lfCnÇ kızın roımıl olduğunu hatırladı. 

Sonra genç kır. dlliUnden ,.e ritldt!n hah• 
otmr!1tl· l)(lltıclt ki hunlard n haberc1nrııı. 

ntr87; ııonrıı. doktor ı;eldl u bu dUşihıco 
tılhıllettl /1111ılıı) u radr. 

D'ol,lor gitti. Brlerly kendi kendine ı.öllc. 
ıılycır~u: ır 

- Biıtiin ııracağııııı; uııllero <'C\1111 ~-O' 

F~Wi) eti cezaiye mesclosi lıukuk 
ilminin en aJ:ır bir mc clesldlr. 
Adaletin bu derin temelinde, iirfi 
hfr karar IJ ) B(lılllll tılef!tcc1e de
ğl,ikllk J ran lı:ln bir anar-:l teh· 
dld!nden ba!jka ne ite iz.ah edllc· 
bilir'! 

* 

ı tlklal mıthkcmclerl tam tersine 
bir gal c l1:lıı l~llyccekln dı>mcktır. 

Geçen t!Clle ırran~oyı elinde ı;i-

1.ıhh 1kl buı;ul< mll)oll sker \'&r
kerı teslim olnııya cvkcden chep
lerden biri de lhtll!'il rn dııhlli pcrl
şaıılıktan korunmak kaygu<>u ol· 
mu";'tu. Gôriıhı) or ki razla lhtf)·atı 

onu bu nııtll'cilcn kuratarl.llrı:ınuştır 
..,.c anarşi u1.un bir yeis clcH~lnde 
rulılu.rr ağır ağır ~llriitıip fl';omdır

ılıktan nnr1' kupılarım !;Ulınağa 

lııı~laınıştır. 

nu mi al ıla ı;-ü~teru·or ki ınaı;
lfıhi) et bir nır.mlckctln tn., 'c toıı
r jtındıın ı.iyade nt kalan coçıık
larının ruh 'e ahl~kı için ölümıliir 
\ Mil tel didin maruı mlllet için 
11llıitıınılan b ,kıı d ·anılıırak ku\·
\Ct yoktur. 

REŞAT NURİ 

Brlcrly otlııdan ~ıluı.rlmn dlişllnllyordu. 
MenckŞft ıöıliı. .ı;ilzcl ·atlı g;enç kız ha ta 
balt;ıcıııın öniinde lıl\la gulden, düğiinden H: 
tıı.ksl ~iiriirfi111le11 halı~cılec-ck nıt:yı1! ': 

l:::!OJlra. kl'lldl kcnt'llıın kızarak: 

- J\nmn hamı ne? ·c y.aııarsa ~ a(ltiııl 

hu luu ben tı:uunııyııruın 1;;1. Xe hail '•r a 
görsUn. Dlyn toil~lendl . 

Giir.et ıuenek!ze gözll'rl ''" 1'111\'lınll bir ha· 
n ,ar dl)O tıııınımılığı bir kaıctına d!jık ola
c·nk atl:ı.lll nu~·ılr o'! Şuna kara1' \·erdi. Ar• 
1 ık tııı 1-:lfı hi\' ııu"ı:ı;-ııl olmaınn k ... 

Fııkftt ııı~gııl ııtııııı.ıııak rllıuten J{elmlyor 
miifrnı:Ulil il zihni hu mesrle ile uğra~ı~·or
ılu . Keıııli ken<llııl _ nnl'ak bltıuat bir ka· 
rar ..,pr.nıck l~ln hıitiiıı hunları dıl-ıüntlüğü

ne - ikna etrn e ı:ıılı ıyordu. 
Acaba bu genç kıım Bolden'iıı ölumilndc 

bir rotii \'ıt r mı) ıh': 
- oıa..nııız. Ne mlin ebet. 

nıeliJatı hu akşam yaraeafrz. Bura
clıı yapn1JU1ııı. 1'1.r.ım. l'.lzl rahat ız edecejtlz. 

- Hıı~ ır hiç rnlıatsıı. olmmn. ~ade<'e me
rak edi.)·ııruın. Bir tehlike ,·ar mı'? 

- Olablllr d" olınıya dil bilir. Çtlnkii kur
, un lçrroe •• Eğer yerinden oynar.< öhim 
trhllk~l ... ar. ıraknt oynamazsa kolayca u,. 
tınablllr ... Aın 1ly11tı ben yapmı)·acağım hir 
c·erruh ıloktıır gele<•ek. 

- Aııırllyat ıııu,·affak olur a. kaç zaman 
ııııra a;\·ıığa kalkabilir·~ 

nu ımııll lf\f oh.un di,,re l>OnlJU~tu. 
()ot.tor hii~lo ı·e\ııJl ,-erıll. 

- nır lıaftııy:L kndıır kalkıLr lılkııt aıııe• 

Ji\·atın muvaffak olrnaM lawrı. 

• - Tamıunlle ~·Ur. lr d~j'U ml f Kurşun bir 
arıza hır lm1aı; mı~ 

- Tıı.bll l) ilr: Cfl'ktir. Fakat biitün ım•

•ele nml'liyattan ev\el kurşunun )erinden 

- ?liomc liıznn. hter I~ 1 ol un istc.r olma· 
111. D & ııof ırllkat kıııt yazık geınç ,.e 

gUıı·ı ... 
Ta.m o aralık telefon ı;oaldı polis mUdUrU 

kl'lndı ... ııc görüşmek iiı..ere onu çağırıyordu. 
Uricrly m den <;•karken: 
- l.'olt...le konuşmayı hiç ııe\1rrıern. llrr 
ftan nıAııfı ~·ıkarırlar. 

Bımlm saJ<lı~acak bir şeyim yok ki 11e O• 

rar a lır1ıı.lı111 <·e\aJı 'erlrim. Diye sö3·Jcnl
) ordu. 

rakat ınenf'kŞO gözlii kız Jıakkımla. bil· 
ılilderlnl pnlis miidiirl\ne ~öylemeke karar 
\erml';'tl. Kenıli<ıl de henllz; ne yapaca~ınr 

Juıı;tlrenıl.rnrtlu. Jrakat her lıaltle ı;öyleme

mrk tarafı g111i1ltl. 
ıx 

BRiERLY POL1SE :'.\1E1'0AN OKUYOR 
~ir Wlllaın, Rrlerly')·l nezaketle ka.bul etti 

, e ı.iize arka.ıla.şrııın ölilmiinden dolayı tazı. 
yet l'dnek ba>:lıtılr. Brierly tetlk llLerlnde 
idi. Her siiıılen n111nf.l ı;ıkarıyor 'e t:ıtiyath 

meye tuı.zırmı. l'akııt ~ok bir şey biln~I' 
rum. Bu ·on hlLfta hemen her akşuıtı pıt 
den•e kliiı:ıte ra.ı;tgl'ldlm. Bu abah dıı 011..ııJI 
lıu~ukta C\İno gittim tamıımile nof'll tdiJll 
hallntle Jıi1: lılr gayrltn.hlillk fıırkctrıt ıd•· 
nnrıı. ki ClO glt1e~ken ı;urlp hlr lı 1 

11 

Benimle ı;crt tıert konu,mağa lı -:ıoıtı. etil' 
- Garip ey ... n na aynen özlcrifll 

rıı rln r nrn:ıınıı.? 1,ır 
- Tuhlı .. 1'ekrarlıyıı.yım.. l'ıılnt"111~1rıı• 

ırlll taknıı .. tı. Uunuıı hos hlr ,,ev 0111
131 ı~rır 

ıft ;ı • • .._ ·ıv 

ö) Jedlğlııı zaııuın lııına n~ nen bu "11 

ue\k meıırleslıt dho c·c\·aı:ı \Crtll. ~' • ııı• 

lla:vr11t ettim. Sonra tıılo;iıfo tJieıı lıll ~ıli • Ü •• 
711& t11krar unlr.t etti 'e ~ine lıu gi\I 1111ı;• 
mak hoşun gittiğini ı;ü~1cdl. 'l'iiıUnl' W' 
tım ve ıınrlıoş oldu •una ııwanettlllı··· 4r 
halde ııa rho değllso el tabii bir aıo.lılı\.ıı· 
ğllıtl. Öl\lml\ne eb p her ne fsc ..• r.ııhıı ııı4" 

(.... 11 ~ •• ııŞ 
lık 'e ı;nyrl t bitlik C.rfıu ..,c; ' • ) 

(Arkıı ı ' 11r 
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Clllnekli Kurmay Buba1> 

~eye Gec;mek 

Mürnk·· ··d·· ı 
~· 

~Oıu 
Sıtı Açık Bir Muhtekir 
t;llha.ınamında .toptan yün 
lı ihtl'~Pan Nikola Sakalatcı
~t "kir suçundan dolayı Ad
~-ertlın.iş, asliye ikinci ceza 
ıı -•qe . r, d 11nde yapılan sorgudan 
~1 ' teykif edılmi~tir. 

lır l.ı, !L • a_ 
1\ ~ rg_ır ~aç zaman evvel 
~el trınos f albrikasile bir 
tııll "~ •1tdederek fabrikanın 

tk .un ınamulatını eline ge· 
1~ t b:;~.anını bulmuştur. Bu 
't t\i t11n piyasayı da ele al
~l~ ~'Yatlarını istediii giıbı 
t ı ile toptan satıı,larda yüz
~r, ı;,betınde oir lkir teminile 

de t • laml§tır. l'ihayet ıuç 
""° utulmuş ve hapıe tıkıl-

Y'ATAN 

• 

Aleminde 24 Saat 
Beş Şehit Veren Anne ile Mülakat. lnnıtii 
Muharebesinin Manasını Bir Gazi Erden Dinledim
K uyruk Saltanatı Ne Demektir - Anadolu 

Sanatoryomunda Bozgunculuk Tedavisi 
Eskişehir, 11 Mayıs (B~ mu

harririnu.zdcn) - 1ni:inU şehitllğine 
gidiyordum. Vatana beş şehit ve
ren anne .ile yolda karşılaştım. 

Bo1.15yUkte marşandıze takılan va
gon ağzına kadar dolmuştu. Nurlu 
yllzilc, morarmış damarlarlle, fil· 

yah baf örtllalle çok flıtiyar lbh' ni
ne kompartımanın ka.pısına yak
laştı: 

- Oğul, dedi, bana biraz yer \'e

rir mi.sin ? Şöyle ll~lvereyim, çok 
ihtiyanm. 

Yer verdik. Oturdu: 
- Nereye böyle, Nıne dedik. 
- Şehit4lğe, oğlum. Halim yok, 

belki bir dalla Beneyo ömrüm ol
maz diye bu sene de gideyim, de
dim. Her sene gidiyorum. 

- Kaç şehit veı'din, nine? 
- Balkan haı·binde iki .şehit ver-

dim, bir tanesi de Bulgaı is lana. e
sir gitti, orada hastalıktan oldU. 
Bir tanesini bllyilk harpte Musul 
tarafında kaybettim. Sonuncu Sa
karyada öldU. 

- Kimsen kalmadı mı senin, ni
ne? 

- Bir torunum var, babası öl
dUğU zaman tlç aylıktı. Gehn ba
na bir buçuk aylıkken bıraktı: o 
da öldU. Ben yetiştirdim. Okuyup 
yazmak öğrenip biraz serpılince: 

<Haydi bir sanate gir, çıı.lıl{. dedim. 
Biz pek fakiriz. Şimdıyo kadar di· 
~imi sıktım, seni bu hale getirdim. 
Sen de bu ihtfyarlığımda bana yar. 
dım et.> Dedim. <Olmaz. nine, di· 
ye cevap verdi, ben okuyacafım, 
subay ola.cağım. Sonra ben sana 
bakarrm.> Sattım, savdım, Esktşe. 
hire gittik, orada bir buçuk füaya 
bir ev tuttum. Bir buçuk lıra çok 
pa.ra değil, ama biZ.lm için ço)<. O· 
rada mektebe gitti, çalıştı. Harbi
yeye kabul ettiler. Bu sene subay 
çıktı. Yedi ay Ankara.da yanında 
kaldım. 

Kompartımanda bulunanlar eor
dular: 

- SözUnU tuttu mu, sana bakı
yor mu, nine? 

- Tutmaz olur mu? Her ay 
maqrndan on .iki lira. yolluyor. 

- Beş şehit verdin, nine, harp 
olW'B& ne ya.paza111 ? 

- Ben harbe gitmemizi uteml
yorum. Biz cefasını çektik, (kom
partımandaki tazeleri gösterdıl, 
bu çocuklar sefa çeksin dıye ... A• 
rna bizi rah11:t 'bırakmazlarsa, sınır
lanmızı a.şarlarsa çaresiz ... 

Yine hep birden cefa çekeriz. Biz 
de öyle ihuy yok, kimseyi içeri 
sokmayız. Lazım olursa ağlama· 

dan altıncı ~ehldi de veririm, oğul, 
feda olsun ... 

* Bozöytlkte 111önU harbinin ıaıi· 
ı;Ue buluştum. Bakınız nasıl oldu: 
Bozöytlk istasyonunda bizi kar~ı
ladılar. 

dntinUnde yat&cak l·er yok. ge· 
ceyl burada reçlreceksinlz.> Dedi· 
ler. Bizi evlere dağıUılar. Sabah 
gözUmU açmca giyindim, sofaya 
çıktm1, oturdum. Yabancı bir yer
deyim. Ev aahlbi kim bllmiyonnn. 
Pencereden bakıyorum. Kar9ıda. 

yqil tepeler \'ar. 
Bu aralık ev eahlbl görUndU, la· 

nıştık. komışt\ık. 

Sordum: 
- Siz buralı mısınız? lnönU mu

harebesine ait hatn'&larınız var 
mı? 

- Olmaz olut mu? Her iki mu· 
harebede bulundum. Birincide çok 
azlıktık. Her 'blrtmlzde ayrı blr ne. 
vl tlllek vardı, her bir tUfefin cep-

Yazan: 
A.B.YALllAN . 

hanesini ayn tutmak llrmıdı. Bir 
birine uymuyordu. Bu kuvvetle, bu 
llilAhlarla nıuııl dU,manı kaçırttık, 

bu bir mucizedir. İkincide daha 
çoktuk. Faka.t yine dU.mandan az. 
dık. Bizim Nazım Bey tırkaaının 

ka~rsmda belki iki kolordu vardı. 
Ben ilk Yunan muharebeıılnden 

ba,lıyarak her muharebede bulun. 
dum. Balkan harbinde, Çanakkale. 
de, Flllırtinde çarpı1Jtım.. lnönU 
muharebesi gibi muharebe bıimi· 

yorum. Burada en bUytlk kuman. 
dandan nefere kadar herkes elblr· 
ligiyle çaıı.ıı. 1nönünU talih ısaye
ııılnde kazanmadık. Herkesin vazı. 
fesini benlmaeme11I ve çok çalı~a
sı aayeelnde kazandık. 

BozöyUk iki defa yandı. Bu evi· 
mln yerindeki eski eve kumandan
lar gelip kalırdı. Kaç defa yanın
da, aonradan Riyaaeticumhur Bq. 
kltibi olan Tevfik Beyle beraber 
lnönU de uğradı. Nasıl çalııııtıkları. 
nı, zafer için n&Sll titrediklerini çok 
yakından gördUm. 

Bu karlJld& gördtlğUnUz tepeler 
1nönU mevzileridit'. O tepeler için 
d~tUk. ÜçUncU defa buraya gc\. 
selerol mahvolurla.rdr. Fakat ceı. 

mediler. beklenmez bir yol t uta
rak Sakaryaya uzanablldller. 

Yeı-deki halı yer yer delik de· 
.şlkU: 

- Bu ne? dedim. 
- Bu halı da muharebe ve cefa 

gl:innUştUr. Dtlfman burasını yak
maııdan evel yağma etti. Benim 
evimden ondört araba efYa alın. 
mış. civar köylWeri bunları ta.fı· 
mıya mecbur etmi,ler. İçlerinden 
biri bir arabalık elfYayı bir tarafa 
glztemı.. Kurtulduktan eonra di:in
dUtumUz zaman eşya namına bir 
şey kalmadı sanıyordum. Bir de 
köylünUn biri mUracaat etti: cBen 
bir &ra.baltk etyaruzı Yunanlılar

dan ka.çrrdmı, sakladım, buyu. 
ıı.ın .-. dedi. Bu halı da 'beraberdi. 
Belki de ~U'ılırken mltral,yötı 
kUl'fUDU yenUff;ir. 

Ev sahibi B. Numan K~rWU 

metcr pek eski karımı imlf, fıı.· 

kat (Va.tan) ın çıktığını hali ha
ber almanuf. İlk fırsatta buraya 
gelerek civar ormanları geımek 

ve görmek üzere sözleştik. 

• Mar,arıdiı tt&rtiyle şehlUife gidi. 
Yoruz. Tren GUndUsbey istasyonun. 
da durdu. Memurlar bağırdılar: 

cGUndUzbeye Jçadar bltet alanlar 
burada. inecekler.,. Meter Bozöyük 
istasyonunda bir yanlış yapılmı,, 

şehiUlğe gitmek istiyenlere GUn· 
dUzbeye kadar bUet verllmlş. Hal. 
bukl bu !istasyondan yaya olarak 
.şehlUiğe tarlalar arumdan bir ea. 
atıık yol var. Trende kalmak için 
ise ytrmidört kuruş fark vermek 
llzan. Bunu hallan bUytlk blr kıa
mı göze alamadı. Şehit babalan, 
analan, kardeşleri, çocukları mah
zun mahzun. &öylene söylene yola 
dllzUldUler. 

Memurlar mensup oldukları !da· 
renin malt menfaati namına titiz 
ohpağa mecburdurlar, fakat nasıl
sa yapıla.n yanU.hk kartıamda.. bir 
şehiUiği ziyaret gilnil her makul 
memur bu yol«& bir meauliyetl ae
ve ıeve göze alır ve ~hit ailelerinin 
birkaç yUı metre fazla meaafo git
melerini hOf görllıVil ! 

Ne kadar ıstırap çekiyor! GöğııU ne ka
dar atrıyor! Boğazı naaıl tıkanr)'Ol'! Gözle
rim kapadı. İçeride şimdi ağır bir vals ha
vası çalınıyoı4du. Brraz evvel Faruk'un kol
ları arasında d6net'ken çalınan Viyana val
aı... 

, 

Halk arasından biri: 
- Kuyruk saltanatı bu... Diye 

•r>ylendi. 
Bu tabiri yeni duymuştum. Me· 

rakla m4na.sını SOl'dum. Aldığım ce 
vap şu oldu: 

- Aklı başında bır memur böy 
le bir mevkide rnesulıyet almafı 

bılir, bu k(l.dar ışehlt ailesini böyle 
bir ziyaret gününde mahzun etme
yJ ve kendilerine cefa yQklemeği 

hatıra getirmez. Fakat bazı kUçUk 
memurlar halka kendi ellemmlyet. 
!erini göstermek için bir fırsat bu 
lunca bunu hiç kaçırmazlar. 

Kuyruı< saltanatı işte 'buna der
ler. 

lJalkın blr kısmı 2'1 kuruş farkı 
ödeyerek trende kaldı, fakat ken
dilerinden toplanan paraya karşı 

bilet kesilmedi. 
Memurlar: dnönU fstaı5Yonunda 

bordro kealleceb dediler. Bunun 
böyle olacağına şUphe etmiyorum. 
Fakat mukabilinde .şahsi surette 
bilet ve makbuz vermeden halktan 
para tahsil etmenin demlryolları 

nizamnamelerine uygun olduğunu 

da bir tUrltı tahmin edemiyorum. 

* Bo7ASyUkte, şehitlikte, Eski.şehir-

de her sınıf halkla temas fınıatıa
rnn genlf oldu. Herkesten ber yer. 
de ayni sözleri duydum. Bu kana.at 
birli'1. lbu azim, bu vekarh rahat 
ve aUkan içime feraldık verdi. 

Kendi kendime <1edlm ki: 
-Boagunculuk mikrobu 'buraya 

aokulamanµ,. lstanbuldan ~ıkan 

bir kııım huıa.nlara vardıklan yer. 
lerde blr karantina geçirtmek aca
ba doğru olmaz mı? Hiç ,uphe 
yok ki AnadolunUll bUnyeai 8&flam, 
mikroplan derhal zararsız hale ko
yar, Fakat ihtiyat ihtiyattır. 

Bir hava subayının bayanı 'bana 
bu fıkrayı anlattı: dstanbuldaki 
heınşiremden aldıtım mektuplar
dan müteessir oluyordum. Bunlar
dan sinirli. telA.şlı bir hava aksedi
Yordu. Hemşiremi buraya ç&lırdık. 
İki, llç gUn geçmeden bafk& bir tn· 
ean oldq, yani bizden oldu. tstan
bulda kendlıini çileden çıkaran, te
l&f cel')'aftma ıUrtlkleyen ttptekl 
lneanlara bizim kadar husumet bağ 
ladı. Bfflr !'"isiniz ki tstanbulda bir 
kmm kozmopolit ve bozguncu in
sanlar var ki tıpkı lstlklll mUca
deleei zamanında olduğu gibi Ana. 
doluya intibak edemiyorlar ve mem 
leketln kııdretlni anlamıyorlar. 
Kendi akıllarınca «m&nbk b'1un 
diyerek bilmeden, anlamadan mu· 
kavemet kudretimiz hakkında te
rcddUt gösteriyorlar.> 

* lıtanbuld&n yeni ıebnit bir ba-
yan Eakl,ebir bayanlan aruında 

bozguncu 'bir lisan kullanmafa cU
ret eC'mif, derhal bqma ilfUştrek 
atzınrn payını vermişler. 

Orada hazır bulunmayan bir ba. 
yan bunu işitince şu söı;leri ııöyle· 
mı.: 

- Neden böyte bir fnıapla mU
nal<qada bulunma.ta teneail) el
tiniz? Ben olsam lskarplnimi çıka
rır, topuğunu ka!uına vurarak ll. 
yık olduğu cevabı kestirmece ve
rirdim.> 

* Beyşehirli bir aileye İstanbulda 

bulunan çocutunuJı yuctıtz mek
tuptan ikl aa.tır: «Anne, burada 
deralertme keqdiml veremiywum. 
TanıdJtmm bazı &ileler içinde te
llfçılar var, Türk kuvvetinin ve 
Türk lmanmın mlniamı anlıya.mı. 

Adliye Koridorlarında: 
. 

Eşek Camarandan ... 
"Dedim ya, Oğul, Omrü m 

Başkalarının Yükünü 
Hafifletmek l le Geçiyor,, 

man zamanı bi~kaç ~le ibuiday 
veririm. 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Dolar Harbi 

SaJp 

R adyo ıazetemizin dün 
aktam haber verdiiüıe 

ıöre, Birlefik Amerika, mihv.,. t 
kartı bir dolar harbi açmak ta• 
aavvurundadar. 

-Ya oğlum j§te böyle, vaktile 
e§ekler çok az imi§ ve ıher ıbirine 
fazla yük isabet ediyormuş. Bir 
gün içlerfoden en iht.:Yarım seçe· 
rek Atlaha elçi 1rÖndermişler. 

Allah bu dç.inin ne istediğini 
eorunca, elçi e§çk: 

- Kadir ınıcvlam, ıbiz uf acık 
dört zayıf ayağının üzerinde an· 
<:ak durabilen hayvanlarınızız biz. 
Neden atlara pek az yük isabet 
ediyor ela bize alabildiğine yük 
koyuyorlar~. Üstelik bir de eşek
lcd çok az yaratmıŞ11ın1z. Biz 
mevki bi.ldolası değiliz. Amma 
iıiç ~ lmazsa bfr mikd:ır daha c
!!elk yara~ın d~ ·biraz olsun yükü
müz hafiflcsb, demi§. 

Eh fakir insanlar. Zaten be· 
nim tarlalarımdan birini de ekme 
diğir.ı iç.in onlara vermiştim. Hiç 
birıey demeden öküzleri ahır· 
dan jlettim. Aldı Gitti. Gün geç- j 
ti, hafta geçti, ay geçti yok. Da· 
ha li.zım değildir diye istemıyor· 
dum. Bir gün 'bizimkine: 

Dolar barbinc:len makaat, ı• 
rek Birletik Amerika ve ıerek· 
ae bühaa cenup .Amerikua 
memleketlerinde mihver bükiı
metlerine menaup tahaiyetı.in 
biaaeclar bulunduklara endüatri 
itlerindeki bu hwcleri satın ala
rak bu iflerden mibvercileria 
alikaauu kesmektir. 

Ameriluuun ccyddınm bar· 
bi• ne bir mukabele olarak dü
fiindiijii cdolar harbi• nin te
min edeceti bqbca menfaatler 
tunlar olabilir: 

Allah da meleklerine emretmiı 
bCyük bu -dağ çamur yapılmıı 
ve o çamurdan eşek imal edile
rek dünyaya indiıi1mi~. Fakat 
çamu?un bir kısmi artınca melek 
ler Allaha sormu?l.ır: 

- Artan çamuru ne yapa
lım • .diye. 

O 'Cla: 
- Adam yapın, demiş. 

İ~te oğlum b:n de o çamur
dan, yani eş~:. çamurundan ya
ratılr.11§ adamlardanım. Ağzım 
söylemez, yilzüm tutmaz. Ense
me '\'Ur, a~zımdaki lokmayı al. 
İyi amma eşeıkler bile Allaha el· 
çi gönderip yüklerinin hafifletil
mesini jstemi~ler. Ben ~iç olmaz. 
ba aynı, çam~rdan olmama rağ· 
men insanım, dedi. 

Bu laflar ıbana hitap edenin 
pek fazla yük altında kaldığı
nı anlattıyaa da pek o kadar me
seleye temas etmediğinden e,ele 
mek lazım ıeldi. 

Nurani yüzüne, ak sakalına 
hayran hayran baktıktap sonra: 

- Hele vak'ayı anlat da öğre 
nelim, babacığım, dedim. 

- Sorma evlat. sana biz etek 
çaırnurwıdanı., dedik ya. Y etmi
yor mu~ 

Kend.iaine tatmin olmadığı· 
mı anlatıtJm. O da elbisesinin ya
ka.. lciılemtluin diye koymut 
olduğu meDdili eliyle çekip yüzü 
nü sildikten sonra dizleri çabuk 
eskimesin diye •kendi kumaıın· 
dan yamalı pantalonunun cebine 
koydu. 

- Benim. dedi. On evlat, 
yirmi üç torunum var. Bu yaşa 
aeldim, başıma böyle bir fCY 
gelmedi. Köyde herkes bana hür 
m et eder. Ben de elimden geldi
ği kadar karınca kararınca yar
dım ederim. Öyle ya artık bapa 
fulaamın ne lüzwnu var. Biz u
nwnuzu eledik, eleğimizi duva
ra astık. Cel gelelim, hepten bir 
ıeye ihtiyacımız olmadığını da 
ıöylemedik a. 

Geçenlerde komşulardan biri 
vardır. o ıgeldi, rica etti: 

- Git kom§Uya eöyle öküz· 
leri versin çifte ıgideceğim, dc
diın. 

Kadın gitti. Gitmesiyle 8el
mesi bir oldu. 

- Ne o) dedim. 
- Aman Allahım ııen ona 

öküz möküz verm.emitsin. 
- Nasıl olur karı? Adam de

lirdi eni ne) 
- Git te 11rör, dedi. 
Gittim. Kapıyı bile açmadı. 

Pencereden: 
-Ne iıtiyorsun be bunak, de 

di. Sen bana o ökuzleri ıatmadın 
mı? 

Cinler tepeme bindi: 
- Komıu kendine gel, sana 

iyilik ettik, tarla verdik. Çifte 
gideceğim, dedin. Öküz verdik. 
şimdi bizi .hayvan yerine mi ko· 
yuyorsun ~ dedim. 

- Adam delirmiş galiba, 
tarlaya da sahip çıktı, demez 
miL 

Ah .. Oğul yetmit yaşıma cel
dim. §U aizıma küfür nedir eok
madım. Ama· cinler tepeme 
bindi dedim ya. Açtım · ağzımı ... 

O aöylemif ben söylemifim. 
Şimdi de mahkemelik olduk. De 
dik ya oiul ben etek çamurun· 
danun. Biriai: 

- Senin nene lazım ona buna 
iyilik etmek, al itte iyilik et, 
kemlik bul. Emanete h.iyanet ol
maz derler amma bu adam bü
tün perdeleri Y'ktı, attı. Bereket 
bütün lköy halkı şahit. Adamı 
mahkum edeceiiz. 

Bu sırada .köyün j}rtiyarların
dan olacak, biri davacı adama 
aokuldu. 

- Aiam, dedi. Sen büyük
•Ün. Allah bile insanları affedi
yor da sen ne <Üye •dir.ctiyon. 
Gel sizi barış edelim, o da. sana 
öküzlerini iade etsin, dedi. 

İhtiyar fa~la düşünmedi. 
- Peki. eledi. Amma ben 

şimdiye kadar kötülük etmedim. 
Yalnız bir 4'eret daha bana bunu 
ederse alimallah canını alırım. 

Ad(iye koridorunda toplan
mış olan köylüler ara1ında bir ha 
reket oldu. Suçluyu ihtiyarın ya
nına getirdiler. Suçlu: 

- O gün Ayşe ile kavga et
miştik. Keyfim yoktu ondan terı 
lik ettim. Ku•ur ettim. Affet. de
di. 

ihtiyar elini uzattı. Öteki öp· 
tü. - Çift aüreceğim, bana öküz· 

!erini bir jki gün ver, sana har· 
Giderlerken ihtiyarın hali bü

l!!!!!!!!!!!!!!!l!B!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!P yük bir canlılık ifa!fe eden ıöıle. 
yorlaı". tstıklll mUcadeleslhi nuıı 
kazandıfrmızı h~A öğrenememiş

ler. BUtUn vaktim onlann karan
lık kafalarını aydınlatmağa çalış
makla geçiyor.~ 

İfte Şehiltil'l ziyaret mUnuebe
tile Anadolud& geçirdJtlm ilk yir
mi dört saate aıt: lntibalarımdan 
birkaçı.-

Ahmet Emin YALMAN 

riyle ilakl§lanm ki!rşılaştı. Güle
rek: 

- Dedim ya oğul iben eıek 
çıamuırundan yaıpılmııım.Ömrüm 
baıkalarının yük.ünü hafifletmek 
le geç.İyor. 

Güldüm. O da ıbeyaz 'bıyıkla~ 
rrnın örttüiü aizını açarak td>eı 
süm etti. Uzalda,tılar. 

Mitat PERiN 

onun her teklifini k&bul ediyordu. Buna q1c 
denmezse ne denir? 

l - Bu endüatri kaynaklan. 
nan mmver h...bana ça\pnaa 
ihtimallerini ortadan kaldarmak. 

2 - Buna mukabil UDİ ka7. 
naklann demokruiler lebine if. 
lemeaini temin etmek. 

3 - Bu merkederin verimi
ni daimi bir kontrol altmda bu.. 
lundurmak ve icabında bu ve
rimi demokrui ihtiyaçlarma sö
re arttırmak. 

4 - Bu yerlerin, mihver pro. 
papndalanna ve aabotaj hare
ketlsine aabne olmawm önle
mek. 

Bu cdolar barhi• nin ortaya 
ablmuı bir defa daha pateri
yor ki Birletik Amerika mihnr 
devletlerile pnİf ölçüde mİİca· 
dele etmeğe kat'i karar vermİf 
ve bu karannı müamir bir fekle 
aokmak için de her aahacla mih. 
veri tazyik edecek tedbirler al· 
maktan seri durmamaiı ..... 
bir plin olarak kabul etmİftİI' • 

1 ktısadi H aberler: 
Geçenlerde Almanyaya eatılı

mıt olan 200 bin liralık tiftik ve 
yağlı tohumların bedelleri. Türk 
Ticaret Bankaaı tarafından, sa
hiplerine tediye edilmeie baılan
mıftır. 

* Fiyat Mürakabe komisyonu. 
kuzu etine de azami aatıı fiyatı 
koymağı muvafık bulmuıtur. Fi_ 
yatlar önümüzdeki toplantıda 
tayin edilecektir. 

* 1.tanoul Halk Sandıiı mü
dürü Bay Sermet, İstanbul Yaz
ma ve Dokumacılar kooperatifi
ne yapılacak iplik tevziatı hak
kında İktısat V ekaletile temasta 
bulunmak üzeıre Ankaraıya git
mi~tir. * Hariçten gelen ve gelecek 
olan levha !halindeki tenekelerin 
tevzii .iç.in yeni bir esas kurula
caktır. Dün alakalı tüccınlar bu 
esası hazırlamak için bir toplantı 
yapıNılar ve bazı kararlar ver• 
mi~lerdir. 

Zabıta Haberleri: 

Alacak Yüzünden 
Arkadaşını Yaraladı 

Beyoğlunda bir 1şkembccide 
çalışan Kini dün, alacak yüzün• 
den arkadaşı Mehmet Ali ile kav
ga etımıiıtir. Kavga ağız okavgaaıl 
çerçevesinden çıkınca Mehmet 
Ali çakısını çıkararak Kaniyi 
muhtelif yerlerinden yaraladığın. 
dan Kini ıBeyoğlu hastanesine 
kaldınlmıtlır. 

Suçlu Mehmet Ali yakalan• 
llllftlr. 

Faruk ne tuhaf adam! HayaUarını blrle1-
tirmek istiyor. Sanki Ke1Jbanın bir ha.yatı 
varmış! Ona bir cevap vermek IA.zım. Ne 
86ylrmeli? cBen bil' ölUyUm ... Ölillerle ev
lenllmez!>. Buna gWecekle'r, de11 ııaçması 

diyecekler ama hakikat budur. Bir erkete: 

f azan: Muuın T ahlin BERKAND 

Onlar birbtrler.lni seviyorlardı. Hayalla· 
rm1 birleptırmek :için ilk adımı abnıflardL 
Kezban için bu 1Us yolundan çekilmekten 
baŞka Ç&l"C yoktu. aındıa:n aonra ibUyOk bir 
irade kuvveU aarfedecek, Feridl kalbinden 
bllabOtUn silecekti. F1akat bu akşam deta. 
Yaram çok taze henUz. :Bundan aızan kanın 
sıcaklığı daha göpUnde dunıyor._ Birkaç 
gün aonra, yavq yavaf, onu düşı(lnmerneğe 
bqlıyacak ve nihayet unutacaktı. Mutlaka 
unutac&lttı. 

* Dün, Karagümrükte, aey• 
yar lolıtutçü Muharremle Beya
zıtta ÇadıR:ılar cadde.inde kah
vecilik yapan AH Kahraman du· 
rup dururken ~a~a etmi§lerdir. 
K•-.a eanuında Ali eüne geçir
diği bir ckmir parçaaile Muhar- • 
remi .bat1n<ien ağır surette yara· 
lamıftır. Yaralı Muharrem Cer• 
ralıpaıa hutaneıine kaldvılmı1t 
auçlu Al;. yakalanmıştır. * BC§iktaıta Kızılaia kutu 
fabrikasında çalışan 14 yaşında
ki İamail dün makine .başında ça
lııırken, makinenin jkıayı!l kop
İnllf ve olat1ca luzile yüzüne çarp. 
tıimdan muhtelif yerlermden 
yaralamııtır. Yaralı çocuk Bey
oğlu hastanesine kaklırılmııtır. 

- Seninle evlenirim. 
DfyıM>llmek için Vivet Jibl canlı bir kız 

olmak llznn. Halbuki Kdban ya.şanuyor, 

dUnya. yUzilnde sUrilklenlyor. Tıpkı dalıa
lar acasma düşen cansız blr cls1m ..• 

Birdenbire yukarıda., köŞkUn yan tarafır..
d&ki penceırelel'den biri aı.;ıldı, Necminln 
sarhoş sesi duyuldu: 

clç Jlade. güu.I ~,. \'ar Jae Ulü şüurun 
cDtiııya var lmll}. ya k1 ) ok olm..._ ne a

muraa f 
Ona Nahit cevap verdi: 
- Şımdl <le şairliğe başlama! Biraz uzan 

uyumata çalış. 
- Hayır, ben içeceğim, .şarkı söyliyece· 

ğim. Vivetln nişan gecesidir. Bunun ne de
me'k olduğunu anlamıyor musun? 

- Anlıyorum ama. ısenin de artık ayak· 
ta duramıyacak hale gelclilini görüyorum. 
Şu divana. uzan bakalım. 

- Uykum yok. Bırak beni. 'biraz nefes 
alayım. Buna1ıyarum. 

- Seni yalnız bırakamam. 

- Niçin? Balkoddan aşağı aUanm diye 
korkuYor muııun? 

Bunu müteakip yayık, çirkin, acı bir kah 
kaha. 

- ~ağı auamızsm ama )'UUek selle 
1,1iir söylersin. 

- Bunun kimseye cararı dokuımıaz. I>hı
te: 

cKadna demek ,,.. delaek, 1111• ....... ........... 
dladJn mMlıdloiir• mukeııl J'&Pllm'fıtr ... 
- Peki peki fJUS, konUk°""1Jy& rftil O• 

luYoruz Necmr. 
- O '}Url beğenmedin ml? BaŞkaaını eöy

lerhn: 
«Dokunma 1'eyfhle :rUnıa,tetlk 'bulan. zira 
cDealz kadm g.lb1dlr, biç ın.mu olmaz 

ba? 
- Bu da mı olmadı? Daha neşeUslnl ae-

çeynn. Hem de hece veınile: 
«Bir IU'llfln yanmaz «...._ terkettl ttu yaz 
«Sevsfıle bıv oım. 

«İtte Jımmalı plclL 
- Gel Necmi, gel kardeşim, duracak hil· 

de defilBin. 
Seller kesildi. Kelban kalbinin korku Ue 

dtfhfetıe çarptıJlnı hfssettl ve içlnfn en de· 
rin blr Yerinde, ıstırap çeken bu dellkan· 
lJya karşı bir sızı 'CluY'du. Zavallr Necmi, 
demek Z&blı1 nf19e1!lnln altında böyle aaml· 
mi bir acı •&1WYormU9-

Dertll det'lHnln halinden an1armış. Tevek
keft K'ez'banm p ~klerlndekl 8ltefl HZ

me'nıtftl. 
~ lem tatmak için 'bu tıon vakayı bek

ll:JO?llnlıf git)l bafını tekrar duvara dayadı 
ve ~erinin .fk1 tarafından 11Cak yqların 
damla damla akı91nı garfp bir zev'kle duy
du. Atlamak ne bUyük teHlU iıdl! 
Şimdi Necmiye, Fll'Uk'& herkese acıyor

du. Necmi mademki bu kadar samimi bir 
sevgl duyuyordu, nt'den bugüne kadar his· 
sini açıta vunnamıttı? Yoksa Vicdanın 

bundan 'ha'bert vardı da onu Nıd mi eC'mifti? 
lfakik•ten onunla eflenml• miydi? Buna. 
inanmak lsl'$n'lyoı:'du. Mııtlaka Feridi sev
diği için Necmiye yUz vennemlştf. 

Evet Feridl seviyordu. Muhakkak lSyle ol
mua. sözlerinde ona bakarken bu derin in
kıyat prünQr mtlyd11? Herkese ka1"17r şı

mu-ık, hrrçm, mtleteblt ve mUltehzi bir ta
ln" aldCı !ı91de JÜUZ onun yantnda kUçUk 

- çocuk ttaatile g611trtrıl &ıilne elt)ııeır, 

İçeriden cazbandm patırdmma kan,an 
kahkaha ve grflıklar geliyordu. Saat gece 
YUl8DU geçnıııbJ, eğlence en çdgm sa.tJıaauıa 
girmlfti. 

Kezban kuvvetfnf toplryarak salona d6n· 
mek için bil' haftket yaptı; fakat tekrar 
tahta smı.mn tızerinc ofurd\L Gitmekten vaz 
geçnı.ifti. Onun gaybubetini kim farkedecek
ti? Esasen bahçede dolqan çJtt.lerin de a
dedi artın~. Bulunduğu kuytu köşeden on
ları görüyordu ama kimse onun gizlendiği 
yeri k.eff edemedi. 

Göz kapaklarmr yarım kapadı. Kf'rplklerf 
aramda pa.rlıya:n yaşlan seyrecUyomıuş gl. 
bl bir an zttıntnl harici hayata 'ba#kunata 
çalı~. yine vugeçtı. Ba.frnda bir aftrlık 
göllerinde bir yanma duyuyordu. Odasına 
çıkıp yatsa. 'bu kA.bulliU BMtıed unutsa! 
~ yaınbaflnda bir gölge gördtt 

ve gayri şıuur1 bir korku Be Yerinden fırladL 
Ayni san.iyede genf\' iki el e&dıf tuttu. 

(ArlrMI ._, 

* Şoför Nurettinin idarca.in• 
deki 2486 numaralı otomobil 
Gal.:1tada Voyvoda caddcaınden._ 
geçerken, o civarda oturan dılaiz 
Cemale çarpmıŞtır. Çarpma neti
cesinde Cemal muhtelif yerlerjn
den yaralandığından Beyoğlu 
hastanesine .kaldırılmış, suçlu §O 

för yalkalanmı§tır. * Ci>aılide Y eniyol eokaiın• 
da, Ömer .kızı Hikmete ait 1 nu
maralı evde dün yancm çıkını,. 
tır. Yan1:1n ancak dötcmc tahta• 
!arı tamaımıen yancbktan aonra, 
ilıfaiye tarafından aöndüriilmif. 
tür. , 

Y ansmın, ocaiın fazla yakıl .. 
maem~ ıleri cdcliii &1llaalanr .... 
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Gümüı veya gumuş kanıık 
maden sofra t~ımları sık sık 
karnnr. Bunlan s;cak sirke ile 
ovarak temizleyiniz. 

Par§Ömen nbajurlar biraz ek
mek içile temizlenir. Elanek 
içile önce lekeleri, sonra da a
bajurun zeri kısmını ovunu:r.. 

Tentürdiyotla lekelenmiş be. 
yaz bir çamaşır önce alkola ba
tınlmıılı, sonra sıcak su ve sa
bunla yıkanmalıdD". 

Eğer bir süpürge cSkimiş ve 
tclleTİ yapı§mıt olursa su buha
rına tutmdc surctilc SÜpÜrgeye 
nisbi bir yenilik verilir. 

• 1 1 ı J 1 1 t " . 

Bir tencerenin dibindeki ki
reç teressübahnı çıkannak için 
o tencerenin içinde patates ka- 'ı 
bukları piıirmek lazımdır. 

Cila dolu bir şişeyi mantarla. 
madan önce tapa erimi§ b almu
muna batırılırsa icabında şişe 
kolay açılır. 

Banyo ile banyo odasının 
karoları ve su yalnkları petrol 
ve :.u mablutile ovulursa ço k 
iyi temizlenir. 

Başka şeylere kullanılmak 
üzere yaprak sigara tahta kutu
Janndan tütün kokusu kutuda 
azıcık ispirto yakarak çıkarılır. 

Genç nnelere Tavsiyeler 
Çocuklarınızı 

Nasıl Beslemelisiniz? 

11 

-------._,.......,,....=--· V .KT AN 

v EV o 

DA 

Yardım Sevenlerin Ziyafeti-Bir Garsonun Münasebet

sizlikleri - Karpiçin Kabahati-Karpiçyana Bir Tavsiye 
- J\lo, Le~ lıl, ben 3 lnc hu a- nun olmadıklarını anladım. B1raz 

hah gcelktim. ııiıısılsuu.1, kardeşim': honrn bu bayanlardan biri gıırso• 
- Biz r;ok l.} lyl;ı; tc,ckkür ede· na cıhir 'işe su clahıı getirir mit1i· 

rlm. Bahar hC'plmlzl biraz ıw~cıcn· nl;ı; ?» Dedi. Bunun lızcrtne garson 
dlrdl. • • ııe cc\ı41 \erdi hillr misiniz? 

- l ' a ~ a, lıa1,1ı ... ın11., 
hugtinlcrıle daha "akinml 
DoS-ru mudur? 

İstanbul - .Xe c·c\aıı \erebilir, hemen su· 
clly orlar. yu getinııcsl lfızun. 

-t~vct, çok değişti. 

bir kı~ı gitti. (i!h11ck 
Jer de J erinde kaldı. 

- Bence hu ıtalıa iyi, 

Gic'lcnlerin 
istemi~ en-

- HCııl'C dr. ö~ it•... Guı:ctl'lt•rdc 

sizin ( cıniyetin zlyofctini okuduk. 
Ren taf,.llatı izden almak itin bu. 
ı;lin tclefonu hckliyordum. Blra.ı: 
anlatma.:r. mısınıı. ': 

- l'nrdını c' enlerin ziyııfl-tlnl 
mi'!' 

- F.HI, [.ek p:ırlnk ohııu-: eliyor
lar, ÖJ le mi~ 

- l'nıunıf h ıkrmdan çok parlak 
ol<lu. Rir misli clahıı ~·er olsay clı 
J·ine dolııcaktı. Uııns. munaralar 'c 
nc,e pek yerimle idi. rııknt ... 

- Ne glhi, fakat? 
- Şıı noktmlaıı ki, miiılckl.ik 

gözler ldn bazı lıo-:a gitmeyen '!ey
ler gClzc ç.arpryonlu. 

- l\lescl:"' ne ı;ilıi? 
- l'emPk ı;nlonunun en son ldi-

şesindo dört ki )ilk bir ın:ısadu iki 
bııJan oturmuştu. Tam hh:lm mn· 
sanırı ~anımla. l.:'.'ılıırdı lnrmılan an
laşılı.} ordu ki, öblir hc!drclilderl ar. 
kaılno:lnrı 1stanbuldnn gl'lmemiş 

- Su istenir istenmez. iki elle· 
rinl a~tı 'o baJ anlarıı nğ ('elılni 

gö tercrek o:sıı ecblııulc değil ki 
çıkarıp 'ere.} im. beldeJ in bardan 
gC'lec<'k» tletli. O \'akit bayanlnrdan 
~ nşlwasr geıwlııo aha k, dedi. ı·nrıı· 

mız.cla erkelt yok diye biz;r. nasıl 

muamele cdl~ orlar ı;ori\yor 01\1· 

sun? ilandan? 
hınlnln Hnnclan olıluğunu 1-:ıtti· 

ğim genç b!ı~-an da. o::ı.nuın teyze· 
C'iğiın, dedi. Ben önıriinuıc hiiJ le 
ŞC) ı;örınedlın. l\nrıılç ıllye herke· 
sin tuttuğu yer burns1 ı>ıı ?» 

- ı:~· sonra, sonra, ne- olclıı? 

- Derken ~·emek ~ Pnilıll. Dit ti. 
Yoo:lıc•a bayan gıırtıondıın lıcsnbı 

bteıll. nu ılefa da hesap kağıdı 

i~i loknnt.al::ırd:ı Qldııj;ıı gihl hir ta· 
bağın lçlncle \'e uı·u ı,ı, rılnıış ola
rak takdim edilceef:i 3 crdr ganoıı 
hesnr pu--.ıasını up uz.un tahaksıı 

filan ınii':tcrllcrin ijniiııc attı. Rn· 
yanlardan yaşlıca r çok görmiiş 

geçlmılş bir k:ıdm helll. nrtık da· 
yana.nındı. Ynıııııd:ıkl gence: «llic) 
hu kaılar trrhl,) eshı-r "l'T\ is ~ııpıl

dığmı görmcıııl'ttlm.» Dedi. Hunun 
lizcrlnc gıır1;on h:ı3ann doğru c~il· 'c ~ P.rlr.rl ho';' kalnır,. 
dl: dtız dedi. nuraıla. a lafranga 

cııha o, hoş kalan J erlerin 
ı;en is yaparız. nir dalıa öğrenin dP. 

Jı.'lrn.c,ı 'errımcml" mi? 
- llayır, hayır, yerlrrin hepsi-

nin para .. -ı e,·,·elden 'erilmiş. 
- Ey. ı;onrıı ·: 
- Bu iki bayan arkndaşlannın 

l:'Clıııeıllkiıı i giiriınc·r. yeıııek ı~ınar

ladılar. J~a.kal hen de lstcmlyernk 
dlkknt ettim. Garsonlar o rnııı nyn 
pek ltlnıısu; hl:ı:nıcl ediyorlardı . ifa 

nl bilir misiniz 3a. bar.an \nrchr: 
Bir nrıı:er,ra gibi ·emel\lcrl getirir
ler, h:ış:ı t:ır gibi ofranın ihtlinc 
koyarlar. 

- ('anını, Karplç gibi Anlrnrnnın 
~n b:H: lok ntnsında. bll3le şey o
hır mu? 

- Bu hir ş-y cleğll , ı:hn<ll alt ta. 
rafını dlnlry1,n. Garsonlar, bele o 
tılr tanrı zayıf uı.ua hoJ hı~u. getir· 
cllğl 3·r.ıııcl<lerl bir kımı uılıınet e-
ıHıı df' b:ıynnlnrın tahaklarınıı hUo 
kn,yrıuulı . iki l•aynmn nrıısındakl 

mırıltılanlan gursonl arıl:ın mem· 

bura3 n iİ.) le gelin dcme,..ln mi': 
- Aman kıuclcşinı, hu ne diret, 

soııru huyaıılar hu siı7.lı hazmet ti· 
!er mi? 

- Hiç lıawıcdcrler nıi? Orta 
ya!zlı ha;\'nn garsona: «Sen nıl ha· 
na alafranga ı;en is öğrcte<·ckııln !» 
Dl~ e başladı. Mliz;lk lınşlıımıştı alt 
tarafını lşitcnıecllm. l'akal gar on 
ı•arnncn iist tarafını getirdiği 'a
kit, l'iUt dokıtJiış kedi) e donml\'jtU. 

- Ha.ne!, hııJ rrt, ho,,·le hlr lıı· 

lmntada. bahusus hö~ le lılr gcx-r.dc 
mfö:tcrl.} c n ~111 bii3lıı lılr muamele 
yaııılır? Runu Kıırplçlıı kendi in
clrn sonnahyılı. 

- Ben de sizin glhi clıi';ündünı, 

a.ınıı, ba.Janlıır ona ela trne1.ziil et.
ıneclllf~r. Çıinkil ya-:twa ha~ an gen-
rine: «.'El;c.r Knrplç dürüst bir a· 
rlam olsa her kim olursa ol un 
kc-nıH !oka nt. ınlla bir ınii':lerl~ I, 

lılr kadını bllyl e bir muameleye 
maruz. bırakrnaı.dı.» Dedi. rakat 
ben 1'cndl hesabıma bundan ~ok 
miiteessir oldum, diişlinUn ı.eyH'ı •• 

- Hnkkınrz; Yar, hen orada ol· 
oıayd1111. l\liiınkıın değil kr.nıllmi 

.ı:a ııtedcmez.ılim. 

- E,·et, ama, orada o ıık':am 

bir mesele r;ıl<arnıaya tlcğer ml? • 
Diişüniin o iki kadın memleketin 
en muk:ıılde ,.e bayırlı işine ~·ar

dını l ı~in bilet almışlar ~clnılşleı: 
Tertipli Hı no.-ıctı bir yemek ~iye
c•et.ıeri yerde ı;ursonlıır tarafından 
hakaret görüyorlar. Çıinkil bu ita· 
dıııları n yanında. e-rkek yok. Çiin· 
kil bu kadınlar Ankaranın tnnm
mr' ~ımnlnrından değildirler. Ben 
hiitiııı bu mescleılıı kabahııtl yalnız 
Karplçte lıuİu~·oruın. t;ğcr lıu ıı· 
dam kendi e\'lndekl ml"nflrlcrıı hür 
met ctmc;\I bilse \ C IJuııu ı;ar,.onla 

rıı da öğret!le !ılç bir 1,nnıan hii) le 
Ynknl:ır olmaz.. Niçill A' ruıı:ı lo· 
knntnlnnn<la boyle şeylere ra!otgel. 
mel iz.-: J"aknt ben kcnıll hesabıma 
bu işi mor.ık cttlm. Kurpiç h:ıkkm 
da hazr ktmselerdc.n tnlıklkııt yap. 
trın. nu adanır ben Rus zannediyor 
dum. Mcğer11e Grcı;orl Karııiçyan 

lsnılnclo Ilnkfı EnnenlJerinıleıı biri
si imiş. İsminin ııltuu ilstUnii hl· 
rıu. kcsı-rck kendl11lne Ru!I slısU 

,·crıııı-:. Bu ıulam lıaklunda l<:lt tik
lerim in tafsll.itını şimdi huraıla 

sü) lcmeı;o liiıuın görmilyorum. 
\'ulnıT. Karplç)·nna şunu anlat. 

m::-.k isterdim ki «Amhıırzuınof» 

grubundan ı;ıkı)I <in Aııkaradıı bul
duğu hli) lik saadetin kad rini i) i 
bll.,lıı. \'c sakın ,ıncmlr.kotlcrinin 

ahlbi olan Tiirl< Efendllcrlne hUr
metto kusur et nıt>Sln. Çiinkli ı;erck 
Alnııuıynda gerek Fransa 3 ııhut 
tngUtcrede bir yubanP-ı, o me1nlc· 
ketin ı;ahiplcrlne hlınnef!ılzllkte 

tıuluııursa nf'ticenln ne olut·ağım 
l"lbct tc n, ~ok iyi ôğrenmlşllr. Ba· 
na gelln ro. bu işin iç :rUz.\inii A 
dnn Zeye J ad r o~rcndlm . 

- ?\eden acaha hiıde yabanc·r
lar bol le r:ıınnn~orlar? 

- Çiınkli onlam fazla ehonuni· 
~el \<'.rlyon11. da ondan. ıra kat. her 
gelcct-k ~eni rno. mmnleketimil in 
her nokwsınıı kenı'll ı>lınalanm dl· 
kr.eektlr. Bl:r.: de oıılan bekli.} orıı:ı:. 
Giin aydın, Leyffi, b~ka lıalıcrlcr 

<le ı;elr.ı-ck haftaya kalsın. 
Ratıia T • .BAŞOKÇ'U 

( • l 
' ~ 
Ha1tanrn Milli Küme Karşılaşmaları 

14 - 5 . 94T -----
( Anadoluda V A T A N J 
Pamukculann Durumu 

Maliyet Fiyatını Azaltacak Tedbir 
Aramak Ve Bulmak Lazımdır 

Yazan: Cemal BARDA CI, 
Eski Ko nya Valisi 

Yüregir ovasında ıgördüğüm hal başka :birisini bulamaısı~'~ 
çiftlikte bina namına, açık ·tara- Amele ararsınız, yok. Tarla•~ 

1 

fı cenuba dönmüş (u) şeklinde ot basar. Pamuklar kuV'•ettC 
birbirine biıışık se'kiz on kcr- düşer. az ımııhsul ver.ir. 
piç odadan bn~ka birşcy yoktu. ! 4 - Şu tek şösenin iJııılinİ gor 
T raktörlcr. tohum alma makine· dünüz. Kamyon sahipleri arab' 
leri. p~lluklar açıkta duru~~rdu. )arının parçalanmasını sö~ .ön~ 
Bu perışan durumun sebebını sor ne alarak na'kliye ücretlerını 11 

dum. c;iftliği işleten zat cevap tırırlar. Şehire gidip gelen .,da~ 
verdi: larımızın ayaklarında ayda 1 

1 

- Ben kiracıyım. Gelecek se- çizme paralanır. -
ne de burada kalacağım belli de. 5 - Baz.ı seneler lkurt çık•r, 

1 
ğil. Mal sahibi belki başka bir id. Kozaları yer bitirir. Elinize ~ 
racı bulur. Bu sebeple taş taş Üs· hiç.bir şey geçmez, yahut pek 

1 tüne koyamam tabii. Çiftlik sa-ı hasılat alırsınız. Toplanıakt• 
ı hibi de şehirde oturduğu için bu va~eçtiğimiz seneler de olur· 
1 sebeple bir~ey·-~üşün~ü~or. Esa· İşte bu arızalar ve bunlara b~ 

sen k.:nd.~ çıftlı~ındckı bın.alar -~n zer daha birçok sebepler .c!0

44 
I b.ı gorduklcrınızden hallı degıl. yısı}·le maliyet fiyatı yüksclır. 

- Neden içinde rahat oturu- 50 kuruşa çıkar. Bu rııkka~1'. 
labilecd: bir ev, makineleri yağ· vaziyeti apaçık gösteriyor. :ııııı 

: murdan. çamurdan muhafaza c- di siz söyleyiniz: Kırk, eHi 1;uf1l: 
decek muntazam hangarlar yap· sa malettiği pamuğu yirmi, 0~11 

ı 
tırmıyorsunuz? kuruşa satmak zorunda kad• 

- Parıımız yok da ondan. Adıma çiftçileri par~lı n~~ 
I - Ye.hu durdukça merakı.n borçlu muduri Pamugun .> b•' 
' Ş 1 v a_orrlulu· kurusa düştüğü sene ihepinılZ ~ 

• . tmıze gore on ın en yuı. • 0 
1 

ıırtıyo . u parasız ıgın, ıo ,, 1. . • .. b' d .. biıı 

gun sebeplerıni bana anlatınız, raya kadar b~rca battık. Hnla 
Allah aşkına. borçları - ödemek için kıvrsn1>'0 

ı - Efendim, pamuk tarlasının ruz. 
beher -dönümüne normal seneler - Bu derdin çaresi) ~ 

1 
de Yasati altı yüz kuruş masraf 
yaparız. Bu hesap da resmi tah

minlere dayanıyor. Bir dönüm-

! 
den 1 5, l 7 kilo safi pamuk alı

rız. Şu halde pamuğun kilosunu 

1
35-40 kuruşa mal ederiz. 1933, 
19 38 yılları arasında bir ıkilo pa
muğun satış fiyatı 35 kuruştur. 
Halbuki masraf altıyüz kuruşta 
kalmıyor, çok defa sckizyüz ku
ruşa yükseliyor. Bakınız nasıl: 

1 - Topra~ın göneni (rutu
beti) kaçmadan yani Mart sonu
na .kadar tohumu ekmek la-zım· 
dır. Amele bulunmaz, makineler 
kafi gelmez, yahut kırılır, bozu· 
!ur ve bu .iş Nisana kalır. O za
man ıda .toprağın rutubeti çekilir. 
Tohumlar açılmaz. Emekleriniz, 
masraflarınız heder olur. 

2 - Tam i~n civcivli zama
nında paranız tükenir. Ziraat 
Bankasına koşarsınız. Fakat ora
da da birçok muameleler, formn 
!iteler ve sıra beklemek var, bek
Jiyemczsiniz. Tüccarlara başvu· 
rarak yüksek fa~le para almıya 
medbur olursunuz. 

3 - Makinistiniz kaç.ar. Der-

- Maliyet fiyatını az:alt•: 
tedbirler bulmak ve paınuS 
altmış kuruştan aşağı düşınc~ 
mani olmak. 

- Bu tedbirler .sizce :ne c 
bilir} ~ 

- qözlerimizi havaya .dı .~ 
yağmur beklemekten kurtuıı:, 
için bir an evcl ovanın sulan 
eını temin eylemek, işçi ıne$~1 
sini yoluna koyımak. Lüzumu if. 
dar sürme, ekme, çapalama 
kincleri tedarik etmek, Jı:recli 
ni kolaylatmak. zi;aat mühtf1 
lcri yetiştirmek. Şimdilik h• 
ma gelenler bunlar. 

Bu şırada diğer bir 
söze karıştı: 

- Efendim, hen AvrııP~ 
Afmerika.yı do1aştım. O rala1, 
çiftçiler, ç.iftliklerinde oturU!t• 
ken radyolarında her çeşit :ıı ff 

ti ilgilendiren !konuşmalar, jtll 
lar, z.irai hastalıklar hakl>1f1 

tavsiyeler dinliyorlar .. SeyYat t~ 
raat $ergilcri, hatta seyyar ıı'~~ 
tepler, tamirhaneler de var· 
şam yakla~mıştı. Kamyon~" 0~ 
de sıçrıya, zıplıya ~ehire d~ 

Feci Bir Otomobil Kazası 
Uydurma Plaka ile Gezmiye Çıksl1 
Üç Genç Feci Bir Kazaya Uğradıls' 

Evvelki gece, Hacıoaman ba- da bir çok ıtchlikeli vaziyotl~~ 
yırında ıbir -otomobil J.azası ol- girmişlerlle de büyük ·ibir ~ıı 
mu~ ve otomobil ağaca çarparak bunları atlatmışlardır. 
parçalanmıştır. İçin,9.e bulunan- Fa'kat, gençler eslcnmek #'.' 
lar da ağır surette yaralı olarak otomobilin zevkini dahıı. ~ 1 
Şi~li Çocuk hastanesine kaldırıl- çıkarmak iç.in Sarıycre gitıne b' 
mıştır. temişler ve hızla Hacıosnıa" ~ıı' İ\f 

Hadise şöyle cereyan ·etmiır yırını inerleııken f;-ci kaza " 11
., ı 

B" ~•tı tir: gelmiştir. Otomobil yolun Y 1,ı ı. 
' q>t Beyoğlunda boya mütehassısı d aki ağaçlardan .birine çarı> jıld ~i'i 

A hmet Saymana ait hususi oto· tamamen parçalanmış v_e iy ~ 
mobili, Avni Günebakan, Tur- bulunan Turbanın kolu kır 11 ı 
han ve Celal adındaki üç genç Celal ile Avni de oaşlarınc!• 
evvelki gece garajdan çıkar· ğır surette yaralanmışlardır• 11 
mı~lar ve onune ve arkasına Yaralılar Şişli Çocuk h8';;tı 
4 7 42 4 ıdiye iki ıplaka uydurarak sine kaldırılarak teda~d'l J;~ 
takmışlar ve şehirde /başıboş do- başlanmıştır. Hadiseyi tal;. 
laşmağ:ı ba,lam1şlardır. mü~deiumumi m uavini tt~*' 

Otomobili, §Oför ehliyeti ol- Bora memur edilmiştir. T.ah 
mıyan Avni idare ettiğinden yol_ ta devam edilmcıkteclir. 

Bir Suçlu Jandarma Elinden Kaçpl~ 
istedi, Fakat Jandarma Metresiııı 
Yakalayınca Döndü Teslim Oldıl 

. ~ 
Sahte pasaportla Türkiyeye Ancak mevkuf bulunan ., lı-ı~ 

girmekten v~ sahte İngiliz lirala- fred Hein v e beş arkada~' JJ:e' tı:~ 
rını sürmekten suçlu Alfred Hein darmaların ınczaretindc ırnıı'1 ~ tıı 
ve arkadaşlarının davalarına dün k 'd I d karlst~' 
·k' · w d d d 'I · me on or arın an çı ı.f 
ı ıncı agırceza a evam e ı mış- ı1;ıılsv 
· • bunlardan Alfred Hein • ~•ı 
~ ~ 

Dünkü duru§mada, geçen ccl- lı'ktan istifade ederek lkaı;Pl,, 
1 rıb' 

seye gelmemiş olan Jozef Wciss, Fakat jandarma kara'ko 0 ., 
• ııf1 

Al.ce \Voiss ve Antuan Rap ha- !arından Kamber vaziyeti ,i 
ıre 

yınca derhal suçlunun rne ı zır bulunmuşlar ve suçlu olarak 
sorguya çekilmişlerdir. 

Muhakeme 'şahitlerin celbi için 
diğer bir güne bırakılmıştır. 

yakalamıştır. Bunun üzerine 0 
dam çarnaçar dönüp teslitrı 
mnk rnecby_riyetindc kalını§tır• 
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~ ı * Kıymetli öıiretmenlerimiz-

lvvclc f.., . .. ?~n Hay?arpa~a lis~si ri~azi_~c 
d;; ı··- .. °. .tanbaj Emniyet rmu. ogretmenı Bay Necıp Nadır ol-
"' uııu B · · Ş b " d" I" il.inde ırmc.ı u c mu ur u- müş.. Karacaahmct ıncı.:arlığına 

M ·ı., b.ulunan Ekrem Sanvar, gömülmü. tür. 
lu~ vilayeti Emniyet müdür-

&unc tayin edilmi~tir. 
Nlt<A.o. 
~ 
~.tdre_rnit o.rafından rahmetli 
""' ~ ~unirin ·kızı Bayan ·Münev· 

h:e ktısadi Yürüyüş mecmuası 
.. , '~•nnden Say Selimin njkah
iı.ı 1 d llltnönü Evlenme rnemurlu-

n a Yapılm~tır. 
tı,..~ ikbal §irketi müdürü Hilmi 
til ~ılın kızı Bayan Saliha Eksi
de ı H·°'1ıekli Posta müdürl.erin-

'Orı Usnü Cörgcnin oğlu irfan 
.,,;urun nikahları Fatih Evlenme 
() llıurlu&unda yapılmıştır. 

~: 
,l\ıııltoprak nahiye müdürü 
• ,"':,_! Dağdevirenin karde~i Çı
ıiıl t -nahıyesı müdürü Tevfik 
·ı~•nın .•öi Bayan Hikmet Şalcı 
et.ı" ı. Üsküdarda. Çiçeklidede
·r. aile rnczarlığına gömülmüş-

Kır Bayramı 

Bakırköy Halkevinden: 

Evimiz~ 18 mayıs 941 pazar 
günü saat 1 3 den itibaren Barut· 
gücü alanında yağlı gür~ı:ı ve miL 
li oyunlardan mürekkep bir kır 
bayramı tertip edilmU,tir. 

Güreş ve milli oyunlara .iş.ti· 

rak etmek isteyenlerin 16; 5 941 
cun1a günü akş!mına kadar Halk .. 

evi idare memurluğuna müraca· 

atla isimlerini kaydettirmeleri. 
Duhuliye yoktur. 

Asabi Hastalıklar Muayenesi 

Bakırköy Halkevinden: 

Evimiz •polikliniğin<!e her salı 
günü saat 10 dan 12 ye kadar 
kıymetli asabiyecilerimizden Dr. 
Baki Tiregol tarafından parasız 
olarak asabi hastalıkların• mua
yenesine başlanmıştır. Köyümüz 
halkının müracaatları. 

lniliSarlar Teşkilat Kanunu 
Ank · evl ara, 1 3 (Telefonla) - Umum Müdürüne yardımcı ola-

evb·~l· nıcmurları aylıKtannm rak da ik.i umum ,müdür muavin· 
'ri ı ı hakkındaki kanun hüküm liği ;hdas edilmektedir. Umum 
(i~•. uyularak inhisarlar Umum Müdüo-lüğün İsta.nbuldaki fabri

t: Urlüğünün mevcu·t te~kiltitı kalarında ayrı ayrı mevcut bulu. 

1111 "•llfelerini gösteren ye.ni bir nan tamir atelyeleri birleştirile
't Un layihası hazırlanarak Mec. cektir. Memtlrların ,intihab, ta· 
tin\rcrilmi~tir. Alakalı encümen. yin, tebdil ve taltif gibi işlerine 
l .f.ctkLkinden geçen ve yakın· bakmak üzere de Umum Müdür 
,':;1Utni heyette ·mÜzake.rc .edi_ · muavinlerinden birinin reisliği al-

tb·k -o\an bu kanun pro1es1nde · tında ·bir memurin komisyonu 
1.ıJ irttan alınan neticeler esas kurulacaktır. Taşradaki müstaki: 

.,~ i.tak halen mer'i kanunda müdürlüklerin unvanı c:başmü-
~ tadiller yapılmaktadır, dürlük> olarak değiştirilecek, 

u Yen· · U · d' k d b "d" J"kl "rn ı\1 ·· ı ,.pro1eye nazaran · şım ıye a ar u mu ur u er 
.. d üdurlukte tamamen ihtı- tarafından i,letilen tuzlalann ;da_ 

trı ayanan bütün tuz .satış iş· resi b~nlardan alınarak doğrudan 
''•~k•ınilc birer müdürlük bulu-
be '.hukuk mii•avirliğ~ muha· doğruya Umum Müdürlüğe veri· 
ı.ıkU Jnşaat, levazım, mubayaat, lecektir. 
ag,rY~t ve evrak ·gibi ~ubeler de Umum Müdürlüğe. kendisine 
ltr!i.i~ an doğruya Umum Mü- bağlı müessese ve kadroların liiğ. 
ltt ite bağlanacak ve müstaki] vı veya ihdası iç.in de salahiyet 
~~ 'ube hal.inde faaliyette bu- verilecektir. Umum Müdürlük bu 
~n~ 1Yacaklardır. Halen mevcut salahiyete istinaden ticari ve ik
n,~• istinaden faaliyetle bu- tısadi icaplara gör.c kolaıılıkla 
Cdij ıdare kısmı müdürlüğü !Ağ. J harekete geçmek. imkanını kaza .. 

ec~ktir. Ayrıca İnbisaırlar nacaktır. 

Hariciye Vekaleti Teşkilat Kanunu 
,;n~•ra, 13 ..{Telefonla) - maaş ve temsil tahsisatı verilmek 
~ '<ı~e Yek.aleti teşkil~t kanu· suretile kadro dahilindeki bir 
na •1' olarak hazırlanan kanun memur Vekaletçe lüzum görülen 
Yilı•aı Mec\işe verilmiştir, Bu herhangi bir vazifede .istihdam 
hh•y edilebilecektir. 
~tece a. göre. haiz bulunduğu Bu suretle çalıştırılanlara veka. 
c~ Ve unvanı muhafaza el· let maaşı vt- ikamet yevmiyesi 

Ve bulunacağı mahalle göre verilmiyecektir. 

Bir Teşrii Masuniyet Meselesi 
.~nk.,,, 1 3 (Telefonla) - lediye reisi Şevki Ergunun, halen 
, Yt belediyeoine ait emlakin Konya me~usu bulunması hue
: bedelinin muvakkat teminat bile hakkında takibat yapabil-

a.ların1 b l d. d .. mek üzere teşrii masuniyetinin 
P ın•kb 0 e ıye san ıgına yatı kaldırılması için Başvekalet tez-
.' Y uzlarını o.imadan ıhale-ı keresi Meclise gönderilmiıtir. 
ıııı,~Pınak, icar bedellerini suı· Muhtelit encümen meseleyi 
~t, eylemek ve bakaya bırak- tetkik etmiş, Şevki Erııunun ma
h, ~•uçlu Konya belediye •uniyetinin kaldırılmamasına ve 
~4~1 1 Kadri ile birlikte suçla muhakemeaıni;. devre aonun 

'r görülen Konya eski be· bırakılmasına karar vermiştir. 

Defterdarlık 
, Tayinleri 
'nk l~•n <ta, 1 3 (Telefonla) -

tı d fdefterdarı Recainin Çan
t. ~-.t~rdarlığına nakli ve Ma· 
'lııy 'getti•i Bedri Rakontun 
~ 'dl •lterdarlığına tayinı ten-

i ll\tı. tir. 

Adliye Tayinleri 
ı\ıık,t 

r ı. •, 13 (Telefonla) -
, loıı· ~kuk h ·kimliğine, Salihli 

' \ ... crvet; Bandırma hukuk 
~~•fr1• 1ne, Ermenak · hakimı 

n''· • ! o kat hakimliğine, 
ltlıiın lıakırni Recep: Antalya 
lıj S •. Elheıtan O"Q.üddeiumu-

lttı · B h'k. 
be

1 
t' eypazar ~eza a ~· 

toı. •l•nni hakimi Sabrı: 
i ~t ıı.kirnliğine, Kadirli ha. 
u.,,

1 
•Vfik: Ankar& müddei

~ lnuavinliğine, lstanbul ic
'>ı tıırtı~rıı. Cemal: İstanbul ha
cl'tı,, ~&'-'inliğine İstanbul İcra 

•ru N ' 
'ıı:u, 1 , aırrı: Üsküdar icra 
lj~Y~&una, Bursa icra memu
e} ar. tayin edilmı. ... tir. 

" ıCdıye Reislikleri 
lıııı:l {•k.,:" 1 3 (Tele fonla) -
I~ B btlediye rei•liiine Ah· 

b'1ti0 •~ının, Tokat beledıye 
ı \! :k. Uıtafa Yolcunun inti
•dj~ll~r Heyetince de tu-

rnr. 

Bir Heyeti Vekile 
Kararı 

Ankara, 1 3 (Telefonla) 
Memleketimizdeki ~irketler-in ha. 
rice gQnderecekleri fajz mukabili 
mallardan 9 38 mahsubu tutarla
rının istisnası Heyeti Vekil ece ka .. 
rarlaştırılmıştır. 

Tfak Tarih Kurumu Umumi 
Heyet Toplantısı 

Ankara, 13 (AA.) - Türk 
Tarih kurumu Ba§kanlığından 

bildirilmi,tir: 
Türk Tarih kurumu umumi 

heyeti 1 7 mayıs 1941 cumartes: 
günü uat l 5 te Dil • Tarih ve 
Coıirafya Fakültesindeki merke
z:nde \oplanacaktır. Bu toplantı
nın ruznamesi şudur: 

1 - •Geçen toplantıya ait zap. 
tın okunması. 

2 -;; 1939 mali yılı mürakabe 
heyeti raporunun okunması ve 
idare heyetinin ibrası. 

3 - 1 9 4 1 yılı mesaisi hak· 
kında aza tarafından dermeyan 
edilen tekliflerin müzakeresi. 

Yakın şarkta Amerika 
Tayyareleri 

Nevyork. 13 (.ı\.A.) - United 
Proıs'in Kudlla muhabirinin bildirdi· 
i'ine göre. büyük miktarda Amerl· 
kan Qombardıman ve R\'Cı tayyarc
'.eri yakın şarka gelmi!Jtir. 

Hess 
(Ba.,ı l incide) /X/ 

diye kadar istihraç edilebildiğine 
göre, Hcss her şeye rağmen ve 
tanımakta olduğu İngilizler nez· 
dinde şahsi bir tavassut sayesin· 
de İngiltere j}e Almanya arasın· 
da nihayet bir anla~ma tahakkuk 
ettirebileceği fikri sabitilc yaşa· 
mıştır. 

Filhakika Londradan verilen 
haberler .kendisinin inmek jstedı. 
ği yere yakın bir noktada para· 
şütle atlamı~ ve hiç "üphesiz ya
ralanmış olduğunu bildirmekte
dir. 

Partiye malU.m olduğu üzere, 
senelerdcnbcri çok hasta olan B. 
Rudolf Hess son zamanlarda git
tikçe da!ha çok ve daha değişik 
tedavi çarelerine başvurmuştur. 
Bu çareler arasında manyetizme. 
cilerc, müneccimlere rrüracaat da 
mevcuttur. Kendisini bu tedbiri 
almağa sevkeden akıl hastalığın· 
dan bu 'kimselerin ne dereceye 
kadar mes'ul oldukları meseleııi 
de aydınlatılmasına çalışılacak 
bir meseledir. 

Fakat, İngilizlerin B. Hess' e 
bir tuza·k kurmuş olmaları pekala 
mümkündür. 

Herhalde hattı hareketindek. 
tarz, B. Hess' in sabit fikirlerin 
tesıri altında bulunduğu hakkın
da ilk tebliide bildirilen vakayı 
teyit etmektedjr, Hess, Führer'ln 
kalbinin ta içinden gelerek yap
tığı bir çak ],arış tekliflerini her
kesten jyi biliyordu. Öyle görü
nüyo~ ]ci Hoss, kendi fikrine gö
re, İngiliz İmparatorluğunun tam 
tahribi ;le nihayet bulabilecek 
olan bir inkıl,);ba şahsını feda et
mek suretile mini olabileceğini 
tasavvur etmekte idi. Malil.n ol· 
duğu üzere Hess'in vazifesi mün
hasıran oarti işlerine taallU.k etti· 
ği için kendisi bu tasavvurun ne 
gibi akis. ve neticeler verebilece· 
ğini kal' iyyen düşünmüyordu. 

Nasyonal Sosyalist partisi bir 
idealisl adamın bu kadar meş'um 
bir sabit fikre kurban olmasını 
teessür ve teessüfle karşılar. Bu 
vaziyet İngilteren;n Almanyaya 
tahmil ettiği harbin devamına mi. 
ni değildir. Harp, Führer'in s.on 
nutkunda dediği gibi, bütün ln
gillz şefleri devrilip de Büyük 
Britanya sulh _ye.pmağa amade O· 

luncaya ıkadar devam edecektir. 
Hes lskoçyaya Nasıl lruniı? 
Londra, !_3 (A.A.) - Rudolf 

Hess in İskoçyaya gelişi bu sa
bahki İngiliz gazetelerinin verdiği 
en heyecanlı haberdir. 

Times gazete21i diyor ki: 
Sabahın ikisinde İstihbarat Ne. 

zareti paraşütle İskoçyaya inen 
bir Alman pilotunun hiç bir şüp
heye mahal bırakmıyacak surette 
Rudolf Hcss olduğunun tesbit 
edildiğini bildirmuştir. 

Bu gazetenin Glasco.w' dak; 
muhabiri de şu tafsilatı vermek-
tedir: . 

Bir Alman pilotu lskoÇyanın 
garbında bir çiftlik civarına pa· 
raşütlc .inmiştir. Tayyaresi de a· 
)evler içinde yere düşerek parça. 
lanmıttır. Bir köylü aıık kemiği 
kırılmış olan pilotu jandarmaya 
teslim etm.İ§tİr. 

İskoçyaya böyle hayret verici 
bir tarzda gelen Rudolf Hess se· 
nelerdenberi Hitler'in sağ kolu 
idi. Geçen Büyük Harpte tecrübe 
~örmÜ!} bir tayyareci. olan He~s 
lskoçyaya gelmek içın 800 mıl
dcn fazla bir mesafe katetmiştir. 

Daily Telegraph - gazetesi de 
§Öyle yazıyor: 

Alman nasyonal sosyalist paı·· 
tisi neşrettiği resmi tebUğdc 
Hess'in bir ınıüddettenberi hasta 
olduğunu ,tayyareye binmesinin 
yasak edildiğini fakat bir tayyare 
ted~rikine muvaffak olduğunu ve 
Bavyeradan - uçtuktan sonra bir 
daha dönmediğini bildirmiştir. 
Hitler'in emri- hilafına olarak 
Hess'in uçmasına mani olmayan 
yaverlerin tevkif edildiğini de 
Alman resmi tebliği jJAve etmek
tedir. Şu cihet kaydedilmelidir, 
Almanyada kendisinden yüksek 
ancak Hitler ve Göring bulunan 
bir zat hal<kında resmi tebliğde 
mutad samimi .söz.ler bulunma· 
maktadır. Alman radyosu d~ 
kaybolduğu bildirilen parti şefi 
hakkında hiç bir tazimd~ bulun
mınmı~tır. 

Hesa'in mclekatı ald.iyesine sa. 
hip olmadığı ıhakkındaki iddiaya 
gelince. Hitler'.in doğumunun yıl. 
dönümü münasebetile 20 nisanda 
Hess başlıca nutuklarından birini 
söyliyec~k kabiliyette görülmüş
tür. 

Diğer taraftan Hess'in 800 
millik bir mesafe katetmiş olması 
kendis.inin tamaınile melekatı ak. 
liyesine sahip olduğunu gösterir. 

Daily Herald' ın diplomatik 
muharriri Hess'.in İngiltereye ge~ 
lisini şöyle tefsir ediyor: 

~ Hess'in tayyareye binmesine 
mini olacak yaverlerin mevcudi .. 
yetine telmih ~dildiğine bakılırsa, 
Heaa'in euıen ııözden düfl111Ü, 
olduğuna ve bu yaverlerin haki· 
katte Heıı'in ıkaçmaıına mini o .. 
laca:k muhafızlardan ibarrt old~
Vunu ve Hitler'in eski arkadllşı 
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o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri ., o 
Son Londra 

Bombardımanı 
Hedef Gözetilmeden 

Atılan Bombalar 
Kimseyi Yıldırmıyor 
Londra, 13 (A.A.) - Hedef seç

mek~lzin cumartesi gUnU Londraya 
karşı yapılan akında milhim tarihi 
A.bldelerle evlere bUyUk hasar yap1l· 
mıştır. FakaL bu akın İngiliz gece 
avcılığ"rnın şimdi ne derece müessir 
bir raddeyi bulduğ'unu da göster· 
miftir. O gece 33 dU~man tayyare· 
sinin dU~UrülınUş olması bu akıhın 

Alman hava kuvvetlerine neye mal 
olduğu hakkında kısmen bir fikir 
vermektedir. Bir çok düşman tay
yareleri de tayyare dafi bataryatarı
ıun ateşile hasara ugranuşlarsa da 
İngiliz topraklarından uzakla.şabil· 
mh}lcrdir. ~ta.amafih bunlar uzun bir 
tamire muhtaç olduklarından Al· 
man hava kuvvetlerınce o müddet 
zarfında kullantlamıyacaklardır. 

Manchestcr Guardian başmakale· 
sinde, dU~en 33 tayyarenin hücum 
eden düşman hava kuvvetlerinin on· 
da biri radde.sinde olduğunu tahmin 
etmektedir. Karanlık gecelerde de 
ayni neticeler elde edilebilirse lngn .. 
tere gece muharebesi de geçen son· 
baharda İngiltere gündüz muhare· 
beleri kazanılduğı gibi kazanılacak· 
lır. Cumartesi günkU bombardımanı 
bir çok katlı bir binanın çatısından 
seyreden bir .sivil muhafızın söyle· 
diklerine göre dalgalar halinde gelen 
dü.şn1an bombardıman tayyareleri 
daireler çizel'ek ve 'arkalarında du· 
man halkaları koyuvererek uçmuş
lardır. Duman halkalarlle muntazam 
sun'i bulut yapılmasından da anla
~ılıyor ki dU~an tayyareleri hedef 
s~meği dUı,Unmemlı;ıler ve J.JOn'dra 
sivil halkını tethl~ etmek vazitesinl 
Uzerlerine atmışlardır. 1'oflnevtyatı 

bozmak unsurunu her zaman kullan. 
mıı, olan B. Hltler İngiliz milletinin, 
Alman ıııtllett olmadığını he.nUz an
lamamıştır. Terazi üzerinde müessir 
olan ve bombardımanlara bu kadar 
büyük cesaretle tahammUl edUmesl
nln sebebini izah eden diğer bir Amil 
de her erkek ve kadın ve vatanda· 
şın gece bombardımanlarında vaztfe 
almış olmala.r1dır. Halk sığ'lnaklarda 
büzülerek meş'um saatt g-eklememek· 
te. yangın bombalannı :;ôndUrmeğe, 
kom,usuna yardım etmeğe çatışmak. 
tadır. GördUgU işin tayda.sını \.'& fe
nalıkla ml\cadele ettl~lni mUdrik oJ. 
dutu için halkın korkusu azalmak· 
tadır. 

Mal taya 
Altı Yüzüncü 
Hava Akını 

B. Roosevelt 
Nutkunu 
Tehir Etti 

Lord Halifaks'ın 
Son Nutku 

Malta, 13 (AA) - Reuter: Londra, 13 (AA.) - Va-
lngiliz Deniz 

Kuvvetlerinin Mahvı 
Amerika ya Dokunur 

Geçen pazar gecesi dü~man tay· şingtondan öğrenıldiğine göre, 
yarelerinin ü_ı: dalga halinde MaL sıhhi sebopler dolayısile B. Ruz
ta'ya yaptıkları hücumda sivii velt yarın nutkunu söylemiyecek· 
emlake pek büyük hasarlar ol- tir. VaRington, 13 (AA.) - Kan 
muştur. Sivil 'halk arasında da Tim~~ ıgazetesin in .. Vaşington 1 sas City'de merkez harp kaynak .. 
bazı zayiat vardır. Pazartesi günü munabırı, 8. Ruzvelt ın nutkunu ları m.eclisi huzurunda bir nutuk 
civarda dört defa dü~man tayya- çarşamba günü toplanacak pan· söyl!yen İngıliz büyük elçisi Lort 
releri gözükmüıt ve dört alarm 1 amerikan konferansında değil fa- Halifaks demistir kı: 
verilrr:iştir. kat önümüzdeki 15 gün içinde c- Atlantik muharebesi ka-

İtalya harbe girelidenberi ge· söyliyeceğini bildirmektedir. zanıldığı zaman Amerikanın da-
çen 1 1 ay iç.inde Maltaya 600 B. Ruzvelt • Avustralya ima adedini arttırarak gönderdı-
hava akını yapılmıştır. Bu akın· Baıvekili Mülakatı ği. hava kuv~etleri .teraziyi lehi-
ların 1 00 Ü liteçen ay olmu~tur. Vaşington. 13 (A.A.) Avu$tJ'&l- nııze meylettırecektır. Memleke· 

ya b~vekili ?.tenzics bir saat B. timizin müşterek sanayi kudre· 
RooPıevelt'le görU,müştUr. tine istinat eden müşterek deniz Havai Adalannda Büyük 

Manevralar 
Honolulu, 1 3 (A.A.) - Kırk 

binden fazla askerin u.tirak.ile 
dün sabah Havai adalarında bü-

Bu rnillA.kattan sonra B. ?11cnzie5 ve hava kuvvetlerimizin kat'i ne-
gazctecilcre demiştir ki: ticeyi istihsal edeceğinden şüphe 

MUla.katımızın -temas etmediği etm.yorum . 
pek az mevzu kalmıştır. Bütün dUn· Nazi tahakkümü lngilterede ve 
ya. meseleleri etrafında dolaı_tık ve dorninyonlarında teessüs ederse 
bu çok meraklı bir seyahat olmuı;ı· ve İngiliz deniz kuvvetleri lmha 
tur. edilirse Amerikanın mutat hayat 

yük kara manevralarına başlan
mıştır. Adanın muhayyel müda

faasını temin maksadile kıt'alar 

ve topçu kuvvetleri, adada bir 

B. ?1-lenzies'e refakat eden B. Casey tarzlarını rr.uhafaza edebileceğini 
de, gerek fimdiki meselelerin gerek 

1 dü~ünmek, ·bahsolduğu gibi B. 
geçnliş ve gelecek meselelerin konu- Hitler Avrupaya hiı.kim olduğu 

taraftan diğer tarafa harekitta şu.1duğunu beyan etmi~tir. takdirde İngilterenin de yap.ya
bulun111.akta ve tayyare filoları B. h'lenzies, B. Roosevelt'e B. bileceğini kabul etmek mümkün 
stratejik noktalar üzerinde uç· Churchill'den hiçbir mesaj getirme· olamaz.> 
maktadır. n1iş:tir. Sadece İngiliz ba~vekilinin 

~ellmluını tahsen Amerika reisi lna'iltereye Taarruz Hafif Oldu 
Londra, 13 (A.A.) - Ha\'a ve da· 

1 hill emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Mısırda Bir Yunan Komitesi 

Kuruldu 
Kahire, 13 (A.A.) - Giril'tekl 

merkezi hükQmetin idaresi altında 
h1'.ısır'da denizaşırı bir Yuna.n komi
tesi kurulmu,tur. Yakında. cenubi 
Amerika'da, cenubi Afrlka'da. ve 
Avustrelya'da da mtiınasil komite· 
ler teşkil olunacaklardır. Buralarda 
n1Ucadeleye dc\·am arzusunda olan 
mühim Yunan kolonilerl vardır. Or
ta şark'ta. Amerikan harp lnalzeme
sinin tanınmış: subaylarının kuman
dası altında bulunan corta tfa.rk Yu
nan kuv\'etleri -. sUratıe arlacaH.tır. 

cümhuruna iblılğ etnli!5tir. 

Rhin Bölgesine 
Hava Akınları 

Londra, 13 ( A .A.) 

Pazartesi / salı gecesi lngtıter• 

Uzerindekl Alman hava !aaliyeU çolı 
kUçük mıkya.sta olmuştur. İngiltere. 
nin cenubu garbisll,e şarkına ve dl· 

İ n giliz hava "'" 
6 er ycrlt>re bo1ubalar atılmıştır. Ha· 

nezaretinin tebliği: sar azdır. İnsanca zayiat da yüksek 
İngiliz bombardıman tayyarel('ri değildır . Bır A1n1aıı tayyaresi lahrır 

bu gece Rhin mıntakasındaki hedef- olunmu. tur. 
tere tekrar hücum etmi~Ierdir. HU· 1 

ctıınun sıklet merkezinl ~t.anheim ' in 
f:\brikalar mahallesi te..şkil etmiştir. İki lngiliz Balıkçı Gemisi Battı 
Eır çok yanı;ın çıkmış"" büyilk ha- Londra, 13 (AA.) - İng.'liz 
sar olmuştur. I<olonya ve Koblenz Amirallığının tebliği: 
şehirleri de bombardıınan edilmiştir. lngiliz Rocheboune ve Kopa• --------------·! Diğer tayyareler üstende ve Dun· nes silahlı balıkçı gemileri bat .. 

B. Toşef'in 
Makalesi 

(Baııı ı incide) /§/ 
tezahür ettiği bir sahada ve blribil'i· 
ne müşabih tarihi cereyanların yolu 
üzerinde bulunm11.ktad1rlar. BtitOn 
bunlar öyle bir tesanUt meydana ge
tirmektedir ki 'bunu yıkmak ne bi· 
zim, ne de Türklerin n1enfaatinedir. 

kerq_ue ha\·uzlarına hücum etmi~ mıştır. Kopanes'ıin mürettebatı 

l 
lerdır. -o--

Sovyetler Birliii ve Irak 
Münasebatı 

Londra, 1 3 (A.A.) - İyi ha
ber alan mahfiller, Sovyetler Bir_ 
!iği ile lr•k arasında diplomatik 
münasebetler tesis edildiği hak· 
kında l\1oskovada ne:'jredilen \eb. 

]iğ hakkında diyorlar ki: 

arasında hiç zayiat yoktur. Ro· 
cheboune' nın mürettebatından Ö· 
lenlerin ailelerine haber verilmiş_ 
tir. 

Afrika Cephelerinde 
Kahlı·e, 13 (A.A.) - Tebliğ: 

ParlA.mento ve Westminster klise- Bu tesanut iki m~n1leketin menfaat- Sovyet hükumeti çoktanberi 

Libya'da, Tobruk'da vaziyettt- hic 
hır değişiklik yoktur. Sollum mınta· 
kasında düşman, farka doğru beş 

küçük kol, halinde ilerllyerck kuv
\•etli bir keşif yapmıştır. Düşman, 

Sofif i'nin garp, ve cenubundaki nun
takada motörlü kuvvetlerimizin Ue
rl unsurları ile karşılaşması üzerine, 
geri dönmUştUr. Ricat eden dü1"fTlan, 
ha\·a kU\'Vetlerimize çok iyi bir he· 

def teşkil eylemiftir. 

sinin uğradıgı zarar Taymts nehrinin 
bu köşesini sevenleri yeis ve fütura 
dll.jürmll.jlür. Fakat harap olmak 
tehlfkesinden kurtulan ve sesini ln
glliz radyosu vasıtaslle bütün tmp• 
ratorluğa duyduran Westminster ça. 
nı tunç sesini yine dinletecektir. 

Bu sabah her ne kadar bazr yolla
rın kapalı bulunması yüzünden oto
bUsler dola~arak .seferlerine de\•am 
etmeğe mecbur kalmışlarsa. de. tı:ı 

hayatına normal şartlar içinde tek
rar başlanmıl!,'tır. Süpürgeler, çeki<;· 
l('r ve kazmalar durmadan işliyor. 

Bunların çıkardığı sesler duyulmak
tadır. İnsan. amelelerin bu kadar h&.· 
rareJ:.le çalıştıklarmı görünce ha.rbln 
bittiğini ve imar de\•rinln geldiğini 

zannediyor. Fakat herkes, zafer ka .. 
zanılrncrya. kadar böyle akınlar ol&• 
cağını, bundan da daha şiddetli akın .. 
lar olacağını pek güzel biliyor ve 
İngiliz azmi büsbUtUn sarsılmaz bir 
hal alıyor. 

leri içinde o kadar derin bir şekilde 
kök salmıştır ki diğ°er milletler ara· 
sında. dUşmanlık ve kin doğurabilen 
herhangi bir hMise Türk ve Bulgar 
milletlerinin müşterek duygularında 
hiçbir iz bırakamaz. 

Makalede 1912 den bugUne kada.r 
geçen hA.dlselerin tarihçe~i yapıldık

tan sonra şöyle denilmektedir: 
Son Cihan harbi, hiç şüph .. lz. bi

rtbirlerine karşı harp eden memle· 
ketlerin birle4fbllecegine ilk misal 
teşkil etmektedir. Fakat bu, harp
ten ittif&ka. bu kadar silratle geçile· 
bildiğinin tarihte görUlen hen1en he· 
men ilk misalidir. 

lki memleketin mUnasebetıeri ara
ınnda vukua gelen bu değişiklik sa
dece siyasi .sebeplerden rnUtevclltt 
değildir. Bunun ruht sebepleri de 
vardır. Bulgar ve Türk milletlerinin 
uzun rnUddet beraber yaşamış olma
ları iki cesur ve namuslu millette 
biribirlerine karşı mütekabil 
sevgi ve saygı doğurmuştur. 

bir 

Röhm'ün akıbetine uğrayacağını Makale şu suretle nihayetlenmek-
ıezerek efendisinin. elinden kur- {edir: 
tulmak jstemiştir. 

V aıington'un Kanaati 
Vaşington, 13 (A.A.) - Rudolt 

Hess'in !skoçyada karaya. inmesi 
Vaşington diplomatik mahfillerinde 
Nazi partisi lefleri arasında nifak 
çıktığı hakkında bir çok tahminlere 
yol açmıştır. Vaşingtondaki kanaa
te göre, hadisenin hakiki mahiyeti 
ne olursa. olsun Alman milleti için 
büyük bir darbe olmuştur. Bazı 

mahfiller Hess'in, 30 haziran 193·1 
temizliğine benzer bir hareketten 
kaçtığı flkrindedirler. 

Fiibrer'in Mümessillik Büroıu, 
«Parti Riyaaet Divanı» 

ismini Aldı 
Berlln, ıs (A.A.) - Stefanl ajan

sından: 

Führer tarafından neşredilen bir 
emirname nıucibincc FUhrer'in mü· 
messillik dilrosu bundan sonra •Par
ti riyaset divanı • ismini alacaktır. 

Divan doğrudan doğruya Hiller'e 
bağlı bulunacaktır. ?t'lilmessillik bü .. 
rosunun mildUrtuğu Reichsteiter 1'-'lar 
tın Bormann'a teYQ.1 edilmiştir. 

Rudolf Hess Ruhan ve Bedenen 
Sağlamdır 

Londra, 13 (A.A.) - Reuter: 
Salihiyetll bir kaynaktan öÇe

nlldiğine göre, doktorlar Rudolf 
Hesa'in ruhan ve bedenen sağlam 

olduğunu teobit etmıtlerdlr. 
Hess. banş teklifleri ı;etirmemiş

Ur. !ngilteI"eye Nazi nıakamlarının 
arzuları hila.fına gelmiştir. 

Bulgarlarla Türkler arasındaki 

dostluğun ve iyi komşuluk münase
betlerinin idame ve takviy~inin bu
gün her zamandan ziyade zaruri 
oldug-unu söyliyebfllrlm. İki memle
ketin de, karşılıkh bir terakki yo· 
!unda devamh bir sulh ve anlayış 

havası içinde inki1'at edebilmek için, 
yekdlğcrlerlnln zanırl emniyetlerini 
mütekabilen temin etmeleri lAzmı
dır. Başta Relılctimhur lnönU bu
lunduğu halde bUtUn münevver TUrk 
vatanperverlerinin de ayni noktal na
zarda olduklarına eminim. Vaktile 
Ankara'da. ve İstanbul'da kendisi ile 
yapmak şerefine nsll olduğUm mU
ltlkatlar neticesinde şuna kani oldum 
ki RelslcUmhur lnönü de büyük se
lefi gibi Bulgaristanla mütekabil iti .. 
mad ve dosUuk mUnasebetlcrl ida· 
mealnl arzu etn1ektedir. 

Japon yada 
Endişe 

(Ba ,ı 1 incide) = 
reden siyasi muharrirlcrden Kio
sava diyor ·ki: 

«Aklıselim gösteriyor ki, Av· 
rupa harbi uzun müddet sürdüğü 
takdirde Amerika, İngiltereye 
iltihak edecektir. Alman zaferi
nin Pasifikte 8ulhun devamını 
tazammun edeceği yolunda isti. 
cal ile karar vermok tehlikelidir.~ 

- Radyo Gızete•i • 

Irak hükO.mıetini tanımak istiyor

du. Fakat Irak hükumeti mutabık 
değildi. Binaenaleyh hadise an
cak mevcut bir niyetin tahakku · 

kundan ibarettir. 

. 
Irakta 

(B&IJı 1 incide) ** 
daınlarının bu hareketi müslü-

Habeşistanda, Amba.·Alagi'ye doğ. 
ru yUrUyen İngiliz kıtaları, yeniden• 
200 ltel}-a.n esiri almıştır. Adis-nbc· 
ba'nın cenubunda göller mıntaka~ın· 
da kılalarımız, bir düşman me\'Zifne 
muvaf!akıyetll bir hücum yapmış. 

dül;imana büyük insan kaybı verdir· 
m:ın 8.leminin takbih etmesini na_ miş ve 13 ltalyan ve 14.3 Afrikalı 
zarı dikkate almamazlık edemi- · e.!jir alnuştır. 
yeceklerini işaret etn1ektedir. 

Daily Telegraph gazetesi, bir 
Mcıverai Erdün kıtasının lrakta 
ıükunu idame etmek için İngiliz
lerin aldlğı tedbirlere iştirak et· 
mekte olduğunu yazıyor. 

Hayfaya 

Beyrut, 13 

Harp Malzemesi 
Geliy9r 
(A.A.) Ofi: 

Hayfadan bildirildigine göre, Yu
nanistan harekA.tı sona erdikten son
ra Hayfa llmarunda. büyük bir faa· 
liyet olduğu ve harp malzemesi, tank 
ve lngiltereden gönderilen yeni mal
zeme ile dolu 11ileplerln geldiği gö
rWmektedi.r. 

Irak T ebliii 

Beyrut, 1 3 (AA.) Son 
Irak tebliğine göre, Irak ordusu 
batı grupunun harekatı keşif faa_ 
liyetine inhisar ctmi,tır. 

Cenup grupu kumandanlığı 
İngiliz tayyarelerinin Elamara Ü· 

zerine bomba attıklarını, hasar 
mevcut olmadığını bildirmekte
dir. 

Basr! bölgesindeki lngiliz 
kampının etrafındaki çember da. 
ralmaktadır. 

Dü~man bazı şehirlere akınlar 

yapm1şsa da hava dafi bataryala. 
rının faaliyeti karşısında bomba· 

!arını atamamışlardır, Yalnız 

Kassena İngiliz bombardıman 
tayyareleri tarafından ·bombardı

man edilmi.'!se de dü~man tayya

releri muvaffakiyet elde edeme
mişlerdir. 

Irak polisi Rutba kalesinden, 
JllezkU.r mevkı üzerinde lngiliz 
garnizonları mevzuu bahsolduğu 
zannile alçaktan uçan Britanya 
tayyarelerine ateş açmıştır. 

İngiliz kıtalarile tanklarının 
Rut'ba'ya yaptıkları bir taarruz 
lA rd e-d ilmi~t İr. 

Cordell Hull'ün Mektubu 
Vs!:!lngton, 13 {A.A.) - B. Cordell 

Hull, Ayan ticaret encümenine gön· 
derdlğl bir mektupta, Amerika Bir
leşik de\'letlerl tnrafından müsadel'e 
edilen yabancı vapurların kullanıl

ması bahsinde tahdidat yapılmama
sını ta vslye etmi~tlr. 

Sovyetler Birliği Berlin Biiyiik 
Elçiai 

llloskova, 13 (A.A.) - On beş 

gündenberl MoskO\'&'da bulunan Sov. 
yetler Birliğinin Berltn bUyük elçisi 
B. Dekanozov, dUn Berlln'e hareket 
etmiştir, 

-<>--
Polonya Baıvekil Muavini 

Yaralandı 

Londra, 1 3 (AA.) - Polon
ya Başvekil muavını General 
Sosnovski, Londra üzerine CU" 

martesi günü yapılan hava hücu
mu esnasında yaralanmıştır. Ge
neralin 'bulunduğu evin c.ıvarına 
bir bomba düşmüş ve generalin 
ellerine ve ensesine bomba par· 
çalan isabet etmitlir. 

Amiral Horti İtalya Mübadele ve 
Dövizler N;ı.zırını Kabul Etti 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 

Bu sabah İtalyan mübadele ve dö
vizler nazın B. Riccardi, beraberin
de 1talya'nın Budapcşte elçisi bulun· 
duğu halde natb Ilorthy tarafından 
kabul edilmiştir. 

--<>--

Romanyada 10 May11 
Niimayitçileri Tevkif Edildi 

BUkref, 13 (A.A.) - Ste!anl ajan 
sından: 

Resmi bir tebliğ, 10 m&yıı nüma
yişc;Uerlnden mes'ul olanların tevkif 
edildiklerini bildirmektedir, Mtlcrim
ler. askeri mahktme ·e eevkedi1f'eck· 
tir. 
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Kim Kimle Evlenmeli? 

M üsa bakamızda Kazan anlar 

Bay Hadi Bulutes 
28 ya.'!'ındadır. ı.~zun boylu, çe,-lk Yi.k'utlü. bir taşyare 

tf'ymenJdir. 'l\le";leğlnde yl~lınek l~ln müteınadlyen 

okur ,.e ('&lı'!'ır. Jlayatında macera piirüı:lerl yoktur. 
ZekJ, ce'ın \.e ahlgaudır. Bir anne:,i, bir de babası 

'"&rdır. 

15 

Bay F erit Çelik 
29 Y"'!lllda. Tığ gibi bir deHlmnlıdtr. Güler yüzlü "' 

hoş sohbettJr.Avruı>ada okumu" şimdi ylik9ek mektep· 
Jertmtzdea blrillde d()!:enttlr. Almanca, fr&nsız<'a ve 

ru.;çayı ana !bani gibi billl'. Zevalılrl gayet soğukkanlı 
görünmekle beraber içi heyecan doludur. Klmse5i 
yoktur. 

17 

55 ya,ındadır. Piyasanın tanmmL' ithalat tüccar .. 

larmdandır. Eli a('ıktır. Gen~Jlk he,~esındedJr. Dört 

de.fa evleıını\ştlr. lkl ~artunanı, sekiz dltkkanı vardır. 

Bayan Ferihıı Güneı 
HenUz yirmisine basmıştır. Esmer güulldir. Kollej 

mezunudur. Güzel tnglllzce bilir. l\l üzlk ve &lnemaya 

fok merakı ,·ardır. Hayalperest ve m tttereddld tabi· 

atlidir ,-e blraz da şnnarıktır. AllesJnlo btrlclk kı zıdır. 

Bayan Sevim Sarı 
'tzun boylu, ~an saçh '\'& yeı,11 gözliidür. 21 yaşrn· 

dadır. l\.teşhur bir avukatın biricik kıztdır. KoJlejden 

mezundur. l\londen hayata bayılır. Çaylardan , balo

lardan eksik ohnaz. Kati.yen dı şarı S"elln gttmlye

cektlr. 

21 

Bayan Ganiye Gedik 
Kendi rlvayettne göre 40 yaşına henllz basmış. 

Jfa1buld... CanıJ yıkdmı' ise de mihra p yerindedir. 
Gençlik ve güzelUk heve&lnde zengin bir kadındıl' 
Büyük blr han, iki apartıman ve bir çok m Uce,·hera-
tın sahibidir. t:ç defacık evlenmiştir. Çapkın ve ıenç 
erkeklere 7.iifı fazladır. 

On sekizinciler (Yedi Gün · rahman Yaz.gan. 1 O - Erenköy 1 

Etemefendi caddesı 8 numarada .--------------. 
Mecmuasının Bire r lst ıı nbul Süheyla Ekmen. Askerlik işleri 

A lb ü m ü) 

4 - Denizli ağırceza mahke· 
mesi azası Tekin Özker. 5 -
E..kişehiT Hv. Ok. iş Bl.de yazıcı 
Sadık Taştekin. 6 - Mudanya 
Birinci okul öğretmeni Mebrure 
Akeoy. 7 - Fatih Çarşamba 
caddesi Man~~sizade sokak 67 
numarada Banu Yazgan. 8 -
D evlet Demiryolları Tuzla İstas
yon müdürü Yaşar Kayador. 
9 - Seyyar eatıcı Süleyman Bağ. 
çözen. 1 O - Beylerbeyi Küplüce 
Çayır sokak 5 numarada Yaşar 
Aydın. 

Yirminciler (Birer P a ra 

Çantası ) 
1 - Ankara Orman Umum 

müdürlüğü şube 9 da İrfan Tan
su. 2 - Beyoğlu Tarla.başı Ka
rakurum sokak 22 numarada is
met Gürgan. 3 - Ar"'!>kirde a
vukat Celal Çobanlı oğlu Adnan 
Çobanlı. 4 - Galata, Şişhane
karakol, Meıktep sokak 39 nu
marada Beki Şarl. 5 - Kalamış 
Fener caddesi 4 numarada Süley
man Aker. 6 - Ankara Ticaret 

Emlnönü yerli As. ş. den: 
Yd. Hv. Tgm. Yusuf Ziya oğlu 

Ahmet Cevdet 308 (13693) 
P. Tgm. Mustafa oğlu Sami 322 

(3742t) 

Tbb. YZb. Ahmet Tevfik oğlu Ha
lis 313 (36407) 

Sınır 8. l\[J. Me. Mustafa oğlu !s
mail Hakkı 301 (3488:i) 

Kayıtları tetkik edilmek üzere hü
viyet cUzdanile birlikte acele şubeye 
milraca.atıarı. 

lisesi dördüncü sınıfta 80 numa· ============== 

8ULMACA SOMERBANK UMUM MODORLOGONDEN: 
Yeni mkım daJayısile me\":Sim iQin carı olmak üzere lktısat ve Ticaret Veka.ıetlerince müştereken 

tayin ve lf>/4/ 941 tm:i.hinde itan cdit~n esa.s fiyatla ra nazaran tesbit edilen mmtaka mUba.yaa fiya.tıarı· 
mız 1 numarada. gösterilmlşlir. Bu fiyatlar normal yapak fiyatları olduğu cihetle normaılin fevkinde k~ 
çe, çakıldak, pıtrak, koç ye saireyl ihtiva eden malların mübayaasmda tatibik olunacak tenzilıl.t nisbetlcfl 

de il numarada tayin olunmuşlardır. . 
Bu esa~lar d ahilinde mUbaya.a.ya b&1;1lamış olduğumuzu, mev s im inkişafına göre ektplerimtzıı'I 

kırkım mıntakalarına gönderil eceği ve hft len ekiplwimizin Mersin ve Diyarbakır mıntakalarında faali'Yete 
geçm iş olduklarını atA.kadarların nazarı dikka tine va zeder, daha fazla mal1lmat almak lstiyenlerin tstan· 
bul'da Katırcroğlu hanında SUmerba nk Birleşik YUn lpliği ve Dokuma ve Sungipek Fabrikaları muessestS' 
merkezine mUracaatlan lüzumu bildirilir. 

Soldan ~ağa: l - Fonografın te
kemmül etlimişi 2 - Az pişmiş yu
murta _ Rabıt edatı 3 - Bir vila
yet - mı 1 - Şeffaf bir madde -
Noksan 5 - Havası, Suyu latif bır 
yazlık 6 - Baharattan biri • Tuna 
da. bulunur. 7 - Dört halifeden biri 
_ Arkada.ş 8 - Sebep - Nota 9 - Bir 
nevi şeker - Bir ecr;ebi parası 10 -
Ahmak - Valide 11 - Şahsın - Fazla 

Yukarıdan Aşağıya: 1 - Bir ölçU 
- Terrbel 2 - Ceıırl • BUyUk gen~lik 
3 - Ufuklar _ Acıma hlsıli 4 - ]l{cf lstanbul'da teslim fiyatları Kilo 
hum- Hububat toru 5 - Evin tak- mubayaa mahallerinde tes-
si'ma.bndan .. Ha.-,arr 6 - Nota _ Ya- lim fiyatları 
zı vasıtalarından - Rabıt ddatı 7 - 1) Edlrne, Uzunköprü, LU .. 
Metelik • Bir hayvan 8 - Peygarn- leburgaz, Kırklareli, Çor-
ber .. Beraıber 9 - Baharlı çiy et lu, Babaeski, Tekirdağ 

.. Anma. 10 - Vücudün krsımlann- ve civarı 
dan .. İstifham 11 - Garez .. Gemi 2) Bursa, Bandırma. Balı-

odası. kesir, Karacabey, Ke-
DVNKV BUL~IACANIN HALLİ malpa.ııa. Yenişehir, Man-
Soldan Sala: 1 - Pantalon 2 - yas, Gönen, Biga, Ber-

Açar .. Yemin 3 - Ramazan 4 - gama 
Amak • Caiz 5 - Şaz - Sımsıkı 6 - 3) Manisa, İzmir, Aydın va 
Uz .. Sema - Kaz 7 - Şayak - Ci civan 
8 - Geyik • Kına 9 - Nekes • Dil 4) Mersin, Seyhan ve civarı 
10 - Ece - Raşe ll - Mersa Mat- 5) Afyon, Eskişehir, Kü· 
ruh. tabya, Bolvadin, Akşe-

Yuk:arıdan A,ağrya.: 1 - Para.şilt hir, Isparta, Burdur ve 
.. Nem 2 - Açamaz .. Gece 3 - Na- civarı 

maz • Şeker 4. - Trak - Saye 5 - 6) Konya, Karaman, Ka-
Seyis 6 - Acımak 7 - Oynamak dmhan, Er~ğli ve civarı 
8 - Ne - İs - Kürt 9 - Mızıkçı - 7) Kayseri, Aksaray ve ci· 
Ar 10 - Kain • Şu 11 - Anasız - varı 

Ateh. 8) Urfa, Mardin, Diyarba· 
Bolu Sulh llukuk Hıikbnllğlnden: krr ve civarı 
Bolu husus! idaresi namına taah- 9) Kars, Bingöl, Erzurum, 

hUt ettiğl tıtastura-syon mectnillası- Karaköse ve civan 
nın abone bedelini aldrğI halde mec- 10) Van 
muayı göndermeyen lstanbulda Ga· 11) Karadeniz sahili vilA· 

YAPA~ CiNSLERi 
No. 1 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr .. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
73 81 75 73 73 72 68 73 68 75 

170 150 130 - 71 

69 
67 

67 63 

\ 67 63 
62 

67 62 
En:. , 

67 65 

Van 
~ 

Kr . .,.... 

60 .... 

lata.da eski gümrük hanında mukim yelleri. 
Hadi ŞentekUn aleyhine açılan alt- 1--- ---------------------------------- - - - -
mtf beş Ura alacak davasında mu-
maileyhin ikametgAhınrn meçhul bu· 
lunmasına binaen Tebligat ifasına 

kaim olmak üzere 28/ 11/ 9(0 tarihli 
Ulus gazetesi ve 25/ 111940 tarihli 
Vatan gazetesi ile ilb edildiği halde I 
icabet etmediğinden hakkında. gıyap 
kararı hükmü verilerek bunun da 
1 / 31 941 tarihli Ulus ve 2 13/ 941 ta
rlhll Vatan gazeteleri ile ilı\n edildi
ği halde ispatı vücut etmediğinden 

altmış beş liraya 18: 31941 tarP!ıin

de gıyaben mahk1lm olmuştur. Müd
deti kanuniyesi zarfında temyiz et
mediği takdirde hüküm lktioabı kat
tyyet edeceği il{Ln olunur. 

İBtanbul Asliye Birinci Ticaret 
mahkemesinden : 

Tavilzade Muharremin sahip ve 
Rıdvanın suvar olduğu Cide limanına 
kayıtlı (Bizim) motörüntin 11/ 5/ 941 
tarihinde ve saat 12,45 raddelerinde 
Haydarp~a civarında dUçar olduğu 
deniz kazasın& ait raporun alınma· 
sı mezk1lr motör kaptanr vekili Meh .. 
met Behram tarafından istida ile 
istenmekle gemi ve yükle alA.kalı 

ve bu işten zararlı herkesin rapo
run alınacağı 21/ 5/ 941 çarşamba 

saat 14 de mahkemede hazır buluna
bUecekleri na.n olunur. 

- Dr. Side. 
TAR A NTO 

DAHlLl HASTALIKLAR 

(Mide ve Barsak) 

M0TEBASSISI 
Tünel Şalıdeğirmeni Sok. No. 5 

Tel. 49206 
2 den 6 ya kadar 

No. il 
1.tübayaa edllecek olan mallardan parça, deri, keçe, koç, pratik, 

madde toleranstan ve rutubet mlk tarı aıışağıda tasrih edJlmiştir: 
güveli mallar ile çakıldak ve ya~ 

Bu nisbetten fazla esas mali fiY'tr 1) Parça: ~'ı- 8 nisbetine kadar esas mal ile birlikte kabul olunur. 
nm 'fi- 25 noksantyle alınır. 

2) Deri: Esas mal ile birlikte gelen derner bu mal fiyatının % 5 noksaniyle alınır. ı(.· 

3) Keçe: % 3 e kadar esas mal ile birlikte kabul edilir ve fazlası lc;in kiloda 8 kuruş tenZilAt ysPr 
4} Koç: % 3 e kadar esas mal ile birlikte alınır. ~ 
5) Pıtırdakh; ı;:~ 3 c kadar sıvama pıtıraklı mal kabul edilir. Bu nisbetten fazla sı\'ama pıtrsJdıl 

için kiloda 10 kuruş nok~anfyte tedPye cdtltr. 
6) Güveli m al: Alınmaz. 
7) 
8) 
9) 

Çakıldak: t;b 3 e kadar mal ile birlikte kabul olunur. Bu nisbetten faz.lruıı tenzil edilir. 
Diğer yabancı maddeler: Azamı % 1 e kadar kabul edilir. Fazlası tenzil olunur. 
Rutubet: Normal olacaktır. 

10) Çuval: Çuvallı mübayaada dara ';'o 2,5 nisbetinl aşmıyacaktır. (37311 

Fatih tlııllncü S. n. Mklmllj(lnden: 
Sultanahmette Küçük Ayaso!ya 

mahalle ve C. 60 No. hanede mukay
yet ve Şehremininde Uzunyusuf Va
ni derg"A.hı, S. 41 No. hanede muta· 
sarrıfen sakin iken halen Bakırköy 
Emrazı Akliye ve Asabiye hastaha
nesfnde tedavi altında bulunan Meh
met ve Zeynep kızı İsmetin hacrile 
karo.eşi İstanbul icra muhasibi mesul 
refiki Sami Kitmanın 8/ 5/ 941 tarı-

hinde va.si tayin 
nur. 

edildiği ilAn olu
(5013) 

Beyoğlu blrlnd sulh hukuk hlUdın
llğlnden : 

Hafizenin lstanbul Evkaf müdüri
yeti ve Zekiye ve Galatada Kara 
mustafapa.ııa sokağında 73/ 69 sayıda 
Ahmet Remzi aleyhine açtığı dava
da mUddeialeyhine ikametgA.hının 

meçhullyetine mebni mahkemece ih\
nen tebligat icrasına karar verilmiş 
olduğundan muhakeme günü olan 
21/ 6/ 941 saat 10.30 da mahkemeye 
gelmeniz tebliğ makamına kaim ol-

1'- sta .. onu Vaiı-ni .t.nc .. menin :.ien: 
Kastamonu hususi idaresine ait nUmune otelinin ikmali i~~ı-

19.4.941 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zart usulile eıv
meye konulmuştur. 

KeŞif bedeli 18140 lira 5 kuruştur. .ıl 

İhale 23.5.941 tarihine mUsadit cuma günU saa.t 10 da vilayet d 
encümeninde yapılacaktır. (f 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel şartnamesi, husu!f ti"' 
fennt şartnameler proje, keşif hulı\sası elektrik, kalorifer ve sıııtıl ,ı# 
sata ait umumi ve fenni şartname, kalorifer ve sdıht tesisat proj tJ; 
hakkındaki talimat, sıcak sulu ve buharlı kalorifer tesisatına ait ı.ılJ1 ~ 
ve fenni 'artname vahidi fiyat listesi ve yapı işleri umum! ve tennt 6,r 
namesi buna mütefeni diğer evrak Kastamonu nafıa dairesinde \Te 
mt encümen dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 1360 lira 50 kuruştur. rJ". 
İsteklilerin teklif mektuplarının ve en az 5000 liralık bu işe btdı.lp 

iş yaptığına dair ihale gününden Uç gün evvel vllAyetten aımıŞ 01 ,4~ 
ehliyet: ve Ticaret odası vesikaları ve teminat makbuzlarını uısl .,ıV' 
blr saat önce makbuz mukabilinde daimi encümen kalemine tmz& ~ 
kabili verilmesi lAzrmdır. Posta ile gönderllccek vesaik ve mel<ttJ 
mezktlr saate kadar encUmene gelmesi lAzxmdır. (2312 - 330) """" 

Tarklye Cl mburlyetl 

iı••••••••••••ıııii 1 mak üzere ilAn olunur. Ziraai Bankası 
İstanbul Belediyeli llinl.ırı 

Temizlik jşleri çöp arabalarında kullanılmak Uzere satın alınacak 
8 adet hayvan açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bede· 
li 1174 aira ve ilk teminatı 88 lira.~ kuruştur.~ Şartname Zabıt ve Mua
me!M mUdUrlUğü kaleminde görlllebilir. lhale 21/ 5/ 941 Çarşamba gU
nU saat 14. de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya ınektuplarile ihale günü muayyen saatte Dafmt Encü-
mende bulunmaları. (3499) 

Kuruluş tarP!ıi : 1888. - Sermaye.si: 100,000,000 Türk ııra11 

Şube ve ajans adedi: 265. 

Ziral ve ticari her nevi ba.nk& muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye vetiyor. 

On dokuzuncula r (Birer 

Ome r Seyfe d d inin 

H ikayeleri) 

rad.ı Hasan Özcimder. 7 - Yal
vaç Askerlik şubesi reisi yarbay 
Ali kızı Emine Akıncı. 8 - An
lkara Kırıkkale Top Mühimmat 
fabrikasında Piıleıi 9ubesinde 
4858 numaralı Ra~it Bozkurt. 
9 - Ankara Sanayi caddesi Ar
pacı apartımanı. ikinci katta Meh
met Kürünsoğlu. 1 O - İstanbul 
Halıcıoğlu Topçu okulu Teğmen 

18 Mayıs 941 Pazar günü akşamı -------~------------------
saat 21 de Şehir Tiyatrosu Komedi ıstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan : 

kı~ında 

Muharrem Midilli. 

kimle 
müsabakamızda 

evlenmeli?» 
hediye kaza-

nan yüz elli okuyucumuzu 
gösteren liste, yukandaki isim. 
)erle tamam olmuıtur. 

Kazanan okuyucularmuz, 16 
mayıı cuma sabahından itı"ba-

1 - Süleyınaoiye Tiryakiçar
şısı 2 3 numarada bakkal Asım 
Tong. 2 - Fatoa A kerl.ik tubcoı 
reisi yarbay Cemal ~i E. Arbeyi. 
3 - İzmir lnönü caddesi 3 12 
numarada Jozef \Gabay. 4 - lo
tanbul c Temiz Makau Biç.ki 
Yurdunda Hatice Gül11ever. 5 -
Ünye A~kerlik şubesi reioi kızı 
Münevver Esin. 6 - İstanbul 
Halıcıoğlu Kırkmerdiven 2 7 nu
marada Nazire Börü. 7 - Bursa 
inhisarlar Sicil amiri Mustafa 
Aktuğun oğlu Şefik Aktuğ. 8 -
Bursa, Setba~ı ipekçilik caddesi ren idaremize m üracaat ve 

5 d O • E" ·ı hüviyetlerini ı"sbat ederek ka-6 numara a ogan gı mez. 
9 - Mahmutpaşa yokuşu Tarak. zandıkları hedjyeleri ala bilir-
çılar h~n J 4 numa!ada Abd ur- .1-. 

(Asmı Baba) Jübilesi 
l\ltinlr Nureddin Konseri 

Halk Opereti : Naşlt ve Halide ~kin 

61 No. ıu ilılrt: Gaz yağına perakende :-ıat.ışlarda depo fiyaUarı 

üz.erinden azami ~G 18 kAr had:di tesbit edilmi11 olduğu ilan olunur. 
(3732) 

Kişe her gün açık tır. ---- - ------------------------

Abone ( rcretl 
rurldye clalılıınıle: 

Senelll< 6 aylık 

uoo 7llO 100 1114 ... 
Hariç memleketlere: 

Senelik 8 aylık 3 aylık Aylık 

--------· -
%700 l U O 800 Kıı- yoktur 

Devlet Demiryollan ilanları 
Muhammen bedeli 14.500 (on dört bin be.\! yüz) lira. o!Jln 2 adet 

kampre~ör ve bir adet hava Vinci 27.5.941 salı gtinü saa.t 15 te kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1087,~0 (btn seksen yedi lira elli kuruş) 

liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif· 
terini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak 4o\nkarada ? .. .l . z l ::ı:lr esind~:ı. Ilay-
do.rpaşad& tesellüm ve sevk şefliğinden de.ğıtılacaJ, .iT. (3579) 

Salılbl ve N8'riyat MüdUrU: AHME1: EMİN YALll.-1 ... 'I 

Baaıldığı Yer' VATAN MATBAASI 

,.rıııJ• 
Ziraat Bankaamda kum.'baralr ve ihbarsız tasarruf lıE<!•PI ~· 

en az 50 lirası bulunanhıra senede 4 defa çekilecek kur'a. ne 
dakt p!Ana göre ikramiye dağrtııac:ıktrr. 

ıı" 4 adet ı,ooo liralık 4,000 lira 1 •.ooo 
100 adet 50 liralık " , 

4, ,. wo > 2,000 • soo 
4 > 250 » 1,000 » 120 > 40 » 4' , 

40 • 100 • .ı,ooo • 1 160 • 20 • s,200 # 
DİKKAT: Heeaplarındakl paralar bir sene ic;itıde 50 ııra~1"el'tıf 

ğı düşmtyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasJle vel'ilec' 
Kur'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 hao;ira.n, 11 eyIOl, 

11 Birine k3.nıında ı;ekil~cl\.tiı'. 
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