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Milli Sef, Yon Papen'i Ka~ul Ettiler 
Büyük Elçi, Alman Devlet Reisinden 

Dostane Bir Mesaj Getirdi 
. Ankara, f 4 {A.A.) - Almanya devlet reisi Adolf 

~ıtler' den Reisicumhurumuza dostane bir mesaj ge
ıren Almanya büyük elsisf Ekselans Yon Papen, bu~ 

gün Reisicumhur ismet Inönü tarafından kabul edil
mi§tir. Mülakatta Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ha
zır bulunmuştur. 

Hadiselere 
Umumi 

Bir Bakış 
'< 

a?an: Ahmet Emin YALMAN 

~nkara, 14 (Başmuharriri
den) - Bu seneki ilkbahar 

zunun bııinci askeri saf-
81 kısa sürdü. Atlantik muha-

nı:sı ~.e hava düellosu hariç 
eı ak uzere şimdi bütün cep

lletercıe hazırlık ve nisbi süku
lıak·"a.r. Libya cephesi, deniz 
liık 2ını~ctinin ne gibi bir üstün
~ teının edebileceğine açık bir 
.\d aı <>larak ortada duruyor. 
lıa alar işgale uğradığı zaman 
de~laı:_a şu sual ıgeldi: (lngiliz 
~ız h~kimiyeti nerede kaldı?) 
ha ~U~ı o sırada İngiliz deniz 
dı ~!niyetinin bir tek derdi var 
d~· llnanistandan mümkün ol
~ gu kadar çok kuvvet kurtarıp 
~ll'ınak. .. Hava kuvvetlerinin 
\us ru bir himayesi olmadan 40 
~~ bin kişilik bir kuvveti 
ıttlıı.._~ak için neler yapıldığı, 
~ --.ı.eıif limanlarda sırf §aşırt
'1 ltıakşadile ne kadar nakliye 
~ ~ feda edildiği, ve diğer 
~bi kUlfetleri göze almak 
hal-'t geldiği duyulduğu zaman 
~ etıer edilecektir. 

~l' lltün Tobruk'daki kuvvet
t.:"t.d. 8frf deniz hakimiyeti saye
n e.a,e duruyor ve Tobruk yine 
IUıı l'ede Alman ileri hareketi
t.en·hııını kesiyor. Eğer Tobruk 
~~~ı kenarında bir yer olma
bıı~ .A.hnanlar ne yapar ,yapar 
da 1/n.~ düşürürler veya bura
l'a~Çuk bir ihata kuvveti bı
lel'd. ak yollarına devam eder
Vatb.1· Fakat deniz vasıtasile de
ıı.lıl ~den temaslar, muhasara-
!' ın olmasına mani oluyor. 

'llan.~btuk'u geride bırakıp Al
l'or~ ve İtalyanlar ilerliyemi-
1'it • _çünkU İngilizler her va
ea denızden Tobruğ'a fırkalar
ta~alter çıkarıp Almanlan ar
daia tı. VUrabilirlcr. İngiliz mü
llıiiıt ası deniz üstünlüğünden 
"eıt eınzneı surette istifade ede
ı,aı; \'akit kazanmış ve Alman
%~ bu kadar gayretle hazırla-

1Büyük Millet Meclisinde 
inhisar U. Müdürlüğü Teşkilat Kadroları Kanun 

Layihasının Birinci Müzakeresi Yapıldı 
inhisarlar Vekili, Kibrit Kutularındaki Noksanlar, Kibriti erdeki 
Arızalar ve Diğer Meseleler Hakkında Bazı Suallere Cevap Verdi 

Ankara, 14 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi ıbugün Refet Canı
tezin başkanlığında toplanarak 
lzmir vilayeti ~ususi idaresince 
yapılacak istikraza Hazinece ke
falette bulunulmasına dair kanu
nu. ikinci müzakeresini yapar.ok 
kabul ettikten sonra inhisarlar 
Umum Müdürlüğü teşkilat kad
rolarına müteallik kanun layıha· 
sının müzakeresine geçmiştir. 

Maddelerin müzakeresine ge• 
çilmesi münasebetile bu tc kilat 
kadrosuna ait kanunun yeni bir 
takım masrafları istilzam edip et.. 
mediği hakkında sorulan :bir sua. 
le r.evaben Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz yeniden 
hiç bir masraf ihtiyar olunmadı· 
ğını, bütçesi ile verilmiş olan tah
sisat çerçevesi it.inde kalınmış ol. 
duğunu söylemiştir. 

Kibrit lnhisarının vaziyetile 
kibrit kutularında no'kaaın ve kı'b. 
ritlerde tesadüf ccl1en tehlikeli 

lnlıiiarlar Vekili B. Raif 
Karadeniz 

Akdenizde Alman-Fransız 

Almanya, Fransa Anlaşması 
Yoluyla Torpil . . I 

GemileriY olluyor VışTı, A.n aşmayı 
Londra, 14 (A.A.) - Bugün 

Avam kamarasında lbir mebus 
Almanyanın Fransa yolile Akde. 
nize küçük torpil gemileri gön
dermekte olduğunu .ifşa etmiş ve 
bu gemilerin Rhom nehri yoli\e 
Marsilyaya indiğini ~ylemi.ştir. 
Bu mebus Hükumetin ~ichy nez. 
dinde protestoda bulunup bulun. 
madığını sormuştur. 

Hariciye Nazm B. Eden ver
diği cevapta bu haberi yalanla
mamış fakat Viclıy

0

ye bir protes. 
tonun bugünkü şeraitte yapılacak 
bir şey olduğu fikrinde l?ulunma. 
dığını söylemiştir. 

asvlp Etti. 

İtalyanlar, Bu 
İşten Memnu:ı 
Görünmiiyorlar 

<Vichy hUkümeti, Alman - Fran
sız itilıUını tasvip etmiştir. ltilıUın 
gizli şartları henUz maıam değildir. 

C'Amerika sefili, Mareşal Petain'
den bir mülakat talep etmiş ve iUlAf 
şartlarını öğrenmek istemiş ve bun
larm, miltareke şartlarına muhalif 
olmadığı ümidini izhar eylemiştir. 

arızalar ve fiyatlarına yapılmakta 
olan on para zamlar üzerinde Zi. 
ya Cevher Etıli (Çanakkale) ta
rafından sorulan suallere (karşılık 
verdiği cevapta İnhisarlar Vekil', 
Kibrit lnhisarının 20 sene müd
detle bir işletme şirketine tevdi 
edilmiş bulunduğunu ve bunun 
kontrolu ve kibrit fiyatlarının ta
yin ve tesbiti i~inin Maliye Veka. 
Jetini alakadar eylediğini, kibrit
lerde .görülen arızanın harp do
layısil~ baıka yerlerden temin 
edilen eczanın ıbu .arızalara sebep 
olduğunu, bunun ıslahı ve kutu
larıdaki kibrit adedi noksanının 
önüne geçilmesi iç.in de lazım ıge
len tedbirlere ba§Vurulduğunu 
bildirmiştir. 

Maliye Vekili Fuat Ağnlı, kib. 
rit fjyatlarına yapılmakta olan 
zam veya tenz.ilin mevcut muka· 
vele hükmüne göre dolar fiyatın. 
da görülen temevvuçlere nazaran 

(Devamı Sa. ts, su. ı de) // / 

Uzak Şarkta 

Yüzbinlerce Çinli 
Ve Japon 
Çarpışıyor 

Şanghay, 14 {A.A.) - Dört Çin 
eyaletinde yüz binlerce Çin ve Japon 
askeri şiddetle çarpışmaktadır. 

Japon sözcUsUnlln beyanatına na· 
zaran, Japonlar Şenklng eyaletinde 
Şuki etrafında toplanmış olan iki Çin 
tumenine karşı taarruza geçmişler

dir. 
Çunking Çin mahfillerinde bu ha

reketlere bUyUk bir ehemmiyet veril
mektedir. ÇUnkil geı;enlerde Japon 
başvekili Prens Konoye Çin hCı.dise

sinl halletmek için biltlin gayretlcı·ınl 

sarfedeceğini söylemiştir. 

rı Mısır taaITUzunu hü
~aını: Sa. G, Sü. S te) /-/ 

Maarif Vekili Basm Birliğinde 
dtalvanlar, bu itilAftan pek mem

mın gÖrunmllyorlar. Juınal d'İtalia, 
yazdığı bir makalede Fransaya kar
şı ateş püskUrilyor: 

dtalyaya karşı Fransızlar dalma 
aynıdırlar. Çok kalın katalıdrrlar. 

(Devamı Sa. 15, Sil. 7 de) *= 

B. Matsuoka İngiliz ve Amerikan 
Elçilerini Kabul Etti 

Tokyo, 14 (A.A.) - Avrupa seya
hatinden dönelidenberl hariciye nazı. 
n B . Matsuoko. ilk defa olarak çar
şamba sabahı İngiliz ve Amerika se
flrlerinl ayrı ayrı kabul etmiştir. 

Birlikteki 
(De,·amı Sa. 5, SU. 3 de) /X/ 

Necip Serdengeçti Vefat Etti 
Cenaze Bugün Merasimle 

Kaldırdacak 
Uzun rnliddet VilAyet ve Belediye 

mccllslertnde Cıza olarak çalışan ve 
Umumi Meclisin birinci reis vekil
liğini ifa etmekte olan Necip Ser-

~ dengeçti e\•velki gece sabaha kar
şı hayata gözlerini yummuştur. 

Necip Serdengeçti'nin ölUmU mu
hitte bllyllk teessür uyandırmıştır. 

Bundan bir mUddct evvel · rahatsız
lllnan Necip Serdengeçti tedavi al-

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel Basın Birliğinde tında bulunuyordu. Yapılan bUtUn n· tedavi ve gösterilen bUttin lhtlmam-
~lıl\ıır kaç gündenberi ~ehrimizde miş, ıgenç ressamlara iltifat et- lara. rağmen l!akat bulanıamış ve 

llan M V k 1 • B H istir Beyoğlu ZükO.r hastahanesinde öl-
~11 At· aarif c i iınız ' a- m Bu • .samimti toplantıda lstanbul milştUr. 
daveti 

1
. Yücel dün :gazetecilerin Vali ve Belediye Reisi B. LUtfi Cenazesi bugUn saat 11,30 da 

~~ 6 nı kabul ederek Basın Bir- Kırdarla Partj idare heyeti reisi Beyoğlu Zilkıir hastahanesinden knl
tc'ın· tanbul mıntnka merkez.ine B. Reşat Mimaroğlu da bulun- dırılarak Beyazıt camline getlrilc
bı~il~· gazeteci nrkadaolarla has. muşlardır. cek, orada namazı kılındıktan sonra 
lcıı . ~ bulunmuş ve bu ziyaret- Kültür ve sanat meseleleri et- BakrrköyUne götUrUlilp aile mezar
b~lla ıatıfade oedcrek iBasın Birliği rafında konuşmalar olmuş, mü- lığına tevdi cdllccekUr. 
•ct~~~da nçılmış c:Ltman» resim teakıben bir çay ziyafeti veril· Tahsilini cczncı mekteblndcı yapa-

tndeki tabloları tedil.: et- miştiT. (D~"8Dll Sa. 6, SU. 1 de) - Merhum Necip Serdengeçti 

Bay Hitler'in Romanya Batvekili General Antonesko'yu kabulü sırasında alınmış bir Tesimdcn 
(Resmin üstündeki yazılardan da anlqıJacağı üzere Hes.s B. Hitle r'in aağındaki zatbr) 

Hess 
Londraya Göre: 

iki Tezden 
ilham Almış : 

lngiltere 11 e Harp 
Etmemek, Bolşevizm 

Aleyhtarllğı 
Londra, 14 (A.A.) - Reu

ıter'in parlamento muharriri bil
diriyor: 

Başvekil B. Çörç.il"in Rudolf 
Hess'i ı;örmcs~ gayrimuhtemel 
telakki edilmekted.iT. Hess' e, ya
ralı bir harp C3iri muamelesi ya-

(Devamı: S.. 6, SiL 6 da) ** 

B. Naci Şevket 

Hess 
Dünya Efkarını 
işgal Ediyor 

A manya İse 
Çok Sinirli 
Görünüyor 

Nazi liderlerinden Rudolf 
HC3ı.0in İng!.ltereye kaç111, dünya 
efkarı umumiyC3ini işgal eden en 
ımühim ımeselc olmakta devam 
ediyor. 

(0.W.anu: 8.L 6, Sö. 6 tıe) = 

Irak 
Türk Tavassutundan 

istifade Ediyor 

Iraklılar, Harbiye 
Nazırlarının Ankara 

Seyahatinden 
Memnun 

Kahire, 14 ( A.A.) - ( Reu• 
tıer) Raıit Ali hükUıneti Mısırın 
taaavvut teklifine verdiği cevap
ta bu tekliften dolayı Mısır hü
kumetine teıekkür ettikten sonra 
daha evvel alınan Türk teklifin
den esasen istifade etmekte ol· 

Hess 
Berline Göre: 
Tanıdığı Yedi 
Lord Sayesinde 
Dünyayı Sulhe 
Kavuşturacağım 

Sam yormuş 
Berlin, 14 (A.A.) - Yarı resmt bir 

kaynaktan bildiriliyor: "' 
İyl haber alan mnlıfıllcrden öğre

nildiğine göre, Rudolf He s, lngllte
reyc hareket etmeden evvel, olduk· 
ça uzun notlar bırakmıştır. Bu not
lardan anlaşıldığına göre, Hess, ken-

(o.n-.mı Sa. G, Sö. 4 te) X 

B. Rafit Ali 
--ı duğunu bildirmiıtir. 

1 Cevapta Türle hükUınetile gö- ı 
Hırvatlar 
Hırvat Tacım 

ltatya Krahna 
Teklif Edecekler 
Budapeşte, 14 (A.A.) -Ofi: 

Magyar 'emzet gazetesinin bil
dirdiğine gÖre, Hırvatlar, Hırvat 

tacını İtal:Yan Kralına ıte'klif ede· 
ccklerdir. Bunun iç.in, Hırvat he
yeti 16 ve yahut 1 7 mayısta Ro
maya gidecek'tir. 

(Dc\'amı: Sa. ş, Sü. 7 de) /// , 
Dün Neşredilen 
Kararnameler 
Ankara, 14 (Telefonla) - Bu

glln ne re<lllen lılr kararname ile 
ınahlOt hububatın da Toprak 
Mah ullerl on inin iştigal me\'
zuu ara ına alınma ına karar 'e
rllınlştlr. 

Diğer bir kararname ile de O
fis elinde bulunan ,·eya imal ede
<·eğl unların bir kı mile 'e Tica
ret Veklileti tarafından tayin 
edlle<'ek miktarda pekıılmet yap
nıağa 'e im peks .. netlerden mem
lekrt ihtiyatı olarak stoklar , ·ü
ende getlrnıeğe memur edllml~ 
tir. Bu peksbnetler ihtiyaç ha
llnde resmi daire ,.e mUesseseler
le halka Ofise mal olduğu fiyat-
Iarla 88tılacaktır. 

1 

rütmelerin devam etmekte oldu
iu ilave edilerek, Mımdan gö
rüpnelerin hitamına intizar olun-
ması rica edilmektedir. -

* BeYl'ut, 14 (A.A.) - (D. N. 
8.) Baidattan alman haberler, 
Irak Harbiye Nazın B. Şevketin 
Ankara seyahati neticelerinin 
memnuniyet verici olduğunu ve 
naZD'll\ Bağdata avdetine süku
netle intizar edildiğini bildirmek
tedir. 

Bağdlıt aiyaai mahfilleri bu se
yahatin neticelerine Y akmprk va 
ziy.min mü.takbel inkitafs ba
kımından büyük bir ehemmiyet 
atfediyonar. 

Almanya 
Kızıl Denizi 

Harp Mmtakası 
ilan Etti · 

Almanya, Kızıldeniz.i !harp 
mmtakası ilin ctmi§tir. Bu deniz. 
de seyrüsefer eden vapurlar, ma
y,inlerJe ve -diğer harp vasıtalarile 
~rip edihnek tdıUkesinc ma
ruzdur. 

Alman hükumıeli, Süveyş kör· 
fezini ve Süudi Arabİ9tan suları 

(Devamı s... 6, Sil. s de) X/X 

GONON 5 ESi 

En Büyük 
Mektepte 

Yazan: 
REŞAT NUBi 

Dlln,ya buhra.nı bld büyük in
.kıllbumzn en nazik zamanında ya
kaladı. Kurtultlf mücadelesinden 
110nra bir sün bDe dlnle.nmeden o
nun kadar çetin ve uğraştırıcı bir 
içtimai lnkıllp mil<'adelMine atıl

dık. Seferberlik Mlli denm ediyor 
gibi ihtiyari mahrwnlyctlerin her 
neT'lne katlallfU'ak on bef J'll dişi-

mlzle, tırnatmuzla ~aıı,tdıt. Bir 
,.ere on para borç etmeden )alnız 

fakir haı.lnemlzln kendi va ıtalari
le memleketin her tarafında Ml ı
ıuz leni mU eseler kurduk. MAne
\'I sahadaki mUl'adelelnlrnl.z ise 
bundan kalay olmamıştır. l\ladde
ten ~~k daha mukavhn lılr '-arlık 
olan ruhları IAlk cümhıırJyet 
,.e hür kadından yeni yazıya 'arın. 
caya kadar olan bütün yeni fikirle
re eğlltfp ~·atırmak, huillan bir 
iman ,.c se,•gl haline getirmek bc.1-
kl hatt"t onlardan da zor olmu;t 
ve bir neslin bütün enerjisini ye
mJştir. 

Senelen-.e kan, ter \'e göz ~r 
bahasına kurduğumuz mUesseselc
rin ı,lfo~eğc, ha,-aya tierııtıttrnlı 

(LUtfen aayfayı çevirinia) 
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ası Geçti 
Berlinde Bir 

Çarelerini 

iş Bulmak 
Ararken 

Yazan: 
T clil ve tm:Ume hakkı tamamilc mnhfu~u: 

-29-
O kadar cıkmışlJm ki bU yemek· 

ı r ban l arısın Slrosunun yahut 
Ltı nue nln yemekleri kadar lcuot-
11 deglldL Ycrnck yerken bır taraftan 
lla caddeden ı;cı;cnlerı seyrcCllyor· 
dum. ltlmde tı.dcta sevince benzer 
bir his vnrdı. 1lcr11ndeki ilk gUn fe
na geçmemtştı. Bu gece rahat bir 
uyku JO.Zımaı. Eı teııı sabah iş ara· 
ınaya çıkacaktım. Nasıl olsa otclln 
hesabı bir hafta onra bana verile• 
cekU. Belki de bU bir hafta zarıınaa 
bir ı, bulabilirdim. 

Ftıkat şimdi otele girince !her sa-
ah kahveaıtısı ile lbaııa iki tane de 

haşlanmış yumurta gotlrmelerlnl ten 
blh otmcyı unutmamalıyım. Ne o1ur 
tıe olmaz, otelden çıkarken bir şey 
yemiş ohnalıyım ... 

.Almanl'tıda yatak şilteleri ekseri
ya pek serttrr. Oteldeki yatağın bu 
fl<"rtllğlhe rağmen sabahleyin g6zU
mU açtığım zaman sekiz saat uyu
muş olduğtitrtu gör(!Um. Bu bende ncı 
dır olan saadetlerdendir. ÇUnkU uy· 
kusuzluk , çocukluğumdanbcrl ben• 
den ayrilmıynn en bUyUk dUşmnnım
drr. İyi uyuduğum gün hayatın hiç
bir şeyi ben! yormaz ve yıldırmaz. 

1şllhalı bir kahvaltı ettikten ve iki 
yumurtayı da yedikten sonra nşağı 
indim. Kaproıdan Berlfndekl mod:ı 

evlerinin adreslerini istedim. Kapıcı 
beni do .şimdi Bcrllne Alman parası• 
nm dUşUklllğUndcn lstlfado için para 
sarfctmlyo gelmiş zengin ccncbller
clen zannetti. Ve derhal bir k!lğıdın 
Uzerlno birkaç ndrcs yazdr verdi. 
Ben kapıcıdan bu adreslere ne ''astta 
ne gideceğimi soroum. O da gayet 
tabli olarak: tBlr takslye binersiniz 
sızı götUl'llr. İsterseniz ben bir taksi 
çağırayım> <ledl. «Hayır, hayır de· 
dlm. Pek uzak (]eğilse ben yUrUy~
rek gitmek isUyorum. Bu suretle 
şehri de öğrenirim.> İlk adı·es cKer· 

<la Uç hafla kalacak. Ona sormadan 
blZ hiç kbnseyi ttı.yln ed(!JT!eyiz. 1a
terscnız bir ay sonra fllAn bir kere 
buraya uğrayın. Şunıı d söyliyeylm 
ki muhak1'nk bir feY Umlt tmeyin. 

Ben Allaha ısmnrlo.dık, aıyerek o
radan çıl<tım. şımaı ikinci adrese 
mUrncıınt 14zımdı. aunun için birçok 
sokaklardan geçtim. YUrUclllm. HAitı. 

gelmemiştim. Bu temmuz gUnUnUh 
ynkıcı sıcağında yunııı tayyörUmUn 
Jçlnde ter dökUyortıum. Aca!;a Ber
llnde Parlstcki gibi Metropoliten de· 
dikleri yeraltı trenler 1 yok muydu? 
At bir para llo onunla tstedlğlnı :ve
re gidemez miydim 1 

Dır polis yaklqtım: 

- :Mctropoııtcıı? D dlm. 
- Ya, ya, dedi. Ellle bana birçok 

yollar tarif etti. Tar1t ettiği yollar
dan gittim. Fakat metropoliten'• 
benzer ne kapı ne (lemlr merdiven 
gördüm. Tekrar bir polise daha soı·
tlum. 

- İşte, eledi burnsı. Koskoca bir 
binanın merdivenlerle çıkılan kapısı
nı gösterdi. cZahlr dedfm Berllnin 
metroları da başka tUr1U. ~fordi\•en· 
lcri çıktım. Geniş kapıdan içeri gir· 
dim. Karşıma iki tarafların<Ja kasa• 
lar bulunan geniş bir taşlık çıktı. 

Ortada yine yukarı çıkılan bir mer
mer merdiven, ömrümde böyle met· 
ro g6rrnemtştim. Sağ tıırliftakl ka
Baya yaklaştım: Kasanın üzetlndekl 
lAvhada yazılar vo rakkamtıır var
dı. Dikkat ettim. Yazılarda loca bal· 
kon vesaire yazılıydı. Karşılarında 

da 40, r;o, 60, mark diye fiyatları. 

- Eyvah, <'ledlm. Yine yanlış bir 
yere geldim. Kasadaki kadına işaret 
le sordum. 

o: 
- Burası Metropoliten tiyatrosu• 

dur. Dedi. O kadar yolları beyhude 
yere gcl<Jlğlml gördUm. Ve Berlindô 

son> m:ı.ğazıısıdır. Bura.ya uzak de- yeraltı trcnlerino metro denfimediğl
ğildir. Dedi. Bu caddeyi aşağıya doğ ni anladım. Fakat kime sormalı, der 
nı takip e<lerseniz. operanın arka ta- dimi nasıl anlatmalı? 

raflarına dUşcr orada sorarsınız>. Tekrar ikinci adrese yUrUyerek 
Parls bana hiç yabancı gelmemiş- glemeye knrnr verdim. Elimdeki kA· 

tı. Fakat Berlin<te kenfüml son de- ğıdr polislere göstererek uzun uzun 
rece yalnız ve yabancı Jilssedlyor- yUrUdllktcn sonra, fev'kalAde cesim 
dum Burada. her şey başka tUrlU lcll. bir binanın önUno geldim. Bu mağa
Ellmdekl :kAğıdı öStcrerek halkın za bir kışlııya ben~iyordu. İçi de 
ı.;nretlc tarıncrlni dlnllyereK •Ker- çok kalabnlıklı. Mağazadan içeri gi. 
son> mağazasını 'bUldum. cKerson> rcr girmez J<'ransıtca bilen birisini 
mafaznsınm 'koskocaman bir mnğa- istedim. Karş-rma çıkan adıı.mdan ev
za olduğu glir'UIUyorc1u. Fakat içinin vclA mağazanın ismini sordum. cVeı·t 
tenhalığı nazarıma çok çarpti. Pa- Hayim> ıdedl. Sokağın ismini de sor
rlsin Oalletl81, Prentanr ile mukayese 

1 

dum. <Ltl.ylpzlger> İştrasc dedi. A
edillrs btırtuıt bomboş bir mağaza dama tekrar, Berllnde yeraltı tren
idi. Elbis cıaıresltrl sordum. Beni bl- lcri olup olmadığını sordum. cElbet
ritiOI !it ta «:ıRardilar. Zengin ibi'i" ec- te var de<il. Biz ona Untergruntban> 
nebi mUştel laıtnlle hemen manken deriz. lştc, sokağın köşesinde bir ta
Jerle clblse1er1 göstcrmeğe başladı- ne var. 
lar. Ben işaretle elbise almak iste- Bu adamdan tiğrencliğtm malClmat 
medfğlml, fakat J<•ransu:ca bilen bir dan memnun olnrnk, dikiş meselesi
ktmso llo gorUşmck !stecllğimi söy- nl de açlım. Bunun Uzerlric adam 
ledım. O vakit mağazanın direk- ciddi bir sıma takındı ve: 
riSlnl ça~rdılar: - TeessUf ederim. Fakat biz ma• 

- Madıım dedim. Ben Paristcn ğazamıza yabancı l~çl almayız. De
gcllyonım. Ve Berllnde yerleşmek 

istiyorum. Elimden epeyce dikiş ge· 
lir. Arkamdakf elbiseleri de kendim 
diktim. Beni Şimdilik bir işçi olarak 
kabul ederseniz tıer!de iktidarıma 

göre yapaca{;'1m bir şt>yı tayın eder· 
1 siniz. ' 

- Sız dedi hangi millettensiniz? 
- Ben TUrklim, ıdedim. Harp be-

nim hayatımda bazı dcğişildiklcr 

yaptı. Şimdt çalışmaya mecburum. 
Bu söz üzerine beni yukarıdan a. 

şağiya bil' sUZdU. Söttra: 
-- Bana katsa slti derhal atelyt!

yc alırdım. Fakat bizim atelyo .şefi· 
mız iki gtln evvel Parlse gitti. Ora· 

tôhwnlann yer yer yetlşlp nıey,·e
Jtıtlfil nrml! e b ŞltıdJldarı uımıın 

da hu biıytlk buhranın 11:ıtlnmnsı 

bir.im itin bir tatlh!!IZ.llk olmuştur. 
'n.tıın mUdafna ı kayguları maarif, 
nafıa, ziraat, teknik ' lre zeml· 
nlndf'Jd lşlcrlntlıln blrço~unu blı· 

umre tlurdurdu. Bu bl:ı.im için bir 
kayıptır. 

- Pnzla bedbin oJmıyaJım. Her 
fl'J kırtln bir hayırlı t mfı 'nrclır. 

Dedllderlnlı cnleıı öğe kadnr 
do ru. Bu tı '" ma rtr, 11 t, ııa· 
fıa gibi ulh ,.e 11ilkfın zom.anı işle
-rlnln inklşafuıa dhcttc mü it bir 
tıava değildir. ı~ukat l>urta mukabil 
'aktılar bJıl, mU\akkot bir uınıan 
itin, en hii> lik lıııynt mektebine 
111"!\'l<t!tnılştır. Hütilfl millet lılr mu
U7ıanı m ncua Hl !ltoj i~in avajia 
kı1llmwı gibidir. A kerdcki çocuk
lnrunır. tıer gün \iİ<'utlnrını, ruhla
rını a ha fıu:ln ç llkleı,tırıyorl:ır: 
kAlunllU' cephe ark !ltnda her 7.:ı· 

m kinin iki mi li ~ah ı)orlar. A· 
•t.dOlu kadını da'° '~ kırda nıttyar 

di. 
Saatlerce devam eden yorgunluk 

bôşa gitmişti. Bu iki yerden de aldı· 
ğım hayır cevabı, beni biraz korlHJt· 
muştu. cDahıı iyi otele uöneybn>. 
Dedim. Blltlin adreslere bugün gi• 
der de hepsi de ayni cevabı verirse 
ümitsiz kalmaktan korkuyordum. 
Zaten meydanın Baati de dödU gös
teriyordu. 

Sabahleyin yediğim iki yumurta 
ne çay beni tutmamıştı. Çok aeık· 
mışlım. Hem de sıcaktan ve yorgun 
luktan bllt\in kan beynime çıkmış, 
ağtrmın içi kupkuru kesilmişti. 

(Devamı nr) 

,.e ı;ocııklnrlle bcraher, askere gl· 
den crkf'~lnln işini côriirken şehir 
kadını nıerk<'Llerıle teşkllıitlanıyor. 

nııdolu halkı sab:ıh ıık'jaın radyo 
karşı ıııdıı, günılen giıııe artan bir 
m rokla bllgnıırlni ~enişletl~·or, 

glindellk rnesetcJcr listumkki mem
leket 'e dlinya me clelcrliıl konu
ŞU.}:ör. 111\' 1ılr şe ntan a-:kım 
onun etrafında doluşan tehlike ka· 
dar ~oJ;-altamaz \'O fertler arasın· 
dokl kard('Şlik 'o birlik cluyguları
nı onun kadar Uun tlenıllreınc·1:. 

Hcııimlı hiç bir :ıanıaııda olına

ılığımı7 kııdar fcrogııt ,.e fedakar• 
Irk dıı;)'gularllo cloluıı ta.,ıyor, gün
ler geçtikte lrnlhlmlıl ktıçUk diiıı· 
~ ıı lııl'filurımla.ıı hlr ııarça ılalıa tc· 
ıııizllyoruz. 

nu tr.rhlyc. hih iik bir mlllet lc,:ln 
meclenlyct k ılar lazım lıir fikir '~ 
ruh terbiyesi, blı.e anat, lllm, eko· 
nomt, nıı.fıa vesnlrooo kil) bettlkle
rbnb.t zl)ad \le tclafl ettirecek 
hlr büyük kazanthr. 

REŞAT N\J.BJ 

~.~SEt-ttR 
Yardım Sevenler Cemiyetinde 
Prof. Halide Edib' in Başkanlığındaki Toplantıda Türk Kadınlarının 
içtimai Vazifelerine Dair Konferanslar Verilmesi Kararlaştırıldı 

Hastabakıcı 01mak, Dikiş Kısmında Çalışmak lstiyen Bayanlar İçin Kayıt 
Defterleri Açıldı, Kadınlarımızın Seve Seve Müracaat Edeceği Şüphesizdir 

~Gll iDE~ 
G ,, ~ 

G ;;;;;;;:, 

Hazırlık 
Nutukları 

.. . k' ,. meri' un gcçmıyor ı r- ~ 

kad;ı mühim bir şııb't 
yet lngiltere ve lngiltereye !d; 
dım lehinde, mihver aleybıJI ~· 
bir nutuk irad etmesin. D~d~ 
rasi usullerinin alıp yürü ttlı 
130 milyonluk bir memlcke~· 
istihdaf edilen gayeye v~ 
caya kadar, bu kabil nutu ısı' 
her tarafı hazırlamak ve o 
bir hale getirmek zaruridir. 

Lise 
---( l::ıtanbul Yardımııovenler cemi., yüzlerce bayan yazılmaktadır. ı 

1 t'h 1 . yeti Neş.riyat ~ol.u, f)rofesöt Ba· Kayıt muamelesine ıl:nı ayın yir~i 1 m 1 an annın ;ıan ~Iaı.de Ed.bın başk_a~.lığında ycdinr:i günüıı.e kadar devam edı. 
yaplıgı aon toplantıda1 1 urk ka· lecektır. 

N f' ı dınlarının görecekleri diğer içti- Cemıiyetin diki kısmı için ele 8 ıces ma'. v11z!f~lere dair konferanslar Halkevlerinde kayıt defterleri a· 

Almanya ile Ticari ı 
Mübadele 

Çok hoş bir fıkra vardır: 
j d .. h•' • t bil' spanya a cum urıye . ~ 

küm sürdüğü sıral rda. bır ~ 
me ve dalma müsabakası l d• 
edilmiş. Dalma müso.bakası:r.. 
t•rt, müsabıkların hakcın l bıt' 
fındn denize atılan. par~r' b~' 
lup çıkarmaları imış. Musll lıl' 
lardan bazıları muvaffak 0 ıı~ 
yor, bazıları da olamıyort11,0• 
Sıra on beş yaşlarında bir ço"'4 
ğa gelml§. Hakem parayı s ~., 
fırlatmış. Çocuğun dalın~~ı iiıı' 
parayı çıkarıp hakemin oıı ııo 
getirmesi bir olmuş. Haketı1 P" 
kadar sürate hayret ederek ıtıf 
rayı eline almış ve yapılan \iV 
nazlığı derhal çakarak çoc 

Bu aenekl lise imt hanlarının 
neticeleri mektep idareleri tara• 
fından Maarif mlidürlüğüne bil
dirilmiştir. Alınan maluınata gö· 
re, şehrimizde !bulunan on iki res. 
mi lisede 161 O t !ebe bitirme 
Jrntlhanlarına ıştltnk etmiştir. 
Bunlardan 1087 si e ehjyat şu• 
besi ve 5 2 3 ü de fon şubesi mü· 
dav.imleridir • .Bunlardan 817 ta· 
!ebe imtıhanlcmnı ınuvaHnldyetle 
bitlrttılş ve 79 3 talebe de lkımıen 
ikmale kalını, ve kııımcn de •ı .. 
nıflarını geçememişlerdir. 

Eğlence Yerlerinin Yeni 
Tarifesi 

Belediye lktısat müdürlüğü 
gazino ve içkili yerlerin yeni ta· 
rifclerinin anca'k ha.dran ayı ba· 
şında ta tbika bnşlnnmasına karar 
vermiştir. İptidai maddelerin pa. 
halılaşması ve masrafların art
ması ıgöıönünde tutularak tarife· 
lere umumiyet 'İtibarile vaııati 
yüzde on beş zam yapılmıştır. 
Gerek içki gerekse çay ve kahve, 
gazoz ve mesrubat fiyatlntı bu su. 
retle artmış oluyor. 

Ayrıca yalnız yaz mevsiminde 
açık bulunan gazinoların bütün 
senenin masrafını çıkarmalnrı na. 
zarı itibara alındızından hu g1bi 
gazinoların sınıfları yükseltilecek. 
tir. 

Anadoluya Gidenler 
Artıyor 

Kendi arzularile lstanbulu ter
ketmek için müracaat ettikleri 
halde, $Ocuklarının imtrhanları 
dolayısile hareketlerini tehir 
eden aileler, mekteplerde .imti· 
hanların bitmiş olması dolayısile 
Anadoluya cltmeje ba§lamıglar
dır. 

Dün Adnpnz.atına hareket 
eden kafile bu yüz.den çok kala
balık olmuştur. Kef.ilelerin gÜn· 
den ıgüne kolabalıklaşncağı tah
min olunmaktadır. 

Bugün de vapurla iz.mire ve 
trenle Adapnzarınn iki kafile ha· 
reket edecektir. 

vt"rılmesını de kararlaştırmı~tır. 1 t ıuıu a aııt d lerı'n d • çı mıs ır. ıvı r c e en a • 
Bu konferanslara pek yakında ' 
baş!anacaktır. rcıleri §İmdilik cemiyet merkc· 

Hııstabakıcı olmak isteyen ba-ı zinde saklanacak ve kayıtlı bu
>"anlarımız için Halkevlerinde a· lunan bayanlar ihtiyaç vukuurıda 
çılan ka}lt deftcrlerJnc hergUn iş ba,ına çağırılacıı.klardır. 

T rakyada Beyaz Peynir istihsalatı 
Beyaz peynir fiyatları, bir kaç ı dır. 

günden beri yükselmektedir. Bu• Dün T rakyadan külliyctH mik
na sebep olarak da, son günler- tarda peynir gelmiş ve 750 ile 
de T rakyadan ve Anadolunun 82 5 arasında, Anadolu peynirleri 
peynir ımıntakolarından gelen de 650 ıile 750 aruında satılmış. 
peynirlerin toptancılar tarafından tır. Anadolu peynirlerinden de 
aranması ve fnzla fiyatlarla a- ouıhane stoku için bir hayli olıcı 
lınması, gösterilmektedir. Bu işle vardır. Bu peynirler yemekten 
alakası olanlardan alınan. malCı- daha ziyade böre'kçiler tarafın
matn göre, mayıs ayındn'ki ıüt- dan sarfedilmektedir. 
)erle yapılan peynirler çok yağlı Trakyada peynir imnliıtına ha. 
ve çok iyi ol~uğu için toptancı· raretli bir şe'kilde devam edil
lar tarafından buzhanclera konu- mcktedir. Son yağan yağmurlar 
lup stok yapılmakta ve bu şekil· çlftçiUk bakımından oldu_ğu gibi 
de taleplerin çoğalması peynir fi. peynirciler için de çok faydalı 
yatları üzerinde tesir yapmakta· olmuştur. 

Et Fiyatlannın 5 Kurus Ucuzlaması Lazım 
Fiyat Mürakabe bürosu tara· 

fından yapılan tetkikler, peraken
de et fiyatlarının yeniden beş 
kuru§ daha ucu:clatılması imkan· 
\arının mevcut olduğu şeklinde 
neticelenmiştir. Komisyon, koyun 
ve kuzu eti fiyatlarını bugün tet
kik ve aon fiyatları teshil ede· 
cektir. Kuzu etine de herhalde 

alemi fiyat konulacaktır. MOra· 
kabe büroıunun edindiği malu
mata göre, Trakya §ehirlerinde 
lcuzu etinin klloıu to{?tafi olarak 
2S kurw~a 'Vet11mektcdir. Halbu
ki, §ehrimiz Mubahaaında top• 
tan 34 kuru:a, kasaplıırda da bu
lundukları semtlere göre 60, 65 
ve halta 60 kutU§a satılmaktadır. 

Mallarını Satmıyan Fabrikalar 

Bir Kumaşçı Bu Hususta Ne Diyor? 
Dünkü sayımızda, mal almak 1 gali satış mnhalli ittihaz ettikleri 

üzere Anadoludan gelen vatan· mağazalarda bol miktarda mal 
daşlarımıza İstanbuldaki kumaş satıyorlar. Bu mallara fabrikadan 
fabrikalarının mal vermedikle• çıkarken yüzde on iki ve pera· 
rinden bahisle iki Anadolu tÜc• kende satışlar iç.in de yüzde yir~ 
carının bir fabrika kapısından mi beş nisbetinde iki katlı bit 
dürü~t bir tarzda geri çevrildik- kar zammı yapıyorlar. Fazla o· 
}erini yazmışttk. !arak müracaatçıları topla mal 

Dün, bu hususta piyasada tet• mubayaası için <le zorluyorlar. 
klkat yapan bu munıırrirlmize, Bu vaziyet karşısında, taşradan 
toptan ve petakende kumaş a• gelen vatandaşlardan bir çoğu, 

.. b 1 'l boş dönmemek için topla kumaş 
tan tuccarlarrmızdan azı arı e I kt 'htl '" d a ma a ve ı yacı ırn arını a· 

Şehir Harici Otobüs görüşmü~tür. ~atırcıoğlu hanında 1 yırdıktan sonra bakiyycsini, hem 
kuma;ıçı lbrahım Hakkı: de noksan fiyatla bazı mutavas• 

Seferleri c- Yazdıklarını:ı: doğrudur. sıt dl<"re satmaktadırlar. Bunun 

-~ 

lstanbul Belediyesi §thir harici Taşrapan gelen tüccarlar şöyle 'ı içindir ki Anadoluda giyimlik 
otobüslerinin geceyarısına kadar dursun, Kula ve KarntnUrsel, kumaş fiyatları gUnden güne tırt• 

Almanya ile aramızdaki ticari 
mübadeleler son günlerde yine 
bir inkişaf safhası ar:.:etmektedir. 
Almanyaya satılan mallardan 4Jir 
kısmına mU'kabil !külliyetli mık
tarda tıbbi ceza sipari~i yapılmış. 
tır. Şehrimizde bulunan muhtelif 
Alman firmalarının müme~ille· 
d, milli mahsullerimizden bir ço. 
ğu Üzerinde tücc.arlarımıila le· 
maslar yapmaktadırlar. Bunlar 
alacakları mallar mukabilinde 
faydalı tekliflerde bulunmakta ve 
taahhütlerini çok kısa bir za· 
manda jfa etmeğe hazır bulun• 
duklarını da ilave etmektedirler. 
Bu firmalardan biri yağlı tohum· 
larlcı zeytinya~ı. diğeri .de muka• 
bilinde kimyevi madde ve tıbbi 
eczalar vermek üure külliyetli 
miktarda koyun derisi, yaprak 
tütün, nohut ve kuşyemi ara• 
maktadır. .............. ____ .......... 

Gaz Fiyatına da Had 
Tayin Edildi 

Fiyat Mürakabe komisyonu 
dünkü içtimaında perakende gaz.. 
yağı satışlarına. depo fiyatları 
üzerinden azami olarak yüzde on 
acki.z kar lhaddi tay.in etmiıttir. 
Bundan fazla kiirla satanlar ba· 
dema cezalandırılacaktır. ----u-------
· Şeir Ahmet Haşim için 

ihtifal 
Eyüb 1 lalkevi Dil, E.debiyat 

kolu, rahmetli ~air Ahmet J la§i· 
min ölümünün seki"inci yıldönü• 
mU mUr111sebetıle, t:'..yüptekl kah· 
ri başında bir ihtifal yapılmasını 
kararlaştırmıştır. Bu ihtifal hazi
ranın d~>rdü~cü çarşamba günU 
saat on beşte yapılacaktır. Halk· 
evi bunun için bir program ha· 
zırlamaktadır. 

---Q--

Haliç idaresinin Devri 
Haliç idaresinin Münakalat 

Vek&l tine devri haziran ayın· 
dan sonraya kalmıştır. Münaka· 
!At Y t:kileti bu devir muamelesi 
nin tekemmülü için bir kanu~ 
projesi hazırlamaktadır. Bu ka· 
nun ıprojesi pek. yakında Mecli· 
iİn tıısvibil}e arzedilecek ve ka· 
nun projesi Meclisten geçtikten 
sonra Haliç .idaresinin işletmesi 
Münakalat Vekaletine devir olu. 
nacaktır. 

İ ktısadi Haberler: 
işleyebilmelert jçin, Koordinas• Mandel ve şerikleri, Kaldiron ve maktadır ... > 
yon heyetine müracaat ederek 

0
• §erikleri ftfbrikaları biz lstanbul Muharririmizin temas ettiği Almanyııya satılan tiftilderin 

ıobüslerin maskclenmeden sefer kumaşçılımna bile mal verme· Çorapçılarda kumaşçı Bay Mus· son partisi de alıcılara tHIİm 
yapmalarını istemiştir. Koordi.. mekte~ırler. l IattA jçlerinde, mü. tlifa ı 'url Ve Çorapçı hıını karşı- edilmiş ve bu partinin ıbedeli o• 
nasyon heyeti otobüslerin maske. racaat edenlere, şimdiye kadar sın da kuma~çı Bay l lüsameltln lan 200 bin lira ihrııcatçıl r" 
lenmeden sefer yapmalarına mü- nerederi ve kimlerden mııl alıyor. de ayni tatzda 1.ıeyanat ve ş:ka• ötlenmiştir. 
saade etmediği takdir<le, maske• sanız onlara gidin. Biz ancak ken. yelle bulunmuşlardır. Tetkikleri· * Ş<"hir tramvayları ihtiyacı 
lenmiş bir halde seferlerin tehli• di müşterilerimize verecek kadar mize devamla kumaş saklıyan için Rotnanyadan seki:ı: yü2 ban• 
keli olacağı gözönünde tutuldu• mal çık-arahili> o ruz, diye kafa tu. fabrikalarla bu faorikaların kul- naj ve Amerika dan na tünel ka· 
ğundan bu seferlerin geccyarısı· tanlar bile var. Bu fabrikalardan landıkları mutavassıtlar hakkında yışı celbi lemin edilmiştir. l fer 
na kadar devamı düşüncesinden satış mağanları olanlar mağaza• edineceğimiz malumatı neşredc- ikisi de haziranın ilk haftasındıı 

§Öyle demiş: 1 • 
- Oğlum, benim dcniıe ~ 

tıiım para bir cümhuriyet 9ıİot 
sıydı. Sen bana üstUnde A ~ 
sun resmi olan bir krallık P' 
aetiriyorsun ! t 

Çocuk istifini bozmadan ' 
vahı yapılhrmış: t? 

- Rica ederim bay hıık r 
biz buraya spor mu yapf11' 
geldik, siyaset mi?!... f 

Amerikada da bu hazıt1' dl 
nutuklar, bir gün biri çıkıp~ 

- Biz buraya nutuk ve~ 
ğe mi geldik, yoksa lngııter 
yanında yer almağa mı? J ... I_ 

Deyinceye kadar devatıı 1;, cck n o gün her taraf ? > 
hale ge1mİ§ bulunacağı i~U' f' 
merika İngilterenin yanınd• 
1 c ktır. 

KÖR K.AD1 

t::==::::::::::=::::::::==::::::::::::::::~~ 
Kısa Haberler: 

Münakale Vekaleti, talebe f 
solarının gelecek ders se.nc:S• 
şına kadar mute'ber tutultı11 

ve talebelerin pasolarile tıtıl ~ 
larında da seyahat edebilt~ 
rini. alakadar dairelere bitd 
tir. * Belediye Makine şubesi lı' 
dUrlüğü, bugünden itibaren 1 
ber dükkanlarındaki pertı111111 
makinelerini esaslı bir ı;ıır ıl>' 
kontrola başlamı~tır. Bu ar' 1 

kad:n saçlarına sürülmekte 
sıhhi mahzurları görülmekte" 
saç ilaçları da muayene ,·c: l 
edilecektir. 
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vazgeç.ilecektir. larında,olmıyanlar da kendilerine ceğ.i.z. şehrmize getirilecektir. 

.:;~~~~~~~~::-:~~~~~~:::~~==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:~!!'"iii~~~~~~~~:':::ii~~;::;:::~ı ' 
kllsede ııtırlll>:h tı)akta dunınııyacak hale llu iizlcr polis nıfülilrllnüıı tiııyretl"ı;tl 
geldi. ~iz de omıln idiniz. onu ı;lirdünllı. __ ş 1 L G o ııldka&rnı uyandırmıştı Brlcrly bunu 11.1r 

_ E\ct •• ımsooe lc11ın. Ve ttallnl ı;ördüm __ y E L ,.e hemen şu özleri SÖ;)leıll: ö'"" 
fukCLt rahat,,ız olnın~a ı;filiı taktıl\tan S<Jnra - l'rıkat lrı!ian tıuıımıwıj;'ı \ C hiç g 1 1 

ba.-:ıanı dlyorsutiuz. öyle mi': -- mi' olduğu tılr kallııtu yardım etıntl' ~ 
Bu glılll rıP :ınman farkcttlnl1. ': en· inden fırlar mı T Duna nıutlöka bit 1 ~ 
Urlerly hlran terCflalit .-ttı 11onra: Yazan: Roy Wi.kera - 10 - Çeviren: Reu.an A. it. Y•lman \·atdır. Dunu ltalı etmem uı.:ıun jfcğl 
_ otomobllıle gilrcll'lm. Dedi. it Wllllöın 'l 
ı•otı" ınll<lllrll bir ~~y eezmı, glbl dikka'- buraya ~akırınııkla rahat.911; ettik. Kusura t•utı.s nıUtılirU 1UJıııeğe IJ ştıulı 'c: dl' tf 

le y ·ı.lhıe bakarak: ı.u varılr. 1J 1 ba.kmaymı.ı:. Fakııt ayni 111ıt içinde lkl - ~fulluk lı h etm llslıılı'l Ben 11rıet' 
- nanıı her fiuall ımrnıa:ma nıUı;ıaade et- Polis mlldllrii au5tu liuııra dikkatle r er- 111drdesını. Ve ııuacıı tıolıat lııtcrlP1· ·•ı'.p 

~h rarlı hiıdlı.eılıı rol ô~ nndıAınıı ı~·lıı slıılen ba. tıoll" ,_. 
tlrılr. "·" lıalılıı ııtr ,"Y sıırıu·a~mı. Bu gütu ly'Je ha.kat~: ly ıırtık yııplıNlk lınşka bir şey o 

_ Bütıin bu U'jnğın li) letllklcrl ıloğru .rı Jı.ahııt utmak lôtıın gehtl •• o garlıı te a• (1 U 1 
otuınnbllıı bimn d n görmemiş mlydinl7. ": (1 diıl dt!ğll ini? Jsu iki h ıllse)o ile şali1t ul• nln ı 'o ıı ıe lııı!Jlnılı. '""' 

- Briki ıtc gönniı'J olablllrim fa.kat ehem· mut Diye ı50rdu. Sonra. m&Stlnın Uzerln o ılunut. - Dlıtlln bit lılk ye lr WUllsın ..,ııtd' 
d"rlLD bir mu:ıtavva kutuyu Ralf'ıı tuattı 'o 1 1 k u ı ıı rnr.1

" ""' 

11\).,ct ,crın ......... istlm. .. 11 1 t " n-= .,, bunların hl'JHI n )O zer ııo !1 ıır '"'"' • •o•tluı ol s mlll!Urii lıika3 ı gurUUUJeyc twışıyor ııı p 
:_ .Artlk erkek 1110118 t 3·akaya !:lı:ek iak· D ' clu. J kat iki hôdl ede mU .. tetck bir nokta na flnlııtnm ı.dmı )n ... nu gene ıu~ t ıı 

1118
q mtınıı tıı hutmu~or. E er Boldm bu - Bu kutuyu lılç görnıcmlş tnlydlnlt. '! ., oldulunu Jıaklkotcn bllmlyorum. l ııJdl ,,.,.ı 
" " naif uklt k anmıı.k tı;ın kutuyu eline ıı.1· l:iulı1ıılJwıu oğıındBn kn<;ırııııştr. k fl1 _,, 

gUlll enefoo Uıktriı' olsaJdl hrr 1ınlt1e far· Drlcrly bunu hlç nl ınıızlıktan geltıicW.ö tll ile S.oıuıştum gürllştllın. DUn a ut ' 
ke<leraıntz. J>mııck ki otomobtlc binerken dı eviren ço triJI n: ö mllınküıı olnn11.,·11ca rını k~tırdi \'e! otomobile oynl onıln 3·1ıkl ştık. l'Jt ıtııtl ~ .- nu tipte ınukınva kutu her )'E'rdC g • ~ f • b l J ~ t lh C ' jl' takmış olncak. - ıc, et hakikaten arlı, tesanur. Bu lkl eıforflu. • ö ör en ıı m ~• crt· ttl'rfl 

- tııtıın:ıl-. tUlr.lıUlr. lıtıdl"eı1ln hence mll•tercl< bir noktMı var, llc y ğnııırıın athnıt genç ıuıı hır "ı' ttll 
_ "-'••t lın.klunır. \ar. Bu tipte kutu htr " k 1 ., t ttlt uııııü ~ 

- t~"<'r ...ıılll !'Ilı.in uııllnli1.do t3)Q'lll, ol• .un }fakat nc·alıa nedir? llUhU bir tllrlU kc!itltS- için onU tu ~O ull\C c n. n •· 1 
t> e' t r"ft• v raır. ırakat bu kututla o garip J"' ttlk ldtk ço.. '1\1" 

11 ,·(lı. onu c1tıı fafkedetdlnlz dcğll mi? D mlyorum dedl. Dit iki uf c • • onrn. ayrı • 11:11" 
J •·okulu aU1 ~ardı. Hu u~lyeti buntlıın ibaret· 'fil n ı ı il" ı•nıı"crcdrıı .ı;ı 
_ Jtcrhalcl" ctlcrıllm. " "' - nelkl do \·ardır fakat a.caiı• bir tesaıfüf ma gı · u •1 ıa 1 <... R ... • .... 11 rıt1'' .. 

ti. Jl~r h Jde bu kutuyu görınii';' olacaksı· ı k k ı ı n l .. t" ı:ı~ roııs mlldllrU birkaç anı.ve su!ltu sonra " cır. olnblllr. JJu ıcnç kıı. ıl:t.ln ahhabınıı 1111· k<'n ~ n gcrıı; ıı.ı ·o 1 ırı 111 

nlı. ""I" .• .... ıkl ucıak hunu ıtiı dı: orada. iken • 11 nı " 1 "l'·n ı;;ontıı oPO nınsa li1.UJ111lc duran bir kfığıdı eline Slldı, •• um..o• ., dır': durur gorı ıın. r .. nç < lL" " iti 
f6Atlrınl ... Kii cyo hRreketlnlı.den hirkaı: tla~ 1 k ,. 1 r. 'llrilclil mıı1rrlı1l ot10 

•c· ııkun1n,,." b.ı!i,h:ıılı. .,.. ·ı k ll!llı 1 hl•• tıınmıl''oruın ı en :.ıı n,..ınıı 1 o~ru · ' ,.,,ıı ı • ' ,...,... klka c"~""l ccrt')'&n eden hu lıadiseyi tıilnıcm - Jlll~ ır r.m 1 
v •' ' 1 1 g.. ııt1 

- Ho1ılcıı'ln tı~n~111ın ~ii~ lcıllklrrl: 1"11,c· • ... Polis ııılhlhrii uıı,lonnı !;atarak: tokl11 cıtcrkrn "erımtl 1ı r kurı;uı crııl 
,.e ttJtmczdcıı hirııı cn·cl lılr tııkı.t ,unır-U nctlen 1t tırlamıı.k l"ttıml~·or-.unuı? - ı~al<at ııotıs nır.ınııruna onu tanıdığını· yaralntlı. l>iiı,tliG-lhıli gi.irür gi.inue:ıı ~·o ~oc' 
J " Drl••l" hl" cc\ ap vermiyordu. l'ollı; ıııli· d h l"n frrJacllll · 
•·ir p:ı.'ket getirdi. nu ııaketl ıı..ter Bolden'e - 1 Y ı.ı Hı ııunlnln clo l\li8b Sınlth ultluğunu ıöy• tutama ım emen cu ~ tılUfı· f' 
'U d"rU bu baJıJS Uıcrtnde fazla. durmadı. ""'· .. k t r lise bu uıllll .ti '\'crınenıl t>ii)lMI. ~n ıle ııııketl !arak od"° " tenıı-ınıı'! yaruıına oş unı. o ııııı ,.. 

t "r"k 40 tıannıo rar n"lı ölüfiıll hakkın· ,.., .. d 11 1r,..n""'•IM' tratııdığ ) 
.._.

8 
gtrnını. Odnııtı. • llster Brlcrl)"de vardı. ., " • _ Akhma hu ısım geldi bunu söyledim anin.dun~ ım t •• ~" w.:o ıu at 

., 1 1 ·'ıı. b .... ~. tıli't. el ha Uyledlkten 1;onra: 1 .~ 1 ( ,. ·rk*Sl 'V 
F.fendl.m tıııketl n~tı bir nıttl<a\"\ a kutu ~ n· u "" fültat htılilkJ ltanlnl bilıni)·orwn. cu m. .n. 
d blr lil urdJ. GWün de garip bir kOku· - 'I~ kkUr ederim Mi ter Bricrly sUl 
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~arp Vaziyeti 

lua;A&Uo 
<Enıeklı Kurmay Subay) 

----------~~~~~~~~..:! 

Önce, böyle bir ba«lıkla beni er· b. :r 1 ır yazı yazmağa mecbur 
~· ~bebi söyliyeyim: 

tıı. 1kka.t ettiniz mi? Atlantikte 
e.., tıaltı harbi olanca tiddetile 
~ ederken Akdeniz hav-
~~-: bazı mevzii tabiye ha
~c rağmen • bir durgun
iikunı aürmektedir. Bitaraf 
· olan bizler, bu durıun

Yeni harekat için hazırlan· 
~ ~ıi teli.kki ediyoruz. 

t hu hamlanma devresin
~ .\bn..nyanın harici aiyueti 
ta~- aplıiiJe Sovyet Ruıya, 
·-.a ve l.panya üzerinde top· 

Aıkeri hidisele.rin alaca
llıtekiller~ Almanyamn Sovyet 
t-, Ft'ansa ve )spanyadan 
ı_. cafı siyan ve iktııadi ne· 

.\ e hailıdır. 
la& ln.anyanın pyesi, Sovyel 
hııan bitmez tükenmez kay

an kuvvet almakt\r. 
1kanın İnıriltereye yardı· 
kattıhk Almanya da taka-

n '-tttırınak için Sovyet Rus· 
elde elmcğe çalı§ıyor. Git

rıı tiddetlenen İngiliz hava 
bardımanları Alman fabri
tıtta zarar vermektedir. Av· 
~a İptidai maddeler giin 

ke~ Çe azalmakta, en ~l mem 
!erde bile açlık ba11öster
t d. i ~ ır. Romanyada haftada 

' rn mısır }apasilc geçim UIU• 

F' llnun en yeni bir delilidir. 
ı.;•nsa ve İspanyaya eelince, 
h \\nya lberya yanmadaıına 
dlrn~kta fayda eörüyor. Zira 
tnııe haklın olmanın ve Af
)'~ g~enin bir yolu da bu 
•
1 
lızcrindedir. Almanya Fran 

\' ispanyayı kazanmak için 

1.tcbditleri yanında bazı ca· 
.ı kazançlar ıösteriyor. 
~ düten yılana aanlır der-
-~ ~lntanlar Fransa ve İspan• 

azanabilecekler mi, kaza· 
l)'acaklar rm, kazanamazlar-
~"urdukları tehditleri ordu· 
ı~ ıerçekle§tirmeğe çalıta· 
~r nu? 

.\ulntik bölgesini hiç hesaba 
'ttt Yorum. Zira buradaki va· 

. te.rnamile Almanyanın a· 
11~. dönmüJtür. Amerika al· 

• ~dü. Amerika, Almanya• 
~ 0hın eğdiği takdirde Fran· 
tt!_~c İspanyaya hiç bir ıey 
j'llYccektir. 
'Ponya, Almanyanın umdu

t 'f ~i yardunı yapacak hal· 
~ etildir. O son bir ümitle 

Ot'dularına kartı tekrar ta• 
h' ~a~ladı. Çin harbini ça

eı ~ ıtırnıck istiyor. Fakat Sov
~ \18!• Çine yardımdan vaz-
İtı tdı. Üstelik Amerika da 
ttrtı ~larına mal\ıeme ıön
\' 'ic batladı. 
.\~lİYctj hul&aa edClim: 

i~ .llıanya harbe devam ebnek 

ıt. ~~al ihtiyaçlan karıısında
dd u ihtiyaçların batında bam 
kt 1

\ Yiyecek ve petrol gel-
. edil', Almanya çok geniıle
, .\lrnıın orduları çok dağıl
,,ır. Sovyet kaynaklannı ve 

iıı ~la yollarını ele geçirmek 
. manya Sovyet Birliğile 

İtıd~ töıe alamaz. Alamadığı 
t ır, ki ikmal vaziyeti günden 

~İıt • fcnalatacaktır. O halde 
ttıcı llıescle i~al ve muvasa· 

• b~lesidir. lkinciıine aclin
lu da Akdeniz hakimiyeti 
tıidit. halya ve Almanya 
d kıştanberi hep bu pye 

L-1 harbetmcdiler mi? fa· 
1~iltere hali. Akdeniz hav· 

~, Sii •dır. Cebelitank, Maka 
~ \'eyf kanalı ln~ilterenin 
~İr. Ne ltalya ve ne de 
"ita )a Afrika ile emin ve 
' ~bir deniz muvaaalası le· 
~lef ~rnediler. Mihverin Lib· 
'dı, brı müsait mevsime raıla· 
~ Undan aonra yaz mevıi
~ tarki Akdenizin ıark ve 
>tJal'ırı lcıyılarını saran kum der· 
~ . da büyük harekata eiriı
~ "-'kansızdır. Zaten deniz 
~ ..:_ı.11 sağlam ve emin ol· 
çil~ dan büyük ordulan kum 

d~ nakletmek ve bule• 
t e tayrikabildir. 

· ·~~ .~lınanya Akdeniz ha· 
~ ~1 ıçın baıladıiı büyük ve 

erruath aef eri yarıda mı 
hiit~.•k? Böyle bir ıey yapar· 

,:rı .ernekler ve kazançlar 
ba lınİf demektir. Almanya• 

. ıftıd'l.t hareketlerde bulunması 
iltu1u ır. Bu hareketler benim 

1 tne töre ıunlardır: 
~İl)'; Sovyetler Birliğine baza 
~def •adlerde bulunarak ham 
~~lllt-c, . l'.iYecek ,.e petrol ihti. 
"°d~ •Çın Sovyetler Birliğinin 
~ ....... nı arttırmak; 

~}t.p l Mısır ve Süveyı kanalı· 
L'.'I' ~cak harekata hazır ol
"'1rıı el e Girit ve Malta adıa-

3 ....... e teçi.nnek; 
' ' .Cebelitank ve Septe bo

lluaek. 

y A TAI .. 

A.dlige Koridorlarında : 

Çocuk l(imin? Bay Tahsin Merze 
Yalnız Portakal Değj1, Çok Çocuk Yetiştirmek 
Bakımındanda Ornek Tutulmıya Layık Bir Babadır 

Dedikodunun 
Suçlular da 

Aslı Çıkmadı, 
Beraat Ettiler 

Mersin ve civarı portakalcılarının 
piri saydan eski :kadı B::ıy Tahsin 
Merze ile görüşüp konuşmak :iste
dim. Muhterem bir avukat arkada-
şın dclfllctıni rica ettim. Bir sabah 
fkısi birlikte !bulunduğum yere kadar 
zahmet ettiler. Yetmiş iki yaşında 

olduğunu öğrendiğim Bay Tahsin on 
sekizlik bir delikanlı çevlkllğilc oda· 

Yazan : Cemal Bardakcı 
Eak.l Konya Valliıl 

ya girdi. Ak sac ve sakalla çerçeve· 'li • 

lenm~ nurani bir sima. Bu sima.da, ..., 
uzun bir ömür boyunca, dini, milli, 
a.hlAkl kayıtlardan, akide ve anane· 
!erden kıl kadar ayrılmamış olma
dan doğan ve insanı imrendiren de
rin tılr kalp ve vicdan huzur ve sU
kOnunun ifadesi okunuyor. Sa~lam 
bünyesi, mükemmel sıhhati de tabl
a.tıe koyun koyuna yaşamanın eseri 
olacak. 

Sigara. !çmiyor. lsplrlolu hiç bir 
içki kadehi de dudaklarına yaklaş-

mamış. 

Konuşmağa başladık: 

- Bay Tahsin, poTtakal ve limon 
bahçenizi ve bu bahçenin doğıırdui;u 
diğer yüzlerce bahçeyi gezdim, .gör
düm. Yurt için çok hayırlı olan bu 
başanlarınız karşısında duyduğum 

t:akdlrlerl, ha~Tanlıldarı size bildir· 
mek !stedim. Pek çok yurttaşların 

sizi <Srnek, edinecekleri şüphesizdir. 

Ve bu benim en bUyUk dileğimdir. 

Bu yurttaşlar sizi şahsen de tam· 
mak fstıyeceklerdir. Bunun için bir 
de fotoğrafınızı Tlca ediyorum. 

Mersinde eski Kadı Tahsin 
Merze 

Mersinde de ayni hal tekerrUr et
ti. Taşlı tarlada çalıştı~ımızr, ter 
döktüğümüzü görenler blzlmlo eğle· 
nlyorlar, emeklerimize acıyorlardı. 

Fakat bir zaman geldi ki bunlar da 

'bUtUn boş ve mUsait yerler portakal 
ve Umon ağaçlarilc -bezenmiş oldu. 

Bu merak, Adananın Kozan, Kars 
kaz::ılarını da sardı HnttA Aydının 

Bozdoğan imzasından Ali Amasya a. 
dında bir zat bu sene buraya bır a
dam göndermiş. Bizden dört yUz a· 
det Yafa portakalı fidanı aldı götür
dıi. 

Adliyede meraklı muhakeme· ı barıştırmoktan, çünkü ısuçlu &c· 
leri anlamak .için, .insan pek o n!n karınla zina ~tığiıtj söylemi~) 
kadar zahmet çekmez. Eğer mer- dedi. 
divenlcri çıkınca mah'keme salon. Arkada~ım yolda giderken 
)arının kapılarına bakacak olur· suçlulardan genç kıza Ja&ladı. 
sanız. derhal hangıaınde enlere· Arkada~ım: 
san bir davanın rüyet edHmekte - Kız ne diye böyle laflar çı-
olduğunu anlarsın.!_2:. karıyorsunuz dıy;ince, o <la: 

- Burada başka l~lerle meşgul McseHi ikinci asliye cezanın - Söylcd1 ısc mahpuata olan 
olmadınız mı? önü, ihtikarda herıclem yeni yenı ııöyledi. Ben ne ya_paytrrı, dedi. 

- Bir aralık yumurtacılık. 5ütcü· 1 usuller jcat eden muhtekirler ve Bıldiğim bu kadar. Hakıkat 
lUk d<" yaptım. Yumurtaların Uzeri- onlardan ibret almak için gelmiş meydana çıksın, namusum temiz. 
ne sllnlerıni hattA öğrencbilirııcm sa. her ıtürlü tüccar ve esnafla dolu- lensin. 
atıerlni yazardım' Sütlere fiU kat· dur. Şahit olarak kahvecinin arka· 
mazdım. BunJarı hcrl{eS bilirdi bu Son ldinlerde mahalle dedi· da ı çağırıldı. Adam böyle bir 
yUzdcn çok mUşterlm vardı. koduları da sık sık mahkemeye hadiseden haberi olmadığını söy. 

Efc>ndım burada pn~a kauuı~cıtk intikal ctmeğe başladığından bu ledi. Davacının kocası ile muva· 
iş çok! Bele sığır yetıştirmek ınsa- gibi davalar da oldukça kalaba· cehe ~dildiler. Her ikısi de ıfadc. 
:nı az zamanda ~en.sin eder. Bizim Irk oluyor. Onun .için ikinci asli· )erinde ısrar etti. 
çığıt kırığı <ledlğımız pamuk çckır· ı ye cezadan baş'ka nerede kalaba~ Bir ara geldi ki kahvecinin ar· 
dC"ğl kabu~u sığıra çok yarıyor. Bu· I k .. .. · · · · · Ç" k" k d . . ı gorur8enız ıçerı gırı.n. un u ·a a§ı: 

:nunla bcsıı:nen ınclder dört beş ay- ' muhakkak enteresan bir daYa - Efendim bu kadın bunun 
da f'ıstıl• gıbl oluyor. Gıdası olan sa· d' I k . . ib' l'k ·ı 'd' imdiye 
mamn tonu burada ylrml lira oldu· ın eyece s~nız. . . on j ır :ıene 1 11•1 esı ır. § 
"'" h ld ,,.1t k ..... t kız Salona Glrmek ıç.ın çoluk, ço· kadar yapmadı ıse bundan son-
0u a e ç,b ırıb.nın onu sc k .1 l k _ı d ' 
ı B 1 i Ü

sn cu ve bı hassa genç ve yaı ı a· ra mı yapacak, ıue ı. 
ıra~ır. en m yaşım ve ştm m • d I d - .. kk'l .ı_• k 1 b M h k ''- b l t 

it 1 d ıı. 1 1 f •• lkt d s ınr ın ar an muteşe ı ·oır ·a a a. u a_emc nınayet u mufl u. 
o ma ıttr ç n a ... a m ar a ıtt• l w k . . ~ S 1 d. · ·ı d 

b il . . S d a cak on b"'' ıgı yarma · ıcap etti . .::Sırtına man. uç u ıye gelin en a am ve genç 
es ;)'emıyorum. ene e n ~ k w w I k d I b' l d w .. 

ylrml !<adar inek ve dana satarım. tosu!1u• ·ucagına çocugunu a an a ınııı suç arı sa: ·~ o m~ ıgı ı;o-
Avukat arkadaşımız na.ve elti: Ad~ıyeye ko§m~~tu. rülerek beraet ctnuşlerdı. 
_ l{osnplnr, hocadan aldıkları i· . ..,uçlu mevk.iınde, . t4rka.sınd_a Mahkeme salonundan çıktık. 

nek ve danaları, kesmeden <>vvel çar J~ndarma ıbek~~)_'~n bır adam go, tan son.ra, davanın deva".11 dah~ 
şılarda. dolaştırırlar. Kesecekleri gü· runce, fazla duşunJlleden.: .. çok alaka .celbedecek bır şekıl 
nU i!A.n ederler Herkes bu sığirln· - Muhakkak aşk yuzunden aldı. Evvela .karı koca çatışt1lnr: 
rın etinden bir.er parça alabilmek bir yaralamadır, dedim. - Bana bak, giyordl!. Ben sa. 
için çok evvelden deftere kaydolunur Fakat iş öyle çıkmadı. Dayacı na ıgösteririm. Mahalle dediko
lar. ÇUnkU sığırların lyl beslendiğine yerinde oturan ıkadın, davasını dusu yüzünden beni rezil ettin. 
ve çolt yağlı olduğuna ]{anldirlcr. anlatırken hakikati öğrcndık. Hele eve gidelim de görürsün. 

Bay Tahsin yalnız portakal drğll - Bay hakim, diyordu. Bu a· Karııı: 
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1 SiY ASI iCMAL 1 
Son Anlaşma 

Etrafında 
Sa-ip o ünkü telgraflar, Alınan. 

;ya He Franıa arasında 

bir anla§maya varıldığını, Fr~n. 
sa hükumet reisi Maretal Pe- ı 
ten'in de bir kabine toplanhsın
da Amiral Darlan'ın verdıği 
izahatı dinledıktcn sonra bu 
anlatmaya tasvip ettigini bıidir· 
mekte idi. 

Anlaşma şartları hakkında 
henüz sarıh hiç bir mal\ımat 
yoktur. Fransanın bu anlapna 
mukabilinde kopardığı menfa. 
atler hu3usunda da, l§gal maı· 
raflarının azalhlmıı olma11ndan 
bafka, fimdilik hiç bir ıey zik
redilmemektedir. 

Şu halde bu anlatmanın bir 
taraftan mihvere, bir tai"aftan 
Fransaya neler temin ettigini 
anlamak için ya hadiselerin 
müstakbel inlripflannı yahut 
da alakadar membalardan her. 
halde bir kaç gün içinde aıza· 
cak haberleri beklemek lazım· 
dır. 

Biz §İmdilik havadisin ancak 
müsbet noktası, yani Franaaya { 
tahmil cdilmiı ifgal masraftan· ı 
nın azaltılması keyfiyeti üslun
de durabiliriz. 

- Efendim Arapların 'bir darbı· 
meseli vardır: Duyulmak görUnmek· 
ten hayırlıdır. Derler. işte ben böyle 
Aciz bir ihtiyarım. Sonra benim ya.p· 
tığım iş, azim \'e :lrııde sahibi, az 
çok doğru görllş!U her yurttaşın ba
şarabileceği bir şeydir. Mesele. gör· 
mekte. istemekte ve çalışmaktadır. 
En hakir! bulunduğum Türklerin 
çok yüksek mezi'yet ve 'kabillyctıerl 
vardır. Onlar neyi istediler de elde 
edemediler ki. Yeter ki iyi bir kla· 
vuza düşsünler. 

çok çocuk yetiştirmek bakımından dam benim namusuma dil uzat- l - Pek o .kadar hızlı gitme, 
da örnek tutulmağa l!yık bir baba- mış. Benim karnımdaki çocuğa yavaş gel. Geçti o devir artık. Ne 

bahçemizden çıkmaz oldular. Fidan dır. Altı oğlu Uç 'kızı yirmi bir to- sahip .çıkmış. E.f endim (mahke· olmuş baka hm. Gördün mu} 
almak :için ricalar başladı. Bizim runu vardır. Oğullarının biri mühen· meye git, namusunu temizle, on· Söylememiş. Herkes senin gibi 
medrese ar&kadaşlarının alaylarına dlstir. "OçU ticaretle uğraşıyor. İkisi dan sonra evime gelirsin) diyip kahYc dedikodusuna kulak as· 
kızmadığnn glbl 'bunların eğlenme· kendi yanında bahçede çalışıyor. beni kapı dışarı attı. Ben de bun- maı. Ne yaparsın sankı} Ateş ol. 
lerlndcn de münfcll olmamıştım. Bu Hoca, kurduğu düzenin kendi ölU· dan davacıyım. san cürmün kadar yer yakarsın. ı 
sebeple bütün arzularını YNine ge· mUnden sonra da bozulmadan deva· Haydi .. Buyurun bakalım. J~in Karı koca böylece konuşarak· 
tinnckten çekinmedim. Ve işte bll·ı mını temln et.meyi dl\'Unmllı} ve bu tuhaf tarafı suçlu yerinde ağzın- tan Adliyenin tera korıdonmdan 
diğlniz, öğrendiğiniz gibi, sekiz on maksatla servetini şimdiden çocuk- daki sakızı bir düziye çiğneye,, a,ağı inerlerken mahalleli. mah· 
sene zarfında. .Meı-sın kazası lçlndcl\i ları arasında. taksim etmiştir. ı:;enç bir kadın da vudı. keme salonunun önünde toplan· 

Eğer, sade bu zikredildiğine ı 
göre, Franaaya temin edilen' 
menfaat yalnız iııral masrafla
rının bir miktar azaltılmış ol· ' 
masından ibaretse, bu, mihver 
tarafından yapılmıı bir feda
karlık olmıyacağı gibi Fransa 
için de hemen hemen. bir ka
zanç aayılamaz. Çünkü iııal 
masraflannın, Franaadan flm• 
diye kadar alınmakta olan meb. 
lağ derecesine vamıadıiı dün
ya alakadar mahfillerinde tea
bit edildiği gibi, mihverin bu 
zahiri fedakarhgı başka ,+il
lerde yine Fransadan telafi et
mesi de mümkündür. 

Buna mukabil Franıanın bu
günlük müsbet ve malum olan 
zaran, Amerika tarafından ken. 
disinc ;yapılan ve geniıletilmeıi 
tasavvur edilen iaıe yardımın· 
d,m büsbütün mahrum kalrnaıı. 
dır. 

- Gençliğinizde do çiftçilik, bah· 
ço yetiştirmek merakınız vıır mıydı? 

Profesör Ziya Gün 
Şahit olarak davacının kocD5i m1şlar. muhakeme hakkında mÜ· 

çağırıldı. ıaliı.a yürütüyorlardı. 
- Bak oğlum. vaıiyeti bili· Ya~lıca bir kadın: 

yorsun, anlat bakal:m. ne bili· - Böyle fCyler mahkemeye 
yoraun? dü~er mD Komşu arasında hallo. 

- Ben suçlu tile dargınd•ın, lunur, •diyordu. Eğer suçlu adam Baba Evini Bile Soyan Bir 

- Beni (804) de tstanbula oku· 
maya gönderdilerdl. (Rakım Efendi) 
medresesine yerleşmiştim. Bu med· 
resenin genişçe bir avlu etrafına dl· 
zllmiş on odası ve bu odalarda da 
kırk elli csofta vardr. Medresenin av
lusu bir :mezbele halindeydi. So!t"lar, 
r>işlrip yedikleri sebzelerin lfe yara
mıyan kısımlarını hep buraya at· 
mı~lardı. TaaffUnden husule gelen 
fena. 'kokular insanın burnunun dl· 
reğini kıracak derecede idi. Bir kUCc 
tedarik eltim. Müzahrefatı sırtımla. 
taşıdım attım. Avluyu temizledim 
toprağı çapaladım. suladım. Sonrn 
gittim. Çarşamba pazarından otuz 
kuruşluk çiçek fidanı Ye tolıumu al· 
dmı. MalQmya, o tarihte otuz kuru~. 
faklr bir softa için bliyUcek bir ser• 
vettl. Ben bu fedakArlığı yaptım. 

Fidanları, tohumları diktim. Bu sıra 
da bizim softalar bana gülüyorlar, 
budala boşuna yoruluyor diyorlar, 
benim.le eğleniyorlardı. Bu kadarla 
kalsalar yine iyi. Gelip geçtikçe, dU
zelttlğfm toprakları. diktiğim fidan
lan çiğniyorlardı. Ben bunların hiç 
birisine aldırmadım, kızmadım, ses
sizce işime devam ettim. Bozulan 
yerleri yeniden onardım. Ektim. Fi
danlar bfiyüytlp to çlçelder açılmağa, 
güzel gcirlinllşlerile gözler[ ok.şama
ğn. nefis kokularile medreseyi dol· 
dum1ağa b\lşlaymea !şin rengi de· 
ğiştl. Eski alayların yerine takdır

lcr kaim oldu. Artık bizim softalar 
her gUn sabah, akşam bahçenin et
rafına sebll bardakları gibi diziliyor
lar, kahvelerini zevkle içıyorlardı. Ve 
yanıma sokularak:Yahu biz de çalı· 
şalım. çapalanacak yer varsa çapa· 
lıyalım, su taşıyalım, diyorlardı. 

tir gün bir arkada§ım bana gel· bu kadının karnındaki çocuk be- ,. 

000 L
• v s . . di. (ıeni hapisaneye götür• b:ı· nimdir dedi ise ıhemen onun ol· Hırsız Mahkum Oldu 1 000 ıraya aran erveftnt 1 rı~tıracağım) dedi. Suçlu dıcer madı ya. Allah allah mahallede B d b' .. dd IS 

• • bir meseleden hala mahpl!stur. I kepaze olmaları yetmiyormu§ gi- ık 'dun Ba? ır mu et evve . ır-

0 • 'f v • f Etf" l.-a11ka bir gün arkadaşım yeni· bi bir de ele güne rezil oldular. ec.ı e ıga otehnden -:e san o· n ıversı eye a sıye ı I c!en bana seldi. (Var.geçtim, sizi 1 Hodi o .. dargınmış söylemiş. I ~ellerdlen kcabk;t. badtdtanıyc ve sa· 
- Berikine ne oluyor?! .. Mahı'ke· ıre ça ara· ır mu et me~~ana 

Bu Servetin Geliriyle 
Mükafatı ,, da Tesis 

Bir " Ziya 
Edilecek 

makta olduğum servetin .içinde me. Mahkeme .. Her şey mahke- çı~may~n hmnz .. Mustafa Kahya 
aenin de hissen vardır. • meye gelir mi? Bizde ne ~aflar oglu bır ~aç &Un ~\vel .yakala-

Doktor profesör Ziya Gün Ü· olur da ancak söyleyenle duyan nara~ A~lıyey~ tesüın edılmı~ ve 
niveraiteyc vasiyet cttigw i serveti· b 'l. tevkıf edılmı~ı. 1 ır. o·· s ı h ._ · · ıh 
nin gellr~nin bjlhassa §~ yollarda Ah zamane çocukları, birinden un huk tana. mdd ~ı:mcı f su 

Tıp '\'C Üniversite .muh.itindc 
yükselmiş ve ;memlekete ~ır. ço.k 
doktor ve j)im adamı yctı~tırmış 
olan profesör doktor Ziya Gün, 
bütün servet sahiplerine örnek o
lacak bir harekette bulunmuştur. 
Ziya Cün bütün hayatı rni.ıdıde
tince memleket itmine yardım ~t.. 
tiği gibi ölümünden sonra da ha
yatı imtidadınca kazandığı serve
ti bu uğura hasretmeği dü ündu· 
ğünden bir milyon liraya yakın 
olarak tahmin edilen servetini ls. 
tanbul Üniversitesine vasiy~t et
miı:ıtir. 

Öün Jstanbul Vali ve Belediye 
Reisi ·doktor Lutfi Kırdar es'ki 
hocasını Cerrahpaşa hastanesin
de ziyaret ederek bu hususta gÖ· 
'?Ü§llli.İf ve bir aralık es.ki hatıra· 
!ardan bahseıderken profesör Zi· 

Profesör Ziya Gün 

sarfını istemektedir. b · d b · k t ı ceza ma eemsın c •nusta anın 
Ç k 

· ır §t'Y uyunca ıre on a 1~ ~ muhakemesi nih:ıydc ermiııtir. 
1 - .a\ış an talt'!beye nakden bn .. kasına anlatıyorlar. Neyse ıkı 1 .. .. ' 

verilmek üzere (Ziya mükafatı) bunu atlattılar. Bereket bilenler ~un~~ ··dur~"}t-t su:~un~n ~~-
namında bir mükafat ihdası. söylemedi de bunlar kurtuldular. , ası usey.1~ ~ .yaog u a şa ıt 

2 - Milletlerarası bir derece· Bu sırada. genç kızlardan bıri olaralk k ce~ı.rılmıştı~. 1· Şeha~etten 
ye verabilecek kabiliyet ve isti- koşarak geldi. evdvbe ·ı en .ısı~e ı:ıa ıt ı .. tend ımHtı~.a 
datta olan talebelerin tahsillerini - Hanım teyze aman ~buk I e e. 1 eccgı so> .erıın •• ~e e, u
ilcrletmeleri ve ikmali için ecnebı git, kocası kadına bir ~ey etme- scyın: 
memleketlere gönderilmeleri. ıin, nekadar olsa komşudur, de- - O artık ben.İm oğlum de· 

3 - Herhangi lbir sebeple tah. di. ğildir. onu reddettim. La ten be· 
, sinni .ikmal edemiyccek vaziyete Yaıılı kadın baıörtüsünü düzel. nim c\ imi de so} du, yatak yor· 
düomü~ çalı~kan talebelere tah- tio, eteklerini topladıktan sonra gan çaldı. dı.> erek ;}ehadette bu· 
&ilerini .ikmal edinceye kadar yar (siz merak etmeyin, ben şimdi lunmuştur. 
dtm edilmesi. giderim) dedi, öbür elini beline Mahkeme Mustafanın suçunu 

Profesörün bu yüksek idealini koyup geniş kalçalarını zorla oy· sabit gördiığunden duru~ma ni· 
yerine getirmek üzere ileride va- nata oynata me~ivenlerden iner. hayetinde şuçluyu 4 ay yirmi 
siyetj tesbit ve mükafatları idare ken koridorda toplanmı§ ~ızlı kı. gün hapse mahıkum ctmıştir. 
edecek heyet Rektör ve Tıp Fa· Koridorda .toplanmııt kızlı kı· Mahkeme suçlu olarak getirilen 
kültesi Dekanile beş azadan mil· zanlı. kadınlı erkck1i bütün ma- MustaEanın arkada~ı Alınin bera. 
rekkep olacaktır. halle halkı jandarmanın önünde etine karar vermiştir. 

ya Gün. Lutfi Kırdara şöyle de· senin hocan olduğumu söyliyerek 
migtir: müşterilerini ikandırırdım. Onun 

- İzmirde çalışırken ben.im. için bugün Üniversiteye bırak· 

Sayın doktora memleket ilmi· giden suçluya: -o-
ne Yl!.Dtığı bu büyük yardımdan - Çoğunu atlattın hadi baka. Sahte Nüfus Tezkeresi 
dolayı Türk irfan alemi namına lım a~ı kaldı, diyordu. 

Tanzim Eden Memur 

- Kezban! 
Rüya mı görüyordu? K~bus iı;lndo miy

di? Dehşetle gözleı'ini açtı vo d1Zlerl kuvveı
Unl kaybederek tekrar sıranın Uzerlne düş· 
tu. 

- Kezban, ni!:ln korktun? 
Hayır, ibu rUya olamazdı. Yanmda Ferit 

vardı. Ay ı~ğında. parlıyan göz lbebeklerile 
kendisine 'bakıyordu. 

- Ne lstlyoraunuz Ferit Bey? Buraya 
neden geldfniz? 

Biraz evvel.J>nu hurotlo dllşUndüğU halde 
sesine bu soğuk ahengi koymağa ve ellerini 
onun mcak avuçları vıuıından kurtarmnt-a 
nasıl muvaffak olmuştu? Bunu kendisi de 
bilmiyordu. Genç adamın kollan ~·anına dUş 
tü, bakışlarındaki a.tcş, Ustünc hafifçe klll 
dökUlmU~ gibi, aoldu. 

- Salondan ıa.yrılmıştınız. Uzun zaman 
bekledim, dönmediniz. Sizi aramağa çıktım. 

'Mahcup blr mektepll ta\Tile önUno ba· 
kıyordu. Kezbana 4'.Scn> diye hitap ctmeğe 
tcltrar cesaret ed<"memiştl. 

- Beni arama.ğa mı çıktın1z? Garip şey! 
Evimde dilediğim yere gitmekt«ı serbest de
ğil nııyim? Yoksa ben.den bir şey mi lstl· 
yccektıniz? 

Sesi sinirli ve hırçındı. Meydan okuyan bir 
!hali vardı. Birkaç gUn evvel olsa belki Fe· 
rld de ona aksi bir cevap verir, aralarında 
her zamanki çetin ve dokunaklı sözler teati 
cd11irdl. Fakat bu akfam onun çolc içli \'e 
mUtevazt bir hali vardı. Kezbandan gelecek 
bütün hakaretlere eeMlzce t.ah&mmlll ede· 
CCk kadar .sa.kin ve 'IJJ:Y/i. görilnüyordu, 

teşekkürlerimizi sunarız. Mitat PERiN 
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Y ~zan: Muazzez Tahsin Bl:RKAND 
- Öfkelenmeyiniz Kezban Hnnını, slzd<"n 

bir şey :istemiyorum. EvlnlZdo serbestsiniz 
vo bittabi dılediğiniz yere gidersiniz. Yalnız 
salondan ayrılalı bir saati geçtiği halde hA· 
111. avdet ct.mediğinfzl görUnee merak ettim. 

Genç kız her saniye artan blr asabiyet
le sordu: 

- Yani ortalıktan ka.yboluşuın herkesin 
nazarı dikkatin! mi celbettı? 

- Zannetmem. İçerisi öyle bir ana. baba 
günU ki kimsenin kimseden haberi yok. Ya.ş 
lılar çekildiler. ortada yalnız çılgınca gfilcn, 
eğlenen yarı sarhoş gençler kaldı. Onların 
da kendilerini görecek halleri ~·ok. 

- O halde? 
- Sizi merak ettıın ve aramağa çıktım. 
- Belki odama çekilrnf~tim. Bunu dllşün· 

nıcdiniz mi? 
Delikanlı sesini llafi!çe alçaltarak ce\'ap 

verdi: 
- Affediniz. Bir yolunu bulup hizmetçi· 

den sordum, sizin odanıza çıkmadığınızı öğ 
rendim. 

- .A.ıa. gUzcl casusluk yapıyorsunuz. Ba
ri gizli polise yazılın. 

~eııit cevap vermedi. K.ezbana bakıyordu. 
Arka.emdakl duvar saçlarını golgelemı.'ti. 

Mehtap altında. yalnız yUzU parlıyordu ve 
bu ytlz harikulAde güzeldi. 

Onun sustuğunu görUnce Kezbanın asabi· 
yeti bl\sbUtUn arttı. 

- Kaçıp gittim mi sandınız? Yoksa de· 
nlze düştllğUme mi hUk'mettlniz? 

- Böyle saçma şeyleri aklnna gcUrmlye· 
ceğlnıt pek dl! biliyorsunuz. 

- Gilzel. Öyle ise harekA.tımı tecessUs et
mek maksadlle peşime düşmek fhtlyacını 

duymuş olacaksıntz. Fakat bu tecessllsU
nUr.den hiç bir mllsbet netice çıkmadı görll
yorsunuz ya, başımı dinlemek için şu tenha 
köşeye flığ'Inmıştrm. 

Bu kelimelerden sonra. söyliyecek başk:ı. 
sözfi kalmadığını anlatmak istiyormuş gibi, 
arkMırıdakl duvara. dayandı. İçinde müthiş 
bir heyecan vardı. Ayni zamanda hem fsti
rap duyuyor, hem isyanla titriyordu. Ferit 
niçin gelmltti? Ondan ne istiyordu? Neden 
onu kendi acısile baş başa bırakmıyordu? 
Yoksa. yine ona. hakaret etmek için mi yak· 
lıı.şmıştı? Belki de çok içmiş, yarı sarhoş 

olmuş vo ne yaptığmı bilmeden onun peşine 
dUşmüştU. B<"lki de yalancı sozleri, sahte 
tavırlarile onu cezbetmek hevesine kapıl

mıştı? Vıvetle n~anlamnası -0nun başka J<a-

dınl:ı.rla eğlenmeelne mant miydi? 
Du dUşUnceler arka arkaya Kczbanın zih

ninden geçiyordu. En son ihtimal \1lcudllnü 
öflto ile sarstı. Fendln esrarlt bakışları da 
asabını altüst ctmfşU. Biraz daha durursa. 
ya hUngilr hUngUr ağlıyacnğtm ve yahut 
onu tanurı gayri kabil bir şekilde tahkir c
decefjnl hısscdiyordu. 

- Siz burada kalacaksanız ben gideceğim 
Ferit Br.y. 

Yerinden kalktı. P'akat ayni saniyede ko
lu 1kl kelepçe ile sıkıldı. 

- Gitme l{ezbaıı, yaJvarmm sana! 
Ferit heyecanla yine kendini kaybetmiş, 

ona «Sen> demişti. 
- Kolumu bırakınız. 

- Seni clfmdcn kaçırırım diye korkuyo-
rınn. 

- Bırakınız diyorum. Bağırırım. Bir re
zalet çıkar. 

- Kezban, beni dinle... Sana yemin edi
yorum ld beş dakika sonra. buradan gidece
ğim. Fakat bu beş dakikası yan yana, iki 
dost &'lbi birblriml%e inanarak geçirelim. 

- Siz çok lçmlşslnlz Ferit Bey. 
- Hayır, sarhoş dC"ğlllm. Dllfıkls bütUn 

muhakomem yerindedir. Beni beş dakika
cık dinlemez misin? 

Kezban bu sıcak ve sinirli sesin büyüsü 
altında kalm:ığa başladığım hissediyordu. 
Son bir kuvvetle: 

- Kolumu bırakınız, dedi. 
(Arkası var), 

Bundan bir müddet evvel, Ye. 
niköyde A§ot adında lbir adam, 
Artin adında bir komisyoncuya 
müracaatla - '.kaybolan nüfusunun 
yerine doğum tarihi küçültülmü~ 
bir nüfus tezkeresi çıkartmak is
tediğini söylemi~tir. 

Bunun üzerine Artin o zaman 
Y eniköy Nüfus memuru olan Ze. 
kiye müracaat etmiş ve Zeki de 
bu sahte nüfusu çıkartarak Artine 
vermi~tir. 

Dün birinci ağırcezada Zeki, 
Artin ve Aşotun muhakemeleri 
nihayet bulmuştur. Muhakeme 
neticesinde suçlu Zekinin sahte 
nüfus :tanzim ettiği ve Art.inin de 

bu işte parmağı olduğu sabit gö
rüldüğünden Zekinin dört buçuk 
ay, Art.inin de bir buçuk ay ha· 

pislerine ve suçu görülmeyen A· 
şotun beractine karar verilmittir. 

Zd.inin rüyet edilmıekte olan 
bir çok nüfus sahtekarlıkları var
dır. 

Paaif Kor~a Denemesi 
Vilayet Seferberlik müdür

lüğü tarafından IJcazalarda tertip 
edilen pasif korunma denemele
rinin sonuncusu önümüzdeki pa
zar ıgünü Beyoğlunda yapılacak 
ve bir müddet sonra da bütün vi. 
liyettc umumi bir deneme tertip ~ 
olunacaktır. , 
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•• 1 Tarilıteıı Yapraklar: 

1 • K u ASI • I 400 S.aır:ı~ den beri Saçı Bir 
Manastır Mihrabında Saklanan 

Daha Neler 
işiteceğiz ? 
Göreceğiz ... 

Sun' i Et 
Şu ber Gİın yediğimiz eti sof

ramızda görmek ıçın her gün 
milyonlarca ha)-van öldürülü
yor. Birisi çıksa da et yerine bir 
yiyecek 'bulsa ve hayvanları ö
lümden kurtarsa ne iyi olur de
ğil mi? .. 
~le, doktor Vassen adlı bir 

Alman kimyaı;er böyle bir yıyc
cck lbuldu;;unu söylüyor. 

Bu adamın bulduğu yiycce• 
rın. tabii etten hiç mi hiç far.kı 
'Yokmuş ... Hele piştiği zamnn ha 
1-kiki etten ayırt etmek kabil de
tı;ilmi~. O kadar da ucuza mal o· 
ıuyormuş kı. fiyat hususunda ha-
kıki etm onunla rekabet etmesine 

&imkan yokmu,ı. .• 
Bu ele, ayn ayrı tat vermek 

4ı:abilmi!;, Mesela, dana eti, iko· 
,.un eti, keçi eti sibi ayrı ayrı 
çe~itteki etler mükemmelen tak· 
lit edilebiliyormuş. 

Guliba bu gidişle eti eczanc
'lerden alacağız... Kasaplara yol 
-mu 10örünüyor dersiniz} ••• 

On Sıhhat Kaidesi 
Amerika mekteplerinin duvar 

larındcl •Sthha-t kanunu)) "crlcv
halı birer levha asılıdır. Bu kanu. 
nun maddelcrj şunlardır: 

1.- Ne çay için.iz, ne kahve. 
Mümkün .olduğu kadar fazla süt 
iç-m'ye cayrct ediniz. 

BUNL RI 
Biliyor musunuz? 
* Yağmur yağdığı zaman damla· 

lar ne kadar ince olursa havanın fe· 
nalığı o kadar devam eder. Zira bu
lutlar çok alçaktır. Aksine, yani dam 
lalar bUyUk olur vcı hızla dO<;erse 
yağmur çabuk diner. * .F'llln burnu, hortumunda de
ğil, ağzındadır. Hortum. !ılin eli ı;l

bidir. Burnun gördUğli Hızifcyı gör
mez. * İngutercde polisler, tayin olun
duktan bir sene sonra işe b:ışlarlar. 

Bu bi\ sene, onlar içın bir tecrübe 
de\Tesidlr. * .Alimler, blrkaç milyon sene 
sonra EUyUk Brıtanya adalıırının 

su altında kalacağını ııoylUyorlar. * Harpten cvvrl Londra hayı:a
na t bahçesindeki hayvanlar ıı:ın se
nede 250 bin kilo beygir eti, :SO bin 
kilo balık, ıs bin kilo biskül, 1500 
kilo h8\'uç, 250 muz s:ırfolunurdu. 

Şimdi, bu hayvanlardan çoğu, tay 
yarclcrln attığı bombalarla ölmüş, 

çoğu da yiyecek yoltsuzluğu yUzUn
dcn ölmüş Yeya oldOrUlmUşttlr. * BUyUk de\lct adamlarının zi
yaretleri esnMında harp gemilerinin 
top atma.'!ı sulh işaretidir. Eski bir 
amı..nrye ı;öre, dost geldi~ zaman 
topların dolu bulundurulması eniz 
değildir. * !randa Kızapıın gölllne ne atı
lırsa taş olur. Gölün suyu, ot ve hiç 
bir canlı şey ya.şatmaz. 

e er 
2.- Yemek yerken su içiniz. 
3.- Her ıgün çok ımikdarda * Bir sineğin kanat adaleleri; bir 

sebze ve mcyva yiyiniz. Şekerle- kuşun lmnatlannın adalelerinden 
mclere ya hiç el tıürmcyiniz, ya ! daha kuw~Uldir. Bır sineğin yorul-

k 
. . . duğunu ı;ördUnUz mU? •. 

oa pe az yıyınız. . 
4 B"t'' d * Bir delikanlı, btltUn sarfettlği 
•
1
-. . u unkgebccl 0 dapızın pen enerjiyi bir araya toplıyabllse, altı 

ecre crını açr u un utunuz. 
5 S b h k d' l · bin tonlu!~ hacmi o kuvvetle 30 san-
.- a: a ve a şam I§ crı- timetre kadar kaldırabilir. 

niu bijyuk bir itina ile temizle-
yiniz. 

6- Y emc-ktcn evvel cllcr.ini
zi yıkayınız. Tırnaklarınız temiz 
'e kıaa kesiımi~ olmalıdır. 

7 .- Cebinize madeni hiçbir 
para ıkoymayınız. Ellerinizi müm 
kün olduğu kadar yüzünüze, gö· 
ziinüze sürmeyiniz. 

8.- Daima doğru durunuz. 
Oturduğunu.z zaman bile vücu
dunuzu arkaya dayamahsınız. 

9.- Yava§ yiyiniz ve lokma· 
lnrınazı iyi çiğneyiniz. 

10.- Daima {len olunuz .. 
---<>----

Ot, Et Yer mi7 ••• 
Kanadada. yetlş<'n yabani otlar a

ı asında Uç çe~t ot \'tırdır ki et yer-
lcr. 

Bunlardan Napant adlısmm yap
rntı huni şeklindedir. lçerlsf, geriye 
doğru dönük kıllarla kapalıdır. l3u 
~ Uzdcn böceğin veya sineğin btri hu
nmln ersine girdi mi dışarı çıka
maz. Huninin dlbmde birikmiş olan 
yııfmur suyuna dUşcr, boğulur. 

Sön yu adlısmın yaprağı, Adeta. 
sUı,gcç gıl'IUr. Üzerine bir böcek 
ltonar konmaz hemen yapışl<:an bir 
madde çıkararak böceği oldu~ ye
re yapıştırır. Sonra başka bir mad
de çıkarır, böceği eritir, yer ve haz 
meder. 

Vantuz adlısına gelince: 0, tatlı 
suda yaşar. Suyun içinde, üstüne ko 
nan böcekleri kepçe blçımlndeki yap 
rakları ile yakalar ve yer. 

Dünyanın En Yaşl ı Ağacı 
Bu ağaç Avustralyadadır. Boyu 

,•edi metreden fazla olmamakla 
ber.ıbcr ya§J, mütehassısların ve 
uiımlerin ifadelerine göre, ta
mam 12,000 senedir. 

Greko.Romen medeniyeti baş
lamadan evvel mevcuttu. Avus· 
tralyada bu ağaçlard:-ın büyük 
bır orman vardır. Ağaçların en 
körpesi 3000 yaıundadır. 

* Iranda, hftl~ cSUkflt kuleleri> 
nin bakıycl<'rl vardır. Eskiden İran
lılar, ölUlcrinl gömmezlcrdl. Bu kule 
de bırakırlar ve ltartallnr gelip par
çalarlardı. Ölüleri gömrrlerse topra
ğın klrleneccğı ıUkadındıı. bulunur
lardı. * Ne\')'Orkta, yUzdcn !azla dil ko 
nuşuyorlarmıı,. 

Harflerle • 
esım 

Y apabilirmisiniz? 

a~ da 
Gaıoeıom FAYDALI 

Hesap İ§i Bu! - Yanı•mazsmı... Bilgiler 
1ki çocuk münakaşa ediyorlar: - Ben iki sınıf birden atla-ı 
- Ali, bana bak .. Benim 0 • dım. Sen de at1asana, bakalım?. 

damda iki pencere var. Yüksek- Çocuk Aklı Bu... Sir Ağaçta Kaç Yaprak Var 
liklcri bir buçuk, aralıkları iki Cezmiye annesi <!anlıyordu: Söylemiye hacet yok. Hcp,iniz 
metre. Odanın buyüklüğü de - Bu yağmurda, fırtınada dı- görmüş, dikıkat ctmişs.iniZ'dir. A· 
4-4 mette. Simdi 1bil bakayım, şarda duru~ur mu?.. ğaçlar ilkbırharda tomurcuklanır 
ben kaç yaşındayım?.. -Bir ağacın altına sığın- yeşil yeşil yaprak verir. Sonba-

Ali düşünüyor, cevap veriyor: mıştım. harda ~u yapra'klar sararır, so-
- Onaltı. . - Ağaçlara yıldırım düııti.ıf;Ü· !ar, kurur ve odöküliır, ı;ider. 
-Nasıl b:klin? ... nü bilmiyor musun L. Tırnaklarımız kestiğımiz hal-

- Çok kolay. Benim ıbir ye- I - Biliyorum, bunun için şi'm- de uzanır. Ku!!'ların da tüylerı 
ğenim var. Senin kadar budala- şek caktığı zaman ağaçtan uzak- döküldükten sonra tekrar uzar. 
dır. 16 yasındadır. !aşıyordum. Ağaçlar da yapraklarını döker· 

S inemada Fizik Dersinde lcr. 
Abidinin onüne sinemada U· Muallim - Şeffaf bir c.ıstm Fak at ağacın senede kaç kilo 

zun boylu bır adam düşmüştü. neye derler?.. yaprak döktüğünü düşündünüz 
Hiçbir şey göremiyordu. yerin- Talebe - Bir taraftı..n bakılın hesapladınız mı? .. 
de duramıyor, ikide bir sağa so- ca c.rkasında olan şeyleri göstc- Alimler bu~u merak etmişler, 
la kıvranıyordu. Öndeki adam ren şeye derler. bir meşe ağacıylc bir kestane a-
başını çcvi.!di, Abidine baktı ve Muallim _ Bir misal göstere- ğacının etrafını tel ile çevirmiş· 
sordu: bilir misiniz?.. lcr. Ağaçlardan düşen yaprakla-

- Perdcyj görüyor musun Talebe _ Mesela... Mesela rı toplamışlar. Sonra tartmışlar .. 
yavrun)}... bir anahtar deliği!... Mcı:e ağacının bir sene içinde 

- Hayır! göremiyorum. 328, kestane ağacının 327 kilo 
- Beis yok! Ben güldüğüm Yağmur döktüğünü gormüşler. Yaprak· 

zaman sen de gülüver.... O sabah dışarda tıafif hafif lar kuruyunca ağırlıklarının yuz-
M ü nakac:aya Ne Lüzum Var yağmur yağıyordu. Rüştü mck- de otuzbcş~i &aybcdiyormuş. 

::s "- 't k · ,· ' 1 Siz de istetscniz bahçenizde - Arzın şekli nasıldır}... tc·oc gı mc · ıç n nazır anıyor· 
_ Tabii yuvarlak... du. Ağabeyinin ısokağa çıkaca- ağaçlan tecrübe ediniz. 

N d b·ı ğını gören küçük Ferdi: K 1 s· T ""b - e en ı iyorsun?... b d d' 5 k k o ay ır ecru e 
- Öyle ise dört köşe. Bunun - A~a ey, e 1

• 
0 ağa çı • 

için münakaşa edecek, kavga nıa!.. Ahmak ıslatan yağıyor. ka 
çıkancak değiliz a... rı:mam sucuk gibi ıslanırsın ... 

Y Kabahat Kimde? arış ••• 
Gültekin oğünüy;ordu: 
- Ben müthİJj atlarım ha ... 
- Sen her şe)"'Cle ibirincisin 

ama, atlamada benimle yarı~-
mazsın. 

Gültekin güldü: 
- Yarışalrm! ... 

Ba:ba - Sen gittikçe daha 
haylazla~ıyorsun. Geçen sene hiç 
değilse senden sonra sınıfta bi
risi vardı. 

Çocuk - Kabahat benim de
ğil, baba... O çocuk, bu sene 
hasta, mektebe gelmiyor. 

Hırsız kaçmıf ve. yukarıda, kö§edeki evine saklanmıf.. Buraya 
gidip hırsızı yakalayabilrnek için tek bir yol var. Bu yolu, aşa· 
ğıdaki (sol köşede) polis memuruna göseterebilir misiniz? ... 

Pamuktan Un Yapılır mı? 
Harpten evvel dünyada, lhtıyaçtan 

fazın. buğday \'ardı. Amerika, !{ana
da, Avusturalya, Rusya ve Roman; 
ya buğday hazineleri !dl. 

Bu mcmlckeUer, yetiştirdikleri 
buğdayı nasıl sartedcccklerlnl bilmi
yorlardı. Ekser seneler. fiyat dUşmc
sln diye tonlarca buğday yakıyorlar
dı. Brezilyada kahve çuvallarını de
nize döktükleri glh! ... 

Harp çıkınca bu memleketler ha· 
rice buğday gönderemez oldular. Bu 
ytlzdcn A vrupada buğday sıkıntısı 

başladı. Bir misal: 
Romanya ... Her seni! yUz binler

ce vagon buğday ihraç eden bu mem 
leket halkı, hükQmetln son bir kara
rı ile haftada iki gUn, ekmek yerine 
<mısır ltıpnsı> yiyor. 

Bir aralık Almanyada un sıkıntısı 
artmıştı. Alman 0.llmlcrlnden biri bu 
na bir çare dUşUnmUş. Pamuktan 
ekmek yapmak usulünü 'Keşf ctmlş. 

Bu <'kmeğin, buğday unundan ya
pılan ekmekten zerre kadar farkı 

yokmuş. Yalnız biraz ekşlmtrak i· 
miş. Amerika gazeteleri bu haberi 
verirken: «İnşallah başka bir Alman 
alimi buğdaydan kumaş vesaire yap 

mayı kc.<;ıfedcr ... > Diye alay ediyor
lar. 

Hakları \'ar. Pamuktan un yapıl
dıktan sonra undan kunıaş niçin ya
pılmasın? .. 

Bu balonların arkasında, son 
zamanlerda ismi pek çok geçen 
bir hükümdarın resm i vardır. 
A caba bu hükümda r kim? 

Vücudumuzda elektrik var mı 
yok ırnu? Size bunu göstermek 
için kolay bir tecrübe tavsiye e
deceğim: 
- iç.inde su bulunan bir 1nrça 

.kap alınız. Bir masanın üzerine 
koyunuz. Sonra parmaklarınızı 
suyun üzerine getirctck mümkün 
olduğu kadar açınız. İki, üç da
kika kadar elinizi böyle tu tu
nuz. Sonra suyu tatınız. Göre
ceksiniz su karbonize olmu§tur. 

Renkli Resimlerin Tarihi 

Boyalı resimler ne vakittenbe
ri yapılır? Bunu şimdi size söyle. 
yeceğiz. Siz de meraktau kurlu· 

lacaksı nız. 

Resimde boya ilk .defa olarak 
lsanın doğuşundan 9 yüz yıl ev
vel Korcntli Klcofant adlı biri 
tnnfından kullanı\~tır. F akat 
bu adam, resimlerde sade bir 
renkli lboya kullantrdı. 

Bu tarihten yüz yıl sonra Bu
larkus adlı birisi, birkaç renk kul 
}anmayı düşünmüş, böylece renk 
)erin biribirinc uymasını ortaya 

koymuş. 

Bugünkü ressamların hocası 

bu adamdır değil mi} •. 

Tuzlayım d a Kokma!.. 

Hepiniz, .ı:tuıJayım da kok· 
mail) sözünü duymu~. işitmişsi

nizdir. 
Hiç bu sözün nereden geldi

ğini merak ettiniz mi? Niçin 
söylendiğini lbHiyor m u9Unuz? ... 

Hayır, değ} mi;> ..• O Gıalde bu 
nu size anlatayım: 

Çok eski ~amanlarda Asyada 
ve Avrupanın birçok yerlerinde 
bir çocuk dünyaya geldi mi, ya
şadığt ımüddctç.e kuvvetli olması, 
ci~lenn ııeı-r.inc uğramaması için 
iki saat kadar tuz iç.ind e yatı rır· 
lardı. 

Kuvvetli olmanın tuzla ne ala. 
kası var? Doğrusu b unu, §İmdi
ye kadar kim~e izah edememiş
tir. 

Fakat, bugün Almanyada, 
Fransada, Yunanistanda, hatta 
bizde de ibu adet vardır. Çocuk 

doğar doğmaz .tuı:Iarlar. Ve he
pimiz tuzlanmıı:ızdır. 

Muaulda !bir çocuk dünyaya 
gelir gelmez, ölmcs.in diye pislik 
koklatırlar. Musulluların itikadı
na göre, b ir çocuğa fena koku 
koklatdmazsa boynu çarpık <>· 
!urmuş .. -

Yazısız iye 

Rumen Prensesi 
Ne Oldu? 

-
'I Yazan: ib.ıan BO N J 
~ 
1 
" 

.. 

Hikaye ed ilen vak'anın tesad üf ettiği tarihte Romanyadakİ 
ata§emi !iterler 

Anlatacağım vakaya içinizde bel- kür -ettim. Yanımızda bulunan ~u· 
ki inanmıyanlar bulunacak. Bu sıra- men albayı l!tlfc etti: . 
!arda tnrihi romanlar çok yazıldığı - Dostum, dedeleriniz ~uzel scÇ. 
için benim de böyle bil" •hevese ka· mesinl lyl bilirlerdi değil mi? Frt u· 
pıldığlnu sanacaklar. Çok şUkUr, ses El!zabet Movilla. lstanbulo. ~t 
böyle bir hastalığa henüz tutulma- ğlr.c herhalde pişman olmamı~tıf· 
dım. Yazacaklarımın doğru olduğu- Ben de U'itif'e ettinı: sı· 
na lnanabılinıınız. Vak'a yalnız be- - E\'et albayım, dedim. at ve 1 
nim başımdan geçmcdı; şu rcsırnde lı\h seçmesini bl1dikleri kadar gUıt 
gördüğünüz ataşemlllterleı· de vaka· seçmesini do bilirlermiş .. Bu bır tıı-
da hazır bulundular. tam ı:açtan da bu anlaşıltyor. ıı· 

Rumen ordusu 1935 senesi son ba· Ayrılırken papaz beni gerl bır' • 
harındıı Buko,1na mıntakasında bir tı. Hepsi merdivenden indıktcn :S01l 
manevra yaptı. Bu mane\Taya bU· ra: ı.· 

tün Ataşcmiliterlcr davet edilmişti. - Ben Türkler! severim, dedi· r
Mane\Tadan sonra, Rumenler bize o sıl söylemek istediğimi ata..,c:cmıl~, 
mıntnkada eskiden kalma tarlhl kli· lerln yanında. söyliycrnedim. pre ~ 
selerl ve manastırlan sezdirdiler. Elizabct Movilla 1stanbuln. gitıılt 
Suça,·a kasabasmda meşhur bir rnıı- kendi tcrcıh ettı. _,,.,uıı• 
nastrr vardı. Yanımızda mihmandar- Ben inanmadnn. Hayretle YuY" 
lık eden Rumen Albayı, bu mana.stı- b:ıktım: 

rı çok methetmişti. 
Suçava kasabasına gitti. Otomo

biller çok eski bir manastmn bahçe 
kapısı önünde durdu. Manastır Ha· 
raptı, fakat etrafı tertemizdi. }.{er
dlvenlerden çıkarken manastırın iç 
kapısı açıldı; çok yaşlı, uzun sakal
lı, eli ayağı titrek bir papaz bizi hür 
moUe selamladı. ! çeri girrnooen Ru
men albayı blzi birer birer papaza 
takdim etti. Sıra bana gelmişti. Pa
paz Türk olduğumu anlayınca elimi 
bırakmadı, tatlı tallı gOlOmslycrck: 

- Size çok mcraldt bir şey gös
tcrcccığtm, dedi, dedelerlnizlc U'Uhar 
hakkınızdır. 

Sükt1netle lı;erl girdik. Benimle 
beraber bUtUn ata.şcmilltcrleri de 
merak sarmıştı. Manastmn içini 
gezdik, her tarafına uzun uzun bak· 
tık. Papaz her şey hakkında bl'ze 
tarihl izahat verdi. Bıttikten sonra 
bana dönerek: 

- Geliniz, dedi, size göstereceğim 
şey mihrabın UstUndedlr. 

Hepimiz sessiz adımlarla mihraba 
yUrUdUk. Ortada bir altın top sar
kryordu. Bu topun zinciri de altındı. 
Papaz bfr iskemleye bruıarak topu 
çıkardı. Merakla etrafını sardık. 

Top epeyce bUyüktü. Ortadan geç
me lkl parçadan lbarctU. Papaz tit
rek ellerlle çe\•lrdi ve açtı; bir de ne 
{;'Örelim dersiniz? Terütaze, bükUl· 
mUş bir tutam kadm saçı değil ml? 
Hayretle htplmiz birbirlmfz!n yüzU
ne baktık. O bir tutam saç o kader 
güzeldi ki, sahibesinin do melek ka· 
dar güzel olduğuna hUkmcttik. 

Papaz yine tatlı tatlı gWUmslye
rek bana sordu: 

- Bu kimin 5açı biliyor ımusu-

- gsir götUnncdiler ml? 51• 
- Esir götUrdüler ama o bU t ~· 

rcti kendl istedi. Manastıra :kll~er 
dığı zaman Leh \'e Macar prcıı ,•· 
himaye için kendisini çok da\•et 
tile~ ~ 

Bu manastıra birkaç defa ~;ı 
dan ve prenslerden hususi tıcYe?P 
l)'eldl. Fakat Prenses Elizabet i' 

villa reddetti. Türklere sevgi ,·r 1' ... 
gr besliyor, Türkün mertliğine ı"~ 
niyordu. Fakat biz Rumenlerle~ 
zaman mücadele etmiş, zul!lJtl ~ 
mış olan Lcltlılcrden ve Macarl t t 

i •t 
nefret ediyordu. Bunu tıamlıtı) '" 
söylUyorum. Biz TUrkleri soveJ1ı .,ııt 
takdır ederiz. BUyUk Stcfaıı tı$ 
TUrklerle o kadar çok harp ~-a.~(l!ı 
halde ölilrken oğluna TUrklerııı ,~· 
!uğuna. ı;Uvcnmesini vasiyet etııı 
tir. ,r 

Papaza. tekrar tc.şekkUr ettirtl ; 1, • 
ayrıldım. Ataşemlliterler sigar~ 
yorlar ve şakalaşıyorlardı. ıı rt' 
albayı çol~ şa.kncı idi. Bana gUIC 

sordu: ı;Ol' 

- Eh dostum, söyle bakaltın~ ot' 
reşte hangi ı;Uzel ile tanıştın · 
delerine çektinse !elli.ket .. 

Ben gUlerek cct,•ap verdım: 
. Ut 

- Rumen gUzcllık kraliçesı ıf. 
İyl dostum olan İtalyan atıışe 

litcri kont edasllc: v· 
- Doğrudur, dedi, bana dB t 

dim etmişti. 
Albay merakla tekrar sordu: 
- Nasıl buldun? 

t1Jl1 
Ofomobne blnerkm kısa. I<e:5 ııul· 
- Ben onu bulmadım; o 'be111 

du. Hem do geçit resminde.. 1',ıı' 

BUtUn ataşcrnll!tcrler bir ~ıçt' 
kopardılar. Rumen gUzellik #. 
sinin macerasmı da başka bir ) 

=da=a=n=la=tırun===·===========~ 
T rakyadan Anadoluya 

Gidecekler 

Buı;iln ~lntfnolcrdcn itibaren 

İ P E K Sinemasında 
2 BUyUk film birden 

1- KAHVECİ GÜZELİ 
bUyUk, musikili Türk filmi 

2 - HAYAT GÜZELDİR 
C LAUDETT COLBERT - JAMES STEWART .. 

D 
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Hadiselere 
Umumi o 

V-ATAl't 5 

Telgraf, Telefon · .v_e, Aja:ns· :Hab-erleri · -. D 
Hava Harbi 

~: lerine mükafaten bir dcr~e .terfi 
Bir Bakış 

<Ba"ı ı incide) /-/ ı 
kümsUz ve ü~itsiz bir hale dü
şürmilştür. 

Af manyaya Göre 1 

HESS 
Hess Dünya 
Efkarını İşgal 

Ediyor 

1 ingiltereye Göre 1 

HESS Devlet DemiryoHarı Yol atel
~s.i müdürü yüksek mUhcndis 
h'balay Tayl-utun eşi Bayan l\le
r 

1 
c T aykut öhnü!I, dün aile ıkab-

ıatc1nına gömülmÜştür. 

ettirilrnişir. 

NİKAH: ... 
i 

Şirvan eşrafından Bay Safder 
kızı Bayan Sakine Kentle komis
yoncu Bay Musa Yılma:ı: Ankara. 
da nikahlanmışlardır. ~ 'k Tar6us ıkaymakamlığından 

0 ekli Cibali kız ortamektcbi 
lııirc.~ıncnlcrinden Bay Hayr.i Ba
R: ~lnı~ş ve aile !kabristanına 
l' ıtılılrnü,tı.ir. 

A..V1N: 

ç. Afyon ddtcrdarı Recai Akşar 
1 nkırı defterdarlığına, üçüncü 

11tı 1~ Maliye müfetti11lerinden ıBed 
)' ek Hatay deftet'darlığına ta= 
Uı eqılmişlerdir. 

D Yt lstanbul Valıi muavini Raşit 
1,~:tirta , Dıdrilıye V e'kaleti ta
'• 

1
.ndan lznik 'kaymakamlığına 

>'ın olunmu§tur. 
RFi: 

ıııJ~tanbul vilayeti Seferberlik 
Uru Ekrem Gönen iyj hizmet 

TALTiF: 
Bursa jandarm11 merkez kara· 

kol komutanı başçavuş Kizım Er. 
demir. Samanlı köyünde 1ki sene 
evvel islenen bir cinayetin failinı 
meyda~a çıkardısındıın vilayetçe 
bir takdirname ile taltH edilıtrİ§· 
tir. .. 

İstanbul Öğretmenleri Yardım 

Cemiyeti Reiıliiirıden: 
Cerrıiıetimiz aı:aısından Cibal! 

Kız ortaokulu türkçe öğretmenı 
Hayri Batır'ı aramızdan maalesef 
ebediyen kaybettik: k~dcrli aile. 
sine ve sayın arkada~lara taziyet
lerimizi aunarız. 

Bir Otomobil Kazası Daha 

Kazaya da On Yaşında 
Çocuk Kurban Gitti 

Bir 

Hı~ün~ ak am ütcri Pangaltıda ı plaka numaralı k~?1yon, çocu~u 1
••largazi caddesinde, bfr o, altına almıştır. Şofor Mehmet og. 

~obi) kazası olmuştur. Bu kaza lu Cemal fren yapmışsa da hı:ı:la 
kon lgÜn)erde vuku bulan üçüncü geldiğinden çocuk .?i~ müdd.et a-
~dır. rabanm altında suruklenmı~ ve 
Dii k .. . l derhal ölmüştür. d n a ~am uzerı on ya§ arın· M k ld 

il Ali • 1 S I. k. • Çocuğun cesedi orga a ı· 
'dd . ~g ~ uat Ha ağ ·argazı rılmış, suçlu şoför yakalanmıştır, 
k esını bır yandan bir yana Hadise hakkında Müddeiumu. 
b~;ttrnck isterken, yukarıdan milik ve zabıta tahkikata başla-

a gelmekte olan Çatalca 9 7 mı§tırı 

Büyük Millet Meclisinde 
ıc (Bafı l lac141e) /// 

rl ccfiJdığini lbiklirmi§tir. 
hıı tlct Atukan Q&lki~ehir) ln
tij ilrlar 1daresi kadrosunda gö
l~~~ 11lurakabe heyetinin V ekiı· 
~t·di~~rosu >c;in yer alması lazım 
~ly Rı mütalaasında bulunmuş, 
tı~ a Gev.her Etili de ayni noktaı 
lttı •ra .iltıhak ettiğini söyledik
t~ 60nra ihtısas mevkilerine ait 
~~clde\j bazı vazlf eler üzerin· 
•tı:ı Utarak bunlaım,,esa.s ·adro;ya 
fıt rnasını i temi§tir. Mazhar Mü
d~ ~İıdi.ir muavlnUkleri ihdasın
ka}'Q ır zaruret görülemediğini 
~, , ederek kadro ve ıteşkilu• 
"tııtırı~cki düşüncelerini izah ey. 

IJtır 8 . 
lltç;e encUmenl reisi ismet 

a c~ (Çorum) ve mazbata mu· 
trır· S 

0 
1 ırrı Day (Trabzon) kad. 

.,.c cetvellerdeki va:z.lf e ve me

~{~tlerle bunların encümende 
I! il 1 esnasında -gördükleri ta· 
~t bt etrafında i:ı:ahat vermi§ler 
lıııtı ıı.~üzakerenin sonunda ka
~~l lityıhasındaki kadronun tet
~tri! ~in muhtelit bir encümene 
tı rncaı hakkındaki takrirle la-

lnın B" .. . . d 'ı. utçe encumenıne ıa c• 

ması, ihtısas mev!kiler.inden bir 
kısmının esas kadroya alınması 
taleplerini llitiva eden takrirler 
okunmuş ve reddolunmuştur. 

Bunu takiben kanu11 diğer 

maddelerj okunarak kabul edil
miş ve birinci müzakeresi bitiril
miştir. Meclis cuma çünü topla
nafaktır. 

Maliye Vekaletinin Bir 
Tamimi 

Ankara, 14 (Telefonla) - Maliye 
VekCılctlnco vlltı.yetıcre yapılan bir 
tamimde, işlerini terkeden kazanç 
erbabının, terk tarihine kadar geçen 
müddet zarfındaki kazançlarının ne 
suretle tahakkuk ettirileceği izah 
edillnlşlir. 

Kaymakamlar Arasında 
Ankara, 14 (Telefonla) - Teke 

kaymakamı ZUhtU, Kadirli kayma· 
kamlığına; Dörtyol kaymakamı Şev
ket, .Merzifon kaymakamlığına; Hay. 
rcbolu kaymakamı KumUran, Tarsus 
ka}"makamlığına; İznik kaymakamı 

Fahreddin, Ayancık kaymakamlığı

na; İstanbul vali muavini Raşlt, 1r:· 
nlk kaymakamlığına; Maçka kay
makamı. Reşat, Tirebolu kayma"ı 11rnurn müdür muavinliklerine 

Valifelerin kadrodan çıkarıl-
....._ __ ~~------------------------~~~~ 

kamlığına tayin edllmiştlr. 

Necip Serdengeçti Vefat Etti 
tllt (Başı 1 in<·ldc) - 1 ğlnden: lstanhul umumt Meclisi bi-

t 1 tıturı seneler eczayı tıbbiye tıca.-1 rincl l:'tiıı v~klll :\"celp Serdengeçti'· 
~ıı e lştıgaJ ettll<ten sunra tstanbtı· nin ''efat etmiş olduğ'tı tecssUrlo öğ
'lııQ \>ila.yet, Belel'llycı ve P11rtl işle- 1 renilmiştir. Merhumun cenazeııl bu
~.· f:lllı•mış olan merhumun cena- gUn saat 11,30 da Beyoğlu Ztlkür 
~ il} llıerasimlc J<aldırıınc!lktır. l\ler- hastahanesinden kaldırılacak, cenaze 
~1.,ıın aııesinln ve kı)'Inetli bir hem- namazı öğle vakti Beyazıt camllncle 
lt~'. kaybeden tstanbul halkının kılınacak ve Dakıı köyüne glltllrU!c
lJl •'itlerine ıştırtık ederiz. relt allc makbereslne tevdi oluna-
•vılJMJ MECLiS AZASINI caktır. 

İstanbul Umumi Meclisi Azasının 
t DAVET cenaze merasiminde hazır bulunma-
~! Vail ve Beledi~·e Reisli- lan rica olunur. 

~ Amerikada 
N Jt~helt'in Yeni Tedbirleri 

l'ııı cvYork, 14 (A.A.) - Ste• 
!{. 11latısından: 

'()ıı ~~Velt' in ittlhaz etmiş olduğu 
~~~· Cdbirlere nazaran hacimleri 
~,ıııı~ 350 bın tona baliğ bulu
d~ıı tırk ticaret vapuru federal 
%ıı ~ "-ornısyonunun emrine ve· 
trı,ıJı~tlr. ~u ,gemiler harp ve ia,e 
ta~tı elcrı nakliyatında kullanıla. 

& t, 
'l'an Roosevelt Bir Nuluk 

~t Söyledi 
ıı ~-York, 14 (AA.) - Ba
ttı doacvelt, unıüttcfiklere ·ar· 

t1.....c erek Amerikayı müdafaa 
,trııtca· 1 
ı>l 'bı 1 namına radyoda ııöy e· 
t:....._ r nutukta demiştir ki: 

lı"v I Demokrasinin canlı ve 
~tn ~ti <>lduğunu \'e bilhassa 

0ıtra • • 1 ıı].tl sıyc .itrınn etmış o tın 
1ı1 " e. 
ltıt~ rJn kabında savaşmak ve 

Afrika da 
Reami Teblii 

Kahire, 14 (A.A.) - Tobllf: Llb· 
ya'da, Tobruk'da orta bUyUk!Uktc 
iki Alman tankı tahrip edilmiş ve 
düşmana bir !;ole zayiat verdirilmiş
tir. 

Sollum mıntakaaında. dilşman yo
nlden Sollum'un cenup ve cenubu 
garbisindeki ilk mevzilerine ı;:eldl· 
miştir. 

Habcşlstandn. Amba-Alagl Uzerine 
ileri hareket memnuniyet verici bir 
şekllda devam etmektedir. 

Adls-Ababa'nın cenubunda bir (!Uş. 
man ırne\'Zilnln zaptında 1500 esir 
alınmış. iki batarya topla beş hafif 
t:ınk ve bir tank dafl topıı iğtinam 
edilmiştir. Bundan ba~ka kıtalnrımız 
Yavello'nun ı;ıtmalinde mllhlnı biı· 

mevki olun Algi'yi znptctmişlcrdir. 
----<>---

Şimdi Akdenizin diğer tara
fında da bir taarruz hazırlanı
yor gibi gorunuyor, şurasını 

hatırda tutmak lazımdır ki Al
manlar İspanya yoliyle Cebcli
tarık ve Afrikaya gitmek için 
Vichy arazisinden gec:;meğe 
mecbur değillerdir. Bu arazi el
bette kestirme yoldur. bununla 
beraber Almanlar şimali ve gar
bi Fransa sahillerini ellerinde 
tuttukları için Fransız mütare
kesini çiğnemeden ve Vichy'yi 
zorlamadan cenuba kuvvet gön· 
derebilirler. Nitekim İspanya 
hududunda dördü motörlü ol
mak üzere şimdiden altı tümen 
kuvvetleri bulunduğu söyleni
yor. 

Bu sıralarda maceralı bir fi. 
lim manzarasını gö::;teren diğer 
türlii türlü hadiseler harbin ta
bii 13cyrine olan alakayı bastı
racak kadar tesirler yapmıgtır. 
Bunların tefsire muhtaç tarafı 
yoktur. Falcılık etmeğc kalkışa. 
cak yerde hadiselerin inkl3afını 
tak~p etmek ve zihinlerimfzd~ 
biriken ımallerin cevabını bu in
kişaftan beklemek herhalde da
ha doğrudur. 

İki seneye yakın bir zamo.n· 
danbcri tarih bizi heyecan h:>l
luğundan adeta §ımarttı. Olur 
olmaz heyecanlara k~nı~sauık, 
bununla beraber seyırcı sıfatı 
ile bir takım yeni ve meraklı 
hadiselere daha şahit olacağı
mızı tahmin etmek caizdir. 

Bu arada dikkati pek cclbct
miyen bir hadise "·ardır ki Uze
rinde durma.Ta. değer. Macar de 
mokratlarını~ mümessili Dr. 
l'Jckhnrd Amerikada muvakkat 
bir Macar hlikümeti kurmak 
Uzere Ncvyork'a varmıştır. A
merikada yaşıyan ve siyasi renk 
bakımından Peşte hükumetini 
tanımıyan Macarlara dayana
rak Macar davasını demokrasi
ye mahsus ölçülerle kurmağa, 
yaşatmağa ve müdafaa etmeğe 
çalı~acaktır. Bunun manası şu
dur ki Macarlar arasında lngil
terenin zaferine jnanan unsur-
ar vardır \'e bu unsurlar Mih
ıverlc beraber ezilip gitmemek 
için daha şimdiden Amerika.da 
bir propaganda köprU başısını 
ele geçirmek i}\_tiyacmı duymuş
lardır. 
Yarın bu şekilde ihtiyatlı "'e 

teminatlı hareket ihtiyacı ge
nişlerse ve yeni baştan şu veya 
bu memleketin vatanperverleri 
de İngiltere veya Amerikada 
demokrat programlı muvakkat 
hükumetler kurms.ğa kalkışır
larsa bu cereyan ve istidatlara 
pek faıla hayret etmemek icap 
edecektir. 

Geçen harpte de sulh yolu, 
harp meydanlarındaki zafer ve 
hezimetler neticesinde değil. iki 
taraftan birinin nihai zafer 
hakkında şüphe ve tereddüde 
dU!1tnesi neticesinde açılmıştı. 
Her memlekette siyasi taassup 
yüzünden gözleri bağlanmıyan 
ve istikbalin sakladığı ihtimal
leri açık gözle görmek kudreti
ni muhafaza eden vatanperver 
unsurlar bulunabileceğini far
zettnek caizdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kızıldeniz 
<~ ı !Mide) X/X 

hariç olarak Akaba körfezini de 
ihtiva etmek üzere Kızıldeni:zin 
şimal kısmında seyrüscf er etme
melerini vapurlara ihtar ediyor. 

Amerikanın, buna kulak as:p 
asmıyacağı henüz malum değil
dir. Amerika gemilerinin her uğ
radığı liman fıarp mıntakuı ilan 
edilirse Amerikalılar. Almanların 
bir mesele çıkarmak istediklerine 
hükmedeceklerdir. 

B. Roosevelt'in buna karsı na· 
sıl bir hattı hareket ta.kip edece
ği merakla bekleniyor ... 

_ Radyo Gazetesi -
--11~--

Uzak Şark 

(U.,ı ı incide) ** 
pılınaktadır. Hess'i görmeğe git· 
miş olan Hariciye memurla~ın· 

(Ba~ı ı incide) = dan B. Kirk Patrrk, hala Lond:-a. 
I less'in ansızın İskoçyaya mu- ya dönmemiştir. 

vasalatı ile hasıl olan sürpri:ı: o Çörçil'ın yakında Hess hak
derece büyük olmuştur ıki Lon- kında Avam kamarasında bir be. 
dra hala bu fevkalade hadiseyi yanalla bulunacağı ümit edi!mek. 
münakaşa etmektediT. Filha- tcdir. 
kika bu hadise, tarihte ender bir Hess'in hattı hareketi hakkın
hadise olarak telakki olunmakta. da rayiç nazadyclerden bir tane· 
d si. bu hattı hareketin, c.!\1ain I~ k 

1 Kampf:> da 4ıazırlanmasına ço · Hess'in bir müddettenberi A. d 
manyayı terketmek niyetinde 'bu. yardım etmiş olduğu iki ıtez en 

ilham almış bulunmasıdır. Bu ik. lunduğu muhakkaktır. Augs· 
te:ı: şunlardır: 

bourg tayryare fabrikasını :ziyaıet 1 - lngıltere ile harbetme-

(Başı ı incide) X 
d!sin!, kendi inisiyativile ve chaklka· 
ti 1nglltereyo götUrmcfe> muvaffak 
olmak şartiyle, bir uzlaşma anlaşma
sı ile harbe nihayet verecek lr ln
glliz • Alman sulhunu elde edcbile
c1>k vaziyette sanmakta idi. Hess'in 
bu hareketi, hakiki imklnlardan ta
mamlyle gaf'il bulunduıunu göster
dlflnden dolayı ve ayni zamanda 
yapılış tarzı sebebiyle, ancak Hcas'ln 
sabit fikirlere saplanmış olması ile 
kabili lzahtır. Bu '.hareket, her şey
den evvel, Hess'ln vahim surette 
haııta bulunması dolayıslyle dah:ı 
kolayca temaylil ettiği müphem in
sanı dUşUncelerden ilham almışa 
benzemek tedlr. ettiği zaman hareket imkanını 

• mek, Rudoır Hess, malfim olduğu üzere düşünmüş ve bir tayyare siparış 
etmi tir. HeN'in, İngiltereye ta· 2 - Bolvevizm aleyhtarlığı. dalma yalnız pek az kişiye açık olan A k d ı h · d d 
manJU' le ı'nkiırara ug· ramı11. bir hal- r a aş arının epsın en a-Alman ba9kumandanlığı p!Anlarını 1 I ı k d' · · 
de geldJ·c.1• as,ı'ka .. rdır. ha idealist o an ess, en ısını pek tabii bilmemekle bel'llber, 'biltlln ., · R ·ı 

ld ı Ji .. f' ·ı Al ad lngiltere ile haıp ve usya ı e f detlyle sevkedllen Alman • nglliz esa ın ıran e, many a .. .. ld 
1 k ld • k b'r pakt kar§ıaında .gorunce, sanı ı· 

harbinin, lngııtereye yapılacak yar- ayrı ı mcvcdut o ukgu taçı Aıl ğına göre, tamamile hayal inkisa. 
dımıar her ne olursa olsun, muknd· surette mey ana çı mı§ ır. • • b' · A 

İngilizler 
Helligoland'ı 
Bombaladılar 

Londra, 14 (A.A.) - Sala· 
hiyetli kaynaktan bildirildiğine 
göre İngıliz hava kuvvetleri dün 
gündüz Heligoland'ı bombard1· 
man etmiştir. Bir kaç yüz metre 
yükseklikten bomba ve mitral
yözle yapılan hücumlar tam mu
\•affakiyetle neticelenmış, her ta_ 
raft .karı ıklıklar çıkarılmı~tır. 

Bomibardıman filolarının diğer 
gündü;-faaliyetleri arasında Ho
landa ve Fransa açıklarında va
purlara yapılan hücumlarla düş
manın Bretagne' dakj Saint-Na
zaire üssün~ yapılan taarruz var·} 
dır. Bir çok vapurlar batırılmış : 
veya hasara uğratılmıştır. 1 
============================: 
Alman - Fransız ' 

Anlaşması 
der surette İngiltcrcnln yalnız bir ınanyayı idare eden şeflerin ara- ı rına ugra~ııı ve . ınnetıcj k :ru· 
mağ!flbiyctine değil fakat tam im- Si açıktır. Tam birlik her taraf- radi Y.jgane e:;ın mcm s··e 1 o· 
hasına varacağına emin olmak için tan çatlak vermektedir. Bu firar, da'~' ngı .~ereyHe açmbı!jtıkr. w oy ekn-
ld k IQ hlbl b 1 1 · fi • d l b ' ıgıne gore ess ıra ·tıgı me • o u ça ma mat sa u unuyor- nazı şe en arasın a saraı maz ır H' 

1
• •. • . . . •. . (Ba.'jı ı locide) *= 

du. Hess, Almanyanm yalnız nskeı1 tesanüt olduğu hurafesini yıkmış. tupta,. ıt er 1'. paru,..ını uzerınte Frnnsızlarda nklı selim yoktur. ltal· 
kudreti haklcında değil, fakat dahili tır. kurdug_u prensıple~e . ıhanet e • yanların Afrlkadn göstcrdıklerl mu-
ve ekonomik vaziyeti hakkında da B f · d ili mekle ıtham eylemıştır. vatfakıyetıcrl küçültüyorlar O Fran. 
lngUtcı·cnln yanlış fikirlerden hare- h .~ :ı_ı.rarı ıcla p ke n~nl akm der Hess'fo, lnriltercye, Almanya. l!a ki yirmi beş günde mntiıop oldu 

enuz ·oır eır o ara •.Ka ma ta ır. { . d ld • "y ' 
ket ettiğini biliyordu. Bıraktığı ya- B Ç" .1 b ih k .. "k nın son ne esın e o ugunu so • iki milyon esir ''erdi 
zılardan sarih surette ,11 cihet mey- b~Y. or~ı'' :·ı u.su~~ıı ent -~çt~r lemeğe geldiği hakkındaki dü- cFransızlar kcndil~rlnl nffettirmek 
dana çıkmaktadır ki, Hess'e g!lre. ır l ~şar~l en.: ~. e m~ ın'kt ~m~at · şünceler, herkes tarafındnn gü· için büyük 'bir fırsnt kaybettiler. 
İngiltere harbe devam ediyorsa, bu 'k - ess e god~lur:ı:ı-ı~geB r t Al- lünç bulunmaktadır. Halbuki Fransızlar, Alplaıda da he-
t . rı mc.mur e ı mıstır. u zıı • • .. h • ngıl!z efkArı umumlycslnln Chuı'- .1 .. ·b t k ·ı d Hess ın, Almanyanın arp sı· ı zlnıete uğradılar. ArnavuUuk hare-
chlll ve zUmrcsi tnraCından aldatıldı- manylal. 

1 
e.1muna.se B J'esı mt e~ ı yas~tile derin anlasnıazlık halin- kAtı esnasında Kan şehrinde bay

ğından dolayıdır ve, Hess'ln yazdığı evve lngı tderendın 5.erdı~ ~el ar.~ de bulunduğundan ve belki de raklar asıldı. Bu husumet :tıllhnssa 
lbl . . Ih memur arın an ı. ım ı r ess ın . . lh . 

g • sur 'bu zUmre dlınyanın su a l - k' b ' ıkı memleket arasında su şart· 1taiyayrı. karşı idı. Bir defo. daha ha-k • yanında bu unuyor ve es ı ır . avuşmasına mAni olmaktadır ve bu . . .. .. .. Ş" hesiz İn !arı <teklif edebilecek vazıy.ctte o- j kiki düşmanlığı gösterdiler. 1''ransız-
da. nda halkı için müthiş neticeler d.o.st gıbı gor.u~uy~r. up I · labileceğini sandığından dolayı, lar mağlılp oldular, yine akıllanma-
d ~ ktı R d lf H ss h kik! gılızler Hess ten lazım oge en mn- · . . l 'h . 

1
. d ki zl oburaca r. u o e . n • • b' lngıltereye gelmış 0 ması 1 tıma ı dılar. Zannedilir 1 Franııı ar, ze-

vazlyet hakkında ba.şka 1nglllz .şah- lumatı aldıktan1 ~·nrs toÇ~~a~I dır gayrivarit değildir. Fakat tebarüz ktıları sayesinde kendilerini nf!ettir
slyetlcrini ay~ınlatmağn mu,•nffak cevap verecek er ır. · orçı e • 'ld··· h'l b 'b' t kl'f meye çalıfacaklar. Fakat, Fransızlar 
olursa İngiltereyi bugtinkU zlmam- bu çokwbüyük Alman liderinin Jn. el tt~rı J ıg~I vesı dı eh. uh gı 1 e. \" akıllanmak istemiyorlar. Binaena
darlar~nın delili~! hakkında ikna et- giltereye gelmesi hakkında i:Za- erın n.skı tere e 

1
. ıç'lt ır tesıhrı 0b: 0 

b l k mayaca tır ve ngı ere, ar ı lcyh kabahntlerlnln cezasını ödeye-
rncnln mllmklln olablleecğlnl sanmış- hatta u unaca -tır. ff k d t '-'b cekler ... > - Radvo Cıızetesi -

muza er sonucuna a ar rı.ıu e " tır. Rudolf Hcss, Lord Hamllton'un I less'in sıhhati ve neşesi yerin. tm' b l kt d Anlaııma Ay Sonunda Meriyete 
aznıe ış u unnıa a ır. .. şahsında nradığı şahsiyeti bulnca~ı- dedir. Patrik'le görüısmediği za· Girecek 

nı zannetmekte idi. 7 lordla pek manlarını okumak ve yazmakla Hess Nezaret Altında LonClra, 14 (A.A.) _ ncutcr: 
muhtemel olarak 1936 da Olimpiyat- geçiriyor. Londra, 14 (A.A.) - Lon- vıchy'den gelen haberlere göre, 
tarda tanışmıştır. Hess, benzin bit- 1 Ieu'in mühim iffaatta bulu- dra Emniyet dairesinin hususi §u. cşyn ve kı~'Inetler nakliyatı hakkın
tikten sonra, Lord Hamilton'un mn· nacağını hisseden Almanya çok besı memurları, bütün gün du nktedllen yeni anlaşma muclbin· 
llk(ıncsl civarında paraşütle yere at- s.inirli görünüyor: cHess, şimdi Hess'in yatmakta bulunduğu has- ce, işgal altındaki mıntaka ile işgal 
lamı~ır. licss, herhalde, Lord Ha- İngili:ı:lerin elindedir. Kim bilir taneye g_iren bütün ziyaretçileri altında buhınmaynn mıntaka arasın-
mıtton'un tanıdıklarının lngllterede k di . . k 1 · ti kontrol ile meşgul olmuı;lardır. da eşyanın serbes•ne nakline mUsaa· . en sme ne ış ence er, ezJye er • ..... 
lllzumıu nüfuzu haız olduklarını sa- l '.> K' b']' l_ı .. Hastanenin kapılarına asker de de olunneaktır. Yegllne tahdidat ba-. yapıyor ar. ım ı ır, -ıe:;s ın 

nıyordu. Hess, Churchlll ile görlışme- ı - d 1 1 d k ikame edilmiş bulunmakta ve zı iptidai maddelere aıtttr. li'.rank 
de lıir f~o. p\madığı{l11., jpanıyprdu. t agzın n? ne er, ne er uy uraca • içeriye yalnız girmeğe salahiyet- tediyntında tll.bdidat yoktur. Fakat 
Nlt<'kim, hiçbir sur etle bizzat lJ)gillz lar_) ~ dıyor. tar olanlar alınmakta idi. altın \'C ecnebi para mUnakalelerl ya. 
bw,t\'t kili ile g8r1lşrne~ arzu etı>ıedl- lngiliz ve Amerikan gazetele- saktır. 
g.nl sarih surette kaydeylemlşti·. rine göre, na:zi rejımi sarsılıyor Hess'in Hayatı Ccçen halln Parls'te Amiral Dar-

Rııclolf Hc.ss'in hnşiyelcrinde!'l an- ve çökmek üzeredir. Londra. 14 (A.A.) B. lan ile Alman makamları arasında 
!aşıldığı veçhlle, k<'ndlsl. \•azlfcslnln Jnğillz gazeteleri, bu büyük Hess'ın lskoçynya muvasalatı mü imıalanan anlaşmanın bu ay sonın
nıuvnffaluyetınden emin bulunuyor- düşmanın Jngiltereye ıkaçmasın- nasebetıle matbuat mahfilleri Sir ıındn merlyele girmesi muhtemeldir. 
du ve takriben iki tı;llnde geri döne- dan gurur duyuyorlar ve cNapol- :'\evile Henderson'un c.Boşa gi- ---o-

cıığlnl tahmin cdlyorou. HattA, ken- yon da nihayet mağlup olduğunu den ıgayretler> jsiınlı kitabındaki H 1 rvatl ar 
dlıılne avdet: için iü2'Umlu benzinin anlamış, İns.Jltereye sığınmıştı~ aşağıdaki parçayı hatırlatmakta-
de verileceğini sanıyordu. Hess, pro- diyorlar. dırlar: 

jelcrinden kimseye, hattfL ailesine ı Bazı gazetelere göre, bu fira· cRudolf Hcss Führer'in vekili 
dahi bahsetmemiştir. Ailesini pek ra sebep, Hitler'le Hess Arasın· idi. 1 {erhangi lbir yerde herhangi 
yakında yeniden göreceğini Uınlt et- 1 daki ihtilaftır. Hes:;'i tanıyanlar, bir merasime jşl.İrak edemediğı 
mekte idi. kendisinin komünizme kar!Jı düş- zaman HeBB'.i gönderirdi. O ba-

Amerikadaki Akisler manlıkta samimi olan nazilerden na Hitlcr'ın manevi bir evliıdı 
Nevyork, 15 (A.A.) ·- Hess, hll.di- biri olduğunu teslim ediyo.rl~~: gibi göründü. V c harbin bidaye· 

sesi, Amerikan gazetclcrlnde ,.e A· Almanyanın, Sovyctler Bırhgı tinde Georing' den sonı n Alman 
mcrlkan radyolarında günün mcse- hakkındaki ıı.iyasctinin birdenbire Uderliğine onun geçeceği ilan edil 
lesi olmakta devam ediyor. değişmesi bu ıiyaıi lhtilafların di. Daha nz karı§ık devirlerde 

Xevyork Times, B. Churchlll'ln en mühimmi olımıştur. Heu, l Ie118 pekala birinci halef tayin 
belki Hess ile bir görüşmede buluna- 1939 yazındaki anlaıma aleyhin. edilebilirdı, fakat ordudaki oto
eağı haberini vermekte, diğer gaze- de bulunmu§lur. ritesj ukerlcrle nazi partisi ara
teler de Hltler'ln parti zimamdarları İyi haber alan mahfillerden aında muvaıı:cneyl harp zamanın· 
ile görliştuğilnU bildiren Bcrlin tel- öğrenildiiine göre Hes, lngilte- da idame içfa k&fi değildi. Hess 
grarııırını ncşreylemektedir. reye hareket etmezden ev,·el bir 1896 da doğmuglu ve İskenderi· 

!l;evyork Tlmes gnzetesinln Va- mektup ve oldukça uzun notlar yeye yerle§ml§ bir tüccar ailesi
şlngton muhabirine gl:lre, Amerikan bırdkmıştır. Mektubunda, harbe nin oğlu idi, Tahsilini Almanyada 
devlet memuı;Jarı Hess hlldlsesl hak· nihuyet verecek bir İngili:ı: • Al· yapmış, geçen harpte ilk defa pi. 
kında ne dlişUnccckler!nl bilmemek- man anla§masından bahsetmiş. yade, sonra tayyareci olarak hiz. 
tedlr. Diğer taraftan Xev~ork Herald Bu mektup, ıimdiye kadar neşre. ınet etnı.iıti. 1935 senesine kadar 
Tıibune gazoteıııne göre, D. Roose- dilmemi tir. Belki de hiç edil!lli· uÇU§ en :birinci meraki olmakta 
veıt'in Panamerikan konferansında yecektlr. devam etti ve kabinede aza iken 
söyiiyeceğl ntıtku sonraya bıtaknıa- Hess'le Kirk Patrik arasındaki filen mühim bir sivil tayyare ya• 
sının sebebi Hess'ln kaçmasıdır. görüşmelerden sonra İngiliz Baı- rışını kazandı. Bundan sonra 

Hess'in Dadısı Ne Diyor? 
Kahire, H (A.A.) - B. Rudolf 

Hess'ln ihtiyar dadısı Frau Pauıa, 
neuter ajansının muhabirine husuııt 
olarak verdiği bir nıUltıkatta şunları 
söylemiştir: 

vekili B. Çörçil tarafından bcya· Hitler onu daha fazla uçuş yapa• 
natta bulunulmadıkça bu mesele rak hayatını tehlikeye koymak
hakkında kat'i bir fikir edinmek, tan menetti. 
ıöz söylemek imkanı yoktur... Heas Hitler'in ılk .mesai arka-

- Radyo Gazetesi _ dn~larından ve .dostlarından birl 
idi, ba~ka bir yerde de eöyledi-

Berlin Mer•kta ğim gibi, partideki azalık f!Uma· 
Stokholm, 14 (A.A.) - Reu. rası jlk yjrmi numara arasında 

ter: Gazetelere gelen haberlere buluntıyordu. Teşrin.isani 1923 
göre, B. 1 leS6°in İngili:ı: makam· te Münih ihtilaline iştirak etti. 
!arına ne ıgibi ifşaatta 'bu1unacağı Ondan sonra hapse mahkum ol· 
Berlinde merakla beklenilmekte. du ve Hitler'le Landsberg ıkale
dir. Sertinde B. Hess'in ıtcdricen sine kapatıldı. 19 33 te Hitler ik
mes'ul vazifelerden uzakla§tırıl· tidar m_evkline gelince Devlet 
mış olduğuna ve bir cfacia> olan NaLırı oldu. 
hastalığına ısrar1a j§aret edilmek. Avustralyada Ne Oü§ünülüyor? 
tedir. iBerlinde söylendiğine gö-
re firar :hadisesi ne dahilde ne Sidney, 14 (A.A.) - Avug
de hariçte bir mana ifade et.nıiye. tralya Baş\'ekil vekili B. Fadden, 
cektir. B. Hess'.in lskoçyaya rnuvasalatı 

(Ra,ı ı lndde) /// 
Diğer taraf tan, Pres Uri' da 

çıkan ve Slovakiadnki Alman et· 
nlk grupunun gazeteıi olan Grcınz 1 
bote g'!.zetesinın tasrih ettiğine'• 
göre, Hırvat devleti müstakil btr 
devlet olduğu için, ltnlyan Kr•lı 
bu tacı bizzat kendisi kabul et·' 
miyecck ve bu gazetenin Roma 
muhabirine göre, Dük de Spole· 
te'yi Hırvatistanın kralı olarak 
gösterecektir. 

Istonbul At Y ılrı§luı 
Şehrimizde her sene yapılmak. 

ta olan at yarışları bu yıl tem
muzun on üçUnde bn~lıyacaktır. 
lstanbulda çok rağbet görmekte 
olduğunu takdir eden Yatı§ Islah 
encümeni bu yıl yarı~ların sekiz 
hafta devam ettirilmesini karar· 
laştırmıştır. Bu meyanda ıkrnmi
yeler de arttırılnenk, bilhassa her 
hafta ynpılmak ütere bol nıUka
fatlı tay lcoşuları da yapılacaktır. 
V eliefendi çayırındakı yarı~ ına
hallindeki hazırlıklar da pek ya
kında bn lıyacaktır. Bu yıl yarış· 
lara bir de vllayet koşusu ilave 
olunacaktır ve b.ıı koşu iki haftn 
sürecektir. Bunun içın viiayetimJz 
bütçesine 3000 lira konulmu~tur. 

lan nazizmdir. 
Yalancı vaadlerle aldatılmıo 

olan milyonlarca na~inin şimdi 
herh'aldc bir tek düııünceai vardıı 
ve o da ııudur: Hnrp hakkında 
acaba Hess gıbi mi dü§Ünmeli· 
yiz~ 

Avustralya Hıırbiye Nazırı B. 
Hughes, demiştir kı: 

•Dııdy'nln deli oldutunn. inanıyo

rum. Bence :ra Xazi partisinde bU
yl!k bir yarık açılmış, yahut da 
Hess, çok vasi bir plan dUşünınUş
lllr. Rudolf'a gençlik çağlarına ka
dar ben baktım. O, geni~ fikirli, me
tin scclyell ve son derece namuslu 
bir ı;ocuktu. Pek 1<Uçük yaştanberl 

Almanya.'nın mağlflp edilemez bir 
kuvvet olduğunu iftiharla söyler ve 
gerek maktcpte gerek başka saha
lan,a dalma birinci olmafa çalı,ırdı. 
Bundan başka mühim slyruıt :mesele
ler üzerinde babasile münakaşa et

(Başı 1 incide) /X/ meği tıdet edinmişti. 
Birleşik Amerika de\'letlerl bilyUk 

Stokholm'da zannedildiğine hakkında demi§tir ki: 
göre şimdi bazı idamlar yapılma. <- Hess'in kaçışı, nazi zi-

c- Bu firar, nnzi mabedinin 
granit duvarında ilk gedif:i g6s· 
termektedir.~ 

Duff Cooper Ne Diyor? 
elçisi B. Grew hariciye nezaretine Mısır'dn doğmuş olan Hcss, ilk 
aaat 10,30 da gitmiştir. Dlr saat son- tahslllni bu memlekette yapmıştır. 

rn. dıı bllyUk Brltanya. elçisi B. Cra- Bir fsviçre Caıetesi Ne Diyor? 
lgle Japon haricl)'e nazırını ziyaret ZUrlh, 14 (A.A.) _ B. Hess'Jn Al-

otıniştiı'. manyndan hareketi, burada bir 
Çin deki Amerikan Müdafaa . 

K t 1 Ç k ·ı d' •nçış~ olarak telakki edılmcktcdir. 1 a arı e ı me ı 

Vıı~lnglon, 14 .A.A.) - Hariciye Ncue ZUrcher :Xachrichtcn gazetc-

sı imkan dahllindedir. mamdarları arasında, Almanya· 
nm medeniyete karııı bir harbi 
kazanamıyacağının idrak edil
mekte olduğunu göstermektedir. 
Alman radl;:oıuııun hakkı vardır, 
Hess, bir çok senedenberi terak
kiler kaydeden bir hastalıktan ıs. 

Bayan Hess Almanyada imiı 
Berlin, 14 (AA.) - Yarıres

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Londra, 14 (A.A.) - lııtılı
barat Nazırı B. Duff Cooper, B. 
Hess'fo lngiltereye niçin gelmi~ 
olduğu hakkında sorulan bir su
ale ccvdbcn, ıbu hususta malumat 
verecek v~ziyette olmadığını söy_ 
lemi§ 'e §\ınları jluvo ctmi!jtir. 

' it~ ~esaretini haiz olduklarını 
'tıı"'ı lltlırı için de her zaman 

~l,t b~~ı~ı bildiklerini Amerika
'l<t,, Utun dünyaya göstermeli-

İngiliz Kralı B. Churchil'i 
Kabul Etti 

Londra, 14 (AA.) - Kral. 
dUn Baovekil B. Gıurchill'i kabul 

nazırı B. Cordcll Hull. Amerikan 1 si, bu mesele ile a!Akadar olarak, 
bahriyesinin, son zamanlarda, Çin- hepsi de tazyikin verdiği gerginlik
dekl Amerikan mlldafaa kıtalannı ten gelen Macar başvekıli Kont Tc
çekme~ hiç dU~ünmeml9 olduğunu !eki ile Yunan bal)Vekih B. Korizis'in 

Ofi ajansı, dış haberlerinde 
I3nyan Hces'.in Ankaraya geldıği_ 
ni bildirmiştir. İyi malumat alan 
mahfillerde beyan olu~duğuna 
göre bu haber kat'iyyen esassız· 
dır, ve baotanbaşa uydurmadır. 
Bayan Hess Almanyada bulun
maktadır. 

tırap çekmiııtir. 
Fakat heııhalde şimdi artık ıs

tırap çekmemektedir. Bu hasta
lı'k, on ııeneden az bir zamanda 
dünyaya tarıhin bütün afetlerin· 
den daha fazla ziyan vermi§ o· 

«- Yalnız .şunu ıöyliyebilirim 
ki B. He88 in Jngiltere;:_e gelişi, 
nazi partisinde jlk gediği teııkil 
etmektedir. 

Bu. ıyı bir haberdir ve tam za
m:ınınd,1! cclen bir haberdir.:> etmi~tir. bildirmiştir. lnt!harlarinı hatırlatmaktadır. 
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1 Kim Kimle Evlenmeli ? "CILD UNSURU C:-~N 1 

Mü saba k a m ı z da K a z-a nan ı ar 8 1 9 c E L '" 

BORSA 

18 

Bay Celal Kırpar 
44 ya.-,ındadır. l'zıın boylu, e!mıe.r, kara. gözlü, kara 

.kaşlıdır. ı;;ehrlmiıJn ıne'!hur kadın berber dtlkkan
larmdan birinin ahibldir. Ayda a.o:ıatı yukan iki J üz 
elli, üç J üz lira kaz.anır. Beş odalı blr e\.1 vardır. Bir 
defa e\lcmniş. ayrılını~tır. 

19 

Bay Nurullah Dopdoğru 

n 1WJmm.dır. EcZIK'I mektebinden ımeıundur. Vl
IA;reUermıJzin birinde büyük n l}lek bir eczahanenin 
Mhlbidlr. Defnıloktao hiç aynbnıyan, fifikfin '\'e mtt
ralaaU her te!fe t.erdb eden bir ahllkı vardır. Kimsesi 
;rektur. 1Çkt itmez, çapkınlıktan h~anmaz. 

26 

Bayan Sabahat Azılı 
28 yaşındadır. ll'akfr bir kızdır. tık mektepten me

zundur. Ana.'il, babası ölnıllş, amcaaınm yanmda bll
yürnil<Jtlir. Ufak tefek nşk ınaceralan ~eptnnı,tır. 

Tahta. sllmlye katlar ev işleri becerir, atılgan, kav

gacı, hiçbir şeyin altmda kaluuyan bir huyu vanlır. 

Bayan Makbule içli 
:?6 y~ındadır. Orta boylu ve esmercedlr. Fakir bir 

ailenin kızıdır. Adliyede kdtJptir. Hoppalığı ve yara
mazlığı yoktur. llaS8M '\"e içli bir kızdır. Bir evin 
işini kencil kendine başaracak kadar hamarattır. Bir 
annesi ,.e bir de tah ilde kardeşi '\'Brdır. 

AIBBBLIK İŞLE ilİ 
1 ---+-' t--+--+--ı 

Yoklamaya Davet 
znndır. 

Tesiri Emin 
Ve Sihir i 
Olduğunu .. Bayan 
MARCİLLA söyledi. 

1 Sterhn 
Dolar 
İeviçre .F'lıoc. 
Drahmi 
Peçeta 
Dinat· 

KapaolJ 
5,22 

,132,20 
30,00 

0,9950 
12,89 

-.-
Yen 31.0175 
1sveç Kronu 30J6275 

...... " Talııril& 
L. K. 

1933 Türk borcu I 19 00 
1918 İstikrazı dahili 29 50 

1 1938 İkramiyeli ı 1 00 
1938 > > 52 25 
1933 ikramiyeli Ergani 19 05 
1934 Sıvas - Erzurwn 19 30 
1932 Hazine Tahvilk!ıi 61 00 
1934 > > 15 50 
1935 > > 29 50 
1938 > > 52 25 
Anadolu Demiryolu Tahvili 42 50 
Dem!ryolu Mümessil Senet 40 30 
T. c. Merkez Banlcası 106 00 
Osmanlı Bankası 27 00 

T. lş .Bankası {Nama muhar.) 9 40 
Şirketi Hayriye 26 00 

NUKUT 
'l'!kk Altını {Reşat) 
Ttlrk Altını {Hamit) 
Türk Altını kUçük (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> > {Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Mecidiye 

27 75 
26 35 
26 25 
25 35 

118 00 
120 00 
123 00 

3 50 
65 

Bir kaç gUn zarfında, küçlik bu
ruşukluklarıınlıı çlzgtlel".lmln 7.ail ol
duğunu gördüm, bir kaç lıaftıı. zar
fında. ise 10 ~'llŞ daha genç görün
dlhn. Jllr doktor bana <ledl ki, BlO
CEL» Viyana tiniversltcsl hiiyük bir 
ı>rofesörilnUn keşrldlr. Şimdi pembe htanbul Mü<ldelwnwn111ğlnden: 
renkteki her Toknlon kremi vazo- İstanbulda bulunduğu anlaşılan 
nunda UloceJ \'tudır. ller akşam yat- Tekirdağ sulh hA.klmi Nebihe Saysa 
mazdıın enci bu kremden ürünüz nm acele memuriyetimlze müracnati. 
,.e c;abııhları da be;'laz renkteki To
kulon kremini kullanınız. Bu usul 
ısl:ı:e serian bir gençlik sert '\"C esmer 
teninize yeni bir canlılık '\'erecek, 
~lzgl ,.e buruşukluklnrdan muıırra 

taze, yumu.jak \ ' 6 nçık bir cilll te
min edet'ektir. 

VATAN Gazeh.sl 

Baljlık m.nldu olarak 
1 inci Sayfa santimi 
2 > » > 
3 » » 

' » 
a » 
6 • 

» 
» 
:ıt 

:ıt 

» 

• 

7M 

WI> 
MO 
soo 
10) 
7l 

•• ~ • • "' >"° .... • . . 

nı. bone L ereli 

%PARA 
\ HAYAT TARIŞININ 

• DİREKSİYONUDUR1 - . 

T .... Ş El _ "ra. Si" 
KilçUk Taaarfuf Hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 

Her Sene Mutat Olan Yedek 
Subay Yoklamalarına Davet 

Birinci Tüın. As. D. til başkan

lığından: 

7 - 1076 sayılı kanun mucibince TU.rklye dahlıınüe: 
haziran yoklamaları için kayıtlı bu- 1 

KEŞİDELER: • r; :· qt, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, ,. .•• ıc!! .. şrin 
tarlhlcrincıe ., apıhr. 

1941 ikramiyeleri 

,. 
,, 

l - Dosya \'e kayıt No. !u yedek 
subayların her sene haziran ayında 
yapılmakta olan yoklamalarına 2 
haziran 941 Pazartesi gününden 80 
haziran 9U pazıırtesı gUnU akşamı
na kadar kayıUı bulunduğu şubeler
ce devam edilecektir. 

lunduğu şubelere ya bizzat mUracaat 
etmek veyahut taahhUUU mektupla 
yoklamasını yaptırmak hususu tas
rih edildiğine göre hasta bulunanla
rın rapor göndermeleri maksada ve
fa etmez. TaahhUtıU mektup gönde
renler ne gibi hususat mektuplarına 
yazo.caklıı.rmı şubelerce yapılacak 

ill'lnlardan öğrenebilirler. 

Senelik 6 aylık 

1400 760 

llarlç memleketlere: 

Senelik 6 aylık 

2700 1410 

Saylık Aybll 

,00 160 KJ. 

Saylık 

800 K'° yoktur 

l adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 
! > 
8 > 

35 > 
80 > 

300 > 

750 
500 
250 
100 

50 
20 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

=1~.- > 
=2000.- > 
=2000.- > 
=3500.- > 
=4000.- > 
=6000.- > 

ET.I BANK'tan 
Keçiburlu'da mevcut 60 kVA-hk, 750 devirl~ 400/231 

voJtluk, üç fazh bir alternatör için kayııla çabfll' uygun .e 
takriben •!8iıda gö&terilen evsafta bir lokomobil, buhar 
makine9i ve yahut Dizel motörü hemen le.tim ediJıDek 

Takat: (Dizel motörii) 80-90 beyJİf 
100-110 » 

1/180 
(Lokomobil veya buhar makinesi) 
Ademi intizam derecesi asgari 

Makineler, volan, adedi· devir nizımı, kasnak ve icaP 
eden bütün armatür; alat • edevat ve avadanbkla birlikt"e 
olmaları li.znndır. 

Makineler, yeni ve yahut az kullanılmq olabilir. Buhar 
makinelerinin kondansörlü olmaları prttır. 

Tekliflerin, «Etibank, Umum Müdürlüğü, Ankara» .d· 
resine cönderilmesi rica olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1-

2-

3-

4-

5-

Mevcut şartnamesi mucibince ı adet gramofonlu rad)'O 

açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli c775> lira muvakkat teminatı ,53.1'' 

liradır. 

Eksiltme 16/ 5/ 941 cuma sUnU saat 14,30 da Kabııta.Şt.a Jt" 
Pı· 

vazım ve mUbııyaat şubesindeki B.lım komisyonunda ya 
lacaktır. 

Şartname sözü seçen şubeden pnrnsız alınabilir. 

lsteklilerin eksiltme için to.yln olunan gUn ve saatte ~ 1~ 
güvenme paraslyle birlikte mezkQr komisyona mtıracıı.atlat'

(3606) 

İoARUİNi eiın is BAN KAS 1110~ 
İKRAMİYELi HESAP Ay~ 

Devlet Denizyol!arı ·ıanlar;l 
Bandırma Sürat Postası 

IJ. 
tstanbuldan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma. günleri saat 8,15 eıı 

kalkmakta olan Bandırma sUrat postaları 15 Mayıs Cuma gUrıUrıd 
itibaren lstanbuldan saat 8,00 de kalkacaklardır. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Marmarada Mennercik adası civarında batıp deniz altında. b'll

111 

nan romorkörUn ankazı 216/ 941 pazartesi günU saat 15 de Milli~ 
MUdUrlUğünde toplanacak olan komisyonda açık arttırma ile satıl' 
cakür. Muhammen bedeli 900 dokuz yUz Ura, teminatı 67,50 uradıt 
Fazla izahat için 1'.filll Emla.k MüdUrlllğU 4 UncD kalemine mUrsC~ 

(3738) 

Soldan Sağa: 1 - Bir sebze. üç 
2 - Kraliçe - Gösterme 3 - Boyacı 

dilinde kazıma - Bir hUkUmdar 4 -
lstanbul civarında blr kaza - Nazar 
kıl! 5 - Yunanistanda bir mıntaka 
• İşaretle anlatma 6 - Su halinde -
Bir musiki J.şaretı 7 - İşaret edatı 
- Bir tenezzüh vasıtası • Uzak işa
reti 8 - Massetmek - Nota 9 - A
dam • Vukua getlnne - Nota 10 -
trt vUcuUu adam 11 - Çok defa -
Hata. 

2 - Her sınıf ve rUtbenin yokla
ma muamelesi için şubclerino gele
cekleri gtinler askerlik şubelerince 
aynca. ilan edilecektir. 

3 - Mayıs ayında yapılan maaş 

yoklamaslyle haziran yoklamasının 

hiçbir alAkaaı yoktur. Yani mayıs 
maaş yoklamasını yaptırmak hazi
ran yoklrunasma gelmcmeği icap et
tirmez. Haziran yoklamasının kendi
sine alt hususatı vardır. 

8 - Yoklamaya gelenler yokla
malarını yaptrrmazdan evvel şube 
binalarına asılan ııa.nlan okumaları 

rica olunur . 
9 - 30 haziran 941 gUnU a~amı

na. kadar yoklamaya gelmeyenlerle 
hiçbir şubeye kaydını yaptırmayan 

yedek subaylardan 1076 sayılı kanun 
mucibince para cezası alınacağlndan 
yoklamaya herkesin gUnUnde gelme
lerini ve para cezasına dUçar olma
malarını rica ederim. 

CUmhuriyet Merkez Bankası 

Yukarldan Aşağıya: 1 - Bir gün 
- Rabıt edatı 2 - Garip şeyler -
U'mit etmek S - Salimen verme -
lki oyun 4 - Parça parça 5 - A
dem • Sıfat 6 - Sıfat edatı • Söz 
rcnne - Bir sayı 7 - Sevda - KUçtlk 

körfez 8 - Bir meyve - Gece kuşu 
9 - DördUncU 10 - Salimlik - La.· 
kırdı 11 - Bir gıda. maddesi • KU
çUk şehir. 

DONKt>' BULMACANIN HALLI 
Soldan Sağa: 1 - Gramofon 2 -

Rafadan - Ki 3 - Adana • Lisan 
4 - Mika. • Kusur 5 - Yakacık 6 
- Hardal - (T) Una 7 - Ali • Rc
fil< 8 - Amil - La O - Lokum -
Ley 10 - Avanak. Ana 11 :.._Zat 
- Ziya.de. 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Gram 

- hayla.z 2 - Radikal • ova 3 - A
fak - Rikkat 4 - MAna - Un G -
Oda _ Yaramaz 6 - Fa - Kalem • KI 
7 - Onluk - Ffl 8 - !sa - İle 9 -
Sucuk - Yad 10 - Karm • Ne 11 -
Kin - Kamara 

İstanbul Cümhuriyet Müddei· 
umumiliğinden: 

İstanbul mehaklm ve devalri ad
Uy~lnde açık bulunan 1000 ve 1500 
kuruş maaşlı zabıt kll.tlpliklerlne 
memurin kanununun 4 Uncu madde
sinde yazılı şarUarı haiz ve seri dak
tilo yazabilir. orta. okul ve ilse me
zunları arasında yeni barem kanu
nunun 17 ncl maddesi hUkmUne tev
fıkan bilmüsabaka milnasipleri alı
nacağından taliplerin bu maddede 
yazılı belgeleri hAmilcn imtihan gU
ntl olan 16 Mayıs 941 cumıı. gUnU 
saat 10 buçukta yeni Postahane bi
J'ıı.Btnın Ust katında bulunmalan 
ve 115 Mayıs 941 perışembe günD a.k
ışamma kade.r evrakı mUsbitelerini 1 
hAmllen Adliye encümeni reisliğine~ 
bır dılekço ıle mUracaat eylemeleri 

Un oıun-. 

4 - Temmuz ayında yaş haddine 
uğrayacak olan yedek subaylar dahi 
bu yoklamaya gelmek mecburiyetin
dedirler. 

5 - MalQl dahi olsa bu yoldama
lara. yaş 'haddine uğramfinuş bUtUn 
yedek subayların gelmeleri lQ.zondır. 

6 - Bazı yedek subaylar yaş had
dine uğradığından yoklamaya gelme
mektedir. Bunlar hüviyet cUzdanla
rına. bu hususu işaret ettirmeleri ıa.-

Belediye Muhasebe Kursu 

• Belediye muhasebe memur
ları için açılmış olan kurs niha· 
yetlenm~tir. Devam edenlerin 
imtihanları yirmi mayısta yapıla· 
cak ve .kazananlar muhtelif vazi
felere tayin olunacaklardır. 

iplik 
Yedikule 

Fabrikası T. A. Şirketi 
Fabrika 

Yater 
> ,, 

Teslimi İp l~k Satış fiyat lan: 

Tire 

·Devlet 

No. 12 
» 20 
» 24 
,. 20/2 

Paketi 577,5 kUl'Uf 
:ıt 682,5 » 
» 732,5 » 
}) 752,5 J> 

Demiryollan ilini an 
Devlet Demlryollart birinci işletme ihtiyacı için cins, miktar mu.

hammen bedel ve llızar mahallerinın kilometreleri aşağıda yazılı balast 
kapalı zar! usullle ıı.yrı ayrı eksntmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme Haydarpaşa gar binası dahilinde blrinci ltlotme komis
yonunda. 30/5/941 tarihine tesadUf eden cuma gUnU saat 11 den itlba· 
Ten sıra ile yapılacaktır. Eksiltmeye glrccelder 2490 No. lu kanunun 
aradığı evsafı haiz olacak ve teminatlarını da ihtiva eden teklif zarf
larını nlhayet saat 10 a kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. Ek
siltme şartnamcslle mukavele projeleri işletme kaleminden parasız 
olarak alınabilir. ( 3657) 

MS muhammen bedel Tutarı l\lu,·akkat teminatı 
Ocak Kim. mft K. Lira 

154.000 
148.000 
256.000 
~35.-000 

6000 145 
6000 180 
8000 105 
8000 100 

8700 
10800 
15600 
1520Q 

652.50 
810 

1170 
ll'*O 

AK T 1 F 

10 M A Y 1 S 1941 VAZIYET/ 
PAS JF ~" 

Kaaa: 
Al tın: Safi kilogram 
Banknot, 
Ufaklık • • 

DAhildoki Mahabirt..: 

Tilrk Lirası • 

Hariçteki Muhabirler: 

72.603,913 

• 

• .. 

Altın: Satı kilogram 12.723,220 
Altına tahvili kabil serbe6~ ~- r: 

Diğer dö\'Wer ve Eorçlu .kllrinc 
baldyelert , • 

!!uim Tala.illeri: 
DenıhUı ecU. evrakJ nakdiye karşılıfı 

K&nunun 6-8 inci maddelerine tcvtt
kan hazine tarafmd&n vaki tediyat 

S...edat Cmd•mı 
Tıcarı senetlor • • • • • 

EiMm n Tahvilit Cüsdamı 
(Deruhte edilen evrakı nakcD.· 

• - (yenin JtarŞılığı esham ve talı .. 
(vilAt (ltibaı1 luymetıe). • 

B - Serbest esham ve t&Avil&t , 

Avamlar: 
Altın ve dövlr: uzcrtııe avan.s • , 
'Iahvil&t tızcrlne avans • • • 
liaZlneye kısa v4dı;:l 7-vallS • • ı 

102.123.212,58 
8.438.342,50 

637.836,08 

406.000,70 

17.896.227,46 

-.-
45.278.310,54 

158.748.563,-

21.222.474,-

274.891.648,69 

46.064.696,93 

7.926.616,17 

4.741,69 
7.808.722,-

37.000,-

111.199.391,16 

406.000,70 

63.174.538,-

137 .52&.0S9,-

274.391.648,69 

53.991.313,10 

Hazineye :?:so No. ıu Kanuna göre 
~ılaıı altın k.arlŞll.Jk1ı avan:ı • • 139.684.926,75 147.535.390,4.4 -·----
~: ............ -........ -... _~--...... .. 
Mul.Lelif: ...................................................... . 

4.500.000,-
11.092.902,27 

803.817.278,86 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AJl)IET EMt:S YALMAN 
Basıldığı Yer: VAT~ MA.TBA.ASI 

------ı 

Sem.ye: ......... ... ........................................ 
İbti,at Akçe.İı 

Adi ve fevkal.Ade. , • 
Husuaı , • • • 

Teda'riilcleki BenhatWı 
Deruhte ~en evrakı nakdiye • 

• 

• 
Kanunun 6-8 iDcf m:ıCJelerine tnn. 
kan hazine tarafından v&ki tedlyat 
D.:ruhte edilen 9'll"ala nakdiye ba)d.. 
yesl. 

K8?1J}Jğı tamamen altm Olarak 
11Aveten tedavWe Yazedllea. • • 
Reeskont mukabW 11.lveten ted:ı·::ıre 
vazedilen • 

Hazineye yapılan altm b.r'1Wdı ~ 
varus mukabili 3902 No. lı kanu.'l mu. 
ciblnce ilAveMlı tec:avtlle vt"'lil• 

Mndllllı 

• 
Altm: Safi Klf. 877,150 

8860 Ne. la batma cin ..._79 
açdaa avam makabW tevdi olıto:ıD 

altınlar: 

Safi kllg 

Döviz Taablaicbııb: 
Altma tahvili k&bU d5vizler • 4 

Diğer dövizler ve alacaklı Jdlrlng 
bakiyeleri • • 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158. 7 48.1563,-

1~22.474,-
137.526.089,-

17.000.000,-

250.000.000,-

o&f / 
97.500.000,- 50%.0Z6· 

59.998. 774,79 
l.233.782,03 

7S.12U67,90 

-.-
25. 779.834,64 

61.2S2~ 

Mubtelif: .......................................... _ - ............ ._ 

1 Temmuz 1938 tarihinden ih'baren: 

İskonto haddi % 4 Altın üzerine avans o/.. 3 

sos.sı7~ .. 


