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Sevgili il ava 
Memleketin her yanında 

sellitlerimiz 
ihtifallerle taziz edildi 

......____---~~~~~~ 

Bir kehaneti~! 

'( 

hikayesi 
Matakanların piri hak ka
~anacak gibi görüntiyor. 
Ilı ap~ığı kehanete inanabil-

d 
enın ınlisbet imkanı nere
edır? 

a2atı: Ahmet Emin YALMAN 

~ liforniyad_ıı. yaşayan Ma-. 
"ar lakanlara ait bir hikaye ı 
81~1 Bunu, (Vatan) ın çıktığı ii.·•ıı~-.-
la arcıa bir münasebetle an
t tnıı§tım. Bilenler bilmiyenle- Dünkü ihtifal intıbaları : Ordu na mına 
§:ftekrar etmiş. Hadiseler inki
aıt ettikçe buna olan alaka da 
he nıış, Zaten bütün kehanetin 
la r nevi, mtisbet kafalı adam
ıı.: arasında bile revaçtadır. 1-
b ıınıasalar bile dinlemekten 
ı:ıanryorlar, çünkü en man-
8~ b ~ahminler bile bu mantık-

hitai>ede bulunan hava üı teğmeni Adil Kartal • Bir dakik alık süküt esnasında • İhtiram atı fi yapılırken • Hava Kurumu namına hitabede bulunan Meliha A vni
0 

Ankara ihtifalinde başta meclis ı- ~ 
reisimiz ve başvekilimiz olmak h~'i 
üzre güzide bir kalabalık vardı ~l 
Ankara. 15 (A.A.) - Bugün yur- ı halde Vekiller. Parti mUstakil grup .,. J• ~unyadn pek :para etmiyor. 

l1~kayeyi yeni duyanlar, bunu 
te . n nüshayı göndermemi is
b~p duruyorlar. Dü§Undüm ki, 
la~n iyisi hikayeyi tekrar an
ki ak... Zaten hadiselerin in
di~ .. ~1 karşısında münasebet te 

dun her tarafında yapılan ihtifaller- reis vekili Rana Tarhan, CUmhurl- i ~ 
le hava şehlllcrimlzln hatıraları ta- yet Halk Partisi Genel Sekreteri Flk- ~ 

~UYor. 

zlz edilmiştir. rl Tuzer ve Parti umumi idare heye-
Şehrfrnlzde Ulus meydanında ya- ti Azaları, mebuslar, Hava Kurumu 

pılan ihtifale başta. BUyllk Millet başkanı Şükrtl Koçak, Genel Kur
Meclisi reisi AbdWhalik Renda ve ı may, Milli Müdafaa Vcklıleti ve di· 
Başvekil Dr. Refık Saydam olduğu (Devaını Sa. 15, SU. 1 de) // / 

Milli Şefimiz 
Yunan va Irak nazır ve elçilerini 

kabul ettiler 

lta~lakanları memleketimizde 
nu lndan tanıyanlar çoktur. 
~ların bir miktarı Karsta 
bı. k Vatandaşı olarak yaşıyor. 
1'a~er bir kısmı da vaktile Rus
\'a an muhacir diye gelmiş, ri
llatete göre Bandırma tarafın
U~ Yaınyormu§. Bunlar dürüst
\', te eşi olmıyan adamlardır. 
ltı.elan söylemezler, hırsızlık et- Ankara, 15 (A.A. ) - R eisi- !biye Veziri duelan• Naci Şevke· 
te\o ~ler, her türlü vazifelerini cümhur lmı.et İnönü, bugÜn Çan- ti, Irak elçisi ekselans Kamil 1 
ti .e .seve yaparlar. Kendi işle- kayadaki köşklerinde Gaat 15,45 Cöylani ile birlik.ıte, kabu1 b uyur. 
Jıa~1 adeta dini bir vazife gibi te, Yunan Devlet Nazırı ekse- muşlardır. 
!ar «ta Ve tam bilgi ile başarır- lans Argiropul-0s'u, Yunan bü- Bu mülakatlarda, Hariciye 

yük elç.isi ekselans Rafael jle ıbir- Vekili Şükrü Saraçoğlu hazı r bu-

9a~alakanlardan bir kafile del .ik.~te~, ~v~e~.s~a~at=l 6=,=3=0=cl=a:;:=lr=a=k=H=a=r=·=:l=u=n=m=u=şt=u=r.=====:::=:==:-= ltt r tk Rusyanın tazyik inden = 
lir Çatak vaktile Amerikaya, Ka B f •} f '\ 
1~0tııiyaya gitmiş, orada yer- • 1 O · Gl V gand 
\'a E!tek Blvucılık, sütçülük, mey • ey 
~u~k gibi işlere sarılmış, çift Son vaziyetten 
l'ah k sahibi olmuş, refah, f e-

lQ saadet içinde yaşıyormuş. çok memnun 
İlti ~9 yazında, yani harpten 
lak Uç ay evvel Kaliforniya Ma- B, Rendel 
~in anlarından bir heyet Va-
~~on Büyük Elçimiz Mün ir bu hususta ne 
t\i ı.egijnij ziyarete geliyor. A- d •• ·· •• ? 
l'e~~1nda tarikatin bugünkü uşunuyor 

al _de var. 
eıs şunları anlabyor: 

llı.i'~ir kaç gün evvel tarikati
\a ıın asıl piri rUya aleminde 
~ ~1llla çıktı. Dedi ki: cDünya 
lla ~nde yakında bir hanp k o
liııcak, dünyanın her memleke
'l'u; ?u harp sıçrayacak. Yalnız 
l:ia k1.Ye bundan hariç kalacak. 
ltın:tdı, varınızı yoğunuzu topla
~~ • Vakit kaybetmeden T ürki
~~e gidiniz.> Biz bu manevi 
i~i et üzerine Türkiyeye hicret 
b·ıı:ı hazırlığa başladık. Ama n, 
~ delalet edin! 

Unlar iyi adamlar, yüzlerln
~\·amı: Sa. 15, Stt. 8 t.e) /-/ 

B. F ilof 
(Yazısı 5 inci sayfada) 

Radyoda yenilikler 
'farından başlıyarak musiki programlarmda, 

söz neşriyatında yenilikler var 

Oç nıilyon dinleyici ayni saniyede halk 
Şarkılarını öğrenecek ve söyliyecek 

'y 
r'd lltından başlayarak Ankara 
)Ctı~U8Unun P\l'Ogramında 1bazı 

I kler yapılıyor. 
l\~tc başlıcaları: 
"rrıe Musikisi, Halk Şarkıları 
1 

bet "::"" Küme ımusikisi çok rağ-
1111 bR0tdüğü için programda bu
t., sftada iki defa yer verilmiş
~~ l ıı.ıı ve cuma akşamları kla
lcritı·Urk ınusıkısinin en iyi örnek. 
hit!Q 1 tert"miz ve zy• işlenmiş bir 
ı c dinleyecekainiz. · 

'""-: H Ik arkılan şimdiye 
ııuidai bir ıekıkie çalını-

yordu. Radyo, ıbunları da klasik 
musikinin erişm~ hulunduğu ifa
de güzelliği ve temizliği .içind e 
arzel"tleğe çalı acaktır. On beş 
günde bir pcr§embe akşamı 
( Yurttan ;sesler) adile bir saat 
tertip edilmiştir. Rndyo sanatkar
ları, gerek Radyoevinin ve gerek 
Devlet Konservatuarının elinde 
bulunan halk şarkılarını edaların. 
daki bekareti ve saffeti bozma
yarak yepyeni bir tarzda öğren
meğe baslamışlardır. Ekleki şar
kılo.rın mevcudu zengınlesincc 

(Dımınıı :sa. :?, SU. :1 de) / t /. 

Şartları kabul 
etmeyip müca

dele m ~ edecek? 

Mareşal Peten 
:adyoda Fransızlara 

Hitap Etti 
"Şimdi, 8. Hitler'in 

Amiral Darlan ' ı, Berch
tesgaden'deki köşkünde 
kabul ettiği ve mülaka
tın dört saat sürdüğü if
şa edilmi§tir. 

"Darlan, bu mülakat
tan sonra Vichy'ye dön
müş ve derhal toplanan 
kabineye izahat vermiş
tir. Kabine Alman - Fran-
sız anlaşmasını tasvip 
etmiştir. Şimdiye kadar 
buna dair bir tebliğ neş
rolunmamıştır. 

11Y alnız, Alman istih
barat ajansı şu müphem 
haberi veriyor: 

Alman - Fransız müza
kerelerinin vardığı pratik 
tedbirler, Avrupada te
sısıne, Fransanın, tam 
hükümranlık ve istiklal ile 
iştirak edeceği yeni bir 
nizamın kurulmasını istih
daf eden uzun vadeli bir 
siyaset içinde yer alma
sıdır. Fransız siyasetinin 
bu istikametin istikbal 
için geniş ufuklar açtığı 
ilave edilmekk>dir. 
Bu sözlerin ifade ettiği 

(Devamı: Sa. 6, 80. 15 t.e) / § / 

Hess j B. Çörçil 
Dük Hamiltonla Hess hakkında 
bir sulh yapmak 

istiyormuş 
H ess ~adisesi, dünya. efkan 

umumiyesini işgal eden en mü· 
hirn hadise olmakta d evam edi
yor. 

Fakat, nazi liderinin fngiltere
(Denmı '8.- 15, so. 7 de) *== 

bir kaç söz 
söyledi 

Londra, 15 (A.A.) - Bugtln Avam 
kamarasında Rudolf Hess'in İngilte
reye muvasalat: haberinin neden 
Hess'in melekAtı akllyesine sahip ol· 
madığmı beyan eden Alınan tebliğin-

Devamı Sa. 5 SU. 6 da X X 

Meclis ruznamesine ahnan layihalar 
Yeni demiryollar için 35.000.000 liralık 

istikraz ve 25.000.000 
liralık küçük tasarruf bonoları 

. Ankara, 15 (T elefonla) -j Ankara,. 15 C~elefonla) -
Dzyaılbakır istasyonundan Irak Şeker ve giltkozun ikılosundan ye_ 
ve İran nuduflarına kadar yapı- di kuruş mu@mele vergisi alın
lacak demiryollarının ikmali için mnsaına <lair layiha Meclis ruz· 
35 m~lyon liralık istikraz akdine nnmesine alındı. Bu ve.rgi dolayı
dair layiha ile yirmi beş milyon sile şekere yeniden zam yaprlmı· 
liraya kadar küçük tasarruf bo- yacaktır. 
noları ihdasına ve bu işin merkez Ankara. 15 (Telefonla) -
Bankası Amoıdiaman Sandığınca Bütçe encümeni clyevm Maarif 
görülmesine dair layiha Meclitı bütçesini müzakere ederek bitir-
ruznamesine alın<l ı . di, 

- Ne dersin, §U Hess ...... 
- Doğrusu pes!! .• 

lstanbul ihtifalinde başta vali ve 

parti reisi olmak üzre halk, hava 

' şehitleri önünde hürmetle eğildi 
Bundan senelerce evvel Türk 1 memlleketin semalarına kartai 

semalarını müdafaaya hazırlanır! kanatlarını geren Türk tayyare
ken ölen Türk hava şehitleri için cileri ve Tüıık milleti. aziz hava 
dün yurdun !her tarafında büyük şehitleri önünde hürmetle eğildi. 
ve hazin bir merasim yapıldı. ler. 
Havaların, milletlerin mukadde- Şehrimizdeki meraslın.de Vali 
ralJ üzerinde en müessir rolü oy- ve Belediye Reisi Liitfi Kırdar, 
nam akta olduğu şu günlerde 1 (De\'amı: Sa. fi. U. ( te * 

En canlı mevzu 
Prof. Ziya G ünün Oniversiteye 

bir milyon Lira lı k tesisi 
Profesör Zıya Cünün Ünİ\:er- ı hususi bir kıymet verdiren nok

sitemize yaptığı bir mılyonluk talar vardır iki hunlar da pek ta
vasiyct günün en canlı konuşma bii olarak münakaşa ımevzuu o
mevzuları arasındadır. Yüksek luyor. 
ruhlu bir vatandaşın varını yo- Doktor Ziya, eşsiz ibir cömert
ğunu memleketin hayrına ait iş- Jikle bir hamlede bir milyon li
~ere tahsis etmesi asil bir hare- ra vasiyet ediyor. Halbuki ıbütün 
kettir. -Fakat bu işe ruhi ölçülerle (De\-aıru :;a. 4, su. 4 de) / - / 

Almanya 
Suriye tayyare 
meydanlarından 

istifade edecek 

İngilizlere mukabil 
hareket için 
emir verildi 

"Vichy hükumeti, Al
manların Irak üzerine u
çuşları için Suriye tay
yare meydanlarından is
tifade etmelerine müsa
ade vermiştir. Bunun ü
zerine, f ngiliz hükumeti, 
Suriye tayyare meydan
larında Alman tayyare
lerine karşı harekatta bu
lunulmasına tam salahi
yet vermiştir. Öğrenild i
ğine göre, Alman tay-

<Devunı: s... 5, sa. e cıa> •• 

B. Vinant 
Deniz işleri 
için dedi ki : 

" İş başındakilerin 
kudreti bizlere 
Allahın lfıtfüdür,, 

8. V-UUlııt 

Londra, l 5 (A.ıA.) - İngi
lizce konuııan~ar Birliği tarafın
dan ~erefine verilen ibir ziyaafet 
esnasında Amerika lbüyiik elçisı 
B. Winant beyanatta a,ulunarak 

<De,·aını: ~ 5, sn. fi aıe> -

GONDN SESi 

Dirije kıraat 
Yazan: 

BEŞAT N'U j 
- Baharın haşmda m ekt epler 

kapandı, oğlwn e.okakta kaJılı. 
- Yeri yurdu olmı~an bir ~etim

den bahsediyor gibisiniz. 
_ Çok şüklir oğlumun C\ i de 

'\'&ı'; odası da \ 'tlr. ı~akat hntihan
lan yllz akı lle , ·erip ınd g~lnce 

gcleook kışa kadar evinde, odasm
da yapM'ak işi kalmadı. On altı ya
şında bir dellkanlcyı k39 gUn zor
la e\"C kapayabntrsinlz ! Apartma
nın daracık korldorlannda abalı· 

taa akşının kadar takır takır dola· 

an kundunıları l il.ilk , .• can 111-

kınhsının i gibiydi. Buna ancak 
bir kaç gün da~nnablldlktea fion· 
:ra çarct;lz kapıyı ~ttk, «Tel'ekkel
tlialAtlıı.lıı> deyip rocuğu soka.fa sa
Jncrdlk. 

- l\lu\·azeneU bir çocuj'a 80kak· 
ta bir şey olmn:ı. Onlar zaten. et
rnflarınclakl karışık kıılabalık iti
barile mektep bahçesinde de b ir 
parça sokakta glblilirler. lşln kor
kulal'ak tarafı hu değO. Fakat bir 
c'len. cne!ll ımfta çalışmış, hatu 
lkrnnll fil n olrna;,;şma göre iyi 

i;.3lışrnış bir çocuğun bQl zamanın
da yapacak şey bulamaması !.'Ok 
fena. 1\le1depte belledlf;I şeyler 111-
hn;, ııt Nr takmı ham madrlelordJr 
ki, ıınl'Bk onradan k'!lldl iç AJ9' 

(Liıtfen sayfayı çeviriniz) 
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Nasıl Geçti 
Yüz Fransız Frangının Oç Dört 

Bin Mark T utfuğu Bir Memlekette 
1 Yazan : Beltla Tetftlr JIA.IOBÇU 1 

Telif ve tercüme hakkı tamamile mahfuııdur 

-30-
0teld• ilstilmU d•ti41irdim. Elimi 

> ıiztbnil yıkadım. OUlin karı:ıısında

k ı kafe Knn lere gittim, oturdum. 
Otelin · kfiçü~ ,.e karanlık odasında 
<l ::ı ha. Cazla y .. ıJıuz kalamıyordum. Hiç 
rılmez:sa aoka.ktan gt"Çen halkı gö
ı ilrd.Om. KatnnN:le aofuk bir limona
ta bıraz iÇiD'li !erahlattr. Fakat, bu 
höyle devam ede.m~zdi. Birkaç keli
rne Almanca ögrenmeliydim. Biraz 
daha oturduktan .-onra caddede gör
düğüm bu· büyük kitapçı dUkktntna 
girdlm. Frl.11Bızcadan .Almancaya bir 
küçOk IOga.t kltabır aidnn. 

T6krar kahvenin, dUn akşam ye
nıek yediğim terasma çıktım otur
dum. Elimde IOgat kitabı tek tük 
kelimeier ez rlemeğe çahftyordum. 
Btıgiln dUnkU kadar nc~em yoktu. 
Haya.tm hakikat kısmı bütUn çetin
liklerile baş-lıyor gibi görUnUyordu. 
cBelkl yarJn bir ümit p e-yda olur• 
dıye dUşUnüyorcRım . 

Zihnimde esas olan iki nokta var
dı. Hiç kjmse benim Berlinde oldu· 
ğumu bılmemeli)'dı. Hele (A) Hanım 

dan ·on derece çekinmeJiydim. Ya 
t>ır gün aklma eser de Viyanadan 
Berltne geçerse ne yapardım. ı.rese-

11 bır gün sokakta yahut bir mağa
ıada. k&rflma çıkarsa ne diyecek
tim? Benim evlenme meselesinin uy 
durma bir hikAye olduğuna hUkmet 
miyecek miydi? Beni memleket mem 
leket dola.şan bir serseri nazarile 
gOrmtywek miydi? Zaten onun fik
rince bir genç kadın yalnız seyahat 
edeınezdi. Bir genç kadın kendini 
muhafazadan 8.cizdi. Bir gene; kadın 
ya evlen.ir yahut da ailesinin yanın· 
da yaşardı. Bir genç kadının hür Yfl· 

~amak ve hür düşünmek hakkı bi
le yoktu. ÇUnkU hUr y"'amak ve 
hür dUş,Unmek, onun fikrince bUsbU· 
lUn ba.'jka bir mtnA i!ade ediyordu. 
Kendi.sine h:lkim bir gepç kadının. 

şeref ve haysiyetini koca~r ve ailesi 
kad.,. belki de daha iyi muhafaza 
edebileceğini Osmanlı zihniyetiJe ye· 
tışmiş kafası almıyordu. 

Şimdi beni Berlinde görürse, ben
den istedıği dört bin franktan ziyade 
bent izaç etmek için kim bilir neler 
yapa<;aktı? Onun nazarında ben bir 
mllcrim mevkiinde kalacaktım. Ce
miyetin haricine atılmış bir mUc
rlm ! Borcunu ödeyemiyen bir na· 
mu.sauz! Evleniyorum diye yalan 
söyliycn bir şarlatan! 

«Yarabbi, diyordum. Şu kadının 

parasını ödetmeden canımı alma! > 
YUz Franıız frangının Uı: dört bin 

mark tuttuğu bir memlekette ben 
bu dört bin frank borcu nasıl ve ne 
ile ödeyecektim? 

Trende elimdeki adres kAğıdında· 
ki ismi yanımdaki bir kadına KÖSter
dlm. Ellle daha uzağa gidileceğini, 

lf&ret etti. O aralık öbUr tarafımda 
hiçbir hareketimi gö~en kac;ırmıyan 
bir genç adam derhal atıldı ve ı,a. 
retle: 

- Ben de oraya gideceğim. Size 
yol gösteririm, dedi. 

Biraz gittikten sonra yine işaretle: 
- Siz İskandinavyalı mısmız? di

ye sordu. 
BQ.fıml& •hayır> işareti verdim. 
Daha !azla sormaya o da cesaret 

etmedi! 
Bir c;ok istasyonlar geçtikten ıon· 

ra bir yerde durduk. Genç adam, 
tburası• diye bana işaret etti. Te
ş:ekkUr ettim ve çıktım. Fakat yer
altı treninin merdivenlerini çıkarken 
gördüm kl, adamcağız tekrar yanı~ 
ma sokulmu,,, Kendisini gördUğUmU 
anlayınca «Size gideceğiniz yeri gös
tereyim• dedi. 

Ben gittiğim yerlerin, mağazala

rın isimlerini öğrenmeği merak e· 
diyordum. Trenden çıktığım meyda
nın adı «Vitenberg Plats» imiş. Gi
deceğim mağazanın da • Kadeve-. ol
fuğunu öğrendlm. 

Genç adam cKadeve~ ntn kapısı· 

na kadar yanımdan aynlmadr. Ben 
mağazaya girerken tekrar ba,ımla 

teı;ıekkUr ettim. Fakat o: cBiraz duw 
run• dedi ve yine iı,aretle anlattı ki, 
benim mağazada. t~im bitinciye ka
dar orada bekliyecekmlş. Ben de i· 
f&retıe mağ'nzada pek çok iı;im ol
duğunu anlattım. 

O bu seter saatini c;ıkardr. Rak
kamları göstererek iki Uç saat vakti 
olduğunu ve beni burada bekliyece. 
ğini ve sonra da beraber yemek ye
meği teklif elti. Başımı sallıyarak: 
cNayin, nayin • dedim ve mağaza
dan içeri (irdim. 

Alman mağazalarınm hepsi de bil· 
kışlaya benziyordu. Yine Fransızca 
btıen birisini aradım. Bir adam kar-
.,ıma çıktr. Dikif meselesini söyler 
söylemez. ._Yabancı almıyoruz• ce
vabını verdl. Ben: 

- Böyle bir kimseyi alacak bir 
moda evi hiç yok mudur? Bana bir 
kaç adres veremez misiniz? dedim. 

Fakat adam soğukkanlılıkla.: 
- Biz bilmiyoruz. Gazetelerdeki f

lAnlara bakın.> dedi. 

Oradan bof c;ıktım, karşımda rast. 
geldiğim bir sokakla maksatsız ve 
düşünceler içinde yUrUyordum. Ber· 
linde bu üçUncU gün olduğu halde 
-.,·alı.yma ümidini bana verecek hiçbir 
fey yoktu. Dört: gUn sonra. otelin he
sabı görülecekti. Zaten otelde bir 
haftadan !azla oturamazdım. Bir u-
cuz oda bulmaklr~ım lılzımdı. Onun 
parasınt ne ile verecektim? Odayı 

nasıl bulacaktım. 

Yardım sevenler cemiyeti 
Yedi kişilik faal heyet, gönüllü 

hakkında görüşmek üzere 

Maarif vekilinin 
tetkikleri 

DUn Maarlt Vekili Hasan Ali YU· 
cet yanında İstanbul Vali ve Beledi
ye Reisi LOt!l Kırdar olduğu halde 
Belediye İmar mUdürlUğüne gltmlf· 
lerdir. VekH orada tehir ph\nında 
mektep tnfaatı tein ayrılan yerler 
hakkında maketler ve planJar üze
rJnde izahat almı.,tır. Bundan sonra 
Maarif Vekili ve Vall yanlarına 
İmar müdürü Hüsnüyü de alarak 
şehrin bir çok yerlerini dalaf1T1ıf1ar, 
tarihi eserlerin ve mekteplerin plAn
daki yerleri hakkında tetkikler yap· 
mış:lardır. 

Pire Limanında Kazaya Uğrayan 
Paralarımız 

lzmirden alınan bir habere göre, 
Pire limanında kazaya uğrayan ve 
teda\"Ule çıkarılmamış bulunan yUz 
liralık ve elli kuruşluk banknotların, 
ahvali hazıra sebebile Ege mmtaka
sına gelenler tarafından civar halkı
na sürülmek istenildiği ve bunlardan 
bJr kısmının da İstanbul gönderJldi
ği anla9ılmakta'dır. l\falQm olduğu 
Uzere Uzerlerinde Mitil Şef'lmizin 
resmi bulunan bu paralar, tedavWe 
çıkarılmadıfı için kıymeti bulunma
maktadır. Esasen bir kaç gUn evvel 
gerek )ferkez Bankaaı ve gerek An
kara radyosu bu paraların alınma .. 
masını tekrar ilAn etmlşlerdtr. 

Üsküdar Meydanı 
Belediye imar ve Fen mUdürle

rile Na!ıadan gelen bir mUmessU ve 
Belediye reis muavini bugün Uakü
dara giderek ÜskUdar meydanında 
meydanın genişletilmesi hakkında 
tetklkatto. bulunacaklardır. 

Ayni zamanda başlanmı11 olan in
faatı gözden geçirecek olan heyet 
meydanın ileride alacağı şekiller ile 
civardaki tarih! binaların tamir ve 
muhatazaıı hakkında tetkikler yapa.. 
cakıar ,.e- karaı·Jar vereceklerdir, 

Bükreı Büyük Elçimiz 
İki hattadanberi memleketimizde 

bulunan Bükre11 büyük elçimiz Ham. 
dullah Suphl Tanrıöver dün vazifesi 
başma avdet etmiştir. Büyük elçi, 
gazetecilere bu seyahatinin huaust 
bir mahiyeti olmadığını söylemiştir. 

hastabakıcıları kursları 

bugün toplanacak 
Yardımsevenler cen1iyetinin yedi 1 rındakl köyleri gezecek ve köylüleri 

kl.t;dlik yardımcı faal kuv\ eti bugün tenvir edeceklerdir. HalkevJerinin 1 
saat on be~te, Eminönü Halkevinde köycülük kolları da bu gezintilere 
ac;ılacak gönUllU ha..:stabakıcı kursla- iştirıi.k eyliyeceklerdir. Cemiyet, Hal. 
rı hakkında görüşüp karar vermek kevlerl neş:rlyatının bu gezinti esna
Uzere toplanacaktır. Kuralar haziran 8ında köylWere parasız olarak dağl
bafında bütün hastahanelerde açıl- tılmaeını Lstemlf, Evler de bu dileği 

Memleketin 
ihracat işleri 

VasaU Avrupa memlekeUerlne ya
pılan ihracata. devam edilmektedir. 
En son yapılan ihracatın yek1lnu 
315 bin füaya baliğ olmuştur. Al· 
manyaya yine tütün satılmı' ve bu 
parti ile şimdiye kadar Almanlara 
satılan tütünün tutarı 18 milyon ki
loyu bulmu~tur. Bu ihracat arasında 
İsviçr•ye susam, Amerlkaya av deri
leri, Romanyaya enginar yaprağı 
hul4.sası, Çekyaya ceviz içi ve torik 
16.kerdaaı, Filistine iç fındık bulun
maktadır. Almanyaya. o.yrıcıı. çinı 
mamuıa.tı da satılmış:tır. 

mıf olacaktır. memnuniyetle kabul etmi~lerdir. 
Hastabakıcı oln1ak ve dikif iljlle

rinde çalıfmak isteyen kadınıa.ı· için 
Halkevlerinde açılan kayıtlar ayın 

27 eine kadar uzatılmıftır. 
Sıhhat VekAleti Kızılay gönUllU 

hastabakıcr kurslarına ait taJfmat· 
namelerin birer kopyestni, Yardimse
''enler cemiyetine gönderecek ve açı
lacak kurslarda bu talimatnameler 
tatbik olunacaktır. 

OönUllU haslabakıcr kurslarında 
ilk evvel harp yaralarını tedavi ve 
pansıman fekillerl öğretılmeğe baş

lanacak, tA.ll derecede. olan bilgiler 
bil.ılhare anlatılacaktır. 

Azalar Köyleri Gezecek 
Yardımseventer cemiyeti Azaları 

bu ay başından itibaren ~ehir civa-

Sipahi ocağında 
bir toplantı 

Sipahi Ocağı dzasından bir çok 
bayanlar dün Ocak merkezinde top. 
lanmışlar, yardımsevenler cemiyetine 
Azamı müzaherete karar vermişler
dir. İçtimada Beyoğlu Halkevi reisi 
de bulunmuftur. Bayan Fikriye Ze
hat Cankardeş, Bayan Melıihat Ak
sel, Bayan Nimet Akgün, Bayan 
Beraet Madra, Bayan İffet Sadak, 
Bayan AJgu•dan mürekkep bir ko· 
mite ıe,kil edilmi~. bu komlte Be· 
yoğlu Halkevlle temasa. memur edil

miştir. 

Haklı mazeretlerle hareketi 
tehir eden vatandaşlar 

!leyannamelerle lstanbulu terke· 
deceklerln! bildirdikleri halde muay. 
yen günlerde i.spatı vücut etmtyen 
vatandq:lardan bir kısmı, vllAyete 
müracaatle seyahatlerinin tehirine, 
çocuklarının mektep imtihanlarını 

ve <llğer bazı ailevt hususları .sebep 

olarak göstermiş ve tekrar sevkleri
ni istemJşlerdir. ViJAyet, bu mUra· 
caatçilere ellertndekl biletlerle dün
den itibaren Jstediklerl yerlere git
mek üzere, devlet deniz ve kara yol· 
!arının muayyen postalarından tstı

!ade edebileceklerini bildirmiştir. 

Ankara radyosunda yenilikler 
(Başı l incide) /t/ r luk halinde beraberce şarkı söy· 

(Yurttan sesler) ıaati haftada lemi~. beraberce duymu~ ve be· 
bire çıkarılacaktır. raberce heyecanlanmış olur. O 
Tek Ses, Tek Rub, Tek Millet zaman tek ses, tek ruh, tek mil-

3 - Pazartesi ve çar§amba let manzarasını canlı bir surette 
günleri (Bir halk türküsü öğre· görmü, oluruz. 
niyorw:) başlığı altında bir çey· . 4 -. (Dünya şarkıları) saa
rek saatlik zaman ayrılmı§-tır. tınde cıhan musikjsi edebiyatına 
Çoğum~:ı, milli taTkılarımızı bil.. &"irmİ§ olan en aüz.el ~arkı\ar 
miyoruz ve bir ağızdan söyleye- türkçe nıetinlerile söylenecektir. 
mıyoruz. Ne\')'ork \ıergisinde Kendi milli musikimizın yanında 
Cümhurjyet bayramında Vaşing- ciha.n musikisine de yer verilme· 
ton büyük elçimizin reisliği al· ğe devam edilecektir. 
tında bir yemek tertip edilmişti. Söz Neıriyatındaki Yenilikler 
lstiklii.J mar~ımrzı ve bir kaç halk 1 - Sabah programındaki 

Baıı Alman firmaları mumeısUleri 
tutun mubayaasına devam etmekte
dir. Bir firma, BurBa tUtUn mUstah
sillerl ile büyük bir parti üzerinde 
bir anlaşma yapmak için Bursaya 
bir mümessil gönderecektir. Bu fir
manın elyevm müstahsil elinde bu
lunan bütün mahsule talip bulundu
ğu aöylenllmektedır. 

BJr kaç İtalyan firması da mem
leketimizden nohut, fasulye ile yu
murta ve keten tohumu almak Uzere 
aJAkadarlarla temasta bulunmakta .. 
dır. 

İki Bulgar firması büyük bir par· 
il zeytınyağı lle palamut ve kuru 
deri aramak.tadır. Romanyaya gön· 
derilmek üzere bir Rumen firması 
da zeytin tanesi almakta ve taze to
rik balığı mubayaası için alakadar
la temasta bulunmaktadır. 

Deniz kazalar: na 
karşı tedbirler 

Men dakka dukka 
1 
1 B ,,. .. enım bır sütnıneın 

· eler dır ve ekser sütnın 

gibi çikolata renklidir. Sütniıı•• 
min bir oğ"]u vardır, o da ~a.sı 
gibi çikolata renklidir. !kıs~~ 
de Habetistanla be• paralık 

7 d nbeti 
kası yoktur, fakat öte e 
ikisine de «habet» veya ''.hab•· 
fİ» derler. lki•İ de kendıl~r~~ 
böyle denildiği için, biç ~ır 
likaları olmadığı halde ,-,abe' 
ıstanla alakadarlar. Jıİt 

Dün, sütkardeıim, bana O• 
ak~am gazetesini uzatarak: 
ku, dedi, ben de okudum: 

«lıalyan gazetecilerinden /ttft'. 
etP' 

saldo, Kont Ciano'nun gaı b~ 
olan Telgrafo'da yazdığı 

makalede ıöyle dıyor: ~·· 
«lngilterenin Necaşin:İn ıııı~ 

beıistana avdetini temin eeıll
olması ltalyaya karıı hak•' eJı• 
rin en büyüğünü teşkil eltıl bir 
tedir. Habeıistanın büyiik 
kıamının lngilizler tarafın; 
işgal edilmesi bir hakaret db,rP 
dır. Çünkü bu ancak bir 
hadi:ıesidir. Fakat faıist lta1Y"

1 

İngilterenin Necaıiyi bet ~ 
ltalyanların hükmü alımda ,ol<· 
l•ıı Habeıistana medeniyet . • 
mak üzere getirm_elerini öldjı(İI' 

dir" cü bir hakaret addetmekte 
Sütkardeıim dedi ki: I· 
«Habeşistanın tamamının b~ 

talyanlar tarafından işgali 
b sa· 

hakaret deg· ildi. Çünkü U 
f k•J, 

cak bir harp hadisesiydi. • rJ•" 
imparatorlar İmparatoru .. İJI 
jeste Haile Selisiye, kendıoi"bİ' 
tahtından atılıp yerine batk• ;jjı 
imparator getirilmesini bÜ~ 
bir nezaketsizlik saymakta b 
h idi!ıt 

Ne diyeyim: Ansaldo lı~ 
sürkardeıim de haklı, fakat 
beıistan Kralı, İmparatorlar:. 
paratoru haşmetlü Haile S 
ıiye hepsinden daha balıfı! 

KÖR K,4DI _...,, 
~ 

lktısadi Haberler: 
Çay \"C kahve birliği elinde btıl' 

nan ll çuval kah\·e vilAyct e~ 
verilmiştir. Bunlardan altı çu,·al1 I 
tediye koopeı·autıne, be' çuvail 
vilayete bağJı kazalara tak::inl ~1 
mış.tir. tı.ı" * Ticaret O!~I tarafından " 
tllen 500 çuval kahve Zıraat ~ 
sı deposunda bulunınakta.dır . .Bilir 
rrn piyasaya veı·ileceğl söylerıilıU b'1' 
te v efakat günü henüz ınaıı:ı.ııı 
Junmamaktadır. 

Kısa Haberler: 

şarkısı •öy)emek lazım gelince (Kadın saati) yerine (Evin saa· 
sofradaki 30, 35 kişiden ancak ti) diye aaat ihdas edilmiştir. Bu. 
beş, allı kişi buna iştirak edebil- na ait metinleri doktor Galip 
mitli. Yandaki ma•alarda bulu- Ataç hazırlayacaktır. 
nan Amerikalılar bu noksanı 2 - Memleket postası} adı 

Eniyet altıncı ~eyrilse!er şubesi, ayıplamışlardı, çünkü ecnebi altında her akşam on dakika 
şehrimizde işliyen bUtün otobüslerin memleketlere bir adamın .kendj müddet memleket haberleri ve .. 
dezen!eksJyona tAbi tutulmasını ka- martını, mektebinin şarkısını ve rilecektir. 
Tarla,tırmış ve işe ba,ıamıştır. Ba- bir kaç milli şarkı bilmemesi ha· 3 - Pazar günkü öğle 
dema. her ayın muayyen günlerinde Ura gelemez. yatında Dereden tepeden 
otobüsler belediye tebhlrhanestne ge. İşte Radyo idaresi bu yeni te- bir çeyrek saatlik zaman 

neşri
diye 

ayrıl-

Limanımızda mukayyet bulu. 
nan ve Marmara havzaşında ee~ 
fer yapan motör ve iatimbotlarla 
kotra ve saire gİ'bi yelkenli nakil 
vasıtaları ve bu vasıtaları kulla
nanlar Mıntaka Liman reisliği ta
rafından sıkı ·bir kontrol altına •· 
lınacaktır. Bu tedbir, mevsim do. 
layısile vukuu muhtemel bulunan 
deniz 'kazalarına. mini olmak 
üzere alınmaktadır. Liman idare. 
sine mensup ım-otörler badema 
Marmara havzasında her tesadüf 
edeceği nakil vasıtaaını kontroJ 
edecektir. 

dilecektir. Ayni akşam bir (Ser
best konu,ma) saati vardır. 

7 - Çarşamba akşamları Ço
cuk saati devam ediyor. 

8 - Per~embe akşamları birer 
çeyrek saatlik iki yeni saat var: 
( Derıle§me saati} ve (S ... natkar. 
larımız konu§uyor). 

* Ankaradan şehrimizdcld 
kadarlar& bildirlldlğine göre. s:r 
şik: Amerika hUkQmetl taratınd!~ 
mayıstan itibaren her dOrt P, 
bir Amerika ile Sllvey9 arasıııd& 'I' 
fer yapılmasına karar verılmi.şt~r~d' 
sef-erlerJ yapan vapurlarla b:ln:lı 
gıda. ve tıbbi maddeler ve iıtf"' 

lecek ve dezenfekte edileceklerdır. ıebbüsile bu boıluğu dolduracak. mı,tır. * KöprU iskelelerinde bulunan Radyoyu Üç milyon Türk dinli- 4 - Pazar ak'ıamları (Yurt 
vapurların durdukları mUddetçe ka- yor. Radyo denilen muazzam saati) diye dinleyiciler memlekc. 
zanlarını taytap edememeleri Bele· halk mektebinden istifade edile- tin güzellikleri, ayrılıkları, zen-
dlyc zabıtası talimatı ahkAmından- rek bir sene içinde bütün dinle- ginlikleri arasında dolaştırılacak. 

~ 
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Dün bozdurdutum yedi frankla Uç 
döı·t gün lokantada. mükemmel ak· 
~m yemtği yenen bir memlekette 
bu paraları toplamak için kaç sene 
ç&hfmak lAzım gelecekti? O çalışa
cak ı,ı nerede bulacaktım, bugUnkU 
netice fena çı.kmı,tı. 

Öyle bir memlekette idim ki, ne 
kimseyi tanıyordum, ne param Yar
dı . Ne de lisan blllyordum. Bunu cid
di düşünürsem az bir felfı.kct değll

dl. ÇU.nkU nihayet bir kadındım. 

dır. Köprü emniyet komiserliği, ev· yicilcrin elli .kadar halk şarkısını tır. 

Dinleyicilerin sağlık ve lıukuk 
meselelerine dair mektupla so· 
racakları suallere dertleşme saa
tinde Sağlık Bakanlığının ve Hu
kuk Jlmıni Yayma kurumunun 
mütchaasısları cevap verecekler
dir. 

Ct:~lA 

AY: .; • Gün: JS6 - ırııır: ıı 

Ak,am dalgın ve mahzun odama 
çıklıtJm vakii bunlar< dUfUnUyor· 
dum. Bu cece fena bir uyku uyudum. 
Arlrk dünkü rahatlığım kalmamıştı. 
Hakikatin endişeleri beni derinden 
.saıınıya başlamıştı. 

Ertesi ıabah akşamkinden daha 
yorgun kalktım. Kahvaltımı ve lkl 
yumurtayı yedim, giyindim. Sokağa 
çıktım. Bugün dünden kalan adres
leri bir bir ziyaret edecektim. So
kak.ta bir polise cUnter Grontbanı
ın nerede olduğunu sordum. Gösterdi. 
Hele şUkUr sokakları ~aatlerce yü
rüyerek dola~maktan kurtulmuştum. 
Fika.t acaba han;i istasyonda ine
cektim? 

mlnde yap&C'ağ"r dU,lince gayretleri 
'e e;erbest kıra.atlarla. ı,ıenlp ı;.ekU· 
Jenecekler "·e ona. thi..Unmeslnl bUen 
bir 1nüne\\Cr yahut meslek adanıt 
hiİ\ lyetl ,·ereceklerdir. 
Gen~ bir eocukta. &ınıf tlerı,Jerlle 

beraber fikir faallyctlnln durınası, 

fena ata.met. Bunun t:aresl an<"ak 
onda uyandırılaC'ak serbest okuına 
merak ve ze\klnde olabilir. 

- Ben de bw1u !ııöylemek l~tı3·0· 
rum. Bana li'tt>dekl oğluınu tekrar 
, e ablıikan yük3elte('ek bir kitap 
Jlsteıtl '\·rreblllr n1iı,lnlz.':' Çllnkü ıno. 
lf'Un ,ya bir gene;: ~ocuğa her "!CY o
kutulamaz. 

- 1-:te hatanın bi.il tiı;ü.! Dl-ije 
ekonon1i diye bir ~ey öğrendik. ı-·a~ 
1'..:ıt dirljc kıraat 0Jun1t'7. (.if'r"I 
nıektcplerdeı nıuallimler taleb<-l·e 
halı kıynıctli ec.;crler fa\ .,ı~·e rder
ler. l'akat bı·-'""I scrbe t kıra
attl'r. z.lya<iP- mecburi denı;lerin bir 
de-vanı \·e yardımcısı &aymak J:lzıın 
gt""llr. Çocuı;-un nf"ye lhtı3·a<'ı o1du
~unu biz takdir eı1en1e3iı. Bahuıı.ıu"' 

kJ, b~ ki, mektep hocaları ıla dalıll 

Bunları dil11ünerek dükkA.n came
kfinlarına bakarak giderken Acem 
halılarile dolu bir caınekılnın tize-
rinde e.ski türkçe ile yazılmış «İran 
halı mağazası • sözlerini okudum. 
Acabıt bu adamlara sorsam bana ne
rede bir oda bulabileceğimi öğretir· 

Jer miydi? Şüphesiz hepsi de tUrkçe 
bilirlerdi. Hiç olmaz.sa kendi lisa
nımla meramımı anlatırdım. Dük· 
kA.ndan içeri girdim. üç İranlı, ·halı· 
tarın Uzerine iskemleleri koymuşlar, 
oturmu~lardı. Bent görünce hep::;i 
birden iyi bir mü~teı-i geldi, diye a
yağa kalktılar. 

(Arkası var) 

olduğu halde yUı.de doksan sekl
zlrnlz kitap okwnıya alışn1arnı' 

münev~·erlerlz.. Biz.im edebidir. u. 
ınidlr, bliıkhlir di)'e \Cre<>eğlmiz: 

,-e yüzde dok~an be~ onun ze\ k \ e 
Uttl.)'arına u.)'mıyacak ~eyleri Jlfaç 
J~·er gibi hatır için okur 'e orada 
kalir. Çocuğu kilere kaparunı' bir 
küçUk :liıçan glbl kltavlann a.raınna 
bırakaeak.o.;ınız. Kendi kendine ka
rı~tırarak, kokhyacak, re!itlmlerlne 
bakacak, ötekinin kenarından, beri
kinin kıyı"iından tadacak ve netfre
de kentti de farkında. olmadan bur
nundan kapana kısılarak. cArnan 
<"inayet hlkfiye"'ll okumasın, &'jka 

tesadüf ıetm~ln» gibi iptidai kor
kuları hlr ta.rafa atacak.ı,ın. cOku
"ıun da nt" okur'ta okuo;un. Tek oku-
1nay1 bir it' . .,t etı;,,ln& dl~·ecek~iu. 

Ç'O<'uk, kork&<'Ri;'rnıı.; kadar uzun 
ınUddet bunlar arasında. kalmıya,,. 

<"ak ,.e taMlllnfn, &e\·Jyeslnlo, ıcevk 
ve z.ek:\sının l~t~dfğl kitaplara ke1' 
dlllğlnth•n ııı.l\ratl<" ~-bkseleeektlr. Bli l 
tlin okuyaoJar b<i.'·le yetl,.mi"lerdir. 

REŞAT NUR! 

~ 
RU~ıl: 1837 - \fAYI"': 

velki gün Haliç idaresi vapurlarından bellemesi ve ·bir ağızdan söyle- 5 - Pazartesi akşamları (Mch 
birinin talimatname hilA.fına kazanı- meğe alışması, ımilli birliğimizin medin saati) ve (Hoşbeş saati) 
m fayrap eltıP;ini görmüş ve vapu. güzel bir tecellisi olacaktır. Yal- diye iki yenilik yapılmı,tır. Meh
run çarhçıst hakkında zabıt tutarak nız bu te§ebbüsün tam netice medin saatinde milletin timsali 
takibata girişmiştir. vermesi için bir şeye ıhtiyaç var; ve gözbebeği Mehmetciği bizzat * Eyüp . Keresteciler hattında Halkevlerinde, meydanlarda, kah mikrofon ba~ında dinleyeceksi· 
«;alışan otobUSlerdcn birine ait bilet- velerde, 1okanta.larda, evlerde niz. 
çinin yolculardan para. aldığı halde (Bir halk §arkısı öğreniyoruz) Hoşbe!} saatine ait metinleri en 
bilet vcrmediğ'i belediye seyrüsefer programını takip edenler hiç çe· kuvvetli mizah muharrirlerimiz 
memurları tarafından tesbit edilmiş kinmiyerek şarkiyı bir ağızdan hazırlayacaklardır. 

Sanatki.rlara ait eaa.tte §&irleri. 
mizin, roman ve hikiye muharri· 
rimizin, ressamlarımızın, besle· 
kirlanmıı:ın, mimarlarımızın ve 
diğer sanatkarlarımızın seslerini 
işiteceksiniz. konu~ma tarzlarını 
dinleyeceksiniz. 

IIICRI: 1360 - RebiuliıJıır: l~ 
V AJilT ZEV ALI EZ.~..;I _..,.. 
GÜNEŞ: 5,J :! 9.~' 
öGLE: 13.10 4,50 

IK1NDİ: 17,07 8.41 

AKŞAM: 20.20 1z.oV 
J,l)I) YATSI: 2:?,10 

ve ~ddetıe cezalandırılması belediye söylemelidirler. Bu sayede bütün 6 _Salı günleri (Yuva saati) 
riyasetinden istenilmiştir. Türk halk ayni aaniyede toplu· diye çocuk terbiyesinden bahse-

9 - Cumarte•j akşamları için 
de bir kültür aaati tertip edilmi,. 
tir. 

İMSAK: 3,~7 
ı,ı! 

- Doğru hakkınız var. Bana. bunu anlat· 
tığınıza. te~kkUr ederlm. Bize fok yardım 
etmı, oluyorsunuz. l\lademkl onu otomobille 
götürdünliz her halde bu adresi bllt<'Ckslniz. 
Belki dl" e\·lnin adresidir. 

- lla3·ır onu evine götlirmedln1. 
- Ya nereye götürdünüı T 
Br1crll artlk fazla. bir ,,ey sö.)·lemek Jste

nılyordu. Fakat polisle ,,aka. ya.ptlamıyacağı. 
nı anladr. Belki de şoförü buldururlar ve ha· 
kikatt nasd~ öğrenirlerdi. iyisi mi dot· 
ru3 u söylemek daha. rniinaslptf. 

- Otomobile binerken nereye gideceğini 

ııı;or<lu~wıt zaman PJkadllly meydanında MoJ .. 
den ~okağrnın kö,eslnde ineceğim, demişti. 

BenJnı glde<-eğlın yer de bu ldl. 
PolJ!i mütll\rü lnaıunamı' gibi yU.z.Une bu. .. 

kı.)·ordu. 

- Dernek ki, kendi evinizin Onündc o da. 
Jndl ,.e ayrıldınız ö3·te mi? 

- E,·et. 

- Bu te-sadüfh garltl bulınadı 1nı? 
- Kendl.,hıe bir şey söyleınedlrn. Ben tek· 

rar takıJyf" bfndiln. PikadUJy meydanını şöy 
,,.. htr dalR'fhlttan 'e o gözdf"n kaybolduktan 
.,onr~ "'·Jıne geldln1. 

- ~i~ln ayni yerde fı1cceğlnlzl kendi.!fine 
ı,öylcn1edinlz? 

- tnannu;ra.<"ak ,.e kendf&Ue fnn1ek Jıı.te· 

diğlml zannedecekti, 
- Anlryorunı, nezaket gösterdiniz: 
- Kendisini hiç kin1~e bekti3·or mu~ du ~ 
- Bllnıi)oruın, gönnt'dhn: 
- Demek crtc:!ti &abah pencerenizden ba• 

YEŞiL GÜL 
Yazan: Roy Wikero -11- Çeviren: Rezzan A E. Yalman 

karken onu tekrar gördünüz; öyle mi? Son· 
ra da gözlerlnlıle onu takip ettlnlz:; ve '\-U .. 

rulduğuna şalılt oldunu~ t 
- Evet .. 
- Tuhaf ve karmakarışık bir mesele::: 
Yazık cmıt- lftsı ıo;-ıuya ~ekemiyoruz. Her 

halde yakında iyileşir de biz de bunu yapa· 
rı"Z. Size çok te~ekkltr ederlın ~lbter Brlerl 
bize epey yardım etttniz: 

- Ben çok dalgınmı Slr VUlan1, bazen 
kendi kendlrnl tekzip ederim: Sonra yaJan 
l!IÖyledl4'ln1e hükmeder benden boş yere şüıJ
he cdersJnl~: İyi.si mi bent şahlt diye rağır
mayınız: Sonra ba,una ı, atarUll: Hapse 
kadar yolum vard1r: 

Rlr vıııam gUJertk Brlerll'yl teni etti. 
Sonra kendi kendlne: 

- Eğer dlkkat etınezsen .korkarını kJ, 
bap!,e gldefiin: 

Diye söJlend1: Sonra. mua\'İni Ronson'u 
tatırarak: 

- Gtno kızın o gece nereye gittiğini mut. 
laka öğrenmek 1Azırn: Orada. duran şoförle. 
rin hepsini horguya ~ekiniz.: Elbette birisi 
ou ırörmü,tU:: 

Sonra Brlerll'yl de gözden kaçırma.yıruz. 
Genç kızı evine almıı}tır: ller halde o da bir 
Ş"Yler bUecektlr: Yarım saatten fazla. ko· 
nu1twn: Bana. n1iltcmadl)·en yalan söyledi? 
Bu işle onun da bir alılkası ,·ardır her halde! 

x 
YAG LEKESt 

Slntya, renkli bir kelebek gibi güzeldi, Bıı 
parlak, \-e göze çarpan güzelliği Ue hele zen .. 
gln ta,rahları kolayca. cezbedeblllrdl. Blraıı 
/azla parası olsaydı Lord ('et \\.'ind kızını A .. 
merikaya. götürür ,-e orada bir mlly.trder 
ile evlendircbllircll. h..sJl btr İngiliz allesl· 
nln un,·anr eııey para. edebilir, ve epey pa .. 
hahya &atılabilirdi. Arnerika.yıı gtdrnıedllt· 

lcri j{'in Zf'ngfnce bir lngiliı; Jle ı.kti!a.ya. 
nıC<'bur kalmışlar, Bolden'I avtamı1tartlı . 

Kocası ölür ölnıez Slntya babasııun kotu .. 
na girerek kiliseden vakur bir eda il-:> ~ıkı11 

g!tmi,u. Lortl Cet \\'ind alıM:akhlarını at· 
Jatmak lAzım geldikçe gayet sofukkanh a
dam oluyordu. Fakat damadının bu oekilde 
ani öJUmU adamı altüst etmı,tı. Bir dUzUye 
ti.öylenlyor, ne '.'·apa.cağını bilemiyordu. ~lnt
ya ise ~ok soğukkanlı ve •akın idi. 

Şof'dre e\·e gitıneslnl emretti: 
Lord Çet \\inli hillıl söylenlyol'du: 11~ 
- Ne felAket, ne aksilik, tanı dügUn gll 

ölınck .. Vah ,.ah!. 1"• 
- Rica. ederbn baba, &ahin nluııuZ· ,. 

cleriJ1dı:e raıı ollnaktau ba}ka bir ':ey ' 
pa.ınayn. ~ 

Çet \Vind kızının )·üzü~ ha3·~etıc b11 ı
Ne diyeceğini şa.'ırdı. Gelin elbi•eı.lne 11,,r 
zun nıahzun bakarak: 

- Bari elbbenl s,·ıkor, ço<'uğuın, dl'i.lı· 
!\ılalden :,oka~ınu. ı-.oura. gider'."ıin. ,r 
- Bana eJbi!)Cml çıkarmak için bira.Z ',.11• 

dun eder ınisJnlz, baba? Bu kalabalı-" 
maş yığını !tinden ben .)'alruz f1kan1aıı1 · dl' 

- Annene ne SÖ.)'IE3·cceğlz? za.,·aıtı _Jt ... t .. 
ne kadar üzülecektir. 1\e büJük bir fct~J<t ' 
Vah, "·ah •• 

oı&f" 
- Cı.i.ilmeoylnlz, baba .• ı\ııner.ı d.? Jl 

1
j 

1 ırt nin dlin ınhlıin1 bir para.yı heııbn naJ1 r" 
yahrdığınr duyarboa o kadar fazla iiliılJ•'iııt 

Genç kız h~talığından tlo1ayı onıı~slt 
.arırdı. ı-~akat kıulio ptl>: ~··.ık nıtll r' 
clhşkünli olduğu i<:ln Jıl!itlerlnr ~a) gı gt"tc 
mck hatırına. bile gelınt'ı.di. .., .. 

Lord Çet\ind l«:lnl ("eki.'·or. ne hO)Jl) 
111

:t 

ğlnl bUen1lyortlu. Krıına ı,okuldu "r ta' r. ı: 
mü,fik bir eda \'ermegc rah-::arak dt~tJJ ,.t 

• bli' - Slntya., ya"·rueugwu, artık sen ~ 

<lün. Bana öyle geliyor kt. biz son sepel~,-tı 
blrlbit"lrnlze biraz uzak dü,tilk. Belki b'

1
• 

ııı-l' değildir, bilınl)·orwn. Fakat <>n1in oJabl 

(Arka.ı: var) 
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liarp Vaziyeti 
• YAZAN: 

lbsaa BORAN 
1 U:rrıekll .Kurmay SubaJ) 

~ya Cephesinde Mihver 

~unun ikmal Vaziyeti 

~ Taarruza Müsait 
ı\'\İdir1 -......::::.:_ 

~~imanların Afrika orduau 
t: ı-.~ir kadroya ıöre kurul· 
• , Uf, Çol iklim ve §artlarına gÖ· 
t~~harebe talim ve terbiyeai 
lllıı Uftilr. Afrikac!_aki ikmal ve 
tak "•••la vaziyeti dikkate alma· 
llıtl bu ordunun iate, cepane ve 
ile ıerne ikmali, yapılan ma· 1.t7• "e tecrübelerde tayyare· 
rıı .. e ternin edilmesi esası tutul· 

"ftıır. 

lıa~~kat bu ordu Afrikaya ayak 
~ lan sonra tayyarelerin ik· 
Jctfi \te muvasala işlerini temine 
~'betielınediği anlatıldı. Gelen 
~ ltrden anlayoruz ki Al
-.,. tı kıtaları su, yiyecek ve ce· 
1t:the nıeselesinde zorluk ve 
"'ıl t~İyet çekmektedirler. Su· 
~ Ufu gidermek için Alman 
~~Crİılin erzak çantalarında 
~ 1 haplar vardır; fakat bun· 
ıGııh ~evam üzere kullanılmaSl 
"er· e~ insanın sağlığına zarar 
h, ?'· insanın hazım cihazlan 
tıı~li cıdalara muhtaçtır. Ku
ltc .. bıeyahatlerinden çıkarılan 
~ t\i clerden birisi de budur. 
~ e Ve haraaklann su ve ha· 
da 1 l'•da yerine yalnız hapla 
~~aaı, muvakkat bir za· 
~ ıçrn nıümkün olabilir. Ku
~ "-Yabatine çıaknlar, mide ve 
a.ıı...~'kl.-da tabıi ti§kinlik yapan 
~-r.ıl Prlı bisküviUer gf.:itürü-

lrd1. 

-'fıika ~tı ordusunun benzin sar· 
~ltr· daha fazladır. Zira geri 
~ıhı ltıde de tayyareler kullanıl· 
llıııb dan hem cephede hava 
tttid"'~e vazifeleri ve he'!1 d~ 
iti ~ 1lanal ve muvasala ıılerı 
b..~li benzin aarfına aebep ol· 
-oqladır. 

~.lde au meselesi çok mü· 
"'1 ır. Afrikadaki Alman • 

>'-.ı orduıu mevcudu 200 

2kiıi tahmin edilmektedir. 
~ o? bin kitinin 24 aaat zar· 
Qlh..~I IU ihtiyacı 800 tondur. 
~ haYvanlann, motörlü va· 
~ .n au ihtiyaçlarını dahil 
~~jdırn. Hatti bu 800 tona, 
~lrın iaıe1 temizlik ve aair 
~ •çları için lazım olan su 

•tı da dahil değildir. 

~ ~ ~akamlardan anlaııbyor 
~ .ftıkadaki mihver cwduau
b~ tikrnal vaziyeti Mısıra doğru 
~it\- lllrtuza müsait değildir. 
~ell·'&ala yoluna gelince bu da 
t~llfırıdır ve çok uzundur. 
~ Alınan ve İtalyanlar önce 
~d ll. •daaını İfgal etmit olaa· 
~1' bugün Sicilya ile TrabJua
•ı"d ~e Bingazi limanları ara
t~ lkı deniz muvasalası bir de· 
~111.!ıe kadar &ai\am ve emin 

I._ ~~du, 
~ lllizlerin etmde bulunan 
.\ft~ •dası ve Tobruk kaleıi, 
~ a mihver orduaunun ik· 
~!t~ llluvaıala vaziyetini güç· 
ı_;,; eğe devam ediyor. Bun· 
'~Ptetınedikçe, mihver or· 
,. llun Mısıra taarruza ıeç
~-~ hayalden baıka bir tey ol· 
tıUtı Bunu iyi bildikleri için ln
't ·tt Rerek Malta'yı ve gerek· 
~ev 0 bruk kalesini müdafaaya 

h.~":1 edeceklerdir. 
'ltı11~ mukabil lnailizlerin 
~-~i ~~, çok &ağlam ve ikmal 
td )'et, mükemmeldir; icap 
~~ae Almanları daha müıkül 
~ Yete sokmak için biraz da
~ .... )ilca çekilebilirler. Alman· 
~~ ıbyadak i ikmal vaziyetini 
~e ve muvasalayı biraz kı
' k için Girit adasını zap
~~ eteri lazımdır. Buna mu-
~l!t\lc olurlarsa Giritte tesis 
lne ~leri hava ve deniz üsle
,. ıbya limanlan arasında 
~-b~· \'e hava münakaleai ya· 
'-ttır •l"}er. Fakat bu iti kolay· 
l ı;ıb ~k İçin iyi bir liman olan 
~ tlak kalesini de zaptetmek 
~ır. 
~ 11liaa: M"ıra taarruz, ik· 
ot~ı. Va muvasalanın emin ve ' r. olmasına bağlıdır. ~'!
'd~Çtn de önce Malta, Gmt 
ltdU ile Tobruk kalesinin zap· 
~bımdır. 
~e) ~, 

og unda Paaif Korunma 
Denemesi 

• it'> lu kazasında yapılacak pa· 
l'rtı;'1nrııa denemesinin .gtlnU ta
~d k ctınıştır. Pasif koı·uruna önü-

1.ıı. J ' 1 Pazar gUnU saat on buçuk· 
Pllacaktır. 

• " '~a Yolcu Alan Otobüsler 
karanlığından istifade eden, 

"' b ncıe lşllyen otobUslerin şo
rtcııC'rl fazla miktarda yol· 

1 

1 

b ;kıarı d n bclcdıye şiddetle 
1 b lamıııtır. Bu ı;ıbi oto

cı rtn ruhsatlyelcrl alınacak ve 
en nıcneclücceklcrdir. 1 

YATAU 

Dr. Celil Muhtar \ 1 SiY ASi IC.\AAL 1 

Apollon mu? 
Herakles mi? 

Eeki Yunan mitolojisinde 
Tannlar, kevni veya be· 

!]eri hadiseleri vücude getiren 
kudretlerin timsallcridirler. 
Bunlar arasında iyiler, kötü
ler, güzeller, çirkinler vardır. 
Zira, bu dünyada. gerek tabii, 
gerek insani, bir çok iyi ve kö
tü işler olagelmekte ve .hassa
ten ademoğlunun zekası bir 
sürü güzel şeyler yanında bir 
sürü sirkin şeyler de yaratıp 
durmaktadır. 

Berrak, mantıkıy ve derli • 
toplu Yunan dehası, müşahade 
ettiği ve teesiri altında ya§a
dığı bu tezat alemini tek bir 
olu§ kaynağından çıkmış sa
nc:ma~..;. yani, vahdaninin yap
tıgı gıbı haym da, şerri de tek 
bir 11iih'ın sun'u ve takdirine 
irca edemezdi. Böyle bir dün· 
ya telakkıysi, onun i n d i • 
v i d ii a 1 i s t ve d e -
'n o k r a t i k zihniyetine 
de uygun değildi. Zira, bu te
iakkıyye göre, dünyanıµ, key
fi bir otokrasi nizamı - daha 
doğrusu nizamsızlığı - içinde 
cbediyyen bocalamağa mah
kum k a h o t i k bir şey ol
duğuna hükmetmek ve buna 
boyun eğip hiir iradenin var
lığı kanaatine dayanan teka
tınül ve terakkıy mücadelesin· 
den vazgeçmek lazım gelirdi. 

Onun içindir ki, Hellad'm 
akıllı çocukları, iyilik, kötii
lük, giizellik, çirkinlik mef. 
humlarını biri birilerinden ay
rı, müstakıl Tanrılarla temsil 
--ederek bunları, hatta şekilleş
tirip, her birine ayn ihtiras· 
lar, ayrı tavırlar, ayrı çehreler 
vererek ve bunları, çok defa, 
biri birilerine düşürerek, biri 
birileriyle çarpıştırarak yer· 
yüzünde bir nevi kuvvetler 
müvazenesi tesisine çahşmı§· 
lardır. Şer Tanrılarından biri, 
kötülük işlemekte çok ileriye 
mi gitmiştir? Derhal, bunun 
karşısına kudrette ondan hic 
a§ağI olmayan hayır Tanrıla: 
rmdan biri dikilir ve onunla 
mücadeleye başlardı. Gene bu 
Tanrılardan biri, mesela, her
hangi bir isyanı yüzünden, 
kendi gazabına uğrayan bir 
beldeyi haddinden a§kın bir 
tehevvürle cezalandırmağa mı 
kalkmıştır? O beldenin insan
ları, derhal, bu Tanrının has
mı olan başka Tanrıyı imdat
larına çağırırlar ve yahut ö
bürünü bir takım adaklarla 
teskiyn etmek yolunu bulur
lardı. Bu sayede, yeryüzünde, 
ne tamamiyle kötüliik, ne de 
tamamiylc iyilik hüküm sü
rerdi. Hellad'ın çocukları, iki
si ortası, emniyetli bir niza. 
mm içinde ya§arlardı. 

Yazan: 
Yekup Kadri 

K"RAOSMANaGLU 

Bu ise, tam insanca ve in
san ölçüsünde bir yaşa

ma demekti. Çünkü, insan, za. 
ten, ne büsbütün melek, ne 
de büsbütün ifrittir. Bunların 
ikisinden mürekkep bir mah. 
lüktur. Grek dehsamm baş
lıca hassasını ve hususiyyeti· 
ni, işte, bu realiteye sair mil
letlerin dehasında görülmiyen 
bir isabetle intıbak etmiş ol· 
masında aramamız lazım ge
liyor. Gene, dehalarının bu hu
susiyeti 6ayesindedir ki, eski 
Yunanlılar, başka hiç bir mil
letin varamadığı bir yüksek 
(Sagesse • Hakimlik) merte
besine ermişler; ne, hayatı bir 
sıtmalı hasta uykusuna çevi
ren kabusların ispasmosuna 
~utulmu§lar; ne de, dünyayı 
bir cennete çevirme divanelik· 
1erine sapmışlardır. 

Orta • Çağ'm bir sürü' kor
kunç hayaletlerle meskunu
zun ve karanlık gecesinden 
sonra eski Yunanlıların bu zi
yadar Tanrılarz, hıristiyan Av 
rupa'nın kültür muhitlerinde 
- yeniden dirilerek, fakat, ulü. 
hiyyet halinde değil, mücer
ret birer mefhum mahiyyetin
de - tekrar hüküm sürmek 
mucizesini gösterdiler. Adları, 
bir takım yeni ve caıılı dillere 
geçip kih bir SJfat, kah bir 
teşpih ve istiare şeklinde yeni
den mücerret fikirlerin sarih 
ve konkret ifadelerine yardım 
etmeğe başladı. Aydınlık Tan 
rısı (Apollon), fikrin bütün 
güzel ve yüksek tecellilerine 
alem oldu. Edebi dillerde, ar
tık, şaire, kısaca «şair» dcnil· 
miyor; «Apollon'un gözbebe
ği, Apollon'un sevgili oğlu~ 

unvanları veriliyordu. «ApoJ. 
lon'a rağmen mısralar yap
mak:. tağbiri fena. şiir yazmak 
mağnasına geliyordu. Yakı
şıklı delikanlılara «Aıpollon gi
bi güzeb deniliyordu. 

Kuvvet, kahramanlık, gay
ret ve emek Tanrısı Herak
~es'in adı ise, Latince Herkül 
şeklini alarak. bu öz - ad, ade
ta, herhangi bir kelime gibi 
tasrif edilir; güçlü kuvvetli a· 
damlar «herküleen> yani hcr
kiil - asa, herkül - vari, tabir
leriyle vasıflandmhrdı. 

Bundan altı yedi yıl önce 
Paris'te bir «Kültür Mü

dafaası• kongrasında bulun
muştum. Muhte1if dns ve 

mezhepten bir çok internas· 
yonal kıymetlerin iştirak etti
ği bu kongrada, sanat ve ede· 
biyyatın milli ve sosiyal da· 
ıvalar f ev kın de kalması lazım 
geldiğini iddia eden Julien 
Benda: «Şiir apollonien bir i~
tir ve Apollon, altından araba
sını göklerde dolaştırır, hiç 
yeryüziine inmez.> demiş; bu
na karşı genç bir sosiyalist 
muharrir de: «Tanrılar, yalnız 
Apollon'dan mı ibaret?. Her
kül de var, Herkül de var!> 
diye bağırmıştı. 

Bu genç muharrir, fikir ve 
edebiyyat adamlarının halka 
doğru gitmelerinin ve bütün 
eserlerinde .halk meseleleriyle 
alakadar olmalarının <:oşkun 
bir taraftarı idi. Ve ilim, sanat 
erbabının, kitleler üstünde bir 
nevi zadegan sınıfı teşkil et
melerini isteyen ve bu iddiası· 
nı en parlak Yunan Tanrıla
rından birinin şaşaasına saran 
muanzına kat'§ı şu Herkül mi
salini bulmakla büyük bir 
d i y a 1 e k t i k muvaffakıy
yeti elde etmişti. 

Gerçi, Herakles, ne akıl ve 
zekada, ne güzellik ve zara
fette Apollon'la boy ölçiişebi· 
lecek bir Tanrı değildi. Fakat. 
güçte, kuvvette, bundan çok 
üstün, hele gayret ve himmet 
sahasında emsalsiz bir kahra· 
mandı. İnsanların başına bela 
bütün kötü kudretleri hiç bir 
yardıma dayanmadan yenmi§ 
-olan Hcrakles'clir. Nice i:ana
varları, ruce ejderhaları ve ni
ce devleri, yalnız kendi pazı· 
sının gücüyle yere serdi. Bir 
çok ülkeleri, zulumleriyle ka
mp kavuran Tiran'ları bir 
hamlede, sildi süpürdü. He
rakles için gayret ve himmet 
yolunda süfli veya ulvi deye 
iki sınıfa ayrılmış iki türlü i§ 
yoktu. İycab edince Avgias'm 
ahırlarını bile temizlemekten 
yüksünmedi. Mukadderat, ona 
hangi fedakarlığı emretti ise 
mutlaka onun üstesinden gel
mesini bildi. Bu, tam mağna
sile bir halk adamı, bir halk 
kahramanı idi ve genç Fran
sız muharriri, onun için, He
rakles'i Apollon'a tercih edi
yordu. 

Fakat, her ikisi de Zevs'in 
oğlu olduğu rivayet edi· 

len bu iki Tanrı arasında mut
laka ikilik çıkarmağa ve mut
laka birini öbürüne tercih et
meğe ne lüzum, ne de mecbu· 
r'yet vardı. Bizce, bugünkü in
sanlık, hem A p o 1 l o n'a, 
hem de H e r a k 1 e s'e ayni 
derecede miihtaç görünüyor. 
Her ikisinin de elele verip bi· 

taarruza geçiyor 
Diyor ki: " Bize muktesit, cimri diyorlar. 

halbu ki asıl müsrif 
zenginlere fena ad takmak lazımdır,, 

1 Yazaıı: Neriman kmet 1 
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Türk kültür ıhayatına tesisen hı· 
raktığı c bir milyon> etrafında 
konu11mak i!;..in dün Dr. Celal 
Muhtarı Kadıköyündeki apartı
manında zıyaret ettim ..• 

Profeşör Ziya :gıbi, profesör 
Celal Muhtar memleketimizin 
tanınmış cmuktesitlcrinden~ bir 
zattır. Tasarruf etrnen1n, zengın 
olmanın sırlarını bilenlerin ba· 
§ındadır. Bunun için -doktor Zi· 
yanın vasiyetini naıııl kar~ıladığı
nı öğTenmese kıyımet ver.dım. 

Kendisi artık rnünzevı bir ha· 
yat yasıyor. Fakat gözlerirun ra· 
hatsız ohnasına rağmen düny. 
ve memleket hadiselerile daima 
temasta .•• 

Ziyaretimi hoş gördü, sualle
rimi cevap51z bırakmadı: 

- Evvela, dedi, §Unu söyliye
yirn. B.izim memlekette her ne 
ise tasarrufu, bir taknnları hasis
lik olarak tefsir edıyorlar ..• Mil
yonlar sahibi insanlar görürüz kı 
paralarını idare etmeci bilmez
ler, yok ederler, kendi öz çocuk
ları bile >bu varlık i~.inde yetİ§· 
'mek imkanına kavuşamaz. Sonra 
efendim sefihler ve müsrifler a
vuç dolusu paraları oraya buraya 
sarfedip dururlar da kimse onla· 
ra çıkıp da esen neden bu kadat 
parayı heba ediyorsun, .) J.tk 
günah değil mih diye sual aor
mazlar da, tutarlar muktesit bir 
insana chasis~. ccimri~ damga· 
sını vururlar ..• 

- Sizce zengin olmanın sırrı 
nedir? dedim. 

Hiç ıelüşünmeden cevap vcı
di: 

- <: 1 o~ paranın kıymetin. 
bilmektir ... Bence de .iyl bir Tür.ı .. 
iyi bir görgü sahibi, iyi bir muk· 
tesittir. Ayni zamanda da 1 O pa 
ranın değerini takdir edendir. 
Bir de zengin olmuş kimselerin 
hayatını takip etm:e.k icap eder. 
Para toplamak .kolay değildir, 
nefsine zulüm derecesine gıtme
den kendini idare etmesini bıle
cck.ain, füzuli pa.ra urfetm~e
ceksin, nefsine hakim olacaksın. 
Sigara kullanmayacak, buna ben. 
zer zararlı, lüzumsuz şeyler isti
mal edilmiyecek. 

Memlekette en tanınmış zen
ginlerimize - hasis derler, fakat 
mükemmel birer muktesit oldu
iunu, örnek diye kabul edilme· 
leri lazmı geldiğini kimse söyle
mez. 

- Bu son senelerde vatan-

zim imdadımıza koşmalarının 
acep imkanı yok mudur? Es
ki Yunanlıların (Hakimliği -
Sagesse) i muhakkak bunu 
mümkün kılabilirdi. Zira, Hel
lad'da G ü z e 1 1 i k K u v
v e t t e n, K u v v e t C ü
z e 1 1 i k t e n ayrı §eyler de-
ğildi. Yakup Kadri 

KARAOSMANOGLU 

* TASHİH: cYaron mütefekkirler 
,.e Harcliılem ilimler» serJe,,-hah ma
kalenin birinci sütununda ikinci pa
r&;Tafm 9 uncu satınnda cebedJ 
sabnelerlı> cebe<ll ananeleri» olacak
tır. Ayni paragrafın 10 uncu satırın
da c506lyalı> kelbnesinden toonrakl 
(ve) zilittlr. 

' { 

Doktor Celal Muhtar 

daıı;Jnr arasında 5ervetlerini hayır 
iııl;dne yatırmak hareketleri var. 
Hele en ııon olarak, Dr. Ziya 
Günün yaptığı yüksek hayırse
verlik hareketini nasıl buluyor
sunuz} 

- Çok büyük, çok yüksek bir 
hareket ... Takdirle karşıladım. 
Şimdi benim gibi, Türk gazete
leri de, Türk .milleti de ~endis1ni 
alkışlıyor. F akıat şu gazeteciler 
yok mu} .. Bu işin de dedikodu 
tarafını buldular .. Ona da hesabi, 
hasis gibi bir takım sıfatlar tak
mağa ıbaşladılar. Sorarım onlara, 
acaba Ziya Bey gibi muktesit ol
mayan bir ıkimeenin memleketin 
hayrı iç.in teberrularda, var.ıyet· 
lerde ıbulunduğunu görmüşler 
midir? Hangi müsrif zengin bu
nu yapm1§tır. Onlar hem parala· 
rını yok ediyorlar, hem fena ör
nek oluyorlar, hem de kırnse 
kendilerinden hayır görmüyor. 
Halbuki paranın kıymetini bilen 
muktesit bunu çarçur etmez, 
memleketin hayrı için kullanmn
ğı bilir. 

Bence kendi ınefisleri iç.in ne· 
k~. hayır işlerinde cömert olan
lar en çok 5ayıgı ve takdire layık 
ıdmselerdir. Bence Ziya Gün de 
artık bugün memleketin en çok 
övünebileceği bir evladı oldu ... 

Hani o eskj imaretler, sebil
ler, vakıflar ... Hiç 'biri yok .. Es
kiden .insanlar daha çok birbır
lerini severler ve düşünürlerdi. 
Bugün artık f erd'i endişelerimiz 
bize !hakim, bu fena tınet berbat 
bir hastalık gibi sarıyor. Ben 
r'ransada da içtimai yardımlaşma 
işlerini yakından gördüm, fakat 
bizim eski imaretlerin yanında bu 
da çok sönüktü ... Bir kere Fran
sada yardıma muhtaç kimse iç.in 
evvela polisçe tahkikat lazımdır. 
Halbuki imarette her fakir, kim 
olursa olsun, hemen karnını do
yuruyordu. 

Çok yazık. bu en güzel usul
lerimizi y,;va~ yava§ ıbırakıtık, he
pimiz kendi nefsimizin derdine 
dü§tük. 

Herkes muktesit olmalıdır. 

Muktesit olurken de daima mem_ 
leketini, ailesini, sonra kendisini 
gözönünde bulundurma1ıdır. Bir 
kere daha söyliyeyirn: 1 O paıayı 
takdir etmiycn, onu clüsünmeden 
ııarfeden kimse hiç zengin ola
maz. Hatta böyle adam, günün 
birinde açlığa, açlıktan ölmeğe, 

dü§manına boyun eğıneğc mah· 
k\ımdur ... :» 

Geç kalmıştı. Ferit filhakika. ellerini ko
lundan çekmlşU. Ama onu omuzlarından tu. 
tup tekrar sıra. üzerine oturtmuştu. Şimdi 
karşısında ayakta duruyor, gö%lerile onu 
hapsediyordu. Arkadan gelen ay ı~ğı saç. 
Jarmr parlatıyordu. Yllzll karanlıkta. kal· 
mıştı. Yalnız gözleri lkl parça kor gibi ya.. 
nıyordu. 

TEFRiKA No. 46 ıtına bırakmışken yavaş yavaş iradesini bul· 
moğa, hislerini sertlcştırmcğe muvaffak ol
du. Biraz e\·vellti tahminleri doğru imiş. Fo
rit" onu teshir için elinden geleni yapıyordu. 
Dikkat Kezban, kendıni bu çapkın adamın 
clıne bırakma! Vlvetln nlşanlısıdr o, velini· 
metinin damadıdır o ... Onu sevdiğini kaUyen 
hissettirme! Ölecek bile olsan sırrını içinde 
8&kla! Ona itimat" edilemez, haval erkeğin 
biridir. 

- Kezban sana bir şey söylemek ıstıyo
nım. 

- Çok rica ederim bir şey s!Sylemeylniz. 
Bırakınız beni gideyim. Odama çıktp yata· 
cağım. 

Ferid onu dinlemiyordu. Kendi kendisine 
'başladığı bir söze yDksek sesle devam edl· 
yormuş gibi sUkQneUe konuştu: 

- Yanılmışım Kezban.- Otuz yaşındaki a
dam, dünyayı görmüş. insanları tanımış dok 
tor, kendi içimdeki hisleri anlayamamışnn. 
Bu gece gözlerim açıldı, tıe.klkaU g!SrdUm. 

- Bunlnr 'beni a!Akadar etmez Ferit Bey, 
bana niçin bu sözleri ııöylilyorsunuz ? 

İki elle blriblrlerile anlaşıyordu. Nilüferle 
Vicdan sevişiyorlardı. Vivetin bana itimadı 
vardı. BütUn bunlar bana bir hayat kurmak 
için kı\fl ljartlar görUndU. Kalbimi sevgiye 
karşı kapamıttım. Yalnız kalbimi değil, ka
famı ve sinirlerimi de ... Biliyorsun ki, insan 
ayni zamanda muhakemesi ve Asabile de se· 
ver. Ben bu tehlikelere karşı kendimi aşrlan· 
mış farzediyordum. Aşkın kudretine inan· 
mak istemiyor, bunu edebiyatçılar tarafın
dan romanlara sokulan bir kelime nddedi· 
yordum. 

Kezban yavaş yavaş sinirlerinin gevşedi
ğini hissediyordu. Kesık blr eesle yalvardı: 

- Ferit: Bey, devam etmeyiniz, Allah aş
kına susunuz. 

Bu eller kll.h sıcak bir teslimiyetle yumuşu· 
yorlar, bnan hiddet ve isyanla sertleşerek 
kurtulma.ğa çalışıyorlardı. - Demek otuz senelik !:imrllntlzde bu gece 

ilk defa olarak duygularınızı tahlil ediyor
sunuz, öyle mi? Fikrimce biraz geç kal
mışsınız. 

- Alay etme Kezban, kalbimi ve gözleri· 
mi örten siyah perdeyi bu gece kaldırdım. 

- Niçin? 
- Vivctle başbaşa geçecek bir ömrü dti-

şUndUm. Sonra da seni ebediyen ka;>•bettiğl• 
mi anladım. 

- Ya? Demek benl biraz kendinizin ad· 
dediyordunuz? BUtUn kadmlar gibi... 

İsviçre 
Vahasında 

":'(azan: M. H. ZAL 
(Bütün Avrupada serbest 

ve mukadderatına ha· 
kim olarak iki memleket kal
mı§tır: Türkiye ve İsviçre •.• 
Türkiye kendi kendini müdafaa 
etmek üzere ha21rlık yapmış bır 
askeri kuvvettir. Bir kaç dcnıu 
hakimdir, dahıh ınembaıarı var. 
dır. Bu sayede fazla sıkıntı çek . 
mcden geçinip gitmesi mumkÜn 
olmaktadır. 

İsviçre öyle değildir. Koca. 
man bir çöl ortasında sıt .. ıtmıı 
küçücük bir hürriyet 'ah asını 
benzer. Denizle teması yoktur 
Yiyeceğinin büyük kısmını ha
riçten tedarik etmegc mecbur· 
dur. Bu itibarla can danı .. rı 
İtalya ile Almanyanm avucu 
içindedir. Bu iki memleketi gÜ· 
ccndirmek İ§İne gelmez. l kavü. 
zc ugrarsa kenduıi mudafaaya 
azmi vardır. Fakat bu tecavüz.o 
kendisi sebep ve vesile vermek. 
ten son derecede çekınir. 

Diğer taraftan İsviçreliler a
aırlardanberi müstakil bir fikir 
aahibi olmağa ve bu fikri aer· 
bestçe ifade etmeğe alıfl1llf •· 
damlardır. Harici tesir altında 
vicdani kanaatlerinden vazgeç• 
mek ve bunları gizlemeğe mec
bur kalmak kendilerini pek N• 

kar. 
Bir taraftan harici tehlikeden 

korunmak, diğer taraftan fikir 
hürriyetine sahip kalmak için 
İsviçrelilerin keşfettikleri usul, 
serbest dü~ünmek, serbest ko
nu11J1ak1 fakat daima vekarlı ve 
ölçülü bir lisan kullanarak hu· 
sumet davet etmemektir. İsviç-
relilerin pren~pi ıudur: «BÜ· 
yüJderin iıine karıımak bizim 
kirunız değildir. Varaınlar, koz-
lannı kendi aralannda pay et
sinler. Biz kimsenin hatırına 
bakmayız, kimseyi &\icendirme. 
yi.z. Hakikat nerede ise bunu 
aoğukkanla ararız.» 

Jsviçredc bir adam yükaek 
aesle konuıtu mu, bütün laviç
relilerin huzuru kaçar. Böyle bir 
hareketi (milli menfaat) diye 
kabul ettikleri ve sıkı sıkıya hu
dudunu çizdikleri ölçülere ay• 
kın bulurlar, derhal ısöylenme-
ğe baılarlar. 

Eğer İsviçre harp harici kal· 
mağa ve istikliline sonuna ka
dar aaygı göstertmeğe muwaf. 
fak olursa bunu üç ıeye borçlu 
olacaktır: 

1 - Tecavüz karıısında ai· 
laha sanlmağa ve her fedakar
lığı yapmağa cidden hazır bu
lunmak, mukaddes tanıdıiı 
prensiplerden kal kadar ayrıl• 
mamak. 

2 - Milli bir program elra· 
fında ııkı bir milli birlik kur· 
mak, buna aykırı dil§ünenlen 
kartı, ister mihver, ister demok. 
rasi tarafında olaunlar, fren 
kullanmak, Beıinci Kola ıöa 
açtırmamak. 

3 - Hariçte kimseye mey· 
dan okumamak, kimseye lüzum 
auz yere ?tmamak, vekar ve 
i.ilçü ile hareket etmek-. 

Jsviçrenin vekarh mücadelea: 
memleketirnzde büyü!, bir mu• 
habbetlc takip edilmektedir. 
Bütün sakin bir kafa dünya hi· 
diselerine bakmak için Avrupa· 
da iki tarassut noktası kalmıftu' 
ki biri Türkiye, diğeri İsviçre· 

· dir. Bu iki memleketin, bu müı
terek mücadele içinde, birbirine 
sevgi ve yakınlık duyması pek 
tabiidir. 

Kazaya karşı 
korunma tedbiri . 

Ankaradan 1 alınan bir hahen. 
göre, su taşkınlığı ve hücumları· 
na karşı korunma tkanunu layiha
sı Dahili!}re encümeninde tetıkik 
olunmaktadır. 

Genç adam ayni dal&'Jn sesle devam etti: 
- Vivet Şll"ln, akıllı bir kız. Çocul<luğun

danberi onu bana. vermek istiyorlardı. AUe
ler anl~mışlardı. Ben de hayır diyemedim. 
sevmek nedir bilmiyordum. Onu sevimli ibul· 
ma~ kflfı görUyordum. Sonra, evlenmek fik
rimce bir gaye idi. Rahat çah~bilmek için 
buna. ihtıyacım vardı. ViveUn babası bana 
bllyUk bir fylllk etti. Tahsilime devam ede· 
bilmrm için babama ödUnı; para verdi. ls
tanbula döndllğilm zaman da ahpapları va
sıtasııe beni Cerrahpaşa haııta.hanesinc tayin 
ettirdi. Kalbim ona karşı minneUc dolu leli. 

Genç adam, inatçı bir çocuk gibi ona bak· 
tı: 

- Hayır Kezban, bir dcla. başladıktan son 
ra sonuna kadar söyliyeceğım. Artık taham
mülUm kalmadı. 

- Dinle Kezban: Seni galiba f;Özlerlnl i\k 
gördUğüm dakikada Se\-miştım. Bunu sonra
dan çok dUşUndUm ve anladım. Bu anda I· 
çimde uyanan lsyanr ancak böyle tefsir et
tim. Belki de yanılmışım ama her halde Av
nıpadan ilk geldiğim glln .seni kıskanacak 
kadar bUyDk bir buhran geçirdiğime eminim. 
Seni çok sevdim, senin yUzUnden, fakat ken
di kabahatımle, çok acı duydum. Kendi ka· 
bahaUm diyorum, çünkü hislerimi anlama
makta ısrar ediyor, aldanmağa çalışıyordum. 
Çok kuvvetli olduğumu, aşka. ma.ğlilp ol· 
rrtıyacak kadar irademe sahip olduğumu -sn .. 
nıyordum. Bence kadınlar, gönUl eğlendir• 

mek için Allahın bize yolladıkları sevimli 
mahl!ıklardı. Onlardan btr tanesini, mesela 
Vivet gibi beni kendlııile fazla. meşgul etmi
yecek olanı seçerek müşterek bir hayat kur
mak, patırdısız, sakin bir ömre dalma!<, 
mesleğini se\•en ve çalışmak istlyen bir fen 
adamı için en Akıl~ne bir hattı hareketti. 

- Hayır, seni onlarla ayni sınıftan addet· 
miyorum. Bu ?ıakaret sözlerini bırak Kez
ban. Bu dakikada ne kadar sa.mimi olduğu. 
mu hissetmiyor musun? 

- Bent de etrafınızdaki bir çok kadınlar 
slbi teshir etmek istiyorsunuz ama name, 
ben slzl sevmiyorum. 

Layihaanın esaslarına nazaran, 
böyle bir nadise vukuunda, hadi
se ımahall:inde bulunan 18 yaşını 
bitirmi1 ve 50 yaşını doldurmuı 
olan bütün erkek nüfus, nezdle
rinde bulunan !balta, kazma, ke· 
ser, 'kürek, çapa ve el arabalarile. 
mahallin en büyük mülkiye imiri 
omr.inde lbizmcte mecbur tutula
caklardır. Bu kuvvet kafi gelme
diği takd.rde civar kasaba ve şe
hirlerden de knbiüyetti kimseler 
getirtilerek çalıı;tırılacaktır. Çalı
şanlara, hizmetlerine mukabil 
ücret verilmiyecek, yalnız para
sız ekmek ve katık dağıtılacaktır. 
Çalışma esnasında ölen veya ya-

l ralananların ailelerine de polis ve 
jandarma eıfradına verilen tazmi
nat !kadar para verilecektir. 

- o halde ben gidiyorum. Sizi dJ\ha fazla 
dlnllyemem. 

- Gitmiyeceksln ve beni dlnllyeceksin. 
Sana seni nasıl sevdığıml anlatacağım. 

Genç kızın yanına olurmulj. ellerini avuç· 
lanna. almı~tı. Onlarla mUcadcJe edıyordu. 

BUtün bu hesaplarımda yanılmışım. lhmal 
edilen aşk bugün benden intıkam alıyor. 

Genç kız, ilkin kcndısıni bu sesin sıcaklı-

- Biliyorum. Esasen böyle harlkultıde bir 
şe;>1 tasavvur edemiyorum. Senden istediğim 
şudur: Bana itimat et, hakkımdaki fena dU· 
şüncclcrtnden vazgeç, beni nlcldde bir sokak 
sapkını addetme! Sen benim etrafımdaki ka 

~Arkası var) 

Buz 3 KUl'Uf 30 Paraya 
Satılacak 

Satısı bir bayie ihale cdılecek olan 
buzun, 3 kuruş otuz paradsn a11atr 
sa.Wamıyacağı yapılan tetkıklerle 

anla~ılmı tır. 
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Yazan : Mabmat Attll4 AYKUT 1 

Çukurovada 
Sulama işleri ne safhada 1 Ayni şekilde bir hayırl1 iş yapmıy.a niyet·i varmı? 

Zıya Koç. arkada.'ila.rı arasında bl- <lu. Bu adam kendisinin Adada otur
hakkın zamparalığı ile şöhret alnuş duğunu nereden bllıyordu? Belki ha· 
bir gençtı. On\.fn kUçUcük not dc!t<'· kikaten kendisini tanıyan birisiydi. 
rındc şimdıyc kadar tanıştlğı, konuş- Sonra kılığına kıyafetine naznran 
tuğu kadınların sayısı 572 idi. Zl· öyle dUşUk, pespaye bir ldmseye ben 
yanın bu huyunu bUtUn arkadaşları Z<'miyordu. Kendisine karşı da cld
bılırlerd . Mendıl ve kıravat değişti- den pek büyük bir nezaketle mua
rir gibi kadın formalarından dUzU- ı mele ediyordu. Teklif cdılen yardı· 

nckrle serıler yaran Zıya, buna rağ mı kabul etti ,.e ehndeki paketleri 
men bir gönül dolandırıcısı değildi. bu meçhul komşusu Adalı zata ver· 
Yeı;t.ne zaafı, ve biricık merakı bin di. 
bir çe~11t mo.taznsına benzlyen <Bu· - !smınlz bt'ycfendi. 
kalemun• gönlUnün bır kadın meş· - Zıya köleniz. 
heri ve gUzelllğl vıtrlnl olmasıydı. - Adada nerede oturuyorsunuz? 
Onu bir gUn Tünelin alt başınd:ı es- Ziya bir an IJ:l!!aladı. İşte şimdi, 
mer, kı\ rn!{ bir kadınla konuşurken ı bUtiln tıyakn.sı bozulacaktı Acaba 
görUrsUnüz. 1kı saat sonra fulya. gi- hangi adada oturuyorlardı ve nere
bl narin sarı bir papatya ile sınema· de? Fakat, onıın sUzel şansı burada 
ya girerken seyredersiniz. Ayni gU· da imdadına yctıştl. Arkalarından 

nün akı;:ımında blr pa:;tahanede bir gelen keskin sert bir korna se i bu 
başl>a kadınla senli, benli sohbet c- konuşmayı bölen bir engel oldu ve 
derken bulursunuz. O, muttasıl kU· g'llzcl kadın sanki onun imdadına ye. 
c;Uk not dc!tenne artan adetleri lh· tlşen bir Hızır gibi yine ona gönW 
mal cdılmtycn bir itina ,.e titiz bir !erahlıt;ı veren şu malumatı kendi 
dıkkatle not eder. Hattı'!. eğer mu- ağzile sundu: 
vaftak olduysa mınl mini bir resmi - Bu sene <Maden., tara!ı pek 
t e yanımı. yapıştırmayı unutmazdı. revaçta. o kadar kalabalık ki ... 
Kendisi hususi şırkeUerln birinde çn- Ziya sevinçle mukabele etti: 
!ışıyordu Kazancı yerinde idi. Ya- - Evet hannnefendl. Fakat ben 
·adılı~ ıtlbarile kadınlar Uzerinde nedense Adanın bu semtini pek çok 
sükse yapacak kadar güzel btr deli- 1 betenlrlm ,.e dalma burasını tercih 
kanlı idi. Onu sinema· perdesinin ederim. 
meşhur kahramanlarından bir kaçı- o gUn saatlerce o dUkkıi.n s nin, 
na birden benzetmek kabildi. Giyinişi bu dükkıi.n benlın gezdiler, dol~tılar. 
bilmem hangi artiste, kıravo.t b:ı..~- Bir sUrU öteberi aldılar ve bir tak· 
l ~,şı bılmem hangi yıldıza benzeti· siye atlıyarak r; postasına yetişmek 
.ftıdı. Şahsan da 5e\imli, cana yakın Uzere iskeleye geldiler. Ziyanın içl
" lr gençti. İyi giyinirdi. Güzel ko- nl kemiren midesini bulandıran bir 
nuşurdu. Yüksek mnhfellere girer. şey vardı. O da genç kadının parma· 
BJyUk adnml:ı.rln konuşur. velhasıl ğında pınl pırıl parlıyo.n plAtln nl· 
gUnUn cereyanlarına her cihetle in· şan yUzUğO. Demek bu nclls <mem
lıbak eden uysal bir knbliiyetı var- nu mcyva> başkasına nit idi. Baş· 
.tı. Aısl:ı kızmaz, dalma nazik davra- kasına aidiyet onun arzularını bir 
nır ve her zaman şen ı.·e gamsız bu- hayal sukutuna dUşllremezdi. Ltıkln 
lumırdu. bu şekildeki bir hale, daha çok tah· 

Fakat, onun bu hasla.lığı 'kendlsl- kim edilmiş bir mUstahkem mevki f. 
ne baza.n pahalıya mal olurdu. :Mu- dl. Zor olan her şey cnzlp ve heye
' n!fak olamadığı Uzerlnde ısrar eder canlıdır. Bunu <1Uşilnerek cesaretini 
'e bu yUzden başına bir hayli de arttırıyordu. İskeleye geldikleri za. 
dertlı işler geltr çatardı. man güzel kadınla işi bir hayli ikr-

Bır giln garıp bir hAdiso oldu. A· letmıştı. Fakat Adaya kadar bera
tla ıskclesinden KöprUye çıkan mer- bcr yolculuk etmeyi tehlikeli buldu. 
d•venlerde f'evkalll.de güzel bir ka· Bir şey unuttuğunu bahane ederek 
dına tcsadUf etti. Kendisi Adada çok tekrar görüşmek üzere kalbini sara,n 
tanberi görmediği bir arakadaşa gi- bu güzellik fırtınasından ıı.yrıldı. o 
d,yordu. Recai ile uzun bir mektep ge<:o defterine 573 numaralı avını 
rkadaşlığr vardı. Fakat. altı ay <'V• kaydetti. cSuat GUlsercn> Şimdi ar

vel kendisi lzrnirde iken evlenen Re- tık Adaya Rccalyc gitmek iki kere 
calye kısa bir telgraf çekerek teb- tarz olmuştu. Bu vesile ile 5i3 nu
!"tk etmiş, o gi.lndenberl de bir tUrJU maralı a\'·ını belki yakından görect-k 
fırsat ve vakit bularak bu arkada· belki muvaffakıyet temini için da-
mı ziyarete gidememişti. Ilık, nefis ha derin tetkikler yapabilecekti. Re· 

ve bah:ı.r kokulu bir mayıs sabahı cal bu işte kendisine yardım edebi· 
temarUz ederek işine gitmedi. Bu- lirdi İçi içine sığmadı ve altı :posta
ı;Un gUzel bir deniz havası almak is· sne de o Adaya hareket etti. 
Ltyorum, dedi. Yatnğrndan sinirlerini Recalnln ev adresini kllçUk not def 
k mçılayan bu arzu ile kalktı. Gi· terinin bir köşesinde buldu. Oh ft.lA o 
v 'l!p c\ den çıkıncaya kadar gidece- da Madende oturuyordu. Geç vakit 
~ yer hakkında muayyen bir karan köşklln znı çalmdığl zaman bahçede 
wktu. Adalara kadar uzanmak, ya- pljamaslle hasır koltukta yan gelip 
hut Bo.ı;.azda daha mütt-ne.,•vi bir se- .oturmuş olan Recai Ziyayı sonsuz blr 
1 ehat yapmak işte bu kararsızlık I· sevinçle karşıladı. 
çrrlsinde idi ki. Recalyl hatırladı. 

GUzel, dedi. Bu vesile ile bir 
taşla iki kuş birden vurmuş oluyo
rum. 

Ve işte bu sabit karar llzcrlne A
da ıskeleslne giderken bu yer mel!l
keslne gözU takılınca geri döndU ... 
önUnde pUr ihtişam, pür azamet yU
rUyen bu şahane kadın ~73 numara· 
lı av olacaktı. 

Tepesinden tırnağına kadar !also-
:ız b!r dekor içerisinde onu kıymetli 

b r \'azoya konulmuş bır buket çiçe
ğe benzetti. YUrliyıişU, endamı, ha· 
rckeUerl gbzc {:'örlinen her şeyi fev
kal de idi. Tünele kadar beraberetı 
yUrUdült'r. Yukarıya. beraber çıktı
lar. BUtUn kuv\'eUnl gözlerinde top
lıyarak genç kadının kendisine bir 
defa bakmasını istiyordu. Fakat, o 
oralı bile değildi. Herkese ayni lAkayt 
nazarla bakı;ror. Hiçbir şeye ehem· 
mıyet vermiyor. sakın. heyecansız, 

\ akur gtirllnUyordu. 
Ziya Koç, hırsından 11.detn Utrlyor

tJu Fılvakl o böylesine ilk defa te
düf etmıyordu. HUkmUnU verdi; 

Zıya 573 numaralı nv, biraz kaplan 
'ma bcnzlyccek ama gayret. Mu· 
uffakıyet senindir. Tüneli çıklJlnr. 
Güzel kadın tramvaya veya. taksiye 
bınmcdi. Yıne ayni tempo füı ağır 
ağır yUrlidU. (Löbon)un unUnde dur
du. Gözüyle !çerden birisini ara.r gf • 
bl yaptı. Sonra tekrar ytlrümiye ba~
ladı cKarlmana girdi. Zıya da ar· 
kaSTndan ve me<:buren Q da oradan 
tUzumlu lüzumsuz bir çok şeyler ııl
dı. Oradan yine beraberce çıktılar. 

Hayret değil mi. kadın ta\Tmı !boz
muyordu. Zıya. mllsalt bir vaziyette, 
ilk taarruzu ynptı: 

Bayan ayni semtte oturuyoruz 
z nncderim. MUs:ı.adc ederseniz pa
krtlt-rınlzl taşıyabilir nuylm? 

Genç kadın onu ilk defo. görmüş 
s:-ıbı ha~ retle başını çevirerek geri 
haklı. 

A!federsınız. ~izi tanımıyorum, 

rledı. 
Aman efendim nasıl olur. Siz 

\dada oturmuyor musunuz? 
Evet. 
Şu halde bendeniz! hcnUz tanı

nııvorsunuz zannederim. Halbuki ben 
zı.. 

C:enç kndır.da hafı! bir lrktımc ol· 

- Vay anam, vay canım, demek 
beni hatırladm, unutn1ndm ha ... 
Vallahi o kadar sevindim ki Ziyacı
ğım. Şimdi yengen de nerede ise ge
lir. Bugün İst:anbula inmişti. Oda· 
smdadır. 

Ziya, hasır koltuğa bUtlln bir gn. 
nUn yorgunlut"Unu dinlendirmek için 
geniş bir oh .. çekerek oturdu. Tam 
bu ~nada lt<SşkUn bahçeye çıkan kil-
çük kapısında Rccalnin karısı gece 
tuvaletıle görllndU ... 

Zlyo. Koç zcnbereklenmlş gibi kol-
tuktan sıçradı. Vay cnnma be bu 
Suat GUJserenln ta. kendlsı idi. 

Genç kadın llerl!yerek: 
- Çok naziksiniz beyefendi, dedi 

ve kocasına dönerek: 
- BugUn beyefendinin bUyük yar 

dımlarına mazhar oldum. Kendllt-rl 
bizi tanıyorlarmış. Ben bugün teşer
rUf ettım. 

Recai, şlddetll bl't- kahkaha nttı 
- Şu halde benim sizi birlbirlcri

nlze tanıtmama. lUzum kalmadı. 
Ve IUıve etti: 
- Kuzum Ziya doğru söyle bizim 

hatun kaç numaralı avm oldu? 
l\fahnıut Attil A l"KtTT 

Süt fabrikası işi 
Belcdıye Reisi Lütfi l{ırdar tstan

bula geldiği zaman şehrimizin en 
belli b~şlı ihtiyaçları olan Süt !abrl· 
kasına el koymuştu. 1939 senesinde 
bir sut fabrikası tesis etmek Uzcre 
tetkikat yaptırmıştı. :Mütehassıslar 

celbederek bir heyet halinde yapılan 
bu tetkikat neticesinde bir proje ha
zırlanmış n makineleri için teknisl
yenler celbedilmlştl. Fabrikanın be· 
deli karşılığı olarak do. hUkftmetln 
de yardınu temin edilmiş. Ziraat iş
letmesi kurumundan 500 bin liralık 

hır tahsisat wrllml'Sİ kılrarlaştırıl

mıştı. Bu makinderln lnı;iltereden 
tedariki lmkılnı gorülmemlş VI' Al
mnnyaya siparişte bulunulmuştu. El
)'evm Belediye lktısat mlidUrlUğtlne 
bir tekttr yapılmıştır. Halkın whhati 
ılc e.'l zıyade allı.kası olan bu işi, Be· 
ledıyemlzın tercih ettıği söylenmek· 
tedlr. 

.Bir .tnilyon ür.aya yaklaşan ser. ıkaçınıyorsunuz. Ya ıÇocuklarınız. 
vetini İstanbul Ünivcrsiteşine va- y azan: sizin böyJe yemeden. içmeden bi_ 
sİyet eden kı,>1metli doktorları· riktiııdiğiniz paraları lhar vurup 
mız.dan profes0r Ziya Gün mem- rarall. FENİK harman sa.vururlarsa. 
leketirciıx:le en hasis adam olarak Güldü. Öyle anladım ki ye-
tanınırdı. Meğer göz hekimliğin· vay bedava ... Tiyatroda kotluk- meden, içmeden para biriktfrme
de üstat olduğu kadar ( 1) mil- lan hazır. Bedava tarafından sc- sini bil-en adam herhalde onların 
yon lıra gibi :bir serveti de 'birik- zer, eğlenir yer ve içerler. 'da ayni şek.ilde yetiştirilmesi ıiçin 
tirmekte üstatmış. _ y.000 dedı. Gazetecilerin icap eden iktısat terbiyesi ı; er-

Bu serveti nasıl biriktırdi? Bu ilim haınu\:sinden ~a .. ka bir de miştir. 
kadar has.is olmasına rağmen bir j . fi ~ d M.. Müsaadesini isteyerek ayrılı· 

•1 b d Ü . "t maliyet masra arı var ır. u· ... ·ordum.· 
mı yonu ır an a nıversı eye • ~ . . ,, 
vasıyt-t etmek g.ibi hiiyük bir ru- rı-.kkep, kagıt, ,§lcyen makıncle- - Ağabeyine mektup yazıyor 
hi ve bedeni cesareti nasıl gös- rin amortismanları, .i~çilerin Üc· musuıı! d.edi. 
te_rebildD Bunu yapmağa nastl ıcti, Maliyeye vergi ve saire... - Evet .•. 
eli vardı ( J la?buki bir doktor 100 bin lira - O halde 'benden selam ve 

İşte bunun cevabını, Babıali- ı da kuansa verect-ği vergi mu- gönderdiği kitap iç.İn teşekkürle
nin en hasis adamı olarak tanın· ayyendir. Ü.5tarafı kar ..• Biriktir- rimi yazmayı unutma... Kendis.i
ımış olan «Tan» gazetesi sahip- meyip de ne yapsınlar} Profesör ne te~ekkür mektu'bu yazacak-
lerinden Bay Halil Lutfi Dördün. Ziya Günün paralarını vasiyet et- tım. lüzum kahnadı. Adana su itleri ıefi mühen dis Bay Hikmet Turat , 
cüden, .ihtısası dolayıs.ile, dinle- mesinde amil başka bir sebep de Kapryı kaparken düşündüm: Çukurova çiftçilerini, kendi bugünküne nazaran fazla g~ 
ınek istedim. ailes.i ve çocukları olmaması<hr. Halil Lu'tıfi Dördüncü yine lüpe tabirlerile, hava oyuncuh .. ğunun tutarı altmış sekiz, yetmiş Jlll 

11 Halil Lutfiyi tanımamanıza - Demek tıiz, çocuklarınız ol. 1 konmuş, 6 kuruşluk ıposta mas- tchlikelerınc!en. borçtan, dert· yon liraya çıkar. Kuraklıld!l 
imkan yoktur: Altın babası de- duğu iırın böyle bir hareketten rafından kurtulmu~tu. 1en kurtara~ak olan sulama iı:- doğan zararların da önüne ge· 
dikleri Halil Lutfi... t.C" 

Evet. muhabirlik ettiği zaman G .. .. canlı bı·r }Pri idaresi ~cfi M~hcndis Bay çileceği düşünülürse sulama. dC-
satırı ( 1 O) 'Paraya havadis .sata- un un en Hikmet Turata ba§vurdum. sisatının bu havaliye bah§C . 
rak para biriktiren Halil Lutfi, Kendisine maksadımı açtım: ccği fayda ve menfaatin ata 
bugün yüzbinlerle lira sermayeli k 0 n UŞm Q m e V z U U - Dün bir kısım çiftçilerle mcti apaçık görülür. d~ 
bir ırriicaşcııenin sahiplerinden bi- görüştüm. Durumlarının çok - Bu tesisat fcyczanıa.ra. 

r~dir. (Ba.~ı 1 lnddo) /-/ dum. 1311 sn esinde Tıbbiyeden fena. olduğunu söylediler. An- mani olacak mı? 
Reyini sormağa geldiğim sa- hayatı kuruşlar üz.erinde titre· me.z.un oldum. l~te 0 zamandan- }attıkları kurtul us çareleri ara- - Hayır, feyezanları f n~; 

yın mütehassıs: mek, paraşına bekçilik etmekle beri doktorluk ediyorum. Yani smda ovanın sulanmasına mü- mek için başka tedbirler a ~...;ı . 
- Buyurun oturun. -dedi. h" b. 1 b · d' B ' h t t d U!i" rr...-mi...tir. insanlardan çoğu, pa- kırk ~eneden fazla... Sonra pa· ım ır yer ayırıyor ar ve u ı~ap e ıyor. u cı e e ıı· 
Tabii r ... y, kahve 1hattA su bile o-T 'i' 1 . • b" 1 kl . ·· ı .. .. . h zırla 

r- rayı; ancak temin edeceği mad- ranın çok bol zamanına rasge • ışın ır an evve gerçe eşmesı- nu muş ve uç pro3e a 
hak 'S'etire.... di zevkler ve rahat ıçın 'ister. miştim. Mesela, tbeni Avrupaya ni dört gözle, sabırsızlıkla. bek- mıştır. t· 

Dereden tepeden konuııtuktan ·ı ... e 
Halbuki doktor Ziya, normal ~- gönderdiler. Maaşımı alıyordum. liyorlar, dedim, bana bu husus- - 1- Adananın üç kı o ... t.ro 

sonra, mevzuu profesör Ziya Gü. e "' 
tihalara. sahip lbir insan olduğu Bana fazla geliyordu. Biriktiri- ta malUmat hitfeder misiniz? re kadar şarkında otuz nı . 

ne getirdik: d · fil 
halde topladığı paraiarı adetıı yordum. Bütün hayatımda aıma - Çiftçilerin hakkı var. Pa- yüksekliğinde bir feyezan bil 

- Bu i§e ne elersiniz~ üstat l b" · f -' ·ı d k t B l kendisine ait o may:an ır emanet ısra <ıenı en şey en aç ım. e • muk ekilecek sahaya her sene jı yapmak, A1' 

dedim. Sizden de ümit etmiyor saymış. maddi bir zevki için bu· ki bunun için bugün elimde parn en az 600 milimetre yag-mur 2 - Nehir boyunca seddelv 
değfüz. inşallah sizin de yakında nun bir tek parasına dokunmağa kaldı. Amma, bana .ihtima1 he· 
böyle hayırlı bir işe teşeb'büs et· kıyamamıştır. sabi diyeceksiniz. Yukarıda söy- düşmesi lazımdır. Bu_ kadar ~- vücudc getirn:ek. }\B" 
tiğinizi duyacağız. ledı·g~~m ı:ı.ı'b'ı, bu •amam'ıle bana vaya da bu kadar yagmu.r yag- 3 - (DeşarJ - Boşaltma) 

ProfeSÖr eskiden hasislik sanı. • ~ • 
- Yani bir teberru mu} lan bir takım 'hareketleri vardır ait bir mesele... Kırk seneden maktadır. Fakat bu mıktarm nallan açmak. . )" 
Ağzından tövbe istiğfar çeker ki bu son cömertlik 'hadisesi kar- fazla çalışan bir adam niçin biraz 1 yüzde yetmişi, sekseni kış ay- Seddelcr sekiz milyon lifll ıı· 

gibi: şısında tbunların •hasislik değil. fazla para biriktirme.sin? 
1 

larmda yağıyor. Bazı yıllar ba- mal olacaktır. Fakat feycZ
8

1t 
- Yok ha~. dedi. Böyle iş müfrit bir celürüstlük olduğu an· Yaptığım şeyi okadar bü- har aylarında pek az yağmur dil Iardan her sene normal oln~r 

şakaya gelmez.... laııılmaktadır. ! yük görmüyorum. Keşke daha şüyor. Bazan da hiç yağmıyor. 300 • 400 bin dekar arazi s1l • 
- Üstat korkmayın, ·dedim. Öyle derler kıi yüzbinlerce lı- çok vermek imıkanını bulaydım. Bu yüzden buğdaylar arpalar altmda kalıyor. Bu miktar b9 

Yanımız.da ne noter, ne de ~a- ralık mal, mülk sahibi olan muh- Düşündüğüt11 şey budur: Ölü- gelişemiyor, tane dolduramıyor~ zı seneler altr yüz bine çıltl)rer· 
hit var. teremı doktor, en ehemmiyetsiz mümden sonra tatibik edilmek Pamuk tohumları da açılamı- Her yıl asgari zarar bir 1nfü~: 

Anlatmaya başladı: maddi ıbir :iştihasını tatmin için üzere üç nokta: .. • yor. Tabiatile çiftçiler de büyük liradır. Bu itibarla seddelcr i~e 
- Bütün doktorlardan böyle bir. iki kuruş bile sarfetmeğe eli ~ == ~t~ran~ü':ı m~=-i:~~nna zar.:ı-rlara u~~y-0r:. ~u zararla- yapılacak masraf sekiz sene 

bir hareket her zaman bekliye- vannamıış .. Mesela lbir gün An- n onlemek ıçın hukumet, ~ey- itfa edilmiş olacaktır. 11 
bilidz. Doktorların cimrj olma· kara caddesi üstünde kendisine yardım. h.n.n, Ceyhan ve Tarsus nehırlc- Bay Hikmet Turat işı"nill t 

,,_ · k b J d d d kk" d 3 - Hastanelere ve sair te§· ..ı sına ·oır ço se ep er · e var ır. a:it bir kitapç1 i,i anın ıı. otu- rınden a1ınacak sula r la Ç ukur- olan zeki ve vukuflu bir su ıv 
Zaten daima anafora alııımtslar· rurken ibır simit,.,i gelmiı:. Simıt kil" t yardım. ı sına karar ver ı ııiıf 

• T B kl x. d h · ovanın su anma • tehassısıdır. Sonra Kon'-'8 dtr. Bir hastaya gittikleri vakit mis ... ibi ıkokuyormu~. Üstadın en çocu u0 um an en on ..ı· • • · t" T b • J ııt~ 
«> ı paranm hesabını bilir.im. Alman- '-'1 ve ışe ~rış 1• .ar:sus araJı Yani kuraklıktan yüreği Y~ .rı 

ayaklarına otomobil gelir. Gittik. canı çekmiş. Bu arzusunu giz e- Ü geçen yıl ıkmal cdildı. Ana ka- tır. Bu ı"tı'bar~a Adana su ışl• • 
leri yerde izzat, kramı... memiş, fakat zevk i9in simit alıp yanın Bonne niversitesinde ve 1 ·1 b" k t 1· k 11 ı tW 

k daha sonraları Marburg".da asis· na ı e ır ısım a 1 ana ar ba§ına getirilmesinde mu . 
Evlerine dönme için otomo· yemenin prensLpıne uymadığını d ld G · k 1 İl da ·hale Jll' 

bil ihazır. her '-"erde iltifat, ceple- ki tanlık ettiğim sırada, elime ge· a açı 1• en a an 1 bir isabet vardır. Dört başı O' 
rinden ( 3) ku~u .. verip bir kahve söylemiş. Bunun üzerine tapçı çen paranın pek azını yer ve mii. edildi. Onlar da bu sene sonuna mur o larak çalışıyor. Bir de t• 

.. bir simit alıp üstad·a hediye et- him bir kısmını mutlaka bir ke· kadar açılını§ olacaktır. Bu te- kaliptüs fidanh<Fı meydana gd;l 
içmezler, daima bir tanıdığa. ras- · ..ı ·-·ih 1 iş Profe •· .., "' 

mış. 0 ua ı'>" 11 1 e yem · • nara ayırırdım. Almanıyada ıtah- sisat şimdiden ve kısmen işle- tirmiş. Konya sulama sahB51'1'aıı !arlar. sör Ziya kahve tiryakisi imiş, fa· • o" 
•Canım bir kahvemiıı içmez kat para verip kahve içmeğe eli silimi bitirdiğim zaman öteki ar- miye başlamıştır. Bu suretle otuz sene ihmal edilmıŞ tttl~· 

misin ( Akşam yemeğine bekle- varmaya~ağını bildiği için sahibi kadaşlarım gibi beş parasız de- Mersin ovasının sulanması işi mühim bir hususu da unu o· 
riz. Bu pazar falanca yere gidece- bulunduğu Meserret kıraathane· ğil, adeta küçük br 'Servet sahibi halledilmiş demektir. mı~. ~.ana!la~ıı;ı iki tarafına 
ğiz. bizimle gelmez misin?» di.yc einin kira mukavelesine ııu husu- idim. Adan a yakınında, Seyhan ü- kal:ptu~ ~hktırıyor. .. aere~ 
daima yemek. irmek, gezmek .iş. . M l Biz her kazandığımız paranın . d b" b - 1 k h.endısınc teşekkur C 11• 

y si maddeyi ilave etmış: < a sa· sarfma mezun olmadığımızı bir zerınde e ır ara3 yapıma - d 1 k k di }\e 
!erini !bedava görürler. hfüinin h ermin bedelini ödeme- tadır. Onun da bir ayag""ı kaldı. y~nm ~n a~ı ır en ·en 

S 1 · k ld k .,- an hatııdan çıkaımamahyız. Ben- dıme sovlenıyordum · ermaye erı mc tepten a 1 • den bir fincan kahve jçmeğe hak. Demir kapaklar gctirtilirse bu J • O~ 
lan iümı bamulesidir. Başka hiç ce para, fertlerin değil, cemiyetin ' Ne l du bu işlere ' kı vardır.> malıdır. Arabın ded·ıg~i oibi: baraj da bu sene bitmiş olacak· -
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bir §eye ihtiyaçları yoktur. Bir * "' br sene cvve aş anı mış o cı 
tabaka llcağıt, bir kurşunkalemi, cKüllü ~ey'in yerceu ilu asli» ve . C al BARDAK 

Doktor Zı.ya Cu··n hayatı ve Almanların m•"hur meseli: cTop - Ya kanallar? em ~ yaz reçete ve al paraları... ,. ~ 
_ Aman, gazeteciler de ayni prensipleri tıakkında gazetecilere raktıın geldin, toprağa gidecek· - Biri nehrin sağ tarafında. 

IULMACA değü mi üatat? dedim. O nlar d a şu sözleri söylemiştir: ain.> Ben de işte ayn~ .işi yap wo- diğeri solunda olmak Uzcre iki 
az beleşci değ•l.. O ziyafet senin, c- 1295 senesinde Bulgarie- rum: Mektepten kazandım, mek- ana kanal açılmış. köpriileri ve 
bu ziyafet benim .. Vapur. tram · tanda Lofça kasabasında doğ- tebe veriyorum.» kapakların beton kısımları ya- 1ı---r-r';..,-'-T..:;...,r-=-ı-'-.,.....,.. 
;;~~====~============================::; pılm1ştır. Sağ kanal 24 metre ı ...._,__.. ........ _ 

Altın dl•Ş SOıJICIUnCUlarl ;!:!~ ~w~;:or.ra!~:n:~::ı ' ·--ı---
3 O denilen sahada 540 bin dekar- " 

lık arazi sulayacak. Konya su- 5 

Ölü gıkagıcının kocası diş kargası gibi 
bir ölünün dişlerini sökerken yakalandı 

lama sahasından biraz daha bü- ' 
yUk. Sol yandaki kanal 44 1 

metre mikabı su taşıyacaktır. ı 
Bununla da Yürcgir ovasında ' 
bir milyon dekar tarla sulana· " 

.._ ___ 
eak. İkinci, üçi.incü derecedeki ,, • tı· 

Ekseri polis romanlarında yazanın 
muhayyelesinden çıkan ölU soygun· 
cuları, İstanbulda da kendini göster· 
meğc başlamış ve evvelki sün böyle 
bir vaka Bakırköylindeki mUslUman 
mezarlığında cereyan etmiştir. 

Y.:vvelki gUn öğle llzcrl Bakırköy 

mUs!Uman mezarlığı bekçisi lsma.n 
öğle yemeğini yemek üzere, evine 
gittiği lbir sırada, mezarlık bekçisi 
yanında çalışan Ahmet duvardan at
ııyarak mezarlığa ı;lrmiş ve bundan 
bir mUddet evvel ı;-ömillmilş olnn Ba· 
krrköy baruthane • mUdUrU Raifin 
baldızı Ral!enln mezarını kazmata 

kalanmışt.Jr. MUtldeiumumllik hAdl
seye derhal vaziyet etnliş ve suçlu 
olarak yakalanan Ahmet ile mezar
lık bekçisi 1smaill cUrmU meşhut 
olaral< üçüncü asliye ceza mohkenıe
sine tevdi etmiştir. 

Dün suçluların yapılan duruşma

ları esnaı:ıında suçlu Ahmet: 
- Karım ölU yıkayıcıdır. bundan 

bir ay kadar evvel Bakırköy Barut
hanesi mUdUrU Raifln baldızı ölmilş-
tU. Onun ölUsUnU yıkadı. .Ağzında 

altın dl~lcr olduğunu bana söyledi, 
ben de geçende bir defıı. dişleri sök· 

mek için mezarı açmağa teşebbüs et
tim, olmadı. Sonra dUn 1smailin ol-

başlamıştır. madığı bir sırada. mezarlığa girdim 
,Aohmct bUyUk bir soğuk kanlılık- ve bundan sonrasını biliyorsunuz, de. 

la cesedi mezardan çıkarmış ve ölU· 
nUn kölli bir koku neşrctmesine 

rn~en ağzını açarak elindeki bt· 
çaklo. kadının altın dişlerini sökme· 
gc :tıaşladığı ve elleri et parçalarlle 
kirlenmiş bır vaziyette ikt'n, o sıra
dCL mezarlıktan geçmekte olan me
zarlıklar memuru Necmi bu !eci vo.· 
zlycli görmilş ''c ilk anda ncfrelle 
gözlerini kapamak ınccburlyetinde 

kalmıştır. 

Necmi kendıne gelir gelmez der. 
hal polısc mUracaut ederek Ahmed! 
suç riizcrindc bir elinde altın dışlc 

diğer clındr bıç·ığ"r YO mezardan 
~ıknnlmış bir olU oldu~u halde ya-

mlştir. 

Muhakeme esnasında mezarlıklar 

memuru Necmi bu feci vaziyeti bl· 
rer birer anlatmış ve Ahmed! yaka
ladıkları zaman suçlunun cebinde Uç 
altın diş bulunduğunu ve diğer ikisi
ni de sökmek üzere olduğunu söyle
mlşllr. 

Mahkeme diğer şahitleri de dinle
dikten sonra kararını vermiş ve suç 
işlr.nirken 1smallin evinde Qlduğu ve 
kendisinin bu suçta hıçbır kabahati 
olmadığı sabit gorllldıiğUııdm kendi· 
sının berıırtin" ve Ahmcdin de su
cu sabit olduğundan 'bir ay mUddct-

le hapis cezasına. mahkQm edilmesi- kanalların da projc1erl. keşif ..__ __ ...._ _ _.__ •a 
ne karar vermiştir. h . b l::ioldan sağa: 1 - Bir me)" S / 

leri hazırlanmıştır. T a sısa • znk işareti. 2 - DUzen; Gitme· 1i 
Diğer t:araftnn Ahmedln uzun rd Ek "lt C"-'e koyduk mız va ır. sı m J • Geceyi uykusuz geçirmek. 4 - 16 mUddettenberl kansının lSlU yıkayı- Fakat maalesef bu kanalları Cin: Fırlatan. 5 - Ayak: sır ıı 

cılığından istifade ederek hangi ölU- d B .,~t 
de altın diş olup olmadığını öğrendi· açmağa istekli bulunma ı. u Kadın. 6 - CUmhurlyetten e rıı' 
ği ve bir çok ölUnUn dlşlcrLni eöktU- 'Sebeple baraj bitmiş <Slsa dahi Türkiyeli; Ceviz. 7 - Eski bir il 

b u tcSl·sattan gelecek yıl da fay but; BllyUk bir bıı;ak. 8 - Dlirt t' 
ğU anlaşılmıştır. .MUddeiumumllik 1 ıef!t 

dalanmak kabil olmıyacaktır. lifedcn biri; Bir sayı. 9 - G ı ~ 
bu hususta tahkikatta. bulunmakta- 10 _ Baş; Yama, Besleyici 1113" 
dır. _ Sulamanın faydası yalnız 

1 k k k 11 - Ola.bllırllk, ŞUphe. il 

idamdan kurtuldu 
18 seneye 

mahkum oldu 
Bundan bir müddet evvel Ça

talcada tarlada çalı~an ibir kızı 
kaçırmak istediği sırada. kız.ın 

reddetmesi üzerine Zülfiyeyi öl
düren Şevket oğlu Ahmet ibir kaç 
zaman e,·vel lstanbul birinci ağır. 
cc~a mahkemesi tarafından jda
ma mahküm cdilm~ti. 

Temyiz ımahkemesi ilamı suçlu 
lehine bozduğundan yeniden ya
pılan durus.':llıasında Şevketin 

idam cezasının 18 seneye çevril-

ekinleri kurak ı tan cıruma • Yukar<lıın aşuğtyn: ı - GcÇi~ı ,ı 
lan ibaret kalmıyacak. Her hal- vlyet cUzdanı: Nota. 2 - ;Mcşgtl" 
de alım da artacaktır de<Til mi? sc: Zelıir. 3 - DördUncU; Doğ\! ıı1 ~ 

- Alım çok artacak. Bizim Bir nakil vasıtıısı. '5 - Kısa. ıs 
1 

burada bir pamuk tecrübe tar- Yefat eden. 6 - Küfretmel<· ,~ 
lamız vardır. l ... Uzum basıl ol- tzını Masset! S - Gemi sığ'~er6' 
dukça suluyoruz. Ve b ir dekar- A\Tupada bir şehir. 9 - GeıJ ı;ı
dan seksen doksan kilo safi ıpa- dıa\·a borusu; Dir mevsim. ıo ~ f.' 

muk alıyoruz. Diğer çiftçilerin rieik; Bir Alete ve bir sanatltA~ı 
tarlalarına bizim k adar itina hisar eden musiki; Zarr edatı 

Ö t Cm. klcrı·n · k abul et Bir hayvan; Kılr etmek. 1 .1 
g s er ıyece ı • DÜNUO' BU L!\JACA:l\"IN ıı~• .... ı:· 
f:iek bile onların da b eh er de- • 
kardan alacakları safi pamuk Soldan sağu: 1 - Patııca.~; 1~r 

2 - Ece; İşaret. 3 - Raspa• G 
miktarının ortalama altmış kilo 4 _ Şiir: Bak. 5 _ Epir; ın1sr·5 dan aşağı düşmiyoceği muhak- Mayi; Es. 7 _ Bu; Kotrn. Tıı· 

10 kaktır. Bugün bu mi}{tar on beş 1 La Emmek; He. 9 - Man; k9. f'O 
on yedi kilodan ibarettir. Su vardakosta. 11 _ Ekscrı~·'l: .;1'11' 

halde sulamadan sonra pamuk l·uıuırclıı.n aşnğı~:ı: ı - per 1' 
alımı dört misli artacak de- be ve. 2 - Acaip, umnııık 3 - '! J 
mektir. Çukurovada üç milyon un~; Mars. 4 Pernkc.ndc. 5 ;. J{~~ 

me i istenmiştir. dekar pamuk ekmek ve bu sa- Ar. 6 cı. Ahit; tıu. 7 JVf ;l' 
Muhak,.mc <!~er ıbir 1;Üne bı- ha'-'l sulamak kabildir. Bir kilo - Nar; Yaras~ 9 Rab· 

rakılmı!!tır. 
J Ka".ııbll 

pamuk elli kı.ıru~a satılabilirse Sclılmct; Laf. ıı - Et; 



' 

- 16.5.941 VATAN" 5 

o Te!graf, Telefon ve Ajans Haberleri . ı Bir kehanetin 

~ h a dis. hikayesi 
~ . 1 ( & ... 1 ···•••> ı-ı 
ecıp Serdengeçtinin cenazesi ~~J~~~lıd~ .~~§t.~~~.~~rıv~ 

Irakta 

Dün merasimle ve büyük bir 

kalabalık tarafından kaldırıldı 

hassas bir insandır. Kamil insa
na nümunedir. Bu müracaati 
elbette al<ika ile kar§ılıyor. l\Ia
Iakanlar çalı13kan ve işlerinde 
ihtısas sahibi adamlar, memle
kete para, alet, hayvan, tecrü
be getirecekler. Bununla bera
ber böyle bir muhaceretin uzun 
muhaberelcre ve kararlara ih
tiyaç gösteren ve teamüllere 
uymuyan tarafları da var. Her 
ne olursa oluyor. Fakat bu ho§ 
te§ebbüsten müsbet bir netice 
çıkmadan, harp geliyor çatıyor. 

Buna hoş bir hikayeden faz-

B. Naci Şevket 
lrana gidecek 

Basraya İngiliz 
kıtaları ve malzemesi 

çıkarılıyor 
Bağdad, 15 (A.A.) - «Ofl>: 
l<'evka!Qde biı' vazife ile Hıcaz 

kralı 1bnlssuud'un nezdine gönderi
len Irak maliye nazırı bugün Bn~
dacl'a dönecektir. 

• la bir mahiyet vermiye sebep Halen Ankarada'da bulunan Irak 
hariciye nazırı B. Naci Şe\'kct Tah· 
ran'a ı;idecektlı'. 

' . s el ecıp erdengeçtinin cenazesı Cenaze merasıminde Vali v~ 
ıııııı. saat on bir buçukta Beyoğ- Beledıye Reisi doktor Lutfi Kır-

11' l'.ukur !hastanesinden kaldırıl- dar, Parti reisi Reşat Mimaroğlu, 
".e Belediye önüne getirilmiş. eski İstan'bul Valisi Muhittin Üs

or. Cenaze beş dakika Belediye tündağ, eski Belediye Reislerin
h nde <:lurdurulduktan sonra, den operatör Emin, Şehir meclis. 
cl~:adan önde Şehir f>andosu ol-1 azaları, Parti umumi heyetj aza
ca &tı_ halde el üzerinde Beyazıt !arı, Ticaret Odası mümessiUeıi 
~ 1tnııne götürülmüştür. Namazı ve Necip Serdengeçtinin yakın 
~11n_dıktan sonra Necip Serden- dostları hazır bulunmuşlardır. 
CÇ~ın.ın tabutu büyük bir mera- Merasim esnasında Vilayet, 

ttı~bc otomobile ~.o~.muş ~ e ot.o· ~elediye: Parti ve -~i~aret Oda
lır illerle Bakırkoyune gıdilmış. sıle NeCJp.serdengeçtının dostları 
eh. d?rnda Necip Serdengeçti tarafından gönderilen 'bir çok çe-

e 1 nıetlcnine bırtı-kıLmıştır. lenk cımazeyi takip etmiştir. 

Amerikan kız kolejinde 
diploma tevzii merasimi' 

<lı 1jlanbul Amertkan Kız Koleji 
tıı p 0ına tevzii töreni dün ynpıl
~ :We 28 :bayana diploma veril-

;.'~· Bunlardan 2 1 i 'Tür~tür. 
bı.ıl 0 tende 'hazır bulunan Istan· 

trıebusu Abidın Daver, bir 

~ 
~ Celal Paııa torunu ve emekli 
~:tbay Memduh Pekgözun kızı 

hn İclal Pekgözle ortamektep 
~ctıncnlerinden Salfıhattin Bir· 
Ilı"' C\·er Erenköyündc nikahlan-

·~ ltdır. 

~'it_ T ı.iccardan Bayburtlu Etem 
t llnün kızı j kokul öğretmenle. 

d:~cn Meymenet Özlü jfe genç 
~ lorlarımızdan Süleyman Şe· 
tıırı Akdoğan Fatihte nıkiıhlan· 

. tardır. 
1 'it K\>mür işletmesi müteahhit
rıtrınden Osman Nuri Kayadele

'~n -kızı Sadiye Kaydelenle Rü· 
d ftıat Muhafaza Teftiş heyetin

c:~ .. Ahmet Selami Bocakbaşı 
lt lldarda nikuhlanmışlardır. 

~ 
~lll'.ıit Maarif müdürü Bedri 
d takalı Maarif \! ckaletince bir 
trcce t f· . ·ı . . ~ er ı cttın mıştır, 

nutuk söylc::miş ve mezunlardan 
birinin babası -sıfatile :konuştuğu_ 
nu izah etmiştir. 

Kolej müdürü, mezun bayan· 
lnra yeni atılacakları hayat hak
kında nasihatlerde bulunmuştur, 

NİŞANLANANLAR:. 

Bursa Ziraat mektebi mual
limlcrınden rahmetli Bay İbrahi
min ~ızı Bayan Mediha .ile De
nizyolları am'bnr memuru Bay A. 
sım Aktuğ lzmirde nişanlanmış· 
lardu. * Muteber kasaplardan ve 
Koçmanosullarından hacı O s· 
man kerimcsj Hatice Mehabet 
Koçmanla genç ticaret kaptanla
nnuzdan Salih Denimnan Üskü
darda nİ§anlanmışhırdır. 

ÖLENLER: 

Armatörler Birliği reisi Sadık· 
zade Rızanın karde~i Deniz Ti
caret mektebi talebesinden Se
dat Sadıkoğlu ölmüş, Yahyaefen. 
dide aile mezarlığına gömülmüş
tür. * Alyanak Mustafa Paşa to
runu ve rahmetli doktor Cemil 
Süleymanın kızı Şeker inhisarı 
memurlarından Bayan ilhan Al
yanak ölmüş, F eriköyünde aile 
kabristanına gömülmüştür. 

Samsun- Ankara 
Bayrak yarış ı başladı 

~~Ctrnsun, 15 (A.A.) - Ebedi bölgesi atletleri bayrağı yarın sa. 
~rt Ata.türkün, Türk yurdunu bah saat 9,30 .da Amasyalılara, 
ba.ııı a_trnak üzere Samsuna ayak Amasyalılar ayni gün saat 20,40 
lı c 1~1nın yıldönümü anünaseb~- ta Çorumlulara, Çorumlular 18 
tc• . eden Terbiyesi Genel Dı- mayıs saat 5 te Çankırılılara, on
c~tbtlüğü tarafın<:lan .tertip cdi- lar da aypi gün eaat 14, 30 da 
~t llYi.ık bayrak yarışına bugün Ankaralılara tdlim edeceklerdir. 
lct l 6 da obııŞl-anacalktır. Bir he- Bayrak 19 an-ayıs pazartesi günü 
bqı Vapurla, vapurların .dcmirLİ saat 1 1 de 19 mayıs stadyoınuna 
,;unduğu yerden bayrağı iske- gelecektir. 
ttc:kıgeürcrck bayrağı valiye ve- Samsun - Ankara arası tayin 
raiı lır .. Bir numaralı atlet lh.ay-

1( Vallden t~ellüm edecekur. edilen gÜl:ersfıh üzerinden 484 
1,ra.kşu ıgece gündüz fasılasız o· kilometredir. Bu mesafede 242 

devam edecektir. Samsun atlet koşacaktır. 

Ankarada Hava ihtifali 
tı- \r (Başı l incide) / / / taları bu ihtiram vakfesinin devanu 
~l ekaıetıer erk n ve rüesası, An- müddetıncc bulundukları yerde dur· 
aı "atı 'c bcledıye relst Tan do- mak suretiyle ihtifale iştirli.k eyle· 

l.:rıı~ rnıııı mUesseseler komutanı, , mişlcrdlr. 
~ Yet dırektörU, Hava Kurumuna 1 Bundan sonra bando matem ha

ıtııııı~P Subaylar, sivil pilotlar, harp \•ası çalmış ve bir manga asker ta· 
tı ta da. tah ilde bulunan hava sı- rafından havaya Uç el lhtırnm ateşi 

, tl heleri ile Hn\•a Kurumu ge- yapılmış ve bunu bir kurmny subay 
ltalt'bclcrı \ c çok kain balık bir ıle dığer hatiplerin aziz şehitlerlml

t ~ 1lle ı hazır bulunmuştur. BU· zın hatıralarını ('anlandıran \'c on
IJI' <liı eler 'e mUcsse el erle teşek· !ara karşı blitl\n mllletçe duyulan 

~ rı ltr tarafından hava şehılleriml· en iyı hislere tcrccman olan hıtııbe 
~tıı~~ırterlnc konulmak üzcı·e gön· leri taldp eylemiştir. :Merasime nl· 

t"r a ı, Olan yUze yakın çelenk Za· ı h:ıyet verilirken l3aşvekll Dr Hefik 
~ . 

e ~ nı c;cvrelc-mekte idi. :Merası- Snydnm asker ve jnndnrma ihtiram 
\oe bıı~rlJen b r 1 arct Uzı.-rıne yapılan 1 kıtaları ile Tllrk Hava Kurumu r;e
' b dakika sl\ren ihtiram ııUkCltu 1 diklllerlnl teftiş eylemiştir. 
ar~lanınış, asker ve jandarma kı- Ulus meydanındaki bu merasimi 

llı.ı eıı rcsrnı selAmı ıra eylemiştir. takiben askeri ve sivil tayyareciler· 
llrıtnacıo. bUtUn resmi ve huııust bl· den mürekkep bir heyet şehitliğe gl
~lb ilki bayraktar yarıya indirildi- dcrck hava kurb:ınlaı ımızın mczar

'ketYollard bulunan halk 'c hali !arını zıyarc-t eylemişler ve çelenk
le butunıın :bUtUn nakıl \"llSI· lcr koymuşlardır. _ 

yok. Bununla beraber insanlar 
his meselelerine de uzak kala
mıyorlar. Günün birinde sulh 
olursa ve memleket cidden harp 
haricinde kalırsa harbin arife
sinde Türkiyenin mukadderatı
na bu kadar güven Ye bu ka
dar alaka gösteren bu iyi ve 
faydalı insanlara Türk vatan
daşları arasında yer vermek, 
kendilerini hayvancılığa ve süt
çülüğe elverişli bir sahaya is
kan etmek acaba doğru ve hoş 
bir hareket olmaz mı? 

Bu hikayeyi anlatmaktan 

Basrada 
Beyrut, 15 (A.A.) - Basra'dan 

öğrenildiğine göl"e, bu limana lnglliz 
kıtaları ve malzemesi çıkarılmak 

için hazırlıklar yapilmııktadır. 
lrakın P rotestosu 

Bağdad, 15 (A.A.) - Ofi: 
Irak hUkQmell, bazı Amman kuv

vetlerinin huduttaki faaliyetini Am· 
man emlrl nezdinde protesto etmiş 
ve icabında şiddetli tedbirler alma
ğa mecbur kalacağını bildirmiştir. 

* 13ağdad. 15 CA.A.) - Resmı bir 
tebliğe göre, İngiliz kıtaları arasın
daki Iraklılardan bir çoğu kaçmış
tır. Firarilerin miktan nıUtemadiyen 
artmaktadır. 

Irak hUkllmeti, halli dü~man kıtıı.
ları arasında bulunan Iraklılara bu-

maksadım, harpten h ariç kala
cağımız hakkında yersiz ve ma
nasız bir nikbinlik uyandırarak 
ihtiyat duygularını ve daima 
tetikte durması lazım gelen 
milli azmi gevşetmek değildir. günden itibaren bir hafta mtihlet 
Böyle bir his ancak gafil avlan- vermiştir. 

* Beyrut, 15 (A.A.) - Suriye gö-
nUUUlerlnden mUrekkep ilk kafileler 
Irak'a hareket etmişlerdir. 

Amerika T a vassut T eklifinde 
Bulunmamıt 

Vaşıngton, 15 (A.A.) - Harieiye 
nezareti yüksek memurlarından biri. 
nln bildirdiğine göre Amerikanın 1n
gillz • Irak. ihti!Mınm halli lç(n ta· 
\'assut tel<llfinde bulunduğu hakkın· 
dakl haber asılsızdır. 

lstanbulda 
Hava ihtifali 

mıya yol açar. Bugüne kadar 
harpten hariç kalmamızın sırrı 
şuradadır: Rehberlerimiz hisse 
kapılmıyorlar. derin bilgi ve 
görgüyle vaziyeti adeta daki
kası dakikasına takip ediyorlar, 
hesaplarını tam ve iyi yapıyor
lar. Emniyet ve istiklalimiz ka
dar şeref ve namusumnzu da 
korumağa kıymet veriyorlar. 
Diğer taraftan halkımızda da 
pek az memleketlerin halkına 
nasip olacak kadar anlayış, kav
rayış, birlik, feda karlık ve reh
berlere tam güven var. Yoksa· 
iş bozgunculara ve korkaklara 
kalsaydı, çoktan harbin orta-
sında idik. Allah etmesin, ala- (B11şı ı ln(!lde) * 
kalı t araf azmimizin gevşediği- Parti reısı Reşat Mimaroğlu. 
ne, aramıza tefrika düşti.lğüne Kolordu erkam hazır bulunmu~
yarın kanaat getirse cAllah ya- lardır. 
rattı:. demez, derhal saldırır. l5 tanbul Sehir meclisi azasın· 
Dü~ı:a hala karışık:!r• ufu~- dan ve Şişli Haalkevi reisi Ah

lar hala bulanıktır. Boyl.e bır 1 met Halıt Yaşaroğlu nutkunda 
vaziyette Tiir~iyenin sonuna 

1 
ezcümle !ıunları söylemi .. tir: 

kadar bu harbın dışında. kala- 1 «- Yarı kalan bir yolculuğun 
cağı yolunda bir ümit besleme-' ifadesi demek olan bronz kuşak
nin bir tek müsbet manası ola- j tı bu kınk mermer sütun Türkiye. 
bilir ki, o da bugüne kadar bizi ı nin ilk hava ~ehitleri olmak şere· 
doğru ve salim yollarda yürü- fini kazanan iki kahramanın adı· 
ten rehberlik kudretinin, uya- na dikildi, bugün Suriye toprak· 
nıkhğın, milli birliğin ve feda- ları~da Salahatt~ni .FY~:~.bi tür· 
karlık azminin aynen devam e- besınde cesetlerı g?_mulu b~~u-
d

. "d •· k h kl 1 k nan: şu mermer su tunun yuk· 
ıp gı ecegıne pc a ı o ara kl"kl . d hl .. . . se ı erın e ru an uçu!'lan ve 

guven ve ıman duymaktan ıba- b""t·· b" .,1 ıı· k ipi · d de . u un ır mıı e n ·a erın e 
rettır. Ahmet Emin YALMAN ebedi hatıraları yaı;ayan Fethi 

B. Filof 
cBulgar başvekili B. Fılof, Sob

ranyada söylediğl bir nutukta, Bul
gar milletinin, bıı·liğlni tahakkuk 
ettirdiği için Mlh\"erc ve Mih\'er 
devletleri şeflerine ebcdiyyen min
nettar kalacağını bildirmiştir. 

cFllof. ezcUmte demiştir ki: 
cBu harbın mesut bir surette ne

ticelenmesi, bizim için Ege sahllle
rindeki ve Makedonyadakl Bulgar 
topraklarile garp hududumuz bo~-un
dakl Bulgar topraklarının kurtulma. 
sı demektir. Bu topraklar şimdiye 
kadar Sırp ve Yunan boyunduruğu 
altında bulunuyordu. Adaletin ve 
hakka.niyetin :\fihver devletleri lda-
1·esi altında nihayet bu yeni Avrupa 
camlasI bölgesinin de muzaffer ol
masından dolayı bUtUn Bulgar mU
letl bahtiyard ır. 

Diğer taraftan, tngııterenln sabık 
Sofya seClri B. George Rcndel, ga
zetecilere çok mtlhlm beyanatta bu
lunarak Bulgaristanın. Almanya ile 
iş birliğine hangi şartlarla karar 
verdiğini anlatmı~hr. 

B. Rende!, Bulgarlııtaıun, Alman. 
yaya. mukavemet için hiçbir zaman 
bUyUk bir arzu göstermediğini söy
ledik ten sonra bunun iki sebebini 
zikretmiştir: 

Birinci sebep: Bulgnr hUkumetı; 
Büyilk Britanya.nın Türkiye ve Yu
nanistan ve muııyyen bir nisbet da
hilinde Yugoslavya ile olan iyi mU
nasebetlerl sebeblle Bul~aristanın 
toprak isteklerini, komşuları zararı
na tahakkuk ettirmek için 1ngillere
ye gU\·enilemlyeceği ltann:ıtlndc bu-
ıunması, 

tkincl sebep: Bulgar milleti; he
yeti umumiycsi iUbarile, gerek Al
man organizasyonuna, gerekse Al
man ordusuna karşı çok bUyUk bir 
hayranlık hissi beslemekte ve Alman 
muvaffakıyetl<'rlnln tesiri altında 

kalması ... > - Radl o Gazete51 -

ve Sadık isimleri yarınki Türk 
çocuklarına milli bir destan ola
rak kalacaktır. 

Her karış toprağı şanlı ecda
dımızın asil ve temiz kanlarile 
yuğurulmuş olan kara parçaları· 
mızla, her avuç suyu fedakar ıclc. 
nizcilcrimizin ıbirer zerresini ta
şıyan denizlerimiz, taşıdıkları bu 
bir sürü şehamet ve şehadet ha
tıraları dolayısile ufuklarımıza ve 
köklerimize gurur ve iftiharla ba. 
kıyorlardı. Halbuki şimdi ıgökle
rimizde ayni gurur ve iftıharla 
bulut1arını kabartıyor ve necip 
ruhlarını sinesinde taşıdığı aziz 
§ehillerin varlıklnrile övünüyor. 

Aziz yurddaşlar, 
} Iavalarına haki!J olamayan 

milletlerin yaşamak hakkından 
mıahrum bulundukları bir devir 
de yaşıyoruz. Y urdunu ve yurd· 
daşını istiklalinden mahrum et
memek için <:.anlarını feda eden 
hava şehitlerinin manevi huzur· 
larında.'bulunuyoruz. 

Şu anda biribirine zıt iki hissin 
tesiri altındayız: Dün aramızda 
yaşa•yan, bugün Türk istiklali ve 
Türk varlığı uğruna göklerin ebe
diyetleri içinde gömülü olan bu 
sevgililer iç.in kalplerimiz yaralı 
ve gözlerimiz yaşlıdır. 

Ruhları şad olsun büyük şehit. 
lcrimizin 1 Var olsun kahraman 
Türk havacıları 1 Ya asın büyük 
Türk ordusu ... > 

Bu nutuktan sonra merasime 
başlandı ve herkes olduğu yerde 
durarak bir dakika sükut ettiler. 
Bu esnada fabrika ve vapurlar 
diidüklerini öttürmeğe lbasladı
lar. 

Bu merasimden eonra bir 
manga asker ehitlerin ruhu jçin 
üç el silah endaht ettiler, asker 
ve mckteptiler Tayyare Hava Şe. 
bitleri abidesi önünde re migeç.it 
yapmıı:lardır. 

B. Vinanf B. Çörçil 
(Ba-:ı 1 ineldo) Ba,,, ı ı. <'ide XX 

ez.cümle demiştir ki: den cwcl '"eıilmedıği B. Çorçil'den 
«- Dünyanın hürriyeti seven sorulmuştur. 

milletleri bu mücadelenin valnu B. Çbı!;il demiştir ki: 
lngiltereyc ait olmadığını -niha- İstihbarat nezaretinin bunu yap. 
yet anlamıştır. Hür mi1letlerin nıaması belki de daha iyi olmuştur. 
mukadderah d>elki de dünyada ÇUııkti Hess'ln meleklıtı akliyesıne 
mevcut deniz kuvvetlerinin kiyn. sahip olmadığı Jddiası bizzat Alman. 
setli bir ~urette kullanılmasına lar tarafında nblrblrlnl tutmayan 
bağlıdır. Koruyucu bir hikmeti izahlarla tekzip edılmlştlr. 
Rabbaniye bu gergin ve tehlikcİi Bu hususta Avam kamarasına ka
devirdc İngilizce konuşan ıki bü. tl mahiyette ma!Umat vermek husu
yük milletin ba~ında denizden sunda ilk fırsattan ıstıfade cdllıp 
anlayan iki şahsiyet bulundur· edılmlyeceği sualınc de B. Çörçil ŞU 

ık d 
cevabı vermiştir: 

rr.uştur.:.. Be i de hiç bir devir e 
iş başında bulunan devlet adam· cEvet, bu ma!Qmatı vereceğim. 
lar> bu iki şahsiyet kadar derin Fakat fırsatı intihap ederken umu· 
bir vukufla ıdenizden anlama- mı mcnraatıcrl gözbnilndc tutacn-

1 d 
ğım. 

mış ar ır. Menıleketlednin mü· B. Çorçll, Hess'in mu,·asalat ha· 
dafaası için bu :iki şahsiydİ kar- berinin blldirllınesındekl teahhUre 
şılaştıran meseleler basit değildır. ait ilk suale avdet ederek demiştir 
Jnglız.ce konuşan milletlerın mü~. ki: 
terek idealleri öyle idealerdir ki Hcıhn.lde te:ıhhUr fena olmamış
di~er .milletler ?unların ~ış~nd~ tır, esasen bu teahhürün önUne geç
degıldırler:. Bu Jdcaller hurrıy~.tı mek te mlımkUn değildi. ÇilnkU her 
s:vcn •• zulu~den. nefret eden bu-

1 

şeyden evvel paraşUtle inen Alman 
tun ımı.lletlerın _aşına o.~duk1arı ga. tayyarcclslnin hUvlyctınl tcsbit et
yelerdır. Totalıter zulum .l\1achıa- mek lılzımdı. Bu hususta mUhlm de
vel" e has olan desiselere mü raca. llller vardı. Fakat haberin hayret 
at ederek fethedılcn memleketler 'erici mahiyetine binaen bu deliller 
ve müttehit bulunmaları lazım kAfl görUlmedl. zannederim ki pa
gelen milletler arasına ayrılık sok zar gUnU idi bunu haber nldığım va
mağa uğraşmıştır. Hürriyetleri kil inanmadım. Fakat Hcss'i tanıyan 
mahvedilmek içın, şantaj ve tct· ,.e onunla iyi almanca konuşacak bir 
hiş, entrika ve ığtaı yolıarılc bu memuru deı·hal gönderdim. Bu esna
ı:ülletler zayıflatıımak istcnıımiş- ı da da IJess'ln deliliği ve 1skoçya'ya 
tır. uctuğu hnl<kındald Alman tebliği 

Totaliterler !:İmdiye kadar mu 

1 

çıktı. Blnııeııaleyh bir farazjyc \"eya 
vaffak olmu~lardır. Hô.dı.seler, ihtimal te!Cıkki edilen kat'I blı· ma-
tot011iterlerin • ıtchditlerini idame hlyet almış oldu. 
etmek vaadlerini tutmamak usu· ---o---
lünü bildikierini göstermi.,tir. Alın an ya 
Milletleri teker teker mahvctmi~. 
!erdir. 1 lüsnüniyct sahıbi erkek 
ve kadınlar için tek bir çare "ar
dır. Diktatörlerin her suikasdına 
karşı .bu hüsnüniyet sahibi erkek 
ve :kadınlar hep birlikte hareket 
etmelidirler.» 

Ziyafette bir nutuk sÖ) !iyen 
B. Eden de bilhassa demiştir ki: 

c- Amerika ve Jngilterc ay· 
ni an'anelere sahiptirler. İmanı· 
mızı terketmektense Alman as· 
keri kudretinin tahmil cdebilece. 
ği her ıstıra'ba karşı koymağa ha_ 
zım;, dediğimiz. zaman ne söylc
diğimiz..i anladığınızı da biliyo· 

Gl. Veygant 
(Başı ı i ncide) /§/ 

mana gelecek haftalar 
ic;inde anlaşılacaktır. ls
vicsre'den gelen bir ha
bere göre, müzakereler 
hakkında Fransız millet i-

<lla4• ı lndde) ** 
yarecileri, Suriye tayya
re meydanlarını bir tram
plen olarak kullanmak
ta dırl a r. 
"Suriyede dört büyük 
hava meydanı vardır: 
Beyrut, Şam , Halep ve 
Rayak meyd anları ... 

"Bunlardan başka bir 
çok yedek meydanlar 
varsa da bunlarda pist 
yoktur. Almanlar, şimdi
lik Halep ve Şam istas
yonla rından istifade et
mektedirler. 

"Suriye yoliyle gön
derilen Alman tayyare
lerinin Bağdad ' a vardığı 
ve bu tayyarelerin, Irak 
işa retini ta şıd ığ ı da bil
dirilmektedir. 

!imparatorlukta 

Harp levazımı 
müzakereleri 

Cebelitarık ile 
Singapur iyice 
hazırlanıyor 

Londra, 15 (A.A.) -Bugün 
Avam kamarasında bır sua1e ce
vap veren B. Çörçil demiştir ki: 

«- Harp Levazımı Nezareti
ne aıt müzakereler yakında gizlj 
bir celsede yapılacaktır. O za· 
man büyük terakkiler elde edil
mekte olduğunu göstermek ümi· 
d indeyim. Müzakerelerin aleni 
bir celsede yapılmasını iyi karşı
larım. Fakat Almanların kulağı· 
na gidecek eurette alenen rakam· 
!ar zikretmekten daha ~uursuz 
bir hareket olamaz. Alman istih
barat ı;ervıııinc de görecek biraz 
iş ıbrakmıyalım mı?> 

Singapur Takviye Ediliyor 
Sin_gapur. 15 (A.A.) - Res

men bildirildiğine göre. çarşam· 
ba ogünü lngiltereden Singapur"n 
bi.ıy~k kıtaat gelmiştir. Bunlar, 
lngiliz deniz, hava ve kara tak.· 
viye kıtalandır. 

Lort Gort Vazifesi Ba§ında 
Ccbelıtarık, 1 5 (AA.) - Ye. 

ni umumi vali Lort Gort, dün Ce. 
belitarık kumandanlığını deruhte 
etmiıi ve hükumet konağında ye· 
min eylemiştir. 

Hess 
(Ba.'ı ı lndde) *= 

ye kaçı!'lı hakkındaki esrar per• 
desi henüz kalkmamıştır. 

Hess. Patrik ıgörüşm.eleri el' an 
devam etmektedir. Amerika ga· 
zetelcrinin verdiği malumat, ha. 
diseyi az ve çok aydınlatmıştır. 

Bu g~zetelere göre, Hess çok
tanberi lngiltereye gelmeyi dü!ni
nüyordu. Berlin Olimpiyadında 
tanıııtığı Lort Hamilton'la muha
bereye çalışn~tır. Hatta bir de 
mektup göndermiştir. Cevap a
lamayınca lordu bızzat görmeğe 
karar vermi!'I ve tayıyare ile lor
dun çiftliğı yakınına inmiştir. 

Hcss"in Almanyadan çrkmo.sı· 
na sebep, Lort Hamıi?yon"la bir 
sulh akdine çalışmaktır. Resmi 
bir vazifesi olmayan ısporcu bir 
lordun bunu yapabileceği düşün. 
ccsile lngiltereye gelmiştir. 

ne malumat verilmemiş
tir. 

"Fransa'nın Almanya
ya , Suriye'den geçiş 
hakkı ve•diği, şimali Af
rika'daki hava üsle rin
den istifade etmesine 
müsaade olunduğu da 
söyleniyor. 

Almanlar, Hcss'in hasta oldu
ğunu ileri sürüyorlar. Hadıse, 
herhalde Almanları müskül bir 
duruma düsürmüstür. Amerika 

" Londra radyosuna gazeteleri soruyo;lar: Hess deli 
göre, Bağdad ' a tayya- idi ıse niçin şimdiye kadar biz· 

mette · bırakılmıştır}... Hess'in 

"General Veygand' ın 
bunu kabul etmiyeceği , 
Almanlar'la mücadele 
edeceği de iht ima l da
hilinde görülüyor ..... 

relerle baz ı Mihver su- Alman planlan hakkmda ifşaatta 
bayları g elmiştir. Suriye- bulunmasından korkuluyor. Ber· 
d d •• 'f 1 b !inden gelen haberler bu endişeyi 

e e unı orma 1 su ay- gösteriyor. Herhalde İngiltere 
!arın gezd iği görülmek- hakkındaki umumi planlara dair 
tedir ... 

11 
(Radyo G'lzctesl) malümat verilebileceği söyleni-

İngilizler Harekete Geçti 1 >''0 :· 
Lonclra, 15 (A.A.) - Hartcıye na-i lngilizler, Hess"ten çok ehem· 

zm B. I-:den, bugUn Avam kamara- miyetli malumat almışlardır. 
sındıı. yaptığı beyıınatta Suriye'de Başvekil Bay Çörçjl, lbugün A· 
Alm~n tayyarelerine kıı.rşı 1nı:-iltere- \'anı kamarasında, bu mühim hi· 
nln harekete geçmekte olduğunu disenin ni-çfo kırk sekiz saat sak· 
bildirmiştir. !andığını söylemiş, ba;ka bir şey 

I3. Eden demiştir ki: anlatmamıştır. 
İngiliz hUkQmetınin elde cttlt;rf Bununla beraber, JngiHz halkı, 

- Radyo Gazetesi - mufııssal malClmat Suriye makamıı· Bay Çörçıl tarafından czihinlerı 
tının Alman tayyarelerıne Iralt'a uç- aşırtan> di.ye tavsif olunan bu 
mnk Uzcrc Suriye tayyare mcyd:ın- hadise hakkında verilecek İzaha. 
]arından merhale olarak istifade 1 tı sabırsızlıkla .beklemektedir ... * Vichy, 1 5 (A.A.) - Amiral 

Darlan"ın tekrar giderek B. Von 
Rib'bent.rop"la görüşeceği tahmin 

etmelel'ine müsaade eyledıklerlni . 
göstermektedir. Bınaenaleyh BUyllk - Radyo Cazetesı • 

edıliyor. 
I.lrltanya Suriye tayyare meydanla- Londra, 15 (A.A.) - B. Ru-

Hı'tabesı· rında bu Alman tayyarelerine kar,ı dolf Hess, indiği ' mıntakadaki 
Maretal P eten'in Vlchy, Hi 1 A.A.) _ Fransız Ofl harekette bulunulması için tam ~a- çiftçilerle konuşurken Almanya-

ajansı bildlı·iyor: lfl.htyet vermiştir. Fransız hUkfımeti. pa 'katlanılan mahrumiyetleri kay 
bu vaziyetin mesulıyetinden kendini 1 dctrnis ve lnsiliz hava kuvvetle

Marcşal Petaln bu akşam radyo- kurtaramaz. Almanların emirleri U- rinin bombardımanları yüzünden 
da aşağıdaki deklArasyonu yapmış- 1 zerine Frnnsn hUkümetinln bu uçuş- Alman milletinin büyük bir nev-
tır: 1 lara mlisaade etmek suretlle yaptığ'ı midi ve telaş içinde bulunduğunu 

Fransızlar: hareket mütareke şartlarına açıkça! söylemiştir. Anlaşıldığına göre 
Amiral Darlan'ın Almanyado. ge· mugayirdir Ye Fı·ansız hilk!lmetlnln Hess, Dük Hamilton'a çok mü· 

~enlerde Hltler'le görUştUğllnU öğ- girişmiş olduğu taahhUtforle telif gö- him bir mesajı hamil bulunduğu-! 
rendlniz. Bu mUH'ıka.tı esas illbarılc 1 tUrmez. nu ve Dük Hamil ton· u, Marki 
tasvip etmiştim. Bu yeni görUşme İşçi mebus Cock şu suali sormuş- Douglas of Clydesdale bulundu· 
bize istikbalin yolunu aydınlatmak tur: ğu zamandan jyi tanıdığını ve iı· 
ve Alman hUkumetlle glrişllen mu- Vichy hUkClmetl. Milletler. cemiye· koç.yaya doğru Hamilton"un ma
&akerelerc devam etmek imkflnını yetinden çekilmiş olduğundan Surlye liküncsine inmek iızere uç.tuğunu 
vermektedir. İyi malClmat almadığı Uzerlndekl mandasının da nıhnyet ve düke b1ldireceği mühim ha· 
tc;ln endişeye düşen efkiı.rı umumiye bulmuş olması ltı.zım gelmez ml? berleri olduğunu ilave etmiştir. 
için artık bugUn şanslarımızı tart- B . Eden cevaben demiştir ki: Hcss bu haberlerin lngiltere için 
mak, tehlikeleri ölçmek ve hareket- Bu sunlc cevap vermek lç;ln ewel- ; .üyuk istifadeyi haiz bulunduğu. 
lerlmizl muhakeme etmek mevzuu den haberdar edilmek isterim. J\la· 1 . . . . 
bahsolamaz. Siz Fransızlar için bu- maflh. Cock"ln yaptığı telmih hiç nu ve ngılızlerın şımdi Alman· 
gUn mc\'Zııu bahsolnn şı.-y mim şeref şUphcsiz kıymetlldir. rada hakim olan i'Stibdadı devir. 
vr milli menfaat yolunda. beni, gizli 30 Tayyare Geçmiş meğe yardım edeceğini söylemi§· 
fikirler beslemeksi7.ln takip etmek- Kahire, 15 ı A.A.) - Sallı.hlyetll tir. 
tir. Eğer cereyan etmekte olan mU- mahfillerin mUta!Aasınn göre. Surl- Hess. Alman milletinin harp· 
zakerelerl efkfm umumlyemlzln sı- ye'den geçen .Alman tayyarelerinin ten bıktığını da söylemiştir. 
kı inzibatı içinde netlcelendlrebilc- sayısı 30 kadardır. Tayyarelerde Al· 
cek olursak, Fransa mnğlublyetlnl man işareti yoktu. Fransız lşaretıc
iktlham edebilecek ve dUnyadakr bU. rını to.şıdıkları samlmakladır. 
yUk .Avrupa ve müstemleke devleti Yine sanıldığına göre. bu tayyare· 
mevkiint nıuhafaza eyliyebllt'cektlr. Jer nakliye tayyareleri olmayıp yal-

lşte aziz dostlarım bugUn sizlere mz mUtchassıs•arı ·ve sh·illcrl ha.mil 
söyllyeceğim bundan ibarettir. bulunuyordu. 

Hess Esir Muamelesi Görecek 
Ne.wa Chronicle diyor ki: 
Hükumet Hess· e, subay üni

forması !abis olduğu halde alın
mış harp esiri muamelesi :> ap· 
makta de\'am nir_c:tindeqır. 



Kim kimle evlenmeli? 
Müsabakamı zda ka·ıauınlır 
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Bay Vehbi Sert Bayan Mebrure Şakır 
47 yaşındadır. Del'let Demlryollan ld&re&lnde masa 

fdidlr. Ayda ytı;ı; kırk Ura alır. Başka \'aridatı yok

tur. Lisan bilir. Blru da musikiye işlnadır. Hl9 e\'• 
leomcmfltlr. Tam mAnaııUe bir e,· erkeğidir. Kadın· 
lara karşı kaz.ak olmayı sever. lhtlyar bir annesi 
\ardır. 

!?5 yıışmdıulır. Orta tahsilli ve orta bir ailenin kı-

7.ıdır. Kendisi ı,:ehre itibarile pek gUzel delildir 

amma, harikulade ıuzel sesi vardır. Arada sırada 

radyoda (la okur, KanaatkAr ,.e uysal bir kızdır. 

IB o R s A Askerlik işleri 
15MA~ Ml 

Kapamş 

5,22 
132,20 

30.00 
0,995 

12,89 

1
1935 > > 29 50 Eminönü Askerlik tube&.lnden: 
1938 > > 52 251 1 - Hiç ıuıkert ehliyetnamesi ol-
Anadolu Dcmiryolu Tahv!li 42 50 mıyan ve yüksek ehllyetnamell ola.n-1 Sterlin 

Dolar 
bvıçre Frc. 
Drahmi 
Peçeta 
Dinar 
Yen 
İsveç KrenU 

-.-
3I.Oli5 
30,6275 

ı.. iL 
19 00 

Demiryolu MUmessll Senet 40 30 Iar. 
T. c. Merkez Bankası 107 00 2 - Askerliklerini tam hizmetli 
Osmanlı Bankası 27 00 olarak yapbktan sonra lise ve daha. 

T. lş Bankası (Nama muhar.) 9 50 yüksek mektep mezunu olanlardan 
~lrkeU Hayriye 26 00 istekliler. 

NUKUT 3 - Gayri mllslim tabip ve vete-
rinerlerden (336 doğumlularla mua-

Türk Altını (R~t) 27 30 meleyc tAbl olanlar) 
Türk Altını (Hamit) 25 90 4 _ Yukarıdaki maddelerdeki ev-
Türk Altını kUçUk (Hamit) 25 80 safı haiz muamelesi tekemmW etml~ 
TUrk Altını kUçUk (Aziz) 24 'iO kısa hizmetliler hemen sevkdedlecek 1933 Türk borcu I 

1918 l.atikrazı dahHf 
1938 İkramiyeli 

29 50 
19 00 Kalın beJI birlik 

l1
6 00 

!erinden Uç giln zarfında askert eh· 
liyetname, okul vesikası, diplomlL!!t 

118 OO ve nüfus cllzdanlarile şubeye mUra-
122 00 caat etmeleri, gelmiyenler hakkında 

3 40 kanuni muamele yapılacağı ilin olu-
67 00 nur. 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 SıYaıs _ Erzurum 
1932 Hazine Tahvilleııi 
1934 > > 

19 05 > > (Hamit) 

19 30 > > (Reşat) 

61 00 24 ayar altzn gramı 
15 50 Mecidiye 

SOMERBANK UMUM MOOORLOGllNDEN: 
Yeni kırkım dolayısile mevsim için cari olmak Uzere lktısat ve Ticaret: Veklletlerince mllştereken 

tayin ve 10/4/941 tarihinde :DAn edilen esas fiyatlara nazaran teSbit edilen mmtako. mUbayaa flyatlan
mız 1 numarada gösterilmiştir. Bu fiyaUar normal yapak fiyatları olduğu cihetle normalin fevkinde ke
çe, çakıldak, pıtrak, koç ve salreyi ihtiva eden malların mUbayaa.smda tal'bik olunacak tenzlllt nisbetıeri 
de ll numarada tayin olunmuşlardır. 

Bu esaslar dahilinde mllbayaaya başla1hrş olduğumuzu, mevsim inkişafına göre ekiplerimizin 
kırkım mıntakalarına gönderileceği ve hAlen ekiplerimizin Mersin ve Diyarbakır mıntakalarında faaliyete 
geçmiş olduklarını ala.kadarlarm nazarı dikkaUne vazeder, daha fazla malilmat almak lstlyenlerin !stan
bufda Katırcıoğlu hanında. SUmerbank Birleşik YUn İpliği ve Dokuma ve Sunglpek Fabrikaları müessesesi 
merkezine müracaatları ~Uzumu bil dirilir. 
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Kr. Kr. Kr. !tr. Kr. Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

81 75 73 73 12 68 , 13 68 75 73 60 
lstanbul'da teslim flyatlan Kilo 
mubayaa mahallerinde tes-
Um fiyatları 
1) Edirne, UzunköprU, Ln-

leburgaz, Kırklareli, Çor-
lu, Babaeski, Tekirdağ 

ve civarı 
2) Bursa, Bandırma, Balı-

kesir, Karacabey, Ke· 
malpaşa. Yenişehir, Man-
yıuı, Gönen, Biga, Ber-
gama ~ ~110 160 130 - 71 

3) Manisa, lzmlr, Aydın ve 
civan 69 

4) Mersin, Seyhan ve civarı 61. 
5) Afyon, Eskffehlr, KU-

tahya, Bolvadin, Akşe- • hir, Isparta, Burdur ve -s:. -civarı 87 63 a 
6) Konya, Karaman, Ka- ~ 

dmhan, Ereğll ve civarı 87 63 ı:: 

'I') Kayseri, Aksaray ve ci- 62 
iP 

varı 67 6! ~ 

8) Urfa, Mardin, Dlyama- Ers. J; 

ktr ve civarı 67 65 .s 
u 

9) Kars, Bingöl, Erzurum, ,e, 
Kara.köse ve civan Van :3 

58 "" 10) Van "ö 

11) Karadeniz &ahili vil~ 
..... 

yelleri. R < 

No. il 
Mllbayaa edilecek olan mallardan parça, deri, keçe, koç, pratik, gtlveli mallar De çakıldak ve yabancı 

madde toleransları ve rutubet mik tan a.,aflda. tasrih edilmiŞUr: 
1) Parça: % 8 nillbetlne kadar esu mal De birHkte kabul olunur. Bu nlsbetten fazla esas 1n&li fiyatı-

nın % 25 noksaniyle alınır. 
2) Deri: Esas mal ile birllkte gelen deriler bu mal fiyatının ';1ı 5 noksanlyle alınır. 
3) Keçe: % 3 e kadar esas mal ile birlikte kabul edilir ve fazlası için kiloda 8 kunıf tenzııtt yapıJJl". 
4) Koç: % 3 e kadar eeas nıaı Ue birlikte almtr. 
5) Pıtırdaklı: % 3 e kadar sıvama pıtıraklı mal kabul edilir. Bu nisbetten fazla sıvama pıtrakhlar 

için Jdloda 10 Jrunı• noksaniyle te<Uye edilir. 
6) Güveli mal: Alınmaz. 
7) Çakıldak: % 3 e kadar mal De birlikte kabul olunur. Bu ni!lbetten fazlıun tenzll edlltr. 
8) Diğer yabancı maddeler: Azamı fJ(, 1 e kadar kabul edilir. Fazlası tenzil olunur. 
9) Rutubet: Normal olacaktır. 

10) Çuval: Çuvallı mübayaada daT'a ~ 2,5 nisbetini aşmcyacnktır. (3731) 

______________ .;;.;;;;;;:;;;-:;;;..;;;=----··-...... -~::001--~------::Pi$--!-O-- ~ .. $. ~1 

ınvcut batan Ndyo ııtaayonıı ... nı 
bOyOc:D llııvveUle zar;ıtedlp, ti O<lınııın lçını ud., getiren b•• 
.. n·eı hull<atıdır 8 valllk talıatırıe gllre •Pu•pul. olarak kurulmuı 
bOyGk rand•nınanlı nlııayl kademulle dınımlk bır opuıtır; bu 
radyo ma\lnuını yOksek b.- alı"' kıblllyetııı beraber tım•ı bır 
111 temin etmtktedı" Kolıyca okı.n11• bOyCk lakaluı. t•y•d•• 
renkli dalga mOflrı vt kıt'I bı. Hitklovlte naıımı bu cihazın 

btllı boı. karakUrlıtlkl•''"' tıtkll elm•kted••· 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Emniyet Sandığı borçlularından HUsntl varislerine Uln yollle son 
tebliğ: 

Murislniz sağlığında 13292 hesap No. elle Sandığımızdan aldığı 
1200 liraya karşı Boğazlçinde Sarıyer Yenimahallede Yenimahalle cad· 
desinde eski 3, 3 M. yeni 146, 148, 150, 150/l numaralı mukaddema bir 
ev halen altında kayıkhane ve mağazayı milştemil ahşap iki yalıyı 
birinci derecede ipotek gHstermişti. Vadesinde ödenmlyen borç 8/5/940 
tarihinde faiz ve komisyon ve diğer masraflar!& 3667 lira 93 kuruşa 
varmıştır. 

Bu sebeple ve 3202 No. lu kanun mucibince yapılan takip ve açık 
arttırma neticesinde mezkO.r gayrimenkul 6650 lira bedelle mUşterilll
ne muvakkaten ihale edilmiştir. İşbu ilA.n tarihinden itibaren bir ay 
zarfında 38/1455 dosya numarasile Sandığımıza müracaatla borcu 
ödemediğiniz takdirde dosyanın icra hakimlijtine tevdi olunacağı son 
ihbarname makamına kaim olmak Uzere keyfiyet illn olunur. (3805) 

lstanbu: A ıliye Birinci Ticaret 
Mahkemesin :len: 

Devlet Dcnizyollarma alt olup sUvarisi bulunduğu Kalamı' vapu· 
runun 32 No. ıu seferinde Haydarpaşa'dan hareketle Kadıköy iskele
sine gitmekte iken koy mahallinde Şimendifer nakliyat iskelesinden 
kalkan Tavllzadelere aıt Rıdvan Kaptanın idaresindeki buğday ha.mu· 
Jeaile cBİZİM> motörU ile mllsademesine ve mezkO.r moUSrün gark ol· 

mlL!!ına mUncer olan deniz kazasına dair tanzim ettiği raporun alın· 
maaı Kalamış vapuru süvarisi Mehmet Fırıl tarafından arzuhalle talep 
edilmiş olmakla deniz ticaret kanununun 1065 inci maddesi mucibince 

gemi veya yUkle alA.kalı ve bu kazadan zararlı herkesin raporun alın
muı için tayin edilen 23/5/941 gtlnU saat H de mahkemede hazır bu· 

Junmaları lüzumu bu llA.n 1le bildirilir. (3780) 

lstanbulVilayetiVeteriner Müdürlüğünden 
Ziraat VeklleU namına Kozovada yaptırılacak inekhane lçin Tur

hal istasyonunda teslim şartı ile c65> ton çimento satın almacakbr. 
Bu çimentoların mahalline teslim muhammen fiyatı c2665> liradır.· 
Taliplerin 17 mayıs 941 cumartesi ~nU saat 11 de c200> liralık temi· 
nat mektubu ne İstanbul vilAyeti Halk Partisi karşısında Veteriner 
mUdUrlllğUne müracaatları ilb olunur. (3806) 

ZAYİ 

Ankara Memurlar Koopera.tif 'ir· 

ketine hissedar bulunduğum 4517 

numaralı muvakkat senedimi zayi 

eUim. Esas hisse senedimi alacağım

dan eski muvakkat senedin hUkmU 

yoktur. 

GUmrUk muhafaza levazım dmlrll· 

.... li!de. 
TABANTO 
DAlltıJ. llASTAIJKT.&B 

\Kide Barsak) 

MITıaasııı• 
Tllnel Şahdeğirmeıu !Sok N<. ., 

Tel. J9200 
2 den 8 ya it&dar 

ği muhasebecisi Fahri Betin ı ••••••••••••• .. 

Bu fcv)fai:ıac netic~ 

sc:.c tel1)İI) eden l9ofıf, 

ModeH PHILIPS 
Radyclarıdu:. 

+ 
IHILIPS radyo senayislnctt '4Y 

piyısamızcla misli 9örDlıı • miı 

Ll ltrtctde zengin muhttlif, tıl 
modtllttc radyo ahiıeltf 

serisini tmrinin amilcf4 

bu 1 u n d u r m a k t ~ 4 ı r. 

19JJ1 Plıilips ahızeleıiıeknıksııhasınaa. neşıiyatı 
al!şta, cereyan tasaı rulunda ve stilde ) enı bıı h.ımle 
ifade ediyor. Fevkal~de tekemmül etııı ılmış du[!mt> 
tertibatı sayesinde, bir düğmeye basmakla ıs1enılen 

istasyon gayet sarih ve püriızsüz olarak alınabılrnek• 
tedir. "Ticonal,, çeli~inden mamul opaı lörler ile ses 
hassasiyeti fazlalaştırılmıştır. P u ili ps'ııı y enı icadı 
çok idareli "Miniwatt,, U lambaları sayesınde cere· 
yan sarfiyatından pek büyük bir tasarruf temın 
edilmiştir. En kıymetli tahtadan mamul, elle 
cile.lanmış möbleri modern stil'ın en za~if. en 
güzel birer numunesidir. P h i il f)S fabrikaları bu 
sene şimdiye kadar misli görülmemiş zen,:?in çeşit· 
terle her keseye. Jıcı· zc\ ı,c 11~ !fllll ,.e en 
müşkillpesentleri, en titizleri bılc ıaın11n edecek ı dt'· 

yolar serisini herkesin intihabına arzeder. Btı) ulc 
san'at şaheserleri sürekli, yorucu bir çalışmadan 
doğduğu gibi bu senenin l'lıilip' radyoları da, en 
maruf teknisyenlerin sürekli, yorucu u~raşmalan 
sayesinde böyle gerek şekil, gerek kalite itibarile 
kusursuz bir mükemmeliyet edınmi~ i)ulunuyor. 

. 

, , 

1 
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Devlet Demiryollan İliıılan 1 
Muhanımaı bedeli 667 lira olan 29 adet yolcu vagonlarına ~ 

emaye musluk ~ 29.:S.94.l perşembe günü saat (10,45) onu kırk t1fJll-' 
Haydaı'p&şa. Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık e1'SiltJSI' 
ueulile ııe.tm Uınacaktır. 

Bu .i9e girmek isti)"ıenlıcrin 50 Ura 3 kuruşluk muvakkat tıeın1' 
ve kanunım tayin ett!iğ'i vESaikle birlikte ekıslltme günU 'Sa&tine ıtad" 
komisyooa mtır.a.oa.atılan lAzımdrr. 

Bu ille a.tt şıı.rtna'meler komW)'onda.n paı'&SlZ olarak ~· 
maktadır. (3688) 

* Muhammen bedeli (2700 )lira olan muhtelif ebatta 150 metre JllU" 
rabbaı bezli lAstik levha taahhUdünU ifa edemiyen müteahhit nanı 'il 
hesabına 23.5.941 cuma gUnil saat (10,30) on buçukta Haydarpaf~ 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme U8Ullle , 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlcrin (202) Ura (50) kuruşluk muvakkat ti" 

minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikle ekslltme günQ ~t!SI' 
kadar komisyona mUracaaUarı lılzrmdır. (3!1.97) 

* Muhammen bedeli 14.500 (on dart bin b~ yUz) lira olan 2, 
kompresör ve bir adet hava vinci 27.5.941 salı günü saat 15 te k•.,.ı' 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın almaca.kür. 

Bu 1'e girmek lstiyenlerin 1087,50 (bin seksen yedi lira eni :ıcurtJf> 
liralık muva.kka.t teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teıcJlf' 
!erini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisi iğine vermeleri ~· 

. Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme ldaireslnden, J:J-1' 
darpaşada. tese1U1m ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (3579) 

l.tanbul Belediyesi 

~32,00 32,40 ArnavutköyUnde L'Clt!iye 8okağında '1 numara.taJ 'il 
20 kapı numaralı evin satışı. 

288,00 21,60 Kapalıçarşıda Dlvrik sokağında 45 • 47 nUJll_...ıs 
diikkAnm 'Batışı. 

ıs· 
240,00 18,00 BUyilkadada Altınordu caddesinde 601 metre fil 

rabbaı sahalı arsanın kiraya verihnesl. 

Tahmin bedeli yıllık kira bedel muhammenleri ve ilk teminat ıııil'' 
darları yukarda ya.zıh işler ayn o.yn açık arttırmaya konu1muttııt• 
şartnameleri Zabıt ve l\ıluamelflt MildilrlUğU kalcmlnde görUlebiUr. ııı• 
le 23/l5/9H Cuma gUnU saat 14 de daimt encümende yapılacaktır. 1"' 

"'1.-t,, 
tiplerin llk teminat makbuz veya mektupları lle ihale günO mua.7' 
saatte daimi encümende bulunmaları. (3:569) 

81.bibt Ye Netriy&t M:Odtırt!: A.tlME'l' EMiN Y ALMA."'i 
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