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Fransız istiklali- !"''" '\ 
boğazlanıyor '"'"'! ""l 

--.~-~~·----·--··- -·· -....-.--...-~ 

Vişi hükOmetinir. 
Suriye üzerinde 
mandası var mı? ı:;~sıı milleti tarihinin ~n 

ranıı dakikasını geçiri
~0~· Ya şerefini kurtara-

\' 

la • Ya müstakil millet o
arak d" t unyadan kalkacak-
ır, 

atan: Ahmet Emin YALMAN 

Ş iındiyc kadar gördüğümüz} 

~'ıll 
• t 

~ Tt~llt't 

tdh rnanzara §u idi: Fransa 
t'e§aıgeıni batmışt:J. Fakat Ma
caı:ı teten, mütareke denilen 
Sarıı Urtaran simidine sımsıkı 
.ııaın arak Fransanın şeref ve 
llıağ Usunu suyun yUzünde tut- ~ 

(5 Mayıs tarihli gazetemizde 
Akşam refikimizden, Nec
meddin Sadak'ın başmaka
lesini "Fransanın Suriye man 
dası hala baki mi ki ... 11 ba§· 
l ı ğı altında nakletm iş ve bu 
meseleye Bay Eden' den on 
gün evvel temas etmiştik.) 

Londra, 16 (A.A.) - Rcuter ajan
sının dıploma tik muhan iri yazı

yor: 

Laa Çalışıyordu. Arucara ihtifali: Hükumet önünde . Askerı rıcak lnıklil martı sö ylenirken 
ta \'aJ, bu emaneti, seksen beş ~--------~---------~----~----~~------------------~~~~~~~------------- -~~~~~-----------------------------bp §lı:ıdaki Mareşalin elinden a-

Daha iyi bir anlaşma için Alman
ların ileri sUrdUkleri şarUann Vişl 

hUkQmeti taratmdan kabulU üzerine 
beynelmilel siyasette esas altıka an
sızın Suriyeye teveccüh etmiştir. B. 
Eden Avam Kamarasındaki beyana
tında Alman tayyarelerinin Suriye 
hava meydanlarına geldiğine ve Ge. 
neral Vavel'e bundan mUtevelllt \'a· 
ziyeU karşılamak üzere icap eden 
tedbirleri almak için tam salA.hiyet 
verildiğini ifşa eylemiştir. Bu, esasen 
çok muğlak olan vaziyette çok vahim 
bir inklşaftır. 

S<ı.Iış~rnanlara teslim etmeğe 
~... ~-. Pcten oyuna gelmedi, 
1"ak al 1 ~anından uzaklaştırdı. 
ı.ı.,. a:,.Şımdi öyle görünüyor ki, 
bar~ ın yapamadığını Amiral 
il.it b~n Yapmış, ancak bugüne 
'ltıent takım mahdut ve yalancı 
~ aatler mukabilinde Fran
n:ı.~~ ebedi mukadderatını Al-
tı ara, teslim etmiştir. 

eatt ~eşal Peten'i nasıl yumu
~ 1 r? Rehine diye tutulan 
ına:s~z esirlerini serbest bırak
~ ışgal masrafını azaltmak, 
~saYI, 1talyanlann haris id
~ tından kurtarmak, yarınki 
bir :n nizamında kendilerine 
~ a§ köşe ayırmak nevinden 
~ r vadettiler? Bunu bilmiyo
ll'ıe~ li'akat hiçbir muvakkat 
çıtı f llat Yoktur ki, her vakit i
~ttiı:ı eda edilen Fransız istikla-
8tı.ııu ve Fransız şeref ve namu-
~ ı:ı Yerini alabilsin. 
~~nlük ilan edilen feda
~ect •Alman tayyarelerine Su
~~ ~-en geçit hakkı vermekten 
~ 1~i Afrikada tayyare üs
~~teının etmekten ibarettir. 
lı\ ~ her §ey, bu ilk fedakar· 
~ ı:ı ıınından ibarettir. Nasıl 
~~ aınuslu kadının, namuslu
İllt d defterinden silinmesi için 
'ef~ ?larak ayağının kay
Jca;hk kafı ise, istiklalden feda
~ta.ı:ı b.Yolunda ilk küçük adımı 
!ar ır devleti de, ba§ka adım-
4e\i atmaktan koruyacak ma
~lta kuvvet yoktur. Bir defa 
ltıan{et 'P7rdesi yırtılmasın, Al
~ Ça:r, .bı~ evin içine ilk çivi
•anib· abıldıkten sonra evin tam 
biliı-ı 1 olmanın yollarını pek iyi 
leı- er. Rarşııanna yeni engel
=ı.ı... çıkrn .... s v· ·· · bU b'·t·· · ı.ıçı ~ a, ışı yı s u un 
1oııanarı içine almaları, Fransız 
Ş4narrnasını ele geçirmeleri, 
lıtııl.l 1 .A.frikada ve Suriyede 
lıenc1.~tn. Fransız kuvvetlerini 
it~ kı erıne tabi bir müstemle
aııca~"'~eti haline indirmeleri 
l~İdi bır gün veya hafta mese
llıUtt r .. F!'ansanın eski ve tabii 
ı,.tıı:ıı ef~kıne karşı harbe sürük
toteces~ gibi bir faciayı da belki 

Q eğiz. 

~~::ibi .~u ki: Vişi Fransası e
tcı~e ~Uddet azim ve irade 
ltıltıt tdı de tam Amerikan yar
~lac1. tesirli bir şekil almağa 
~ele 1ktan ve Almanyanm ta 
~litcl.ik bozgunculuk emareleri 
-qUtıı ten sonra Almanyaya 
~ Olınuştur. 

İrakta vaziyet 
sakin 

, 11~•. . . • ı ,., ·-----· / . ı M Agh E "":'-\ ~--- •, ,f Af 
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Habbaniye ve 
Basrada bir 

değiş i klik yoktur 

SURİYE HAVA MEYDANLA
RINDA 4 ALMAN TAYYARE

SI TAHRiP EDiLDİ 

Kahire, 16 (A.A.) - Orta Şark 
lngiliz umumi karargA.hınm tebliği: 

Irakta vazıyet sa.klndır. Basra ve 
Habbaniye mıntakalarında. blr değl· 
şikllk olmamıştır. 

* Kahire, 16 (A.A.) - Rt>.smt tebliğ: 

MU UL ''• .. , ·-S ULEY MANİYE, ,, 
~ . ' ICE R KUK, ~. 
~ , 

~ 
. ' HAN l k' IN J , 
• ... 
-~ 
! 
" ' \ ' · ' • BAGDAD 

İngiliz hava kuvvetleri, Alman tay
yarelerine Suriycde Uç tayyare mey. 

Son günlerde bütün aiyu i ve askeri dedikodulan üzerinde toplayan Suriye haritası 
----~~~~------------

danında taarruz etmişlerdir. Bunlar Almanlar Fransızlar 
Şam, Rayak ve TUdmUr tayyare mey 

danlarıdır. Bunların hepsine dUn ta· hem suçlu 
arruz olunmuştur. Tüdmür'de Uç Kamerunu 
Yunkers, diğer iki Alman tayyaresi 

\'e bir Caproni mitralyöz ateşine tu- • • ı hem gu•• çlü 
tulmuş ve en az liç tayyare ciddi ha.. ıstiyor ar 
sara ufrahlınıf ve bir tayyare yakd-

mı~tır. Meydanların 
Suriyeden Gönderilen Tanklar Oradan da kolayca bombalanması 

ve Harp Levazımı Fasa yürümeyi 
Londra, 16 (A.A.) ...,. Müstakil d .. , 1 protesto edi idi 

Fransız ajansının Kahire mul'.,blrl, UŞUnÜyOr ar Beyıı.ıt, 16 (A.A..) - Aşağıdaki 
hafif tanklarla diğer harp levazımı- Londra, 16 (A.A.) _ Mcs resmi tebliğ neqrolunmşutur: 
nm Suriyeclen Irak istikametine geç. gazetesinin Lizbon muh abirine Geçenlerde bir miktar Alman tay 
tiğini bildirmektedir. göre Darlan'la Hitler anla§ması yaresi Suriyeden transit olarak geç. 

B. Roosevelt'in 
Fransızlara 

hı tabı 

Bu hıtabeden 
bir tesir 

beklenmiyor 
Vaşington, 16 (AA) -- B. 

Ayni muhabir, hür Fransız pilot- (Devamı : Sa. 5, StL 5 te) /§/ (Devamı: sa. 5, Sü. ' le * 
tarının perşembe gece!! Suriye top· =========-======-============mı==-=------=---===-=-==== 
raklan Uze de uçarak Orta Şark. 

Roosevelt b ugün vakit geç.irme· 
den radyo ile Fransızlara hıtap 

(Devamı Sa. 6, Stl. f te) X 

tak! hUr Fransız mUmesslll General 
Katru'nun imzasını taşıyan beyan
nameler attığını da bildirmiştir. Vak 
tile Şam valisi olan General Catru
Suriyeyi iyi tanıyan biridir. General 
Suriyedeki Fransızlara radyo ile hı· 

tap ederek Alman tahakkümü altın
da bulunan Vlşi hUkOmetinln boyun
duruğundan kurtulmalarını talep et
miştir. 

Irakta Hava Meydanları, Demir-

yollan Bombardıman Edildi 
Kahire, 16 (A.A.) - Britnnya or-

ta Şark Hava kuvvetleri Umumi Ka.
rargAhının dUnkü tebliği: 

Irakta: Düşman mevzllcl'lne ve ha. 
va meydanları, dcmiryolu, otomobil 
nakliyatı gibi askeri hedc!lere de
vamlı hava hUcumları yapılmıştır. 

Asmara, Raşit. Musul \'e Bağdad 
şimendiferi bombardıman cdllmiştlr. 

Almanya İspanyol Toprakl~ 
dan Asker Geçirmek istememi§ 

Berlin, 16 (A.A.) - Stefani: 
Alman hükUınetinin, Madrit hü
kumetinden, Alman ıkıtalarının 
İspanyol arazisinden geçmesi 
hakkında. ımüsa·ade .istediği hak
kındaki şayfalar, salahiyettar kay 
naklardan y.alanlanmakıtaıclır. 

Mim Kemal Ordudan Ayrıldı • - F. f 

Büyiik cerrahi üstadı Mim Kemal ordudan ayrılması münasebetile 
Yaş haddini doldurduğu iç.İn 1 --------------------

Tür.üye cerrah i haya.tında çok GAZETELERDE RENKLi HARİTALARA RAGBET 
mühim roller oynamıı olan kıy-
metli doktorumuz Mim Kemal 
Ö!~enin ordudan avrılması dola
yıaile dün Cülhane hastanesinde 
bir merasim yapılmıştır. 

tltiğ~~raı De Gaul'ün temsil 
~ b·~s~an ruhunu bügüne ka
~ttıe Utu_n Fransızların benim
~'liıı~e~ıne iki sebep vardı: 
ti bUt··sı, Mareşal Peten'e kar
bqı-ttı un. li'ransızların beslediği 
tl\i 

0
ett1. Mareşal bir bayrak 

~lttts li:ada duruyor, Fransanm 
~~cıt taliine vekarla karşı ge- ============ 
~ıı11a "e rnutareke anıaşmasne Motörlü nakil 

Merasimde başta Vali ve Be
lediye Reisimiz l:lıtfi Kırdar ol
mak üzere güzide bir kaıa'balık 

l'e tılan ufak tef ek menfaat-

ta~;:~:.bir bekçi vazifesini va s 1ta1ar1 
~·ıtinc· 
~ !a,11ı:ı 1 Sebep te sol taraf fır-
' ~le ~n harpte iflas ederek 1

e dU tile beraber menkfıp mev 
~a'la lııneıen ve koyu milliyet 
teııer7na ~ayanan siyasi istika 

ortan ..\7ışi'de rakipsiz şekil
tı .ı\ıtıı hga hakim olmasıydı. 
~~ları a~ı~r. Yugoslavyada yap 
~ hi Q}gıbı fazla derecede hırsa 
hak bu ~~şlar ve Fransayı an
,, tı.ıtt 1kı zincir vasıtasilc bağ-

'l~"ıı:ı.~~arını unutmuşlardır. 
"rıır <>te'l'e karsı olan say-

1 f "e "'liJi'lce ve Fransız şe
~ ıı~~l naınusu meselesine parti 
,... t .. arından üstün bir mahi
"l I ver"}' U hi 1 ı~ce acaba Fransız 

(~~rı serbest bir tufan 
- ........... : Sa. 5, su. s le) ı-ı 

Her an kullanılmıya 
amade olmak şartile 

maskelerini 
kaldıracak 

Ankara, 16 (Telefonla) 
Fenerleri maskeli olarak çalıştı
nlmakta olan nakil vasıtalarının 
seyrüseferde zorluk çekmekte ol
dukları anlaşıldığından yalnız İs
tanbula mahsus olmak üzere mo
törlü nakil vasıta maskelerinin 
her an kullanı1mağa hazır bulun
durulmak şartile kaldırılması Ve_ 
killer Heyet.ince ıkararlaftırılmış· 
trr. 

hazır bulunmuştur. 
Bu merasime saat on yedide 

başlan.mı§ ve açılıt sözünü Gül
hane hastanesi b~ekimi doktor 
General Süreyya SÖ&'lemiştir. 
Bundan sonra Milli Müdafaa Ve. 
k.aletile Sıhh:ye dairesinden ge
len tezkereler okunmuştur. 

Göz kliniği pTofC9C>rlerinden 
albay Niyazi Gürcü ile Birinci 
Ordu sıhhiye mütehassısı albr,.y 
Abdülkadir Noyan, sayın profe
sörün meslek haya.tından uzun 
uzadıya ve sitay!şle bahsetmİ§· 
lerdir. 

Bütün bu hitabelerden sonra 
söz alan muh terem profoeör ccer 
rahi> tecrübeleri, · ihtıııası ve bu 
'- :sas hayatı hakkında konufl?ll. 
da bı.ılunmuş ve kendisine göste
rilen ıteveccüh ve alakadan do
layı hazır bulunanfora, hastaneye 
ve .idarecilerine teşekkürlerde bu. 
lpnmuŞtur. 

.__._.,.....,_.. .... ,... ...... ..,.. .... .,. ... ._...,. R..t'\""''A4· ·~'--.... ._.. 
- Bu •Nllki dünya baritaami ıö.teriyor. İliveli Son Suıiyel! •• 

İngilizler 
Sol um'u 

Geri Aldılar 

Halfaya geçidi, 
müsaid mevkii 

zaptedildi 
Kahire, 16 (A.A.) - lng.iliz 

kıtaları, dün, Halfaya geç.id.ini, 
Müsaid ve Sollumu işgal etmiş
lerdir, 

* Kahire, 16 (A.A.) - Orta-
şark İngiliz umumi karargahının 
tebliği: 

Jngiliz kıtaları dün, setir kuv
vetlerinin mahdut mikyasta yap· 
tığı bir hareket neticesinde Hal
faya geçidi ile Müsaid mevkiini 
ve Sollumu zaptetmişlerdir. Düş. 
mana mühim zayiat verdirilmiş 
ve Almanlardan tbir miktar esir 
alınmıg-tır. 

Amba Alaıi Etrafındaki Çem ber 
Darahyor. 500 Esir Almdı 
Kehire, 16 (A.A.) - 1nsiliz 

Devamı Sa. ~ Sil. 8 da X X 

Amerika 
Fransa ile 

münasebah 
kesmek üzere 
Vaşington, 16 (A.A.) - Her ba· 

kmıdan ve filli mahiyette olmak Ü· 

zere Birleşik Amerika ile Fransa a. 
rasındakl siyası münasebetlerin ııo

na ermesi n Fransadaki Amerika 
büyük elçisi Amiral Leahy'nln ya

Ve bu inkişafın lngilterenln Vi9l 
hakkındaki mUnasebetlerinde ne t e· 

(Devamı Sa. 5, SiL S de) / X/ 

Hırvatistan 
krallığı 

Etrafında müzakere
ler cereyan ediyor 

Roma, 16 (A.A.) - O fi: 
Dün akşam teyit edildiğine gör~ 
Hırvat tahtına getidlecek müıı· 
takbel kral hak1kında. Hırvat hü· 
kUınet.ile müzakereler cereyan et. 
mektedir. Müakereler hakkında 
tafsilat alınamamıştır. 

Hırvatistanın deniz menfaatle. 
rinin de Romada na.zarı itibar,. 
alındığı ilave edilmektedir. 

* Zagreb, 16 (A.A.) - Stefa-
ni: Dün, Hırvatistanda. müstakil 
Hırvat devletinin hükümranlığını 
temsil edecek olan Zvanimirov 
krallık tacının yeniden ihya edil· 
diği ilan olunmuştur. 

Bu husustaki emirname, resmi 
gazetede intişar ebmİft.İr. 

Roma, 16 (A.A.) - O fi: 
Hırvatistanın m~stakbel birfoci 
kralı olarak ismi geçen Dük Spo_ 
leto 41 yaşındadır. Dük Spoleto, 
Dük Aosta Ammanuel':in ikinci 
oğlu ve Habeşi~tan umumi valis.ı 
Dük Aosta'nın ortanca kardeşi
dir. Annesi Louis Philippe d'Or
leans'ın ikızı Prenses Helene de 
F'.rance'dır. 

kmda geri çafırılması bekleniyor. ============= 
Birleşik Amerikanın Fr..ansayı mih 

verden uzak tutmak yolundaki bü· 
yük gayretleri akim kalmışa benzi· 
,or. Fransanm hattı hareketi ve Ro
oae,•elt'in c!ll'azi rejimi ile ittifakı ta. 
ammun edebilecek herhangi bir iş 
birliğini Fransanm kabul etmesini a. 
lal alınan yolundaki sözleri gazete
.. rin 11k sayfalarında Hess'e ait ha· 
berlere takaddüm etmektedir. 

Bu sabahki konuşmaların başlıca 
mevzuu .şudur. Fransanın Okyanusun 
iki sahilindeki mUstemlekelerl ve 
bilhassa Martinik 73, Keen ve Da
kar ne olacaktır? 

BugtlnkU şartlar içinde Amerika
nın tabiaUyle alA.kadar bulunduğu 
bu mesele nasıl bir inkişaf göstere
cektir? Vi9i'nin hattı hareketi Ame. 
rika cfkA.rı umumlyeslnde ve hilkQ
met mahttllerinde elim bir tesir yap
m1' ve harbin Amerikaya ne kadar 
yakın olduğunu göstermiştir. 

Berlin 
vaziyeti 

kav~ıyamıyor 
Berlln, 16 (A.A.) - Yan resnıı 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
BugUn Alman Hariciye Nezaretin· 

de ecnebi gazetecilerinin suallerine 
cevap verilmiştir: 

clrak Harbiye Nazınnın Türkiye
de hangi zatlarla müzakerede bulun 
duğu Berllnde blllnmlyor. Keza Tür· 
ldyenln Irak'a karşı nasıl bir vaziyet 
aldığı da malQm değildir. 

Maamaflh. Berllnln siya.si mahfil. 
lerl diğer memlekeUerih vaziyetini 
ve bllhusa lrak'ın Arap Aleminde 
mazhar olduğu teveccühleri alile& ile 
<&kip ediyorlar. 

GlJNON S ESi 

Gökyüzü 
süvarileri 

Yazan: 
BllAT NUR) 
('!ocuklafumun bir Jmm1 bmirlD 

Yenlkaleelnde germJttlr. Bunda 
bir topçu bölüğü vardJ ve askerle. 
rin hepsi MldllU n Sakız çocuk
lanydı. 

B'r aralık naaılN bu adaW.ar a
rasına blr orta Anadolu 1lf&tı cltlş
UL 7.unaa aman Kale dqmdald 
~yırbfa bıralulmıt hafı boş at
lara blndlti \'e rihglr gibi ı;lUer, 

hendekler üzerinden aşarak kendl
•lni U)Tanlıkla ıoeyreden deniz ço

euklarwa ba,.ıhae aıtma)'aCM 

bünerler yaptıfl için adım ~ 
ko)'ID......,m. 

Blnlcwtl bu me~ye er1ttlrla. 
clye kadar kim hUlr kaç defa at
taa cıa.muttU ki, y6zil .. :mfı1J1ıım 
bolaıörlerlnkJ gibi • yanın yumn
dan, yara ve yamadan puma1ı; .,._ 

•ıiMnıyacak halde idi. 

ilk geldifl zaman cambuda H• 

ya k&r!)ı bir kuduz deqetl vardı. 
Hele deniz biraz kabarıp köpllm\l. 
Y• b-.Iadıfı vakit aah Udeld köpril 
üzt>ılne ayak basniafa cesaret ede
mezdi. 

MldlUlcllerln Duba decllkleri bir 
büyük yelkenli anclal her cila Y &

nlkale Ue bmlr arumda bir lld .., 
fs yapıyor ve erzak ıöttırop ..,u. 
riyorda. 

Bir sin c!uberdar cantbua, 111r 
azizlik yapmayı tuarladıtar 'Ve on 
kaı'p tulumba ederek undala a&
tııar. 

( ' ~- . --6-- • 1 • ~ ~ -.1'•971<ÇCO& H 
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Nasıl Geçti 

VATAN 

'' 

17.5.941 ------
/ .<1 (j ~ IDIE 
ı , ~ 
Hasisler arasında 

1 

Bir Rus kadınının tavsiye ettiği oda~ ıw,Nnı .... 
~ . G .. .. U ı-.erslt•Y• 
~ ıya _ unubn. n ·ıyonluk 

yaphgı ır mı • 
tesiı dolayısile «Vatan», b••:; 
!erden sayılan Celal Muhl~~ iif• 
Hali! Lutli Dördüncü ile l"r 

j Yazan : Rebia TeYllk BAŞ llÇU ) 

T ciıf ve tercüme hakkı ta.mami!e mahfuzdur 

-31-

- İçinizde tt.lrkçe bi1en var mıdır? tahta. karyola vardı. tJıerinden sar· 
rl. ·e &ordum Bir tanesi: kan brtUJer içindeki yata.tın pek iç 

Evet efendim hepimiz biliriz. açacak temiz bir ~ey olnıadıAını ha· 
1- r emr.nı z rpi var" dedı. bcr veriyordu. 

liayrr, dedlm. Büyllk bir der
ıl m \"ar Bazı relfttf,etlere uğradım. 

ş ; Tidi Pari~ten Berline ge1dim, ça-
mak istiyorum. ly.ce dikiş dikerim 

na la adresler verdller. Fakat hiç 
kım~e yabancı 'fçi 1stemlyor. DUşU
nilyorum ki. bir od~ tutar da orada 
dikiş bulursanı belki kendimi ya~a-
tahıUrtm. 

İranlrnın biri!i atıldı: 

Şimdiye kadAr hlç çalışmış mı 
idiniz hanımefendi? 

- Ha'),r. dedim. Hiç çatı~achm . 

Fakat !'limdf ihtiyaç karı;ı:ısında <;alı

şıp hayatımı kendim kazanmak istf
.Y'orum. 

Bunu sôylerken sesimin titrediğini 
hıssediyordum. Ezkaza ağlamamak 

tçln .son g&)Tetimi sarf ediyordum. 
Dükka.nın bir köşesinde bir kadın 

rHndeki bir e~kl elmas iğneyi yanın
daki İrilnhya gösteriyordu. {"...aliba, 
benim titrek seşim onun dikkatini 
ç-rkmi~ti. FarRça. almanca bir şeyler 
t=Oyledi. Sonra bana ddndU, frnn
eızca: 

- Madam. dedi, bir şey ml arı

yorsunuz:' Size belki tafailAt vcre
bilil'im. Ben Rusum. 

- O, dedim. Teşekkür ederim. Ev
'\'ell. ça~ışmak istiyorum. Bunun için 
cie blr oda arıyoruum. Şimdi otelde
yim. Hiı:; kimseyi tanımıyorum ve 
nereye :müracaat edeceğinıi de bil
>niyorum. 

- Ben dedi. Size bir oda adresi. ve
rt>ybn: cAns Baher Ştrase) 23 Frö-
111.vn Firitcza,. oraya gidersiniz, eğer 
cıda J?IA. bofsa. tutar.sınız. Çünkü Ber 
1h1de '}imdi bo!j oda. bulmak bir pl· 
yangodur. Odayı tutun da sonra fş 

bulmak kolaydır. 

- Madam. Dedim. Size minnetta· 
yım. Bana bilyQ.k. bir yardım ettiniz. 
§ımdi hemen oda için giderim. Size 
çq,k taş•kl<tir ed~ım. 

Sonra İranlıya döndüm. Tilrk~e o
larak: 

-Beyefandi dedim. l\fademkl size 
derdimi. söyledim. Hepsini tamamla· 
inak isterim. Otel hesabını bdiyecek 
param. yok. 'Benim bir şamur kilr
'kilm ve ·bazı .şeylerim var acaba size 
bırak,am m\tkabilinde 'bana biraz 
para. ikraz edebilir mHılniz? 

Ort:ıdaki trantı yerinden fırladı: 

.....,. Hay. Hay, hanım erendl size 
ker 'kolaylığı yapanz. Yarın yine bu 
.-aya te.,rif edin. İtıtediğiniz şeyleri 
de beraber getirin, sızı Uzüntüden 
kurtarırız. İfte benim kartım, ismim 
Sa.dikoftur, dedi ve ben bu mağaza· 
Tını sahibi değilim. Benim de bir şe. 
ke~ f'abriluun vardır. Ben 'u :nkıntılı 
d11kikalarımd'.a karşıma çıkan bu in 
saniyetıi 1nıanları tanıdıtıma teşt'k· 

kürler ederek oradan ayrJldım. Doğ
ru sora sora Ansbaher Ştrasede 23 
numarayı buldum. Çok e~kl bir evin 
t.RhtadR.n köhne ve karanlık merdi
\.·enlerlni yavaş yavaş c;rktrm. Frö
layn Flritç dilrdüncU katta otu
ruyordu. Kapıyı korkarak çaldım. 

Acaba odayı bo' mu bulacaktım? 

Yoksa tutulmuş: mu olacaktı? 
Kapı açıldı. Saçlarını tepesine sım 

~ıkı toplamı~. uzun boylu sert elma
lı göftsU dış,art doğru tır1Rmı' .şi'

t man bir kadın karşıma. çıktı. 

Elimdeki !Ogat kitabının yardıml
le ezberlediCim bir iki kelime ile o
da ı.tediğiml söyledim. Frölayn Flrlt 
çzanın yUzU gUldU. •Buyurun> diye 
bana yol gösterdi. Dar ve karanlık 
bir koridora açılan b!r odadan içeri 
ı-trdık. Odanın manzarası ilk bakılJ
ta beni biraz UrkUtmU~tU. Tozlu ve 
bakımsıZ" eski sakil etyalar yan yana 
dtznmı, odaya kirli bir qya depo
su manzarası vermişti. Kö9ede bir 

t~keleye baJlh olmasına raJmtn 
•andal o nadık('a. blt&rtnln ko .. 
pardı~ı fpryatları lıatırlıyarak &U ... 
Jtrlm. 

Fakat rarlt>tlr ki, çok r;e<>med~n 
<-amhnz suların mliptelAııtı ,.e adatı
Jarı ıu kandırat'ak bir denizci oldu. 
Öyle ki dubanın Sakızlı rebıl Kol
ağa ı efendiye rnUra.eaat ederek o
nu maiyetine aldı. 

1raz .rUnlerlnl kum ahla, deniz 
renerJnln gö1Kf1JI altında kitap o
kumakla ~et:lrtn Kale doktoruna. 
bir g'Un ('ambazın o dtre<'e UrktUJli 
denize bu kadar tız zamanda alı":ı

m&111ndan bah tdl~·ordum. 
O g-Ulertk: 

atlara binip ta,lar, 

ka'.'·alar Uz.erinden uçmağa ah,mı' 
nılan1 dalgaya neden ah~ma111n, de
cli. Tf'hllkf'.)'1 bu kadar ~("ven insan 
lc;ln ,ahlan.mı' bir atın ~ırtında sal. 
!anmakla az1:1n bir dalga \t<ertnde 

Fakat evtn içinde en çok j9tahı 

kaçıran 'ey ıaatin dört buçuk bef 
oıu,,una rajmen her tarafta hlısedi
len soğanla karıl}ık bir 1ç yağı ko
kusu idi. Camlar açık olduğu halde 
blle bu ağır koku evin her tarafına 
hatta e,yalara bile ıinmlftt. 

Frölayn Flritçza odasının gUzelll~i 
ni, genlşligını birçok metetti. Hele 
bu sokak her yere yakındı. Berllnin 
en lyi yeri sayılırdı. Almanca bilmi
yorsam bile yine benim için bUyUk 
bir kolaylık vardı. ÇUnkU bu odanın 
yanında bir genç Rus kızı oturuyor
du. O Fransızca iyi bllirdl. Ben o· 
nunla istediğim gibi konuşur ve sı

kılmazdım. Odanın kirası ayda. Uç 
yüz marktı. Şimdi biraz pey verir
sem bana odayı sakhyacaktı. 

Ben güç halle kadına ancak dört
gUn sonra geleceğimi anlatabildim. 
Ve h!l:\ cebimde Paristen getirdi
ğim yedl franktan bozdurup da ka
lan marktardan elli markı çıkardım. 
Frölayn Firitçzaya verdim.Galiba bu 
zavallı oda pek kolay kiralanamıya
cağı için ki bu i!)ten Frölayn Firitçza. 
pek memnun kalmı~a benziyordu. 

Akşam saat yediye doğru otele 
avdet ederken kefe Krançlere gide
miyeceğimi dü UndUm. Artık cebim
de kalan birkaç mark böyle bir lük
se müsait değildi. Fakat ne zararı 

vardı. Bu akşam da bir iki yumur
ta alır odamdaki ispırto l:lmbaııında 
haşlar yerdim. Gerçi öğle yemekle
rini Uç gündür hazfetmek i~ime bir 
ezginti veriyordu ama, ne çare, ma
demki bu yolu ben bir öltim yo· 
lu diye kabul etmiştim. 

O halde biltUn sıkıntılar, yoksuz. 
luklar, mahrumiyetler o yolun bana 
göstereceği başltc& flahneterdi. Ve 
ben onhu·r ali.ka ve merakla u11an
madan takip ederfem anc,ak o za
man hayatın hakikat kısmını öğre

necektin1. Ve belki. .. Belki de kendi 
varlığl.mın hakikatini bunların için
de bulacaktım. Bu yola çıkarken 

mahrumiyetlerin karşısında yılma

maya ve arzularımın hislerimin kar
şısında kendime hAkim olmaya söz 
vermemiş miydim? 

Verdifim söze hep hürmet etmiı
tim. Şimdi de insanlığımı kendi ö· 

nümde ispat etmeliydim . 

Bu her insanda böyle midir bilrni· 
yorum. Fakat ben <;ocukluğurndan 

beri val'hfımda iki IJahsiyettn mü
cadelesi arasında yorgun ka1dım. Bi
risi kalbin tahslyeti... Bu, öyle du· 
yan inliyen ve galiba herkesten çok 
ıstırap çeken bir mahtOktu ki, ba._. 
kalarında bir rUzglr cibi esip ge(ien 
hAdiseler ona senelerce ölUm acıları 

çektirir, ve kalp ağrılaı·ının ıonu 

gelmezdi. 

İkincisi dimafın ve dU,,uncelerin 
şahsiyeti .... Bu. aman, dinlemez, çok 
kuvvetli bir mahlOktu. Daima kal
bin şahsiyetini tenkit eder, hırpalar, 
ve ona dalma akıl ve moral hocalı· 
ğına. kalkardı. Bu iki şahsiyetin a
rasında daimi bir gec:-im!!lzlik vardı. 

Fal<at çok defa kalbin şahsiyeti is· 
yan eder, yolunu tayin etmekte hilr 
olduğunu, ve herkes gibi hlslerile 
yaı,ıyaca~ını bu kadar iıı:kenceye ta· 
hammUIU kalmadığını bağıra çağıra. 
söylerken, dimağın şahsiyeti hemen 
yetişir zavallının bileklerini öyle ha 
ince yakalar, sıkar tersine çevirir 
dl ki. kendi aklına hiç gUvenemlyen 
kalbin şahsiyeti bu yeni acının kar
şunnda kıvranır kıvranır, günlerce 
hattA haftalarca ağ'lar yolunur, fa
kat yine bu mUsteblt önderin ~in
den ayrılamazdı. 

(Arkası var) 

Jnlp tıkmak arasında. ne fark olur 
ki'! Su.t'll ilk ı-orUnre korktu. ııay
,·an f<:ln de, ınıı.an 1çln de öyledir. 
11k göriılen yeni ,ey dalma biraz 
Ur~iUü<'Udilr. Fakat çabaeak ah,tı. 
Bak şhndl at k•dar doltra)~ da se
,-Jyor. 

* Babamın nktlle deniz l~ln söyle-
dlğlnl ben dilnkü tayyare ••bitleri 
llıtıfallnde ha,·a. tein - benim onun 
gibi konu'ljacak oğlum buJunmadı

ğından - kendi kendime tekrar et ... 
tim: 

- Tdrkler dünyanın blrln<'I .sU
\arllerldlr. Tehlikeyi bu kadar S<"· 
,_.n insanlar Jçln ,ahlanmış bir çıp
lak atin sırtında uçmakla. ha,·acla 
u~mak ara ında ne fark olablllr 
ki!' Daha ı,lmdlden kendlmiıe uı:

ıııuı:, but>ak n: &:ökyUı.U alanlarının 

birinci '!ıü,-arUerl gö1.lle bakahlllrlz. 

R~"-T JllURİ 

tü, . lilı 
Bu münasebetle bazı ha•~1 1, fıkraları hatırıma geldi, aıagı 

naklediyorum: b•' 
lskoçyalı!ar dünyanın en ıır: 

sis adamları olarak tanınrrı1I 1• İki İskoçyalı bahse tututıııu Ii 
lar, denize dalacaklar, e\l\ldr 
çıkan bir !naili• liraoı kaybO 

19 mayıı Gençlik bayram;";,• itti rak edecei< olan renç kızlarımız dün bu hususta denemeler yapm ıılardır. 
bu denemede bulunan renç 1.-:ı.la rımııın yürüyüılerini ııöstermekt edir 

Yukarıdaki reıimlerimiz cek, . ıar • 
Bu iki J.koçyalı dalınıf ' 

Ve bir daha çıkmamıılar .. • 

Ankara-İstanbul 
• • 

yenı şosesı 
lstanbul ile Ankara arasında 

yeni ve daha kısa bir şo~enin .in
fa9ı alakadarlar arasında karar
Ja,tırılmıştır. Bu şosenin Kocae;i 
~arımadasından geçecek kısını, 
halen İstanbul • İzmit arasında 
mevcut olan ~osen.in güzergihını 
takip edeceklir. Bunun için bu 
biiyük yola ilk teşebbüs olmak 
üzere İzmit vilayeti dahilinde bu. 
lunan Samandıraya kadar kı'I~ 
mının jnı,aıını İstanbul v.ilıiyeti 
yaptırac.:.ktır. \/iliyet, bu j' için 
bütçesindeki yol İnşaatı tahsisa
tından lüzumu miktar para ayır· 
mıı;-tır. Bu kısmın jn9ası bir müte
ahhide ihale olunacak ve müm· 
kün olan süratlc j~e baslanacak
tır. Şosenin diğer. ~ısı~ları da 
fzmitten it'baren güzergBha te
ıadüf eden vilayetler tarafından 
yaptırılacaktır. 

Polis rrıektebinde 
İstanbul Polis mektebinin ellı 

dördüncü d,.vre mezunlarının 
20/ 5/ 1941 günü eaat 10,30 da 
Cümhur.iyet abidesine merasimle 
çelenk koyacakları öğrenilmiıtir. 
Ayni gün saat 1 6 da mektepteki 
Polis teh " t!erı anıtında diplorr.a 
Ve mük.ifat tevzü merasimi ya· 
pılacak ve Perapalas hd.diseainde 
~ehit olan ıki memurun isimleri 
de, bu merasim esnasında, abi
deye ililve olunacaktır. 

Ders yılı başı teşpit edildi 
Dera yıh başı tabirinin hangi 

larihe İ!!-aret olduğunun kat'i o
larak bilinememesi bazı tered
dütlere ve yanlıtlıklara yol aç· 
mı~tır. Maarif Vekaleti Müdürler 
encümeni bu mesele hakkında 
bir karar vermi~tir. Bu karara gö_ 
re, der yılı başı tabirinden, ba
dema talebe için derslerin batlı· 
yacağı gün, öğretmenler ıçın 

denlerin bajlıyacağından bir haf
ta evveli ve ba§...öiretrnenler için 
de derslerin ba,lıyacağaından on 
bet gün evvelı anlatılacaktır. 

Sıınat okulları muıllim 

imtihanları 

Sanat mekteplerine muallim 
yetiştirmek için, Sanat mektepleri 
mezunlarından muallim olmak 
arzusunda bulunanlar arasında 
bir müsabaka imtihanı açılacağı 
öğrenilmiştir. imtihanlar mayısın 
yirmi be,inde Ankara Bölge San. 
at okulunda yapılacaktır, imti
hanlara gircceklcTin Ankaraya 
kadar olan yol maarafları V aka· 
Jet tarafından ödenecektir. 

Tasarruf bonoları 
Herkese elverişli ve kısa vadelidir 

Dünkü sayımızın birincı sayfa
sında Ankara havadisleri arasın· 
da ihraç edilecek Tasarruf Hazi
ne bonoları hakkında kısaca ma· 
IUmat vermiştik. 

Ankaradan alınan bir habere 
göre, 1'asarruf ·bonoları ihracı 
hakkında hükumetçe tanzim ve 
büyük Millet Meclisıne ıakdim 
olı..ınan kanun Jiiy~hası Maliye ve 
bütçe encümenlerjnden çıkmıştıı. 

Tasarruf bonoları küçük tasar
ruf sahiplerinin bir İşte kullan
madık.ları paralarına karlı ve 
emin şartlarla bir faydalanma sa_ 

hası temin r-tmek ve bu suretle 
toplanacak paralardan milli mü
dafaanın fevkalade masrafları 
hususunda istifade olunmak mak. 
sadile çıkarılmaktadır. Esasen 
bir çok memleketler bugünkü 
harp -dolayısile mütemadiyen 
artmakta olan milli müdafaa ih
tiyaçlarını kar!Jılamıtk için cTes
lihat bonosu•, «Milli müdafaa 
bonosu•. •Tasarruf eertifikası~ 
ihracı gibi mali tedbirler alını§· 
!ardır, 

1-lüklı.metimizın çıkaracağı •Ta 
sarruf bonoları :t veraset ve intİ· 
kal vergisi de dahil olduğu halde 
her türlü vergi ve tekliflerden 
muaf tutulacak, hamile muharrer 
bulunacak. 3, 6, 9 aylık ve bir 
buçuk nihayet iki sepeye kadar 
kısa vadeli ve 5, 1 O, 20 lira gibi 
herkese elvcritli olacak, getire
cekleri faiz nisbetleri bira.ı yük
!!ckçe bulunacağı g~bi muamele
leri de bir devlet müessesesi olan 
ve Merkez Bankasile sıkı alakalı 
bulunan Amortiaman Sarıdıgı 
tarafından yapılacaktır. 

Hazinenin jhracına mezun ol· 
duğu evrakı nakdiyeden "fasar
ruf bonoları satı~ hasılına teka
bül eden miktarı tedavüle çıka
rılacaktır. Son şeklini almış olan 
lilyihanın birinci maddesile A
mortisman Sandığına tedavülde

ki miktarın 25 milyon lirayı geç

memek üzere Hazine kefaletile 

hi.miline muharrer kısa vadeli 

Taaarruf bonola11 ihracına mezu

niyet verilnv:ktedir. 

Tıp fakültesi kız talebesi 
Gönüllü hastabakıcılık kurslarında 

hocalık yapacaklar 
Tıp F akülı•si Dokanlıiiı, gÖ· 

nüllü hastabakıcı yetiştirmek 
üzere yeni bir tetebbüste bulun
muştur. Bu teşebbüs hakkında 
edindiğimiz malUmata göre Tıp 
Fakültesi kız talebeleri haalaba

kıcılar için açılacak kurslarda 

muallim olarak çalıştırılacaktır. 

Bu husus, 140 talebemi•in iştira. 
kile Tıp Fakülıesinde yapılan 

bir toplantıda kararlatlırılmı,ıır. 

Fakülıe b4nun için bir prog· 

ram hazırla;rpıştır. Bu program .. 
da, eeasen tıbbi bilgileri bulunan 
kız talebe, kısa bir müdqot için 
hastabakıcı kurslarına devam et
tirilecek, bunun için de talebe üç 
grupa tefrik eÇ.ilecektir. Bu grup_ 

!ar Cerrahpaşa ve Haseki hasta
nelerinde 2.ers göreceklcrclir. Bi
rinci grup mayısın 20 sinden yir· 
mi dördüne, ikinci grup da ma
yısın yirmi altısından haziranın 
altısına kadar kurslarını bitire
ceklerdir, 

Çocuk kamplarına 
ilk planda 2000 çocuk alınacak 
T oplanacaiını dünkü sayımız· 

da bildirdiiimiz Yardımeevenler 
cemiyeti tehrimiz şubeainin faal 
heyeti dün toplanmıf ve 9ubenin 
§İmdiye kadarki m"'saisinj göz .. 
den geçirmlılir. 

Evvelce do yazıldığı gibi kim
aeıiz ve yeıhut babaıı askere git
miı çocuklara komp açılmak işi 
de gözden geçir!lmıııir. Şube, bu 
meıole hakkında Maarif müdür· 
iüğile temu halinde bulunmakta. 
dır. Öiirendiğimize göre ilk plln. 
da 2000 çocuk, Kızrltoprak, 
Erenköy, Maltepe ve Kartalda 

açılacak olan kamplara alınacak. 
!ardır. 

Ahlak notları 
ln,.bat komisyonu bulunma

yan bir veya iki öğretmenli ilko
kullarda ciyi• derectden afllğı 
ahlak notlarının tek öjirelmenli 
okullarda b~nun öiiretmen, iki 
öğretmenli okullarda da öğrc>t· 
menler tarafından mÜ!tereken 
karar altına alınmaıı Vekiiletçe 
tonıip edilmiı ve alakadarlara 
bildirilmi.tir. 

Muamele vergisi 
tenzilat listesi 

Jptidat maddeler tenzilat listesine 
Vekiller 1-Ieyetince yapılan llAveler 
hakkındaki karar aıa.kadarlara. bildi
ı·UmiıJtir. Bu kararnameye göre, mu· 
amele vergisi kanununun 21 inci 
rnaddl!si hUkmU icabı olarak 30.7.9-10 
tarihli ve 2 • 14038 sayılı kararna
meler ile meriyete konulmuş olan 
iptidai maddeler tenzUA.t nisbetlerini 
gösteren cedvelln D durumunun so. 
nuna 18 numara ile (nişastadan ma· 
mul ka.,e) nin ilAvesi ve bu rnamu
IAta ait tenzilAt nisbctinin yüzde 2!, 
ayni ced\·etin 8 durumunun sonuna 
10 numara ile (mukaV\."adan ma
mul ltutu) nun il;\vesi ve bu mamu· 
tılta. ait tenzilat nisbetinin yUzde 16, 
yine cedve!Jn K grupunun 24. numara 
ile zımpara bezinin il&vest, buna ait 
tenzilAt nisbctinin de yüzde 4.1 ola
rak tayini, muvafık görülJntiştilr. 

lngilizlere satılan 
yağlar 

üzüm ve 

Geçenlerde yapılan bir anlaı:rna ile 
1nı;-ili~lerc satılmış olan dört bin ton 
çekirdeksi;ı; kuru UzUmUn pay tevzi
atı dahilinde alAkalı tüccarlar tara
fından tesliJlline başlanmıştır. 

Evvelce yapılan diğer bir anlaşma. 
neticesinde sattlan zeytin yağlarının 
da alıcılara teslimi devam etmekte-
dir. 

Bunlqrdan ınaada, diğer ikl lngi
h;ı; firm~ının menllek; tım.ı;ı:;ctco yiııe 

bir miktar U.Uın ılc kUllyetıı miktar 
da zeytin n1Ubayaası için alakadar
larla temasta bulundukları söylenil. 
mektedir. 

Askerlik işleri 
f'atlh Mkerllk Şubesinden: 
Her ne sebeple olursa olsun hiQ 

a::;kerlik yapmamış (3 • 332) da. 
hil acemi İslam ve gayri tsıam erat 
ile muhacir olarak yurda gelip te 
e-eldiği yabancı memlekette askerlik 
yaptığına dair veı:ıikası olmıyanlar 

ve yine memleketinde iş nıUkellefi

yetl 1'ek1inde askel'llk yapanlar ta
lim, terbiye maksadile sevke til.bidir. 
Şubede toplanma gilnU 22 mayıs 

911 perşembe günüdür. Bu gibilerin 
n1ezkOr günde behen1ehal şubeye gel 
meleri gelmiyenler hakkınde kanuni 
takibatta bulunulacağı UAn olunur. 

* Yeril Eınlııönli A"!. Şube~lnden: 
1 - 312 (dahil). 332 (dahli) do

ğumlu acemi (sağlam ve sakat) ih· 
Uyat erat sevkedilecektır. 

2 - Toplanma günü 22 mayıs 941 
perşembe gUnUdUr. 

3 - 1şbu ilıin davetiye makamın
da. olup vaktinde gelmlyenler asker_ 
ilk kanununun 90 tncı maddesi mu· 
cibince cezalandırılacaklardır. 

ki, büyük kederine bütlln kalblınle l9tlrak 
edlyoruın. 

Slntya 5lnlrlentU: 
- Ri<'a. e<lerhn, kdfl ••• DeclJ. 
- 1·avrucuğun1, ne oltlu? YEŞiL GÜL 

* ..,,. 
Sönmüt bir yanardağı • 1, 

nın bu kadar geniş bir bale 
0

" 
sı! ge!diginı hoca talebesine ~· 
muJ ve talebe ıu cevabı f 

miı: bu• 
- Vaktile bir lskoçyab 00 

raya on kurut d!ltürdü ve bu , 
kurıııu bulmak iç_in eıe!eye •~. 
leye bu gördüğünüz volkaJJ • 
zını meydana getirdi. 

* ,Jılal Londraya relen lıkoçY jlJi 
Trafalgar Square'daki e!eklr b~ 
Hanları saatlerce seyreder~•~· ,.. 
sinema soyrediyormut gıbı ıır• 
atlerce vakit geçirirler, '° uO 
bet para sarfetmeden ınepııı 
gidip yatarlar. 

* b oı<I Okuyucu!arunız buna. e ~ 
aay11ız lıkoç hikiyelerinı bC u• 
bilirler, Gönderirlerse ın•"'° 
oluruz. 

KÖRK-'~ 

Deri fiyatları p' 
Son günlerde Jılısır hültOnıetl• 1~ 

hn sığır deritii ihracatını meııet:et' 
tir. Bunu fırsat bilen 1stanbU1 ·~tel 
tüccarlarından bazıları da haf

1 rı' 
dert . getirtilemlyeceğlni ileri sU';r,.ı 
ellerınde bulunan deri fıY'tl 11' 
yUkseltmlye başlamışlardır, )!"".ıı· 
ketimlzc yapılan sığır derisi itP ıf' 
tında Mısırın gerçi büyük bir 111 ,ı· 
kil bulunmakta ·se de bu husust:I fi 
de bulunan diğer membatardılıı 
ezci.lmle Amerika ve İngiliz n10J1 tf' 
lekelerinden istifade in1k.ınıarı ff1 
ctıt bulunmakt dır. Bu tmt<All1 

önünde tutan hOkOmetln1iz de 11,ı 
için bır milyon lırava yakın 

• d• 
ditif nçmıf. Tıcaret VekAleti Jd"' 
-5pcliülfltOrlerin oynamak is\ed1 

rollere mılni olacak tedbirler al 
tır. 

Otomobil çarptı ,. 
Dün, Köprüden geçmekt:J.ı 

lan şoför Nurettınin idare ,Jı 

2479 numaralı taksı o "'~ı~ 
Köprüyü kateımek istey<n ~I 
zaffer Çatana r:arpmıoı.tır. ,f 
zaffer ayağından yaralanrf'llf 
tedavi altına alınmı tır. 

Suçlu şoför yakalanmıt~ 
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Slntya babasını yukarıdan a,ağı:ya 

dü: Yazan: Roy Wikers - 12 - Çeviren: Rezzan A E, Yalma11 

ıcsl yatafın iizerlnıle dııru,Yordu. ı·ai J~ 
&f tok belli idi, Kahve fincanınd::ıkl ı.•tı, 
nln lılr kısmını bu JekPnln i.izerlııe c1ofi~ 
Bu suretle yağ lekr"ıl ka)·boldu. l-'erfııt! f" 
yUk ,.e koyu bir kahve lrkesı hasıl 01dı•· tf 
nu yaptıktan sonra ,apka~unı giydi. "\'t o;, 
dan çıktı. A.fafıda. babn!fına tekrar ra1tf 
dl. - Rl)'akllrlığa tahun1n1Ulüın ~-'ok, <ledi. 

za.,·alh Bolden'e hürmetim vardı. Sattığında 
kendi!',lne yalan söylenıt"clln1. Öldükten son· 
T& da. ) ine hakikati ~öylerhn. Annemle iki· 
nlz kendi. ini kandırınağa çalı~tınız, mu\·af· 
fak oldunuz. Fakat btn ona. açıkta her ,e)'l 
eöyJedhn. Kendisine parası için \·a.rdığımı da 
anlattım. O (}& razı oldu, ben de ... Neticede 
namu,lu<'a bir anla ına yaphk. ŞhntU hiç 

hlssetnıtdlıl'lın bir tre~ıiirU ne diye yalan 
)·ere ı;:östtreylln 1 Senin de tee'iaUr duyınudı
fmı bJldlkttn ıonra .•• 

Lord Cttwlnd somurttu: 

- Ne kadar fazla. a:ı<ı1bl!iin 1 e\-I:ldım. Bel
ki de bO)·lt olnıan yine hlzlnı kabahatlmJz._ 
Senl daha rtıkı bir tarı.da terbiye etmeliy
dik. 

Sonra. tavrını ,.e sesini df'll,tlrtrf'k: 
- Bana hak, Slntya, dedi. Elbiseni 

de \.·e nao,ıl hölle leke yaı>tın? 
nere· 

Yere ('ön1rtını,, gelin es"·abının. t'teğinl e
line alını,, bakı)·ordu. Sintya. slnlrlenerek 
•ordu: 

- Xe ,·ar~ Xe le-kesi o? 
- 1""ağ leke~lne benzi)·or. 
Elblbeyl tekrar ııatmak niyetinde olduiu 

l~ln bu leke hl~ de hoşuna :ıtmemlştı, Böy· 
le birkaç saat ctyıımı, blr ıelln elbisesi on 
lnglllz lirası ederdh O kadar züğürttU kl bu 
on Ura. pek l<;ine yarıyaeaktı. 

- Yağ lekesi mi? Bu mtlmkün del;l! . ., 
Lord etefln ucunda.ki kocaman yal; leke· 

sini göstererek: 
- t5te, dedi. Ne yaz.ık ten1lzleıylctye cle 

Yerilme~ ki ... Beyaz; elbise berbat olur. Sen 
kendin temizle, daha JyJ yaparsın. 

- Baba .• Ne yazık ki tiicC"ar 
rnUkenın1cl bir 1~ ndanu olurdun. 

Sonra. zili çalarak uşağr cafırdı: 
- Odruna bir fincan kah,·e rutUrünUz. fJe. 

men çabuk ı~tlyorum. 

Babasını yalnız bırakarak t;ıkh glttl. Lorcl 
ınalızun mahzun kızının arka~ından baktr. 
Bu Jıüzi1n Jnıının fazla a~rt dU,uueelerJnden 
nli, yoksa. elblt1erılo lekesinden mi ileri ıe· 
Jlyordu, bqnu Allah blllrdl. Bu l,ord, ıeclyt· 
siz ve ahl!ksız bir zavallı ldt l!;n tiki '\i8 

kUflU an'anr1ere bağlı olan tnıUtt"r astlıa.

delerinden blrJydl. Cihan Jıarhl bu J'ihllt"rl 
biraz asrııe,tlnnl~tı. Fakat 1"ml Cetvtıı4 el• 

han harbinde d~ geri biz.metlerde bulu.nnı~ 
,.e asli harbin tesiri altında. kahnanu,tı. Aıt. 
kerli.tin ne deınek oldujunu bilmeden, ü~
renmedeo tekaüt olmu,tu. Para. kı)"J11etı bll
;men1esı ,.e mtisrifllğl yU.zünderı biitl\n Irat 
ve akarınr yrrnı, bltirmi,tı. Eğer utanma.
sa. tlcart1to atılacaktı, fakat bunu yapabtJe-
ı-ek l"'tldatlardan ela. mahrwndu. Kendi ken
dine dilşllııdU: 

- Dtmek SlntJa, Bolden'J ıe\mlyor<lu. 
ı>ara..,ını se,·tyordu. Para!nna. sahip de oldu. 
Fakat a ıl mesf'lo ı:utlur: Bizlere bunc1an bir 
Jılsse var nn? YokRa anneslle benJ a.tıata

<:ak nu? 

Sonra Jıiç de a. aletine UJmıyan bir sırıt_ 
ma lif': 

- Buna cr'laret rılrn1er, d<'di. 

Slntya'nın husu"'t oda hl7.tnetı;IRi yoktu. 
Kendi ba,ına htr İ)inl &örUrdU. Zannf'ttlr
me" JıtedlklerJ ıtbl zeni"ln olma(lıkları tein 
~v tclnd blr~ok ııııı mobrıımlyet ~•kerlor· 

dl, 
l:Jjak kah\.·,.yl getirince Slntya hrn1f'n fin

caııı tundeıı aldı, Çıll rmıı oldu:U ıelln •lbl-

Lord ıordu: 
- Nereye rJdi~·or1ı1un '!' 
- I\laj'azaya kadar Jldecefhıı, 

beni tekrar hlzınete alırlar mı'! .• "'' 
Lord bu revaba fena lıalde kızctr. 1 '·~!ı •1• t'e\·ap vermesine meydan kalınadan 

ya çıkıp gitti, ~ 

Sokakta. ilk Y'aıttg<'ldljtl ,uröre ~u 11'
1 

,·ererf'k otoınoblle hindi: _.r 
- 5Z Maiden "okftL;'I. rlkatlllly ırır~ 

.,,,.,.-

nın •ol kö. ı,,, ~ t 
Biraz; sonra takı..I otoınobil bir btıınıtt 1~ı 

nünde durdu. Bu bir knn<luracı (lt\kklııtf 
1
p 

Birinci katta hlr lf',·Jıa. \•nr<lı. Bu lt~ fi•' 
f\fa.,·Jst • Tf'rzl) dil o ;\'RZIJı~-tlı ~laı' j,.t r'' 
o kadar lyJ srçllınl•tl ki hunu tngiliılc-f f \ • 
Mil', Frnn!ijıılp.r dıı n1t'riknh !-!Unırınrt1'• (f 

Jrn tnglllztli. rakot ..-ai,t<'rJl,o.rJ ("~nt'bill'~\.,.. 
ta.şr111ılardı. J_,r,lıanın :\·nnın<la glJLrl ' ı' 

• rıff· 
şak!tll rlle sUı.,ll\ bltl'Hk hlr balkon \'8 ıl" 
aatte ttrzlhane tenha. idi. Mlntya~ ~'" -§#' 

•okafınn. bakan hlr odaya girdi. ı:·aır J111,.,
lllnın ha,ın«lıt. bir B(lnu1 nturu:ı·dr(lu. Sifi ',t 
J·ı görünı~e ~:erinden fırltltlı. Kıt, ht•n1rfl ) 

ze wşlaı!ı. (Arb.11 •" 

ı .. 
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~k-jen· h"L· • t• • • h .......___ız aıumıye ı ıçın arp_ 

, ~l! harbe tepeden bakmca, 
i ~Yeti Üç genİJ bölgede böyle 

~:~~onun: Uzaktark, ~kdeniz, 
"-ııtik. 

~ -:. Uzak,arkta Japonyaya 
~ dort murtefikin müflerek 
fıJı hazırlığı. Bu dört mütte· 
~ lraailtere, Amerika, Avua· 
tfıt • ~e Holanda Hindiatanı· 
~.lnciltere Sintrapura müte
~ ıyb~ aıker çıkanyor, Ame
~ ır taraftan l.uraya hava 
~tleri l'Önderiyor, diğer ta
ı-. Filipin adalannı müda
rrl.~ .. bazlrbyor. Bu miifterek 
de~ dort müttefikin elin
ııı.r \lftan ( Manilla • Sinıa· 
"'- • Portdarwi5 • Borneo) İa· 
dır. t 11oktalarına dayanmakta· 

~ Akdeniz hakimiyeti için 

' havada ve denizde 
~ • ~allaya inmek için Al-
~--- "e ltalya bir istikamet 
\-t .._ı• muhtaç deiildir. Fa
~, ~· kuvvetlerinin hücum 
~· bardımanlan bu deniz 
clir ~i zapta kafi gelmemekte
~· •itayı zaptetrneden, yani 
d~ '\ ~u.ıvasalasın1 temin etrne-
1'ftt· lbyada açılan iki Afrika 
~ talya ve Almanya için 
~· lceyıi bir netice verme• 
~ ~· .Mıaıra ve Süveyte yürii
"i ._ ıç.ın İtalya ve Almanya ye• 
~ ıatikamet daha aramakta· 
' · Zira, Mora • Rodos bat
~ cenubunda .... Akdenia 
\ı.~ bathyor; Sicilya • Trab
~ &raaında miifkülita ui· 
1\ Ahnanya ve Jtaly• Mo
~ l\octoı hattında yine deniz 
~e kuıılatmıftır. Cenuba 
~ilae au var~ ,arka dojru 
~ Yine au var. Bu su mi· 
~~ıliği 600. 700 kilo
~ ır. Cenup istikametinde 
tıa , "e ta.rk istikametinde Kıb
~~ birer mini tefkil et
'-ı\ . ır. Almanlar Rodostan 
&i.. istikametini daha müsait 
"ll)orlar; fakat bu istikamet· 
ij,. ~•lce yudıiun veçbile, 
\~ Yalnız bava kuvvetle
'd.a. .. ~11' İ§ sönneie teıebbüs 
~ .... - Fakat bu tekilde bir 
~ Suriyeye yerlepnek, 
' fizerinden MııP'a inmek 
t~ lraka seçmek için kafi 
)~ eceği muhakkaktır. Lib· 
~ id?iduğu gibi bu bölgede 
Iİtia.._-:"ltn tartlanna göre yetİf· 
~~· •ilihlan ~na ıöre ~
~ \it huauai bır orduya ih
liıaıdn:•rdır ki Almanlar buna 

"' malik detildirler. 
... 
"'~ her ihtimale karıı 1~
't ı.... f°iliatin ve Irak böla'elerı· 
'--~et göndenneie devam 
lı...._~; lnailterenin ilk 
~· lraka aüratle hikim 
ı-...._~ batta buarbluız yaka-

~ için Suriyeyi bile it· 
.ı_ ~&İni evvelki yazılanm· 
l İltti ıiirm ·· tüm. Almanların 
.... ~·- U§ ~"tlede batlayan ve genit· 
li,.~ lrauhtemel olan hava faa. 
' kartıaında İngilizlerin 
' ·· 'azı. müdafaada kalmala-
~heaiz doiru ohnıyacaktır. 

~litı..rık bölıesine ıelince 
~h buraya varmak için 

'~i iıtikametler bulmU§, 
~ daha müfkülitaız inmek 
~ ~•ler bulmakla epeyce va

~~'çİrınittir. Bu bölıede iki 

~vardır: Briai Frama • 
'i ~ !ani İberya adası, dije· 

' lı Afrikada f ranaız ve 
)ol Faslandır. 

~ İqilizlerin elinde 
~~ i . Akdeniz bakimi· 
~'iliz :iltereninclir. Yani 
~~&de hakimiyet teminine 
~. ~mihver bava kuvvetle· 
ı~ İM.u_ deniz kuvvetlerine 
•. ~:"'llllliik temin edememiı-
~:1a•... havada, İnıiltere 
ltl_~ hikimdir. Mihver hava 
~) etilıi dentz kuvvetlerile 
ıı.:_ i f~ ebnek mecburiyetinde· 
~ t Almanya ve İtalya 
f: ~Pabilecekler mi? Bence 
1 .ı'6;ı~orı.nma.1 da bu ite ki· 
~~. Bu sebeple Akdeniz 
~~! Almanyanaın deniz· 
tı~İt' bı kazanmaaı muhtemel 
";'it de·. F'akat Akdenizde fn
~'-i 1~':' kuvvetlerinin de tak. 
~ili 0~dır. Bu takviye iki 
b:_~ı C:-ktar: Evveli bava 
~ttı:at• aonra da d•niz 
~' s· · Amerika Uzak· 
~·- hlraıapUr için yaptJtı 
~''~aınlarmı Akdenisde 
~ de 1 

' Malta ve Süveyt 
~~ .ı-~Pabilir. Cebelitarık 
-.._ L__ ~ böyle bir yardam 

~-. 

Meğer bir yarış 
kazanmışız 

Beş arkadaşın ittifakla 
verdikleri karar: • 

En bol okunacak 
yazı, (Vatan) dadır 
Ankaradan şu mektubu aldık: 
Be~ arkadaşız. Sık eık <bulu

şur, görü~rüz. Her bir.imiz ayTı 
birer gazetenin tiryakisiyiz. Her 
bidmiz kendi gazetemizi diğer
lerine beğendirmek için ft:ıir mis
yoner gayretilc çalışır, dururuz, 
gGya gazetenin !ahibj kendimiz 
imişiz gibi ... ~Şu gazete iyi>, cfi. 
lan gazete daha .iyi> davası ara
mızdan hiç eksik olmaz. 

Geçen pazar sa:bahı lbizim ev
de .buluştuk. Her !birimizde ayrı 
birer gazete vardı. Yapacak işi
miz de yoktu. Ben şu teklifte bu
lundum: 

- Her birimiz sırasile lbeş gaze 
tcyi göz-den geçirerek hangisinde 
en çok okunacak §ey olduğuna 
karar verelim. Herkes, 'beş gaze
teyi ıta.mamlayınca reyini ayrı ay. 
n bir pusulaya yazsın, kimse dı
ğcrinin tcairi altında kalmasın ••• 

Her ıbir.irn.izin beş gazeteyi 
gö~den gec;imıemiz üç saatten 
fazla sürdü. Neticede lbe!! pusula
yı bir araya getirdik. 9kunacak 
yazıların bolluğu, ıtenevvüü ve 
Jtalitesi itıbarile her birimizin 
(Vatan) ı 'tercih ettiğimiz anla
şıldı. Bahçede oturuyorduk. İçe
riden (Vatan) ın son bir haftalık 
nüshalarını :getirdim. Onları da 
gözden geçirdiler. 

Ahmet Eminin yazılarındaki 
dürüst fiki;ler ve berrak ifade, 
Y akup Kadri ve Reşat Nur.inin 
devaınlı yazıları, Ihsan Boranın 
aekeri sütunu. Cemal Bardakçı
~ın (Anadoluda Vatan) ba§lıklı 
se)'.ahat yazıları, diğer mütenevvi 
y~Tar, hikayeler, tefrikalar bc
ğenilıdi. Herkeste ~u kanaat kök
leşti kj vaktin.i istifadeli ve eğlen
celi b.ir auretıte tıeçirmek iat.eyen 
bir kari, (Vatan) ın 'bir nüaha
aında diğer herhangi b.ir gazete· 
den fazla okuyacak şey ve hoı 
vakit geçirmek imkanı •bulabilir. 

Beşimiz.den ıbiri (Vatan) ın 
çıktığının farkında bile değildi, 
bir ikincimiz ilk zamanlarda al
mJf hoşlanmayıp bırakmıttı. İkisi 
başka gazetelerin tiryakisi oldu
ğu için alaka göstermemişlerdi. 
Ben de ilk sayıdan baıılayarak o
kuduğumu, ilk zamanları bekle· 
diiim gazeteyi bulamachğımı, 
fakat gazetenin gitgide iyileıerek 
normal §eklini aldığını ve iyilik 
hareketi!lin arkası ıkesilmediğini 
anlattım. Bu sayede de aize dört 
kari kazandırmış oldum. -

Türlü türlü aksilikler ve nok
sanlar içinde başlayan bir gaze· 
teyi gitgide .düzelterek gazetecili. 
ğinizi ~alerdin.iz, fakat gazeteni
zi tanıtmakta ve satmakta ayni 
muvaffakiycti göstermediniz. An 
kara gibi yerde (Vatan) ın çık
tığının farkın_ğa olmayanlar var. 
Bafrlluharririnwn dijer 'bir gaze. 
tede çalı~tığını ;annedenlere de 
burada ve Anadoludaki seyahat
lerimde sık sık te3adüf ettim. Ga. 
zetenizdc ortak <leğillm, amma 
kendimi (Vataan) ailesinin bir 
ferdi sayıyorum. Cazetenizj ta
nıbmak ve yaymak me!elesinde 

~aha çok 
beklerl_m. 

sayret söıtermenizi 

M. S. R. 

[Göateraijin.iz ali:ka ile bizi 
~ok memnun ettiniz. Teıckkür 
ederiz. Gazetemizi yaymak hu
susunda ıimcliye kadar kefi de· 
recede gayret göstermememizin 
sebebi lbuittir. Sizin de itaret 
ettiiiniz gibi, (Vatan) akıihkler 
ve ınok.sanlar araaında · ıbaıladı. 
Umumiyetle yeni lbjr gazetenin 
normal şeklini alması ve yazı, 
tertip ve baskı heyetinin ~akım 
halinde ahenkle çalışır bir hale 
gelmesi zaman m~clesidir. Ga
ı_etenin yazılarını, tertıbini, bas· 
kısmı, kağıdını !kendimiz beğen
mezken, satış ve yayım işine ka
naatle satı.lınak güçtü. Sonra kar
şımızda esaslı bir engel vardı Jd 
o da gazeteyi .ilk zamanlarda a
lan ve beğenmeyip de ıbırakan 
karilerin çokİuğu !di. Bunlara ga. 
zete hakkında jyi bir itanaat ver
mek güçtü, cçünkü aldım, be
ğenrncd.im, bıraktım> diyorlardı. 
Şimdi biz bu gibi yanlıı düşiin
celer.i tuhihe ve gazetemizi ta
nıtmaia v~ yaymaia gayTet ede
ceiiz. Sizin gibi gazeteyi beğenen 
ve benünaeyen okuyucularımız. 
dan ricamız. aizin yaptıjınızı yap
mak ve gazete h~ında ık.anaat
lerini tantdıklarma ve dostlarına 
bildirmektir.] 

Tan refikimizin muharrirleri 
ber•et ettiler 

lnhiaarlar idaresi ttarafından 
«Tan> refikimizin muharr.irlerin
den Naci Sadullah ve Neıriyat 
ınüdürü E.min Uzman ,aleyhine a. 
çılan dava dün .ikinci asliye ceza 
rnahkemeıeinde neticelenmittir. 
Bu davanın mevzuu lnhiarlar 
idaresinin, ham.iyetli :tüccarları
mız tarafından kahraman asker
lerim~e hediye edilen tütünün 
sigara haline tahvili için istenilen 
paraya itiraz yollu yazrlan bir ya. 
zı idi. 

Tamamen vatani ve hilı111!13i 
bir endişe ile yazılm}t olan .bu ya. 
zıyı İnıhisarlar idareıi hakaret te
lakki etmiş ve dava açmıştı. Bu 
dava dün Naci Sadullahın ve 
Emin Uzmanın heraetlerile net.i
ceJemni~ir. 

Matbuat Umum Müdür 
Muavinliği 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
muavinliğine İktıaat Vekaleti 
müfettiflerinden Bay İzzettin 
Tuğrul tayin olunmuftur. 

Mülkiye mektebinin yeti~tirdi
ği güz.ide; münevver.leriın.izden o. 
lan izzet.tin Tuirul bir müddet 
<.iumülcüne, Odeea konsolosluk
larında ıbulunduktan aonra lktı
aat Vekaleti Kömür havzuı mü• 
dürlüğünde ve bilahare de Jktıaat 
müfettiıliğinde bulunmuttur. Her 
iki V e<kaletteki meaaieinde tema· 
yüz eden sayın muavine muvaf
fakiyetler .c:lilerlz. 

( Anadoluda "VATAN,, ] 
Amuk çeltikçileri 

Dört gözle mütehassıs ve 
• • 
ızın bekliyorlar 

Sıcaktan ve sivrisinekten kaçıyor 
muı, gibi tskenderundan dışan fırla· 
yan otomobilimiz, asfalt yol Uzcrinde 
ve bu yolun lkl tarafına dizilmiş çı
nar ağaçları aruında hala ko,uyor. 
DördUncU kilometrede Mıanos dağ
larına tırmanmıya bafladı. Sağ ve 
aoldakı ormanlardan, larlardan, ba
yırlardan, çamların, tUrlU çiçeklerin 
nef'111 kokulannı toplayıp getiren ha.
fit, serin bir esinti clferlerlmlzl dol· 
duruyor. Belen botazında Amanos
ların bu me,ııur geçidine giriyoruz. 
Otomobil var kuvvetiyle ileriye atı
lırken ben de hafızamın, hayalimın 
olanca kudretiyle ve blr ,ım.,ek eUr
atlyle geriye, Uç, dört bin yıl geriye 
gidiyorum: Asur, İran, lskender, Ro 
ma, Bizans, Arap ordulannın, haçlı 
sUrUlerlnln, Kılınç Aralanlarm kah· 
raman alaylarının. Yavuzların, Ka· 
nunlnin yenilmez fırkalarının ve ni
hayet 1832 de Mısırlı İbrahim Paşa 
kuvvetlerinin bu boğazdan geçişlerini 
görUr gibi oluyorum. BUtün o ta.cidar 
ve fatihlerin • serdarların dev gibl 
atlar lizerinde azametli hayalleri 
gözUınUn öntine geliyor. Bır o eski 
zamanları, bir de dUnyanın bugünkü 
halini dilşUnilyorum. Ve kendi kendi
me söyleniyorum: Dört bin senede 
bir arpa boyu kadar olsun yol alma· 
dık mı yarabbi? .. 

On yedinci kilometrede Boğazın en 
yUksek noktasındayız. Aşağıda seyri 
ne doyum olmıyan çok lAtl! bir man. 
zara: Yer yer yUksek dağlar, alçak 
tepelerle çevrilmi' A.muk ovuı, An· 
takya söl il, daha uzaklarda, ovanın 
sark kenarında (İsus) da anasını, ka 
rısını, çocuğunu lskenderin eline bı
rakarak arka.sına bakmadan dolu 
dizgin kaçan (Dara.) nm biraz soluk 
almak için. durup dinlendiği tepe. Bu 
bakıncakda biraz kalıp hulyalara 
dalmağa imklln yok. Otomobil baş a. 
şağı inmekte ve dönümleri bir yılan 
gibi dolanmakta devam ediyor. 

Otuzyedinci kilometrede Kırıkhana 
girdik. "Ü'ç bin nUfuslu bağlı bahçeli 
gUzel bir kasaba. Elektrikle aydınla· 
tıhyor, cereyan tskendenından geli
yor. Suyu iyi ve temiz. Demir boru
lardan akıyor. Sekiz on aenedenberl 
portakal ve limon afaçlan da yetiş
tlrlliyormuş. İki senedir çeltik de e
kiliyor. Geçen yıl belki bin dekar e
kildiğini söylediler. Bir dekara on 
kilo ekildiğine ve ortalama olarak 
bire elli alındığına göre (l~) milyon 
kilo çeltik elde edilmiş demektir. Fa
kat anlattıklarına bakılırsa Eyllll 
sonlarına dofru yafmurlar bafla.ınıt 
ve hasılatın mUhtm bir kısmının çU
rUmealne sebep olmUftur. Bu sene 
vaktinde mUsaade edilirse (28) bin 
dekar ekilecekmiş. 
Kırıkhandan çıkara.k Reyhanlye 

yolunu tuttuk. (Muratpaşa) köprU
sUne ulaşmak Uzere iken otomobil 
arıza yaptı. LA.stlk tamlr edilinceye 
kadar indim, köprüyU göreyim, de· 
dlm. KöprU Ustilnde gezinirken biraz 
ileride değneğine dayanmılJ, gözleri
ni ufka dikmiş, dalgın düşünen yet
miş yaşlarında bir ihtiyar gözUmc 
ilişti. Yanına yaklattım ve seslen
dim: 

- Baba, böyle derin derin ne dll
şUnUyorsun. 

Uykudan uyanır gibi birden sil· 
kindi bana döndü. Fersiz gözlerinde 
bir Umlt ıfığı belirdiğini farkettlm. 
Sorcumu işitmemiş gibi gör!lnd!l. O 
bana sordu. 

- EvlA.t, buraya çeltlk mUtehassı 
sı mı memuru mu ne ise birisi ge
lecek diyorlardı. Sen o olmıyasın? 

Kınkhan parkı nın görünütü 

Yazan: Cemal Bardakcı 
r.Jt1 Konya \'alisi 

Amukta yerli kadın kıyafeti 

- Hayır baba benim böyle bir \'a 
zifem ve sanatım yok. Yolcuyum 
Reyhanlyeye gidiyorum. 

- Ben ise feY o adam •tnmlflım 
da sevlnmıştım. Kaç &ilndllr bu me· 
muru hacı bekler gibi bekliyoruz. 
Nedense bir tUrlU gelemiyor. 

- Bu memur gelip ne yapacak. 
Onu neden bu kadar sabırsızlıkla 

bekliyorsunuz?. 
- O gelecek, tarlalarımızı göre

cek. rapor yazacak. Bu rapor 'ila
yete oradan Ankaraya gidecek ora
dan da izin gelirse gelecek. Biz de 
ondan sonra çeltik ekeceğiz. Pirinç 
aabp devlete vergimizi, şuna buna 
borcumuzu ôdeyeceğiz. Elimizde bır 
şey kalırsa onunla da çoluk çocuk 
besllycceğlz. 

- Merak etme baba, miltehassıs 
bugünlerde gelir elbet 

- Gelir efendim ama, iş işten geç 
tikten sonra gelirse neye yarar. Çel 
tik dediğin mayısın birinden yirmi· 
sine kadar ekilir. Bundan aonrayıı 

kalırsa geç yetişir. Son bahar yağ· 
murlan başlar. MahsulU mahveder. 
Biz de ağzımızı poyraza açarız İşte 
beni dU~Undilren bunlar. Dahası var. 
Haydi diyelim ki memur geldi, ge
liyor. Ya izin vermezlerse. ışte o za
man işimiz kök. 

- Geçen yıl izin verilmiş ya. Her 
halde bu sene de verilir. 

- Öyle ama sUrillmemlş tarlaf ara 
çeltik ek!lmezmiş. Hem çok mahsul 
vermezmiş. Hem de sivrisinek tohum 
larının Uremeslnc sebep olurmu!J. Bi
zim tarlalar da sUrUlmemlştlr. 

- Neden? 
- EylQliln yarısından sonra yağ 

murlar ba.şladı. Marta kadar ardı ara 
111 kesilmedi. Bu yUzden tarlalarımı

zı sUrUp hazırlamağa hattA buğday 
ve arpalanmızı bile ekmeğe fırsat 

bulamadık. Bazılarımız ne olursa ol
sun dediler yaş toprağa tohum attı· 
lar. Çamurda tohum biter mi hiç 
bitmedi, çUrUyUp gitti işte. Şimdi 

bUtUn Utnidimlz çeltik ekiminde bu· 
na da sUrU!mUş stirUlmemlş meselesi 
bahane edilerek müsaade olunmazsa 
hapı yuttuk demektir. 

- Yağmurlar kesilince toprağı 
aktarmalıydınız. 

- Bu mUmkün olmadı. Gerçi yağ· 
murlar şubat sonunda zınk diye dur
du. F~kat hemen şiddetli sıcaklar 
başladı toprak taş kesildi. Bizim iki 
parmak enllllğındeki kara sabanlarla 
sUrebilirsen sUr bakalım. 

- SUrme makineleriniz yok mu? 
- "N'e gezer Hacı Ahmette ka\', 

çakmak, bizim gibi Uç beş dönUm 
tarla sahiplerinden geçtim, o maki· 
neler binlerce dönilm toprağı bulu
nan ağalarda bile yok. ÇUnkU onlar 
da borçlu. Alamıyorlar. Fransızlar 

Amuk çiftçilerinde hal mi bıraktılar 
ki. Hem o. efendim, biz çiftçiyiz bi
liriz. Tarla gUzUn sUrUIUr, hazırla

nır. Kışın yağınur sularını içer, ha
valanır, kuvvetlenir. Bahara dofru 
da ekilirse iyi mahsul alınır. Tarlayı 
şimdi hemen sUrüp ekmekten bUyUk 
bir !ayda çikmaz. Şu halde bu sene
ye mahsus olmak Uzere sürmeden ek 
memize müsaade edllse ne olur. Bire 
elll yerine bire yirmi alınırmış. Te
melli aç kalmaktan iyi ya! Sivrisinek 
çoğalacakmış. Zaten az değil ki. Bak 
her taraf bataklık. Hiç çeltlk ekil· 
mese bile on beş gün sonra bu yol
dan zor geçilir. Sinekler insanın vU
cudunda kan bırakmaz. Efendim eıt 
manın çare!l var. Sulfata yutarız. 

Ya bu sene hiç bir mahsul kaldıra· 
mazııak ne yapanz. Karnımızı ne ile 
doyururuz. Bu kış durmadan yağ· 

mur yağdı, tarlalarımızı hazırlama
ya meydan vermediyse kabahat biz 
de mi? 

- Şimdi hiç tarlalarını sürebilen 
yok mu? 

- Yeril halktan yok. Yalnız Ma· 
raftan, Ceyhandan zengin çeltlkçller 
geliyor ağalardan toprak kiralıyor

lar. Kuvvetli makineler getirmeye 
başladılar. Onlar ııUrecekler, ekecek
ler. Biz de ellerimizi böğrUmUze ko
yup onları karşıdan se~Tedeceğiz.Son 
ra da hUkQmetten tohum ve yiyecek 
istiyeceğlz tabii! 

Şöför IAsllğln tamir edildiğini ha· 
ber verdi. .Admın (Hüseyin Bağrı· 

yanık) olduğunu söyllyen ihtiyara 
veda ettlm. Ben otomobile binerken 
o, olduğu yerden bağırıyordu : 

- Şu bekledlğlmlz memura rast
larsanız, Allah qkına söyleyin ça. 
buk gelsin. 

dınları teshir etmekten ba9ka bir düşüncem 
olmadığını zannediyorsun. Bunu Modaya git. 
tiğlmlı: gUn açıkça ıöylcmi,tın. O CUn benl 
ne kadar müteessir etmiştin Kezban! 
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Benin beni clddl bir erkek gibi görmediğin\ 
düşünmek benl çok hırpalıyor, bent \lendi 
nazarımda çok kUçUk dU9Urüyor. 

- İtiraf ediniz ki, bu hl1ılerl uyandırmak' 
için elinizden geleni yaptınız. 

- Belki hakkın var. Fakat bugiln bUtUn 
o mazi ölmUttUr. Kalbimde yalnız senin &f
kın için yer vardır. Bu cluygınn çok derin ve 
samimidir. 

- Sueunuz Ferit Bey. ViveUo nişanlandı· 
tınız cece böyle sözler söylemeğe nasıl ee. 
saret edlyoraunuz? 

- Nlfan nlkllh değildir. Sen isterıen ılS

zUmU geri alır, hayatımı senin önüne koya
mn. Bunun tasavvuru bile ne lbUyUk blr ıa.
adetl Soyle Kezban, bunu iıtlyor musun? 

Genç kızın kalbi yerlnden fırlıyacak k&• 
dar müthiş bir gUmbUrtU ile çarptı. Bir an 
gözlerini kapadı, bu bUyUk saadeti tahayylll 
etti. Aynl dakikada Ali Beyin ytıaUnU rör· 
dU. Ona cnankör!> Diyordu. Vivetl gördU: 
cAlçak!> Diye bağınyordu. 

- Sizinle evlenmek için ılzl eevmekliğim 
IAzımdır Ferit Bey. Halbuki tekrar ediyo
rum: Ben sizi sevmiyorum. 

Feridin yumrukları sıkıldı. bakışları eert. 
leşti, ıötsU sık nefesleri altında kabanp ln
di. 

- Sen de benim g\bl ma#rur bir insanıın, 
sen de hislerini tahlil etmekten korkuyor
sun. Dikkat et, bir gün a~k senden de iaU· 

kam alacak. 
- Her halde slzln vasılanıala değil! 
- Bir gün sen de eevecekıln, aen de I&· 

tırap çekeceksin. 
Kezbanm tahammUIO son hadde gelmişti. 

Ya matJQp olmak, 1cendlıılnl onun kollan a
raııma bırakmak, yahut da bu mntk81 va
ziyetten kurtulmanın çaresini 'bulmak JAznn 
dı. Atetten kaçmak için denize atılan bir 
adam Umltsl:allğlle son kozunu oynadı: 

- Sevmedifiml ıııze kim söyledi? 
Genç doktorun gözlerinde bir şlmfek çak. 

tı. Ayni 11anlyede yanıldığını anladı, yUzU
nUn adaleleri gerlldl, burun delikleri heye
canla açıldı. 

- Kimi ıevtyorsun? - ..... 
- Benden nefret ediyorsun. Ben senin na

zarında dünyanın en fena ve şayanı nefret 
adamıyım. Bunu anlıyorum. Fakat kimi Be• 

viyoreun? Söyle Kezban. 
- Ellerimi acıtıyorsunuz Ferit Bey. 
- Söyle ... Farufu, o zUppe reuamı değil 

mi? Bir&Z evvel onun kolları arasında dans 
ettiğini g6rmek kalbimin UstünU ıw:ım bir 
demirle y&ktı. 

- Bırakmuı diyorum. 

- Söyle Kezban. 
- Hayır? 

- Faruğıı ıeviycorsun değil mi? Cevap 
"·er bana: Onun gözlerinin sana bakarken 
nasıl erldi#inl farketmlyor muyum sandın? 
Onu botmak ilitlyorum. 

- Ellerimi kuıyorsunuz Ferit Bey. 
Sesi göz yaı,larlle dolu idi. Ferit bunu o

nun maddi ıstırabına verdi, pannaklannı 

ge~ettı, boğuk !bir sesle sorgusuna devam 
etti: 

- Mutlaka anlamak lsUyonım. BOIJ yere 
beni Umlde veya Umltslzllğe dütUrme, yal
varırım sana, 8Öyle, Faruğu seviyorsun de. 
ğU mi? 

Genç kız yerinden kalktı. ÖlUmU kabul e
den bir mahktun tevekkUlU ile: 

- Evet. .• Dedi ve Ferldln yarı şaşkın, ya
rı meyuıı halinden istifade ederek alelllcele 
oradan uzakla,tı. Göğsü sıkışıyor, ~akakları 
zonkluyordu. 

Kimseye ıörünmemek arzuıile ayakları
nın ucuna baııarak merdlvenlerı çıktı, holU 
geçti. Oduına kofmak, yalnız kalmak isti· 
yordu. Merdiven başında MUmtUla karşı

laftı. 

- Bahçede mlydlnlz Kezban Hanım? "O'şU 

- Evet deniz kenan biraz serindi. 
- Geliniz birer çay içelim. Benim de ba· 

.şım ağndı. 

- Gidip yatmak istiyordum Mümtaz Bey, 
pek yorgunum. 

- Siz blllrainiz ama ev sahibi sıfatile a. 
yıp olmaz :mı? BUyUklcr hep dağıldılar. 

Bu makul bir ııözdU. Kezban itiraz ede
meden onu takip etti. Ertesi 11a1'11, başta 
NlgAr Hanım olmak Uzere GUzlde Hanımla 
Vivetin bu hareketini tenkit edecekleri fUp
hcslzdi. 

Salona rlrdiler. Buraaı tenhal&fD11'tı. Tek 
tük çirtler dans ediyor, lblr çoklan da grup 
grup ayrılmışlar, eğleniyorlardı. Kezban o 
akpm yeni tanıdığı iki &"enç kwn yanına 
oturdu. Bunlar Ali Beyin UZak akrabuın

dandı. Vaktinden evvel hayat mUcadeleslne 
atılmış olduklarından yUzlerlnde olgun bir 
mllnl vardı. 

N!lveyre - kırmızı elbiseli esmer bir kız 
• Kezbana lıafifçe tebessüm ettikten s~nra 
ukadaşile konutmaıına devam etti: 

- Barem kanunu benim derecemi indir· 
diği için istifa ettim. Şimdi husı.wl bir mQ. 
essesedc yövmlye ile çalışıyorum. Kazan
cım hiç fena değil. Haftada on beş llrL 
Cumartesi günleri de bUtlln eayıyorlar. 

Fevziye • Kumral, tombul bir kız • Y&V&f 
sesle ona cevap verdi: 

- MUkemmeı... Kuzum kard8'lm, ricamı 
unutma; sı.de mllnhal bir yer olura b&Da 

(Adsaanr), 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Dama atılan 

pabuçlar 
iY azan: M. H. ZAL 

A imanlarla Viti arasın- . 
daki anlatmanm bir ne

ticesi de İtalyanın pabuçlannm 
büsbütün dama atılmaa olacak. 
tır • 

Öyle l'ÖrülÜyor ki ltalyanın 
tecellisi, ıeçen harbin aonunda 
oynadığı rolü aynen bu defa da 
tekrar etmektir. Geçen harpte 
halyl\Ya' pek çok ıeyler vade
dilmifti. Bedellerini ödemek 
zamanı &'elince kimae keaeye 
davranmak istemedi. Tirol ve 
Triyeste hariç olmak üzere hal. 
yanın eline çok bir feY pçme
di. İtalya da aücendi. Resmen 
«müttefik devletlerden biri» ıı· 
fatını muhafaza ettiği haJde el 
altından müttefikletjnin aleyhi. 
ne döndü. Mütareke zamanında 
bu giditin bir çok eser ve neli· 
celerini biz de yakından gör-
dük. 

İtalyanlar bu defa da Al
manlardan üvey evlat muamele. 
si görüyorlar. İtalya relhlen 
mihverin müsavi hakh bir uz
vudur, fakat hakikatte tahtın
dan çoktan indinlmittir. Bekle
diği menfaatleri elde etmek 
ıçın nereye uzansa kartıaında 
bir duvar buluyor. Berlinin Viti 
ile anlatması, İtalyanın Nia, 
Korsika ve Tunuıa ait emelleri
nin suya diifmesi demektir. Al· 
manyanın muzaffer olacağı bir 
an için farzedilirae Akdeniz 
İtalyan denizi deiil, Alman de
nizi olacak, Triyeatede, Dal
maçyada, Şimali Afrikada, Bal. 
kanlarda Almanlar bakim bir 
hale geleceklerdir. Eaki Roma-I 
nın ve Sezar'm mira~ ait 
parlak iddialar hep auya diife· 
cektir. 

B. Muaaolini İçin phaan da; 
vaziyet pek ağır ve nazidir. 
Ahnanlara kartı iuetinefia iddi. I 
alarmdan vaqeçerae yerinde 
kalabilecek, fakat varlıfının ve 
nüfuzunun bütün eaaalaruu el
den kaçıracak. Kafa tutmaia ve j 
Almanları rahatsız ebneie cle
vam edene Almanlar, ltalyadaJ 
çıkacağından babaedilea iayam 1 

bizzat tertip ederek orada ken- ı 
di emellerine uygun bir deti
tiklik yapabilirler ve bu sayede 
Jtalyarun bütün membalan üa
tiinde tek kumanda prenaipiai 
tatbik ederler. 

İtalya için üçüncü bir yol 
ayrı bir sulhtur. Fakat bun~ 
da malızurları, engelleri ebik 
deiildir. 

Herhalde ıura11 muhakkak. 
tır ki İtalya, hevesli ve teVkJi 
bir aakeri müttefik halinden 
çoktan çıkmlfhr. İtalyan hane
danı, İtalyan halkının mühim 
bir kııma, katoltk kiliaeai açık
tan açıp harbe ve rejime dÜf· 
man bir bale gelmİft!r. Bizzat 
rejim için de hadiselerin ıicliti· 
ni kendi emelllerine uydurmak 
yollan kapanmıftu-. 

Bu saniyede İtalya, bir aene 
evvelki bitaraflık vaziyetine dö. 
nebilmek için neler feda etmej'e 
.hazır değildir! 

Bir yaralama 
Y enişehirde sakin Taha.in oğlu 

Akif oynarken Ser.kis oğlu Şirin
yanla ıkavga r.t.mİ§ler, Akif sus
talı çakısını çıkararak Şirinyanı 
yaralamış ve kaçmı!Jlır. 

Yaralı çocuk tcdavj altına a
lınmış ve suçlu Akif takip edile
rek evvelki gece yakalanmıştır. 

Fabrikada bir kaza 
Y eclikule, Kazlıçepnede Ka

ramanoğlu J.chofil pamu'k f abri
kaaında bir kaza olmuş ve Mü
nevver adında bir işçi ıkız aiır 
surette başından yaralanmıştır . 

Münevver makinede çalışırken 
büyük !kayış birdenbire .koptu
ğundan bütün bızile genç kızın 
batıma vurmu~ ve o sırada pek 
yakında olan Münevver ağır su• 
rette yaralar a)f11.,tır. 

Münevver Balıklı hastaneaine 
kaldırılarak 1edavj altına alınma§. 
tır. 

Sarhoı kavgası 
Evvelki gün, iki sarhoı bir 

meyhanede rakı ıçerlerken kavıa 
et:nUJler ve bunlardan biri önün• 
deki rakı tiJeaini kapmca karşı
sındakinin kafasına vunnuflur. 

Hadise ~öyle olınuıtur: Pan
galuda Ergenekon caddesinde 
58 numaralı ı;neyıhanede içki içen 
lamaille balıkçı Ar'Bp Veywel kar. 
§ılıklı rakı içerlerken birbirlerine 
laf abnırlar ve bu aırada ağız 
kavıaaı lbü3'iidüğiinden ve Takı 
da her ikisinin ba.tına vurduğun
dan kaV(Ja azıtn11~ ve lsmail 
önünddtj ti,eyi kasnnca Veyıe· 
lin batına vurmuştur. Veysel ya· 
ralanm1' okluğundan tedavi al. 
tma alııımıt. !..uçlll t..aij ~ 
lanmlfbr-



LA 1 i F E ... 
Yazan : Faad Samlla 

Arkadaşlarımızın ıçlnde latifeden sıl canımı sıkan şey emniyeti sUUsli
hlç hoşlanmıyan, eğlenmek için içi- meldi. 
mızden birine oyun yapmıya kalkı- Madam Roza acaba şimdiye kadar 
şmca derhal aramızdan sa,·uşan MU beni aldatmış mıydı? Kendıslne bu 
keı remın bu hali vakit 'akit nazarı- derece itimat gösterilecek bir kadın 
mızı çcktiğ !çın, bır g\ln kcndisıne değil miydi? lşte bunu dUşUnUnce 
&cbcbını sormuş ve sonra bul'un, bir hiddetlendim. Aldanmak bir budala
vakaya mUstenıt olduğunu hissedın- !ık olmuyor muydu? Kim bilir be· 
ce anlalm3 ını rica etmiştık. nimle ne kadar eğlenmişti? .. 

.Mükerrem, ricamıza dayanamıya· Bu hiddetle çıkıp eczacıyı buldum. 
ı k anlatmaya başladı: ' \ lşi kendisine anlattım. Bu vak'a o-

- Tahsihmı ikmal için tahsılımi nun pek hoşuna gitti. Uıtlfcclen çok 
geldıl;ım zaman Halam Zahide de be zevk alan bu nrkndaşım gülerek Ma 
nfmlr beraber gelmişti. Oturacağım dam Rozaya bir oyun oynamalt ça
pansıyonu bizzat görmek istiyordu resini dUşUndU. Bir saat sonra bana, 
Het halde mlinnsebetslz bir yere dU- tıpkı e"v·vclkl bır şışe gibi bır şişe I· 
,eceğ me hUkmedıldığl ıçın bu hu· <;inde bir su ile bir kutu toz verdi. 
susta son derece müteyakkız hare- Bu su ı;ayet gUzel bir saç boyası idi. 
ket etmlye karar vermişti. Taşralı- Kuzguni bir renlt hasıl edlyordıı. 

lar hep böyledir. lst.nııbulda; her pan Di~ tozları ise muvakkat bir zaman 
sıyond.ı c~lcncc bulunduğuna hUk· için dişleri sarartıyordu. 

mcderler. Bu pek zararsız ve hoş oyunu oy-
Halam odadan ziyade pansiyonun 

1 

namakta hiç bir beis ı;ormedlm. Ma-
ahıbınl görmek arzusunda idi. Ev- damın ne kadar canı sıkılacağını dU

dl"kıleı rn halın! ve ta\Ttnı bu kadın- şUnerclt kahkahalarla gUlUyordum. 
dan anlamak mUmkUn olacağını zan ı * 
nedıyorclu. Ertesi sabah Madam Roza bana 

lstanbulda Uç gUn mUtemadiycn sUUU kahvemi getirmek için odama 
mUna.';lp bir pansiyon bulmaya. çalış- girince saçlarının cidden gUzelleşti

tık. Tablt Beyoğlunda. Zira o tarih· ğlnl, dişlerinin bir sıra. inci gibi be-ı 
te İstanbul cihetinde talebe pansiyon yazlandığını gördüm. Buna, odam
ları yoktu. Halam, hangi pansiyona dan aşırdığı su ile toz sebep olmuş
git.o;ck bir kusur buluyor, pansiyon tu. 
sahibinin hal ve tavrını beğenmiyor. Bir gUn sonra bu l!Uf lepiska saç 
ofllinU bunu bahane ederek bir başka- , ların siyaha boyanacağını ve dişle· 
sını aramaya karar veriyordu. Bilii j rin de sararacağını dll~Unerek içim
mUbalaga diyebilirim ki yirmiden 

1 

den gUIUyordum. Emniyeti suiistima 
fazla p:ııuılyona girdik, çılttık. Hıç lin cezasını _ rnU\'akkatcn olsun -
1'1rinı beğenmemişti. çekecek ve şaşıracaktı ya ... 

Nih:ıyet, madam cRozu namında o sabah, Madam Rozanın saf ta
~rta yaşlı bir kadının pansiyonunda, vırlarından sıkılıyordum. Beni bu 
UçUncU katta bir odayı beğendi. Doğ masum tavrlle aldattığını dOşUncrek 
nı'!u ben de memnundum. Pek se· bir an evvel kendisine oynıyacağrm 
vımll bır oda idi. oyunun tesirini görmek istiyordum. 

Madam Rozanın hali de pek hoştu. Su ile tozu masanın üzerine bıra-
lnsana, ilk görUşle emniyet ve iti· karak çıktrm. Akşam avdetimde her 
tnat hissi veriyordu. Kendisi dul ol- ikisinin de eksildiğini görünce sevin
duğu ı;ıbi evlıldı da yoktu. Halam dlm. Oh! tşte yine aşırmış ve şUp
<>nunla uzun uzadıya görUştU. Oda- hesiz kullanmıştı. 
.ma, mutlaka Madam Roza bakacak Ertesi sabahı iple çekiyordum. Ba.
yatllğı o düzeltecek, her sabah ba- kalım. Madam Roza. bana ne suratla 
na bir sütlü kahve ~ctirecek ve ica- sUllll kahve getirecekti, Fakat, er
bında bana ber tUrlll muavenette bu tcsi sabah odama gelmedi. Biraz son 
lunacakt.ı. Ta ben aşağı indim ve odasına gir-

Halam ertesi sabah gitti. Ben ls- dlm. 
tanbulda böyle sevimli bir odada. ika 
mclimden ve Madam Roza gibi bir 
ev sahlbıne nalliyetımdcn dolayı çok 
1nemnundum. 

Hakikaten Madam Roza bulun
mBl.: bir kadındı. Hamarat. çalışkan, 
d!kkalll. titiz, son derece fedal<Ar, 
gUJcr yUzlU, se,·lmli bir kadındı. 

- Ah! 'Bana karşı atreylediği mab 
zun ve meyus nar.arlar ... Ruhuma ka 
dar tesir etti. O biçare ne bUyUk te
cssUrle yUzUme bakıyordu. Ağlamak
tan dnha hazin bir Beııle: 

- Ne yaptın, Bay Mükerrem .. Ne 
yaptın? .. 

Dedi. Ben bozmamak için gillme
ye çalışarak: 

- Bir şey değil ... Dört beş gUn i
çinde geçer .... 
Cevabını verdim. Titreyerek ilA.ve 
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Haftanın filmlerinden: «Opera Balosu» filminde Theo Lingen 

Tino Rossi 
•• 
Uçüncü defa evlenecekmi? 

Nüfus kağıdında şöyle yazı· nin güzel bir sesin var, Madem ley.ieileri onun !!esine bayıhyor-
yor: ki ne iş tutacağını bil111iyorsun. du ve dinlevicilerinin okserisin.i 

İsmi: KonstantLn Rossi. Hiç o1mazsa şarkı söyle.> <ledi. kadınlar teşkil ediyordu. 
Doğduğu yer: Ajaccio Tino küçük bir kasabada şar- Günün birinde, bu dinley:ıcile-
Ooğduğu tarih: 27 Nisan kı sövledi. Dinlcyicıleri hep köy- rin. içine ateş düştü: «Tino evle· 

1907. 11ulerdcn ibaretti. niyor> .diye bir havadis yayılmış. 
Evde onu Tıno diye çağırıyor- Birkaç hafta sonra Marsilya- tı. ~imdiye kadar iki dda evlcn-

lardı. Babası Fcst sokağında ter- da Odeon'da §arkı 6Öylüyordu. r.ıiş ve •!.i defasında da boşan
zilik ediyordu. Annesi de dör· Sonra Parise gitti .. A.B.C. de söy mı~tı. Üçüncü bir tecrübeden ka· 
dü ltız, dördü erkek olan çocuk· ledi. çınacağmı umuyorlardı. Fakat 
ların.n hangi binne bakacağını Günde 100 frank kazanı} or· işte şimdi onu, her yerde hep 
bilemiyordl!. • du. Bu kazan-.ı 500 franga, 800 aynı genç ve güzel kadınla 'bc-

Tino yirmi yaşına geldiği hal- f,.ınga, 1500 franga, 4000 fran- raber görüyorlarmış. Nereye git· 
de hala bir baltııya sap olama· ga ve nihayet 1 O.OOQ frangıı se hep Mireille Balin jle iberaber 
mıştı. Babası onu yanına almak kadar ) ükseldi. ıBeş altı sene için g~diyormuş. Hani, şu cNapoli 
istiyordu. Fakat Tinonun dikişe de kazancı yüz mislı artmıştı. ateşler içinde:& filmindeki kadın 
hevesi yoktu. Gidip baŞka yer- Marinella ismindekı Hk fnmin· arkadaqı yok mu işte o.. hatta 
lerde para kaznnmıya heves et- den 85.000 frank aldı. ikinci fil· Mircile Balin Holivuda gittiği 
ti. mi olan cKitar sesleıi> ona 275 zaman Tjno da duramamı~ arka 

Bir ,:?Ün Marsilyaya gittı. O- b:n frank kazar.dırdı. cNapoli a· gından g.itmi.ş.. Sade bu kadar 
rada uzun müddet bulaşıkçılık 1 teşler içh.dc> 'ki fil:n :çm 800 mı ya?. Babasıyle tanıştırmıya 
yaptı. Bu i" de ilo una gitmedi. bin frank ~ldı. Bako.lım bu idi- sötürmü~ .. 
Baş:ka rbir §Chirde başka bir i~ şin 6onu neve varacak? Acaba sahiden evlenecekler 
aramıya karar verdi. Aix en Artık kadınların sevgilisi ol· mi ...!ersiniz? 
Provencede çocukluk arkadaş· muşt:.ı. Onun sesine hayran ol· Tino Rosi bu evlenme habe-
ları vardı. Oraya gideyim hiç mayan kadın yoktu. c Tino Ros- rfoı tekzip ecliyor. 
olmazsa arkadaşlarımı da görü- sinin hayranları> djye klüpler teş Dınleyicilerinin ümidini kır· 
rüm dedi ve Aix en Provenceye 1 kil ettiler. Nevyorkta, Pariste, mak, onları sukutu hayale uğrat
gitti. Arkadaşlarından biri: cSe. Ajaccio,da her yerde bütün din- mak i~ne gelmiyor. 

Odam. yatağrm dalma temiz du
ruyor, çnmaşırlarıma kendi evimden 
ziyade itina ediliyor, lıcr sabah süt
IU kahve • gayet iyi hazırlanmış ve 
sıcak - getiriliyordu. Kendisinden 
şUphe etmrğe de~il. bunu hatırıma 

~e:::~~~a~:~e 0~~~atc~ta~ö~:~~~~:~ ~!:~E~!~~ı~~~e:~:~~z~c~~~e~~ Y 11 d 1 l 1 8 r 1 0 1 8 r ·1 p S 8 r 1 1 8 r 1 1 
hiç bir şeyi kilitli u muyordum. Pa- N" i ., B" d M1 .. r d . - ıç n • ... ır şey et>.. ...a am 
ramla, halamın gönderdlğı şekerler, Roza bir e de""I. 'O dört ...ııne 
vrmı~lcr bılc m!ydanda duruyordu. ' ş Y tt• ç b" 

Bu~ua cl s~UI®~~ bit k~~~~kn~~·d .. t~ kd H '·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
b 1 hl t d Dcd .. d - uç or .... ne a ıır mı?... al· 1 1 1 dk G Fl k'd b' k d') T b'• Mi ı e ssc me ım. ım ya .. ra am ...ı1 Film şirket edy e imza a ı • eorge amant es ı en mo· ır çocu anası i ı . a ll ss 
R d d "' d buki ben bub .. n.... b' b l d B' p ı d f k oza an onrusu son erece mem- U ., lan J..ontratlarda, artistler ıze iye komisyoncusu i i. ır giın aris unvanı geri a ın ı, a at 
nundum. Bu kadar iyisi binde bir bu- - Ey. ~ug n · ... çok garip görünen şartıları kabu· mc§hur aktör Mişcl Simon ile bir epey bir şöhret sahibi oldu ve 
ıunmaz. Benim değıl. hiç bir kiracı- - Blrısıle nlşanlanacaktım... ıe mecbur kalırlar. Mesela, bil- i~ yaptı. Mişel Simon ona çevir- Casino de Paris"ye figürant ola-
•ın lğncsıne bılc el sUrmediğfae - !- - sız mi?... mem kaç sene müd-detle evlen· mekte olduğu «Köpek> filminde rak girdi. Oradan ıda sinemaya 
<'ap etııe - yemin edebilirdim, Bu es- -· E\·et ... Zengin bir manifaturacı memeyi ve yahut nişanlanmama. hir Tol verdi. Bu rohi ~ok iyi geçti. Daha bir iki sene evveline 
nada şlddeUI ve asabi bir ba.ş ağrı· beni tl'viyordu. Beni değil, saçlarım- yı, ı:u şekilde giyinmeyi, bu şe- ıbaşardı. İstikbali parlak ~örünü- hadar ~endiaine iyj roller veril-
ma duçar olduğum için her sabahki la, dı,ıerlml seviyordu. BugUn nl- kilde taranmayı taahhüt eden; yordu. mediğinden şikayet ediy.ordu. Ni. 

gibi saçlarımı bir nevi tuvalet su''U şanıaı.ıırnktık. Kendisinin en çok ısev · 1 k F'l ·1· k b d b hayet c:Kadınlar hapı'sanesı· .. nde 
J ı 1 bi k t d h artısl' er ço tur. ı m revrı ır en ura a aş ... ec vıkıyamadı"'ım gibi dl,.lcrlmi hu- d!G:'i bu saçlarla d ş ere r ıı. a a "' ~- f ı,;... 1 

J b v i t Buna mukabil artistlerin de i- rolii yapan Janie Mnrezc ile ah- 11;İ muvaf a....;J'etinden sonra yı -
9Usf bir tozla temtzllyemez olmuş- parl:ıklık vermek için odanızdak u- 1 . .. d'"kl . 1 .. d b l B' . ı.. dız mevkii'ne ,. .. karıldı. 
tum valet sııyu lJc diş tozundan biraz al· eu sur u • erı şart ar Jçın e az ap ıiiı ilerletmişti. ır gun ıoera- ,.. 
H~Jbuld dostlarımdan bulunan bir mıştım. Bu masum hatamı affedece· gari.plc~i yok değildir. .Mes~lii. her otomobil gazıntisine çıkmış- İş bir kere yıldız olana ka-dar. 

et'zacıdan b!rluıç gUn evvel, saçları ğ~nızl sanıyordum. Halbuki siz beni ı en ılerı gelen Frnnsız nrtıstlerın- lardı. Otomobilleri devrıldi. Ja· Şimdi artık istediği şartı ileri 
dökmlyccek bir tuvalet suyu ne bir bir hale gelirdiniz ki ... lşte görUyor- den Jean Gabin her filminde nie Mareze öldü. sürsün. film şirketleri ister .İ&te-
kutu -diş tozu almış, masanın Uzeri- sı.:nuz ye her şey bitti ... BUtUn emel- muhakkak bir cinayet işlemek Kıymetli bir artist olan Janie ırnez razı olacaklar. Hem Vivi-
ne koymuştum. Bunların ikisi de pek ıerlm. Umltlerlm. hayalim 'kırıldı... ister. Jçinde kendisini katil ya- ı!\lare-ze,ın ölümünden biraz: son- ane'ın da istediği ibüyük bir şey 
pahalı şeylerdi. - Fakat... pacak bir rol bulunmayan bü- :ra G~orge f·lamantı mcs,ul tuttu. değil ki zaten: Sevdiği adamdan 

Rahatsızlık geçtikten sonra bun· :Madam Roza sustu. Gözlerinden tün senaryoları tereddütsüz red- !ar ve .filnema mehafilinde ona ayrılmak istemiyor, işte o kadar. 
tarı kullanmaya ba.şlıyaca.ğmı zaman yaşlar <!ökUlUyordu. Duçar olduC-Um deder. karşı soğuk davranmıya başladı
ııılşedekl su fle kutudaki tozun yarr. ,·!edan ıı:rııbını tasvir edemem. O da- Hiç de makul olmayan bir lar. George Flamant baska bir 
srndan ziyadcsinin eksildiğini görün- k\ka:l111& itibaren hiç kimseye ovun §art dikte et.m'°kle ihtimal ar- film çeviremedi. 1 ... _s_A_N_' A_T_ı ce ha~Tetler içinde kaldım. Birden- oynarna'llayıı yemin ettim. Bu-:un i- tist kuvvet.ini denemek istiyor O arahk alelade bir figürant 
bire fcvka!(ide canım sıkıldı. Parası çln lfıtlf~yl sevmem.. ve şartını kabul ettirince de 
bir şey değil. Bunların yerine bir ba., Arkadaşımıza. derhal h:ı'h. nrdik. mevk.iinin, şöıhretinin f~a{;lamlı-
kasını almak mUml<UndU. Fakat a- f<"uad SAMiH ğına daha z~ade inamyor. 

,Bugün M E L EK Sinemasında 11 
2 ı.·iım birden 

1- BRODVAY MELODi 1940 
ELEA'XOK POWELL - FRED A TER 

2 -Çam Sakızı 
ROBERT 'FUNG - A:'.\"N SOTHERS 

Buglin saat ı de ten"Z.llAth matine 

Jean Gabin yıldız rnevkiine 
geçeli beş altı sene olmuştur. 
Sinemaya intisap etmezden ev· 
ve! evela demirci çırağı, sonra 
makinist çırağı olmuş dahn son
ra da bir tiyatroda aktör
lük yapmıştır. Oradan sinemaya 
geçmİ!!. cHerkesin talihi kendi
ne> isminde bir film çevirmiştir. 
Ondan sonra yükseldikçe yük
selmiştir. Şimdi sinemacılar onu 
paylaşamıyorlar ve afişlerinde o
nun isminin bulunması için ileri 
süreceği "her şartı evvelden ka
bule çoktan razılar. Ancak Jean 
Gab.rn Holivudun davetine da. SUMER Sineması ••IJQallıı. yanamamış ve bir iki ay evvel 

tık \'Izyıın bUyü.k filmleri göstermekte devam ediyor. BugUn hissi 
"e dramatik bir mevzu olan 

Gençlerin ''Liman,, 
resimleri sergisi 

olan Viviane Romance ile tanış· 
tı. Ona nas'hatler ·verdi, bilme
diğini öğretti, sinemaya ait bil
gilerini arttı~dı, menajeri oldu. 
Vivianc yıldız mevıkiine ulaşınca Gen~ Türk ressamları Beyoğ
George Flamant'ın kendisine !unda Basın Birliğinde bize 
yapttklıırını unutmadı, her çevi- limanımızın canlı manzaralarını 
yeceği filmde ona da bir i§ verıl- verdiler. 
mcsini iı>tedi. George Flamant Geçen asırdanberi gerek ede
evvela filmin asistanlığını yaptı, hiyatta, gerekıse resimde liman, 
sonra teknik müşavir oldu, da- üstünde durulan ve i,lendikçe 
ha sonra ona küçük roller ver- zenginleşen bir ilham kaynağı ol. 
meğe başladılar. Şimdi o da yıl- muştur. Sergide yalnız liman 
dız mevküni elde etmiştir. V c manzaralarının ve balıkçı tipleri
yine Viviane'la beraber olmak nin ya§atrlması, zevki -dağıtma
ıüzere ibir çok filmler çevirmiştir. yan bir topluluk ifade ettiği için 
Son olarak, Fransanın işgalinden gerek sergiyi gezen resim mcrak
sonra, Marsi!yada cAma Venüs> lılarının. gerekse sanat ımünekki
isminde yeni bir film daha çe- dinin intıbalarında insicam temin 
vimı.işlerdir. Bu filmin de <ltğer- edtlmi.5 oluyor, 
leri gibi çok güzel olduğu söyle- ilk bakışta görülüyor ki genç-
niyor. !er teşhir ettikleri eserlerde şu ve-

11 _ s :-rn· ------~ 

Askeri meseleler 

Alman 
Sömürge ordusu 
Nasıl meydana getirildi ? 
1. Nakleden: İbsan BORAN 1 

Journal de Geneve gazetesi, ı aııkeri maksatlar yoktu. Gaye. '' 
Berlindeki muhabirinin buna da-ı zu eden gençleri sömürgeler 
i~ yazdığı .. bi~.v~ak~l~yi neşretı. çetın hayatına alıştırma~tı, h•f;·: 
Faydalı gordugum ıçm bu maka. l lamaktı. Bu gençler Herıde. A ıe· 
leyi aşağıda naklediyorum. kanın muhtelif sömürge bölge e· 

Yedi sen11 evvel «Alman Sö· I rinde çiftllk sahibi, ticaret J1l ~ 
murge Cemiyeti> kuruluşunun muru, mü.f eıtiş ve idareci olır'ır 
be~inci yıldönümünü kutluyor·! çahşacaklarından o hayata hd' 1 

du.. Sevince rağmen, bu mera- bulunmaları elbette çok fay~• e 
ıuınde Sömürge hareketinin is- idi. Ka;>"dolan gençler cSörııur~, 
tikbali bakımından bir huzursuz- akşam kurşları> 'Tla devam eti• 
luk vardı. Bay Hitler (Mücade- ler ve Suaheli dilinin sırrını 0

• 

lem). kitabında bu mesele hakkın renmiye çalış~ılar. Hafta ·~"~• 
dav hıçbJr ~.ey .yazm~mıştır. Da.ha da .k~rlar~ gıdiyorlar, Afrik 111,. 

dogrusu Somurge ışgal fıkrıne oldugu gıbi çadırlar kuruyor 11• 

kafasında yer vermemiştir. Fa· dı. Eğlenceleri ağaçlara urrıı• ~ 
kat Bay Hitler 1ktidar mevküne mak, jimnastik talimleri ya~,. 
ge.?tikt_e~ son.ra etrafı~ı .saran ':.e v~ nrhayet sıcak m~mlckette 114,, 

muşavırı ıkesılen §Bhsıyetler, So· kı hayat §artlarına göre 1 > 

mürge meselesfode hata hılediği- maktı. el 
ne ~nandırdılar. Bu. foanı~ın ilk 1stenile°ıı zamanda müa~~bbıl 
esen olarak 29 Hazıran 19 34 de polis kıtalarına abnak içJll 
G 1 V E . "d . 1- . . ·1d1• 

enera .. o.~ PP. ın ı . aresı. ~ gençlerden ·binlerce yetı~UrJ uıı' 
tında «Somurge Sıyaset1 Ofısı> Tayin edilen çağa gelince. b a• 
kuruldu. !ar acemi olanlarla karı§tırılıı11 • 

o d \1 s·· .. c 1ı 11 
. ~ıra .a. <1- man omurge e dı, Bunlar Afrika ıbirliğine • · e 

nuycıtı~ nı ıdare eden adam, Al- dı ve hususi bir talim ve teıt>i>' 
man Şarki Afrika Sömürgesinin gösterildi. :...iıı. 
eski valisi Henri Schnce idi. E- B ı· Ih nı ~ 
saııen bu adam evvela Samoa a- V u p an, h 

8d . z;al m~hnaJ'>'' 
dalarından olan bir kadınla evli ersal~ dmua ek esı)' ~. .._eletjll 
b 1 d B 

· d' nın e ın en çı an eomu • ., ,< 
u unuyor u. u ız ıvaç ona . d . l . d 1 ')tere 

mesleğinde birçok engeller çıkar ıFa es.ı ~lescb.~ le ngıihtirn•\jıl7' B . Al ransa ı e ır uz aşma 9; 
md ışktı. , 1~ 111~mu11;e~ı .. . man, göre tasarlanmıştı. Fakat I il' 

o tor •~ .gut' ,ın şu sozunu tama d L d ,_ f d~ Alııı' 
• } L • • • s·· " e On ra ..-o eransın a .:;,. 

mıy c •oenımsemı.şti: « omurgc F l ·ı edeıı .r 
meııeles.i bütün milleti alakadar ya.~ın ramal v.e dn~~ tekrl d:~i ~I 

d b' I d' murge mese esın e 1t1e e ..,. e 
e en 19ır36medse be ır.f~k . t • 1 mertliği görqnedi. Bu şebel',, 

a u ı rın csır1y e Al Af 'k t krat 
Al S" .. C . ti ·ı di mal}Yanın n aya e atlı' 
w maSö~ ~murge _emılye. ıGe • yak basmak gayesiyle bir h 
ger murge cemıyet erı, ene· . . . b .. ·..ı· 

l V E . 'd . 1 d gırı~meşı ta 11 ıu... 1 dı· 
rb~l ~~1..ı·pp,ın l alresı atılı:ı a Bunun üzerine harp pat•af 

ır eştırı uı, nasyona sosya ızm Af "k k l _.ı..·ı· defi 
1 .. d'" 1 d' V rı a ıla arının t~t m b" esas arına gore uzen en ı. e l b :ı_ __ ..ı , 1 _ _r. B nl• , 

R . ·L S" .. s· liv. d arca aasc:tU mcaı.. unu IJ, 
« eıcn omurge ır gı> a ı ve· b d h F ai "'ı 
')d' O d · "b b" ra er a a ransanın rn le· 

rı ı. zaman an ıtı aren u· .~ .. l . d B H'tler 
·· Aı d .. ·· h k t ye.,. gun erın e ay ı • .,.. 

tun ımanya a somurge are e 'k d '"tt f.k. l İt ı..ra r 
1 · ı· k b 1" · • 1 rı a a mu e ı ı o an a ,; """ erme a a a es ,yen yeru aza a· d ~ V" 

rın kaydımı ba~ladı. Bu mak-eatla lın a ~r ~mıy_~ dazmc ·u:ı,a~' 
«Hitler gençliği~ yanında ayrı· Aunf ~kyo ud. gun enk"I~ "' b

11 

b . Alm Sö' •· G rı a or usunun le.§ ı ı ,;· ca ır c an murge enç· d _,_ k .• .ı · bit 
1 v · k"l" 1. ld B d or uya aaıo:.er aJ' .... ı yenı 
lgı> teş J atı :KUrU U, un an b vl d 

sonra Hamburg ve Tübingen'de- sa Ai~ an V Tech" İD ~ı· 
ki sıcak memleket hastalıkları ile d'V• . a~ on.. A17;: kıı•I•' 
meşgul olan enstitülerin ilmi a- ıg~ ~a ~~ ~rf r 

8 ıınaiı•· 
raştırmaları arttırıldı. Vitzen'hau- drınır. eş 11 

§OY e yapı 
d ki S'" .. k b' . ır: ıtl' 

ale~ld~ M~hurge ~e tkc:bı lgenSı.~- Tecrübe sahibi bir ımüteh' 1e. 
etı 1• uru te musta e o· 1• .. ..1..,,1 . k 111eı1' 

.. ı · · b' "d evve a gonu ru enn şıca • ıı• 
m:urge memur arı .ıçın ır ı are k "ki" . I d ıklıi1 
mektebi açıldı. Bütün bu hazır- be~ J J~~e l 0 ~~l tyan ııeftt' 
,ıklar, hiç "sömürgesi olmıyan bir d~l 21.r. - ab.ul .

1
e 1 en er, esaı!•~ 

1 k 1 d ı 1 ı mıyen ı gı ere ve ,~ 
mem e ette yapı ıyor u. ta ya .. '"ld h 1 ki ,,C 

J <f d h'l ld ~ b"' gore,, ço e ve asta ı ı .tıfl' 
v\ a~oı;;.a ar ~ l. o M~ll 1 U• bölgelerde ~ücadelcye alı~-jıll 
yCu · . ar. tn kga ıp erı, lh 1 etler lır. Bu aEkerler, haftalarca b~ .. 
emıyel.i pa tına ve su şart n- b b h l . . d ı.: ıetır 

d k k
. .. .. ) · ne atat a çe enmız eıu er 

nna ayanara es ı somurge erı· 0 . k tıınalı 1 
ni Almany.aya iade etmeyi red- ~a rd cn~en ıııc~ .. vt 

81 
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detmişlerdi. k~lde z.rndet gonır ~~·1 • ol•ıı 
.. .. . . . . ı e mey ana getuı ~ . ıP.e 

Sömurge meselesınde fıkrJnJ çöl ·ve sıcak rnemJeket ;kliı1) r· 
değiştiren ve e9ki Sömürgelerin karşı alı§mak taHmleri yapar ~r 
iadesj ha'kıkın<la her fırsatta a~- Doktorlar 1bu askerleri sıkı 1 r. 
zu gösteten Bay Hitler, kendiaı- kontrol altında bulundurııt ',. 
ne has olan bir görü§le Reich in Askerlero sıbma sarı h11111'1' r' 
yeni Sömürge 11iyasetjni hazırla- diı:anter1· ve d•igv er hastalı~l~if 

k rd i Sö' .. l - v 91 pr mı}:'a arar ve · murge m karşı jgne yapılmı!ftır. Husıı ,r~ 
paratorluklan arasında Almanya gıda a1mı§]ar ve susuzluğa " t' 
nın yer alacağı gün, bu gayede pastillerle (haplarla) dayarıııı• 
hazırlıklı bulunmasını istodi. Ha. lardır · ıı 
zırlıktan maksdı, şüphesiz tek- B • .. b I ı:-lc:rd~, 

'k "k k ~ı. :ı_ k u tecru e er ve tauu• ,ı.,.ı 
nı , ı tısat ve as erıuo '°a un• ib .. ı~b l Afr~ 
1 d 

.. kb 1 .. .. l · sonra, u musta~ e « .... -e 
arın an muısta · e somurge erın l b ka 1,__,1 • · lY•c:'I'', 
"d · • ·· 1 t • d b"l ar> aş tawn er ı.çın ...ı;ıı 
ı ar~ıu Fsukrat e emın l e eB t • ve Şarki Prusya bölgeler.ine ~~Jı 
mektı. a at o zaman ar, ay . . .. erjfl" 
Hitler Afrika kıt' asında büyük .is d.~rıldı. ~ura~a, ikumlar U: t-1~' 
·ı·t d " .. .. d itil" f dev çö.1 harbıne gore mubareb biİtii' 
~ j a~ . U§~nm~yhrd ufl . ~ . leri yaptılar. Bu bölgede, -.ıJ,ı. 
et edrının sıdya~ l 9e3 7eLerıduzeı~~n- motörlü vaaıtalar (moto~,.· ,) 

de uruyor u. on ra K'Un hl b'l _ 1_ •• 

f d Alm 
zır ı otomo ı tan6 ve ... '-ıJ 

er ansın a anyanın pren- . . l ' ,_ ler ... .J 
· · "b · 1 ·· ·· d lik bırhkte ça l!lılar. A,r.,.cr "1'" sıp ıh arıy e somurg ere ma .. d . ıı:el o p 
olması kabul edilmi~li. l,te daha !~~n e m~;-ı tudt:ml ayı, n;;..iiniil'

1
; 

b d · d Al d k" "k K'Oyrnayı ogren ı er. v .. r b' 
b ~ .~v~'. e ~arıya a t l~li usuller ıtatbi.k edildi, :ıccril otJr 
d~'. .~o~l~rged orBusunrdun hC: ı ycnileştirikJi. Mesela, bu ııı.,,19' 

urunu uyor u. u o u < una- 1 .. Af 'k rd · e,.i "' ·:J 
ye krta\arı~ mn <manC3ini takip u rı a ov· usunun ıaf ı~ f"Y'. 
edecek ve başlangıçta daha riya· yonlarla deg•l, ~.~ueler iıı fi' 

. r k . l k dı. Bundan da buyuk benZ ~D 
de hır po ıa uvvetı o aca tı. f lü ld w l ıb:b· .ta' 

Bu Sömürge ordusunun teşkili ~~8.. zum 0 ugu a~ .~. 1•1 r 
. . sıcak me .. ı ketl ı'klimine torlu vasıtaların tanurı ·~ı:ı-)etiJI 
ıçın mue er ld •· k" ·· l'" bır~ .• .ı• 
dayanacak sağlam adamlara ihti pı ı" ç~n u :f ~tör u l 111e '",, 
yaç vardı. Bu maksatla cSömür- yan arın a ye e. ma ~ejarı ~ 
ge gençliği> teşekküllerinden al- yan aeyıyar ~amır ara a • 
mıya karar verildi. Bu harekette dı.B l Al l bir f, 

u auret e man ar arı...-

ARTiST NAM.ZETLERI 
BUylik Fransız mm\nl gtdlp görllnliı. 

Amerikaya hareket etmiştir. Ba
kalım orada yapacağı kontratta 
da muhakkak her filmde bir ci
nayet işlemek şartını kabul etti
recek mi? 

En güzel Fransız artistlerin· 
den olan Viviane Romance nin 
şartı daha makuldur. Kendi çcvi
rece~h her filmde George Fla-

İIA\elen: ' MUSIKAL KOMEDi 2 Kısım manta da rol verilmesini istiyor. 

1 Georgc Flamant,ın Viviane,in 
sevgilisi olduğunu söylemiye ha· Bugtln saat l de tenzllAth matine. 

'9'91 ........................................ 9"'~ cet ıok. 

Artık George Flamant da Vi- ya bu aşırı tesirler.den azade ka
viane Romance da muratlarına !arak gördüklerini gördükleri gi· 
ermiş sayılırlar. Fakat Georgc bi göstemıeğe çalışmışlardır. 
Flamant gibj Vjviane Romance Sergide çok muvaffak olan· 
da ancak uz.un ve çetin mücade- !ardan Selim, fırçasının kuvveti
leletden sonra muvaffo~ olıı!;il- ne renk ve ahenk imtizacına in
miştir. Onu meşhur yapan ihadi~ zı.mam eden .ifade olgunluğu ile 
seyi biliyor musunuz? Miss Paris göze çarpıyor. Turgutun peizaj· 
olarak seçilmi!'ltİ. Halbuki ne Pa. ı ları, Nurettin İmrenin kadın por· 
risli idi, ne de miııti, (İki ya~ında tresi, Avni Arba~n Son kadeh 

tabloları çok muvaffll'k olmu§ 
eserlerdir. Daha çok genç olma· 
ıına rağmen §imdiden kuvvetli 
bir şahsiyet intıbaı bırakan Nejat 
Mclihin tabloları yarın için ümitle 
dolu bir vaad te!_kil ediyor. 

Abidin Dino, bu gençlerin bir 
araya toplanmasına, serginin a
çılmasına bellibaılı amil olmu§· 
tur. Kendisinin de değerli eser· 
leri dikkati celbetmiştfr. 

Bütün varlık1arile çalışarak bu 
eserleri meyda.na getiren genç 
Tüık re~larını tebrik ederiz. 

Mitat Yener 

mürge ordusu te~iline rn11"' bıl 
oldular. Afrtkaya çıtarıJanıııed 
ordu, orada yabancılık çek p.frı 
Afr'J::ayı görmemİ§lİ. fakat .. JO~ 
kanın hayat şartlarını. Çorube' 
muharebe usullerinj "e .. ıcc çe~ 
!erini Almanyada görnıuş. 
miş Ye öğrenmişti. . ~·r 911 

Bu ordu, 200 bin :k~ş 1 ~0to 
nun dörtte üçü siliıhlarıle. ,ı 
sikletleriy)e, kamyonlarıY1~r ' 
cephaneleriyle Afrikaya g 

0
"1' 

mi~r. Tayyarelerin ve tak"" 
rın büyük kımnı da gcÇCo çOld' 
vetlere iltihak etmiş ve 
name ba~lam~tır. 

1 
::: .. .. 

' 



.\n, rfltan Kız kollejlndo ı:liploma 
e t ırf.' ıl yapıldıA'Jnı clUn yaz

llıı aene edobıyat bnşôlyesl 
11e ınektcpti:n mezun olanlar 
tı1n: 

Ner 
la ~hlloğJu, Ayhan Koral· 

Nedret Erker, 1lhını Erman, li'Usun 
Fllmcr, Tusin Ellıızal'Of, Nedret Ka 
rabayoğlu, Nccmlyr. Kuvalalı, Mııa7.· 
zez I<ınacıoğlu, Zdravko. Martlno, 
Polia Raşkovski. Nükhet Sercz, Ay· 
şe Tugay, Nazan Yener, Vera. Zvl
crzschovska. 

Bunlardan ba9ka Vahide Dil<men, 

CUı n öz, eren, SUtude Selek, 
lf ~ın Acımpn Bıdılrn Akaygen, 
t tt Mal, 'fUı kAn Azıık, Mllbeccel 

1, Aloys.a Bend!tsch, Umran fen başölyesi unvanilc diploma almış-
Pcr z t D:n r, Perihan Eralp, tır. 

t'-:Uerika Sefirinin 1 kızı Naime Cavidan Gü:soyla 
genç doktorlarımızdan Avnı Sek. 

otlu evleniyor 1 ban Bursada nikahlanmışlardır. 
.\.rııtrıkanın Ankara bUyUk elçisi- ÖLENLER : 
:ı f:Şl 

te gıl Bayan l\1akmörı. memleketi- Rafımctli miralay Atıf ın eşi 
t bt ıne t Uzer Hındistan ve Cc· Ş h' Ş 1 w) "! ·· K 
,.,. l\trıka yolu ·ıa Ankaradan ay. e ıme u. cıog u ~ muş, ~.ra~~
··ıınıştır B h :1 tt •-~ t ıı- ahmette aılc kabrıstanına gomul· 

14 
• u se aya en ma,_,,n , ob-

~ bn hıızıranda yapılacal; dUA"Qnlln· anüııtür. 
Ulu * Kadastro mi.ı~.endisliğinden 

lt dia nrnaktır. Bayan Makmöri, emekli Feridun O içer ölmü:ı, 
ille I'· tan, Cenubi Afı lkıı, oradan A-

1 tkı '•Ya tayyare ile gidiyor. Ame- Eyüpte aile kabristanına gömU • 
~nı~llfirınin oğlu tıpkı babıısı gibi miiştür. 

d t ekctımızın candan bir dostu- * Şekerci Hacımehm~tzade 
d .\m ı ıkada 'l'Urklyf.'den daima Abdülkadir Pekyüre.k tedavi 
~ ..,_r \•ataıum) diye bahseder. Genç edilme:kte olduğu Bursada öl-

a~mörıya , e mubtl'rcm sefirle müş, Çekirge kabristanına gömül. 
~ e 9ııncııden tcbrıkleumlzl blldıri- müştür. 

NİŞANLANANıtR: 1-~llN . 
~Tapu Sicil Muhafızların· 
'r, RuştU Denizli, ikinci Muhafız 
~~11.r da Manisa Muhafızlığına 
~h~~ edilmişlerdir. 

~ 
lf 'Pu rnüdtirlüğündcn emekli 
)-1\ illl'ıettın Bayrakçının kızı Ba· 

t AYıe Bayrakc;:ı ile Kadastro 
~llıurlarından Hikmet Erd0Gıır1 
1t de nık.ahlanmışlardır. 

Alj Rıza Pan orunu va 
l'rıct(j e bay Cemal Gtirsoyun 

Rahmetli Asaf Paşanın torunu 
ilkokul öğretmenlerinden İclal 
Hoşhuyıla İstanbul f;Ümr~k ko
ımiayoncularından Zahit lşcri n i
şanlanmışlar:dır. 

Hilal Spor Klübü Genel Sek
reterliiinden: 

Ekseriyet haaıl olmaması yü
zünden ~/5/ 194 1 pazar gunu 
:yapılamıyan fıdi kongrem.iz 18/ 
5/1941 pazar günü saat 10,30 
da "'Y&Pl\acağınclan 11ayın aza01n 
lutfen teşrifleri Tka olunur. 

lürk gencine yaraşan kanat 
.\ k 
ttı ta, 16 (Telefonla) - Yıırınki mucizelerinden birine daha vUcut ve-
ıtatkU) Ulus'ta çıkııcıılt olan baş. rccelülr. 

,, eyı a9ağıda tıUdirlyprum: Hav~ şchltıerinln mezarları UstUne 
"e'lttılc Boğaz kıyılannda \'eya eğilen kartal kanatlılar stlı·atıe ba
t'lı ta Chirlcrtndc seyrettiğimiz top- şımzı ~öklere kaldırınız. Şeref mey. 
Ilı lt byalar artılt yerde ımk kilo- danınız bulutların UstUdUr. Şimdi o
~~ BUratıe koşuyor veya havada rada Türk sulhllnUn nöbctçllerislnlz. 
~l'lı kilometre sUratıe uçuyor. 939 Yann Türk hlirriyetlnl mUdafııaya 
tıı ~ın ba langıcındn bir kaç lmr· çağırıldığınız vakit kan vo deniz bu 
'ltıııı lr tnubarcıbe tayyaresini dU- toprağın altında yatanların veya Us
t~e kö.fı idı. Şimdi resmi teb· tllnde ya.şıyanların tesellisi olacak· 
~ c lop ve mcrmı parçalarlle da- tır. 
111 ara Uğıamıyan r.ırhlı tayyare. 
'r bahaed ldiğinl gfü1lyoruz. 

1•"alllı nırıu A'fAV 

'ltı 
y e harbi devrindeyiz. Fakat, 

it ,flıı Veya uçan makine dahi ok
a., r, 011 ta fişek gibi, mancınıktan 
t.~ı \'lop gıbl bir silQ.btan ibarettir., 
~ •:.-ı e Yeni bUtlin slllı.hlarla mllca
tl}> t Yınc ayni insan cesareti )'il· 
t > · "-sıa dUşmlyen kıymet muhıı
~ \oasıı.a 

rı.ıı dır. lki seneye yakın bir 
~ "aıı <lanberı muharipler arasmda

ır fa k d t ınıl\ bUtUn nskerlllt ta· 
t 1~ Olduğu Uzerc ıll h ve sayı 

it ı;1111e nasıl meydan okudıığıı. 
~d tflren mı aller hatırlardadır. 

llllıuz i 'll • Yeni sllAhların hiç bir n-
~ :hturn değildir. Karada ve ha

lt u 911Ahları mUternadlyen art
• Yolundayız. Makineli TUrk 
lfııı z Clehı. e ki ordularımızın de
~ lau 1•tısna !ıassnsı arzetmekte
q ~ e haıısa keyCiyet Ustlln!Uğl\dllr. 
'"1,rıe l•ek havada dn oyuz. Yer. 
1 ~'ı\11 YUretııe dövllşen, gökte 'kar 

Albay 
Knoks'un 
beyanatı 

Nevport, 16 <A.A.) - Amerika. 
Bahriye Nazırı Albay Knoks, bugün 
burada verdiği bir mUlı1kntta a~a

ğıc)alti beyanatta bulunmuştur: 
Son 24 saatin en heyecanlı hadi

sesi timdlkl Vlşi Fransız Jıllkflmeti
nin Almanyaya tevcocUh etmesidir. 
VIVI hUkflmetl Almanlann pençcsln. 
dedil' ve kendi işlerinin ldııresine ma
lik değildir. Vışi hUknmetlnl HIUer 
anıcu içine almıştır. B\ı hUkQmet, 
hal'p mağlflblyetlnln clzyeslnl öde
mektedir. 
Amerk ia Limanlannda Franııa 

Gemileri Muhafaza Altına Alandı "ıl11 
1 
'Clıyıa uçan TUrk kuvveti, 

~ 111~ 11 boy olçUldllğll vakit, bl\. Vaşington, 16 (l\,A.) - Sahil mu-
°lf l!ı lıırebeterlndl'kı 'l'Urk ırnvvct- hafaza tcşkllAtından blldiı'ildiğ'ine gö 
t 1 'r ••nına lflyık olacaktır. Ka- re. Amerikan limanla.rında bulunan 
~ 1n sayı ını mUtcmadlyen ço- Fransız vapurlarına sı!Ahlı muhafız:. 
ı ~ız t k 11-· 11 lar ikame edilmiştir. Bu tedbir neti

hUn ncc silAhların tc nıpiın ce&lnde cNormandla> dahli olmak U-
... erlerıle Tilrk <"ençli"'" ne 
... tc 0 b 1 zere Ne\·yorkta Yeni Orleıın'da 

ı •tız BUtt''ın mılll d"staııları- ı ' ' 
ı;0 .. 3, San Pedroda 2 ve San Franalıko' • 

~ Leş~~u, hlkimlycte karşı za- da bir ki, ceman 10 Fransız vapuru 
il t tn f.'dcn eğc-r ayni sllAhlıır. j nezaret altına alınmıştır. 
t ı zı: IQp etmlye k ıfi gelse 1• Sahil muhafaza teşkllAtının bağlı 

er r geçen sene te~ıım olma- bulıındu.ıı-.• maliye nezareti sözcUsU . 'e t tJU I 

cı 
11 

taıyanlar Habclstnnı ver maliye nezaretinin bu vapurları be-
ıı;ı r' Mısır 'e Sudanı fethet-

1 

nUz teı>ellUm ctmedlğ'!nl söylemiştir. 
~a,.1 E:ğer cesarf.'t, azim ve za-
t etrı bır çok mnddl noksanları 

t k ll'le eydi, Yunanlılar Arna- Kartalda cezalan-
! 11 cePhc ınde kurşun bile ntmn- d } f 
\ ılc•r. Çıpl:ık göğüslerini kur iri an esna 

a ı -
bııı,. ara ancak meczup de· 

"'' it~ Zıı lıa kııı şı zırh, kanada 
1 
~llt14ı~at, topa karşı top lAzımdır. 

'rıı, U 'l'Urk ordııııu maddl va-
• , 11 1 

takı ordulardan hiçblrllc 
'Uıd •ınez Fııkat mUdnfııaya 
lta1tı llfumuz vakit nıfmevı va

'l'ı.l.rk UstUnlUğll, tarihteki 

Fiyat l\furaltabe l<omisyonu tara
fından yııpılan kontrol neticesinde 
Soğanlıkta. peynir ''e salreyl fazla fi. 
yatla. sattığından \'e Kartalda An
kara caddesinde bakkal ecırlf, beyaz 
peyniri 70 kuruşa sattıklarındıın hak 
lnrındıı zabıt 'ıırııkası tanzim edi
lerek adliyeye vcrllml~lcrdtr, 

Fransız istiklali 
boğazlanıyor 

1 (Jlaşı ı incide) /-/ 
halinde kabarıp harekete gelmi 
yecek midir? 

Şimali Afrikada yıpranma
mış bir kuvvetin başında bek
liyen General Vcygand, Vl§l'dc 
oynanan oyuna acaba eveb 
ğjyecek midir? Pekar'da, Surl
yede bulunan Fran!fız kuvvetle
ri yeni vaıiyete boyun eğecek
ler midir? 

Çöken ve çUrUyen Frensanm 
haricinde, bizim neslllerdenberi 
sevdiğimiz ve yakınlık duydu
ğumuz asil ruhlu, §ereflj, idea
list bir Fran~a varclır. Hele kay. 
bedecek hicbil' §eyi kalmadık· 
tan sonra ~la by Fransa llisbir 
hare~et gösteremezse \'6 cellat 
satırına k uzu gibi boynunu u
zatırsa çok hayret ve teessür 
duyarız. 

J\meril\adan akseden seslere 
göre, Amer ika hükumeti, son 
fela~etli ıı.dımdan şanra ihtiyar 
Mareşali artık Fransımın mü
messili saymıyor. Amerika rad
yoları resmen Fransız milletine 
hıtap ederek Amerikan ve Al
man dostluğundan birini terci
he dayet etmi~lerdjr. Bu gidi-
5İn am eli bir neticesi ge P.ariç
ten Fransaya karşı gıqa madde. 
ı;i girememesi ve şimdiye kadar 
qevam eden mi.\samtıhalara ni
hayet verilmesi olacaktır. 

Fransız tarihinde c;ok buh
ranlı dq'j{ikalar vardır. Fakat bu 
gijnkü kaçlar f claketlisi azdı r. 

Fransız milleti, müstakil bir 
m illet olarak dünya yüztinden 
kalkmak, şerefini kaybçtmck 
ve dünyanın ebedi nefretine ıa. 
yık olmak tehlikeJ'lilc karşıla§ı
yor. Fırkacılık hissinin ve şahsi 

menfaatin vatan menfaat inden 
üstün tutulması Fr{lnsayı me
zarın kenarına sürUk\em i§tir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Vi~i Hükumetinin 
Suriye üzerinde 
mandası var mi? 

(&!MJı 1 incide) /X/ 
slr yapacağını tasavvur ,.e derpiş et
mek kolay değıldir. 

Tamamen hukuki bakımdan Mil
letler Cemiyetinden çıktığını tebliğ 

ettiğine göre Praıısanın Mllletıer Ce
miyeti mandası mucibince Milletler 
Cemiyeti azasından olmıyan hıçblr 

devlet istisnai ahval hariç olmak ll· 
zere herhangi bil' mandayı elinde tu. 
tamaz. Jlu ist isnai ah\•al ise \•uku· 
bulmamıştır. Buna binaen, BUyllk 
Eritanyanın glrişııceğl tıerhangi bil' 
hareket nazaı1 olarak manda sahibi 
bir devlete knr'ı yapılm ış olmıy{!Cllk· 
tır. 

Bununla beraber meselenin hukuki 
veı;hesl mevzuubahis olan askeri me 
seleler kadpr mllblm değildir. Suriye 
deki F.ransız garnizonu mevcudll 80 
binle 60 bin arasındadır. Bu ıısker

lcrdçn bir çoğu mUstemleke askeri
dir. Zira Fransız askerlerinin ekııe· 

risl gecen haziranda Fransaya dön· 
mU§lerdir. Kalan kuvvetler 1''ransız 

ordusunun erı iyi ıutaları de#ildir ve 
yerli ahali ile zorluklara maruz kııl. 
mışlardır. Şam, Beyrut ve Hums'da 
grevler ve musademeler vuku bul
muştur. Mllhalll Pransız makamları 
karışıklıkları teşdit '\'C tesri etıne

mek için uysal har~ket etmek mec
buriyetinde kalmıııardır. 

Vaziyet Irak buhranile daha ziya
de zehlrlenmiftir. lrak hUkQmetinln 
Bo)TUtta ve Şamda baıı:ı taraftarları 
vardır. F!!kat heyeti umumlyesl iti· 
barlle ahalinin BUyUk Brltanyaya 
karşı teınayUJU olmamakla beraber, 
Şamın bulunduğu yayla yeni tnlş 

meydanları temin edeceği gibi maki· 
neli bir harp için de mllkemmcl bir 
araıi teşkil edecektir. 

Frıansıı KabiMfİ Toplandı 
Vich y, 16 (A. A.) - Frans ız 

kabinef.i buıa\U\ öileden ıonra A. 
miral Darlan'ın Tiyaseti altındıı 
bir toplımtı yapmııtır. 

Bu kabine toplantısı hakkında 
hiç b ir tebliğ neşredilmemittir. 

Suriyeden G~en Alman 
Tayyareleri 

Kah ire, 16 ( A.A. ) - Jngiliz 
ıukeri sözcüsü ~u beyanatta bu
lunmu~tu r : 

Suriye üzerinden uçtukları ev• 
velce de bildirilen Alman tayya. 
rel!ri lraka ı:iderken St1riye h ava 
mevdanlarından istifade et.:miş
lerdir. Anlaşıldığına göre bu 
tayya-relerin çoiu l&ombardıman 
tayyareleri ise de aralarında bir 
veya iki tan.e de nJkliye tayyaresi 
bulunmıtı ihtimıl d~dedir. 

Telgraf, Telefon ve Aj~·.n.s:, H~berleri 

8. Roctsevelt 
diyor ki: 

"Denizlerin hürriyeti 
Ameri kanın 

tarihi siyasetidir,, 
Vaşington, 16 (A.A.) - Roosevelt, 

Kızıldcnlzln Almanya. tarafından ec
nebi tapurlar için tehlikeli mıntaka 
llAn edilmesi hakkında bugUn gazc· 
tecllere yaptığı beyanatta Birleşik 
Amerikanın şimdiye kadar tıcaretlnl 
ve denizlerin serbestlslnl himaye için 
iki defa donanmasını kullanmış ol
duğunu hatırlatmış ve bundan bir a
sır e\•vel Akdeniz korsanlarına ve 
sonra da Caralbes korsanlarına kar. 
ş-r yapılan hareketlere telmih etmiş
tir. 

Gazetecflcr bir asır evvelki Akde· 
niz korsanlan gibi .şimdi de modern 
korsanla'!' mı bulunduğunu sormuşlar 
dır. 

Roosevelt bu suale cmuhakemenl
zi kulJanınız'> cevabını vermekle ikti
fa etmiş ve >denizlerin bUrrlyetl A· 
merlkanın tarihi siyasetidir> demiş-
tir. • 

'Mııamafih Rooscvelt, Birleşik Ame 
rlkanın ne yapmak fikrinde o1(1uğunu 
bildirmemiştir. 

Fransızlar hem 

suçlu hem güçlü 
(Ba~ı ı incide) * 

miştlr. Dunlaıdan on bCJil Suriye tay 
yare rrıeydanlarma inmiye mecbur 
kalmışlardır • .M\\tareke ş"rt}arı mı.1-
ciblnce, FranSJZ makarnalı bu ~ay

yarclerln mUmkUn meı tebc sUratle 
harel<et etmeleri için tedbirler almış 
lardır. 

Hiç haber vermeksizin \'e Edenin 
A\•am Kamarasındaki beyanatı ta. 
kacldUm ederek İngiliz tayyareleri 
l4 re Hi mayıs tıırlhlerlncle Şam, 

Tildmlir ve Rayal< tııyyare meydan· 
lıırını bomh<\rdıman etmişler ve 111ıt
ralyöz ateşine tııtnııışlardır. Bu taar. 
rnzlar esnası nrla. bir Fransız subayı 
ölmllş ve bir ı_:ok kişi de yaralanmış
tır. Rayak tayyare meydanı sonra
dan bir İngiliz tayyaresi tarafından 
mitraly§z ııtcşlne tutu\muvtur. 
Diğer taraftan İnglllz tııyyat'clcri 

Surlycnln ve Ltibnnnın muhtelif' yer
lerine beyannameler ntmışlardıı·. 

lngiliz hııva kuyvctıerlnln h~ı ha. 
reketlcri BUyilk Brltaııya tarafından 
l<~ransaya kıırşı hasmtıne hareketler· 
dir. Binaenaleyh Fransanın Suriye, 
ve LUbnıı,n fevka.lAde komiseri BU· 
YQ"k Britanya baş konsolosuna şiddet 
il bir protesto notası ıı;öndermlştlr. 

Roosevelt'in hıtabı 
(!Sa-'' 1 in<'ide) X 

ederek demigtir kj: 
«- Fransayı ve müstemleke 

imparatorluğunu zahiri olarak 
bırakscak bir ittifakı Framı:z hu. 
klımctinin gönül rızasHc kabul 
edeceğine Amerikan millen ina
namıyor. F;ansız Afrjka müs
temlekelerinin onların Atlantik 
ıahillerinin teslim edilmesi A•kdl'I. 
niı sulhunu ve emniyetini tehdit 
eder. Esas siyaseti hürriye tin, is
tiklalin ve halkçı müesseselerin 
tamamile tahribi olan bir· ukeri 
d evletle ittifakı tazammun ede
cek olan sözde i,bfrllğine ait her. 
hangi bir anlaşmayı Fransız mil· 
lctinin gönül :rızasile kabul ede
ceğini akıl almaz. 

Birlqik Amerikanın Fransa 
hükumetilc olan münasebetlerin
deki siyaseti F ran11z - A lman 
mütareke şartlarına ve b u müta
reke ile Fransa hükumetine ko· 
nulan bazı tahd idata iatinat cdi· 
yordu. Bund an . ayrıca d a, Al· 
ma nya jlc mütar~enin icapları 
haricinde hiç bir ifbirliği:nin ka
bul cdfı.weceiine d air Franıa 
d evlet reiıinln ve hükumetinin te. 
minatına d a malik lbulunuyor· 
d uk,> 

Hittb..niıt Teairi Olacıta Omit 
Edilmi1or 

Vaıinrto rı. 16 (A.A. ) - V i
chy hükumetinin H ader'le blrleı· 
rnesinin önüne geçımek ümidlle 
B. Rooaeveh tarafından aon an• 
d a Fran•ız milletine yapılan hi
tap hakkında c:Vaşington Post> 
ıaz~tesi diyor ki: 

Church ill' n Keçen seneki mü
racaatının akim kaldığı bir yerde 
Roosevelı'in müracaatın ın mu
vaffak olması umumiyetle bek
lenılmiyor. Amerika siyaseti bir 
müddettenberi F ransanın ve hiç 
değilse imparatorluğunun muha
rlp olarak müttefiklere iltihak 
edeceij nazariy~ıine istinat et• 
mekte idi. Bunun böyle olmama_ 
şına resmi mahfillerde fe"-kalade 
tccşa\if edilmektedir. 

: .,, . . . ----
Bayrak Ankara yolunda 

Kavak, 16 (AA.) - Bayrak per-ı da 9,30 da .Amasyalılara tevdi ctmiş
şcmbe akşamı saat ıo.ao da atletler- lordlr. 

Berlin, Hanovre 
ve Hamburg 

den tesllm alınmıştır. 1 Merzifon, 1 6 (A.A.) - Bu 
Gençlerimiz neşe içinde Havzaya sabah saat 9,30 da Samsun _ A-1 

doğru yollarına devam etmektedir- masya vilayet hududunda teslim 1 bombardıman edildi 
Yen iden şiddetle 

ıer. 1 olunan bayrak yatlara dökülen 
bmlerce dlalkın coskun tezahür· Londra, lG (A.A.) - Hava Neza· 

Havza, 16 (A.A.) - Bayrıık pcr- l . d 12 d - retinln teblilii· 
erı arasın a iSant ye ogru o • 

şembe gecesi saııt 2!?,20 de Ha\7.aya ehrimizden geçti. Bu gece İngiliz bombardıman tay-
tırızasız getirilmiş \'e belediye daire. il Merzifonlu atletler yollarına ynrelerinden müteşekkil bUyUk bir 
sindeki Atatllrk odasına konulmuş-1 devam ederek saat 20,40 ta bay fılonun yaptığı hücumda Hanovre 
tur. BugUn yollarına de,·am eden at- rağı ko unun 15 4 üncü kilometre- başlıca hcdefı teşkil etmiştir. Şehı ın 
!etlerimiz bayrağı \'illiyet hududun-! sinde Çorumlulara teslim ettiler. sanayi mahallelennde bUyUk yangın-

lar çıkarılmıştır. Ağır bombarclnnan Büyük Millet Meclisinde tayyareıerlmizmden bazıları, Berlin, 
Hamburg ve Cuschaven'dekl hedefle. 

Ankara, 16 (A.A.) - BUyUk Mil· 

Jet Meclisi bugUn Şemsettin Gllnal-
tayın başkanlığında toplanarak Va. 
~Jfla.r umum mildUrlüğU 1038 111aıı 

yılı kati hesabı hakkındaki mazbıı-

tasını tasvip etmiş ve Hariciye Ve
kAleU teşkilt\tına ıılt kanuna ek ka
nun lClyihasının birinci müzakeresi
ni yaparak dağılmıştır. 

.Meclis gelcçck içtimaını çarşamba 
gUnU yapacalttır. 

Ellerindeki nakil vasıtalarını 
tahrip edenler ceza görecek 

Ankara, 16 (Tclefo"nla) - mevcut değildir. Bu noktayı rıa
O rdunun peyderpey takviyesi zarı dikkate alan hükumet, milli 
için .nükellefiyet yolile satın a- müdafaa mükellefiyeti kanunu· 
lınmakta olan motörlü nakil va- nun 68 inci maddesine bir fıkra 
sıtaları jçin her nekadar milli eklenmesine dair bir kanun pro
müdafaa mükellefiyeti kanunu- jesi hazırlamıştır. Projeye naza· 
nun 68 inci maddesinde vasıta· ran mal~emesini değiştiren veya 
!arı getirmiyenler hakkında hü- tahrip edenler seferberlikte beş 
küm varsa da vasıtalarını tahrip seneden, harp halinde ise sekiz 
eden veya kasclen malzemesini ı seneden aşağı olmamak üzere 
değiştirenler hakkında bir hüküm hapscdileceklerdir. 

Tevkifhanelerin idare şekli 
Ankara, 16 (Telefonla) -ı r{!te gelenlere, gerekse mektupla 

Tevkifhanelerin sureti idaresi herhangi b{r şekilde !:>azı muzı~ 
hakkmdaki kanunun ikinci mad-ı l:ıareketlere yol açacak muhabe
desini dcği-ştirmek üzere Adliye relerde bulunmalarına meydan 
Vekületince bir proje hazırlana- verilmiyecektir. Diğer taraftan 
rak Meclise verildi. Projeye n~- çalıştırılacak olan mahkumların 
;aıran hapis{'nenin emniyeti ba\.ı- kazançlarından ailelerine de b": 
mından mah~umların hariçle q- nafaka verilecektir. Kanunun ne;ı
lan her nevi temasları ~ıkı bir ri tarihinden sonra bu 'hususta tes. 
kontrol altında bulundurulacak. ! bit edilecek olan bir nizamname 
bunların gerek kendilerini uya-1 de hazırlanacaktır. 

G. menkullere dair muvazaa davaları 
Ankara, 16 (Telefonla) -

T emyj~ mahkemesi Te' hid i içtj. 
hat ve heyeti umumiyesi medeni 
kanun'in meriyetinden sonra bu 
kanunun meriyetinden mukad
dem gıtnimenkuller lha'kkında te-

Amerika Bahriye 
Müsteşarı 

Ruzvelte İngiltere 
intıbalarını bildirdi 
Vaşington, 16 (A.A.) - L on 

dradan avdet eden Amerika Bah. 
riye müsteşarı B. J ames F orres· 
tal Birleşik Amerika devletlerı 
reisi B. ~oosevelt' e bir rapor 
vermi.stir. 

«Nevyork Tirneş~ ga;ıetcsinc 
göre B. Forrestal, raporunda B. 
Roosevclt' e İngiliz milletfoin kuv 
vei maneviyesinin ne .derece yük
sek olduğunu söylemiş olduğuna 
ve heıtıangi bir lngiliz kabinesi 
sulh yaprnağa teşebbüs ettiği tak. 
dirde İngiheıede ihtilal kopaca
ğını tebarüz ettirdiğine güphe 
yoktur. ----o--

Kıbrıs Bombardıman Edildi 
Lefkoıe, 16 (A.A.) - Reı· 

men bildirildiğme göre bombın· 
dıman ta:Y')'arelednden mürekkep 
küçük bir düşman hava filosu 
dün sabah Kıbrısa hücum ederek 
muhtelif yerlere bombalar a~mıı. 
lardır. Üç kiıi yaralanmııtır. Ha
sar çek. hafiftir. 

Almanlar Kameronu 
istiyorlar 

(Jlafı 1 laclde) 1§1 

Almanların Akdeniıle Afrikada. 
ki mücadelelarinin yeni bir saf· 
hasına baılangıç teıkil edecektir. 
A'lnıarılır Fransız Kamerun'unu 
iftem'91erdir. Fakat bu ıcfer 
Vich)' deiil, Madrit mukavemet 
gijstermd<tedir. 

Bu muhabire göre Hitler, 
V icny anla,malarından sonra 
Kamerun'un Fran'\zlar tarafın· 
dan terkedjlmeaini .iıtemİ§t ir. Al. 
manlar Kamerun'u işgal ettikten 
ıonra Fas üzerine kolayca yürü
me~i düıünmektedirler. Hitlcr bu 
fedakarlığı bir hak olarak talep 
ediyor. Fakat Fransızların hud.u
du gevşetmelerine mukabil lı
panyollar daha ziyade ihtimamla 
kapamağa çalışmaktadırlar. Bu 
vaziyet hiç olmaz_sa Franco ikti· 
dar onevkiinde kaldıkça devam 
edecektir. Hakikatte mukaveme. 
tin aıklet merke7J Vichy"den 
Madride doğru yer değiştirmek· 
t.dir. 

sis edilen kayıtlara dair ikame o
lunacak mu\·azaa davalarının is
tima olunup olunmıyacağı hak
kında yapılan bir müracaat üze
rine bu gibi davaların görülme
mesine ıkarar vermistir. 

Sobranya reisi 
istifa etti 

Reis veda nutkunda 
ihtilaftan bahsetti 

Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar ajansı 
blldil'lyor: 

Meclisin dUnkll lı;tlmaında meclis 
reisi Logofetof' istıfa.sını vennlş, is
tifa kabul cdılmlştlr. 

Başvekil. hllkOmot namına beya
natta bulunarak Logofetof'a hUkfl· 
metle dalma yapmış olduğu dUrUst 
19 beraberliğinden dolayı teljekkllr 
etmiştir. Meclis ikinci reisi Zabarlef 
de mebuslar namına kendisine teşek
kürlerini blldimıiştir. 

l\feoııs, bugün ~·eni reisini seoece~
tlr. 

lıtifanın Sebebi Ne? 
Sofyn, 16 (A.A.) - D. N'. B.: 
İstlfn etmiş olan Logofetof'un ye. 

rlne mebusan meclisi relsliğ'ine, hU
kCımet ekseriyeti. sabık hariciye na
zırı Kristo I<al!of'u namzet ola.rak 
göstermiştir. Kalfof'ıın meclisin bu
gtln kU toplan tısında reisliğe seçile
ceği sanılmaktadır. 

Logofetcıf, veda nutkunda, istifa· 
sı11ın1 kendisine göre hUkflmet siya
seti ile kendisinin dilnkU nutkunda 
ileri sUrdllğil siyasi dUşilnceler ara
sında <yakında çıkabilecek zahiri 
fikir muhalefetinden> olduğunu kay
deylemlştlr. 

Hristo Kalfof Sobranya Reisi 
Seçildi 

Sotya, 16 (A,A.) - Eski Hariciye 
Nıızırı \'O !lıartclye encümeni reisi 
Hristo Kalfof bUyllk bir ekseriyetle 
mçbusan meclisi ı·elsllC'lne seçilml9-
tlr. 

İngilizler Sollumu 
geri aldılar 

Ba..'ı ı. elde X X 
askeri sözcüsü dün akşam demiş. 
l ir ki! 

Habeıiıtanda Amba Alagj et· 
rafındaki çember daralmakta ve 
İtalyanlar hergün yeni mevziler 
kaybetmekte ve esir vermekte
dirler. ltalyanlar çok mütikül bir 
vaziyette gözüküyorlar. 

* N irobi, 16 (A.A.) - dün 
ne~redilen tebliğde Adisababa
nın cenubundaki mıntakada yen: 
muvaffakiyetler kıızanıldığını ha. 
ber verilmektedir Perseınbe gunü 
bir İtalyan mevziine hücwn ed.iJ. 

re hUcum ettiği gibi bir kısmı da 
Calnis, Boulognc ve Dleppe'dekl dok
lara hUcum etmiştir. 

Tayyarclerimizden dördU bu hare· 
k!ttan dönmemiştir. 

Sahil servisine mensup tayyareler 
bu gece Salnt • Nazalre vo Lorlent'
dekl doklarla gemilere hilcum etmiş· 
!erdir. Diğer bazı tayyarelerimiz de 
ljmulden doklnrını bombalamışlardır 

Bu harektı.ta ıştırak eden tayyar~ 
!erimizin hepsi dönmUştUr. 

Amerika 
Fransız milletini 
Tercihe davet ediyor 

Vaşington, 16 (A.A.) - Mareşal 

Peten'ln mihverle iş birliği yapılma

. ını istihdaf' ederek radyoda söyl~ 
dlğl hayret verici nutuktan sonra, 
Roosevelt'le başlıca nazırları arasın
da aktolunan uzun bir konferansı U 
tea.Jnp .Amerika hUk1lmeti Fransız 

milletine heyecanlı bir hitabede bu
lunmuştur. Bu hitabede Fransız mıl. 

letl Almanya ile .Amerlkadan 'lrlııl 

tercıhe da\'et edılmektedlr. 
-----o-.-

Kral Faruk Jameı RQOıevelt'i 

Kabul Etti 

Londra, 16 (A.A. ) - Kahi· 
reden müstakil Fransız ajansına 
gelen hır telgrafa göre Mısır Kralı 
Faruk, Ciritten döl\en Birleş.ik i 
Amerika devletleri reisinin b ü
yük oğlu yüz.başı Jame-s R oose· 
velt'i kabul etmiştir. Yüz.başı 
Roosevelt Krala Birleşik Ameri
ka devletleri reisinin bir mektu
bunu vermi,tir. B. J am ca Rooae· 
velt Ortaşark fngilız hava k uv· 
vetleu nezdındeki müşahitlılt va.! 
aif esine ba~la.ııı11JıJ. 

He11'in Tayy..-,ıi T•tltir 
Edilecflk 

Londra, 16 (A.A.) - 'Sil•h 
mubayaasına ait istikraı itin Yil· 
pılan ıLondra ıtıaftuıa münase
betile lic:9ı'in tayyar~ T r!lfal
gar Square'de teıhlr edileçektir. 
Bu hafta jçinde Londradıt yapı· 
lflcak kayıt muameleıinln \>ij-tün 
taşra 11ehirlerinde kayd.,mJıen wıik 
tarın yarısına ıblllii olacaiı ümit 
edilmektedir. 

B. Mata\loka inam, ve Amtt'~n 
Etçn.,u. Gö~tii 

To~yo, lli (A.A.) - lstlhbar!t Ga-
iresl namına beyanatta bulunmaJa 
mezun olan zat, lnglltere, Amer!J~a 
ve Almanya bUyUk elı;llerlnin Han
clye Nazırı Matsuoka'ya dUn ayrı ay 
rı yaptıkları ziyaretlerde mutat i§· 
lerln görUşllldUğUnU söylemiştir. 

lnıiltere Hitler' • ÖldiirUGü Bir 
D arbe vurmaya HHırl~tY!H' 
Londrıı, 16 (A.A.) - Duf! Cqoper, 

radyo vasıtıısııe cenubi Amerika &'a· 
zctecUertne beyanatta bulunarak de
miştir ki; 

inglltere, bir kale olan adasında, 
Hıtlf.'rc öldUrUcll bir darbe VUl'!llağa 
ve harbi kazıı.nmağa yetecek dereoe
de malzeme toplayıncıya kadar bı,ı

gUnkU yolunda ilerlemlye devam e· 
decektlr. 

Müşahit değil, askeri 
ataşe muavini 

Geçenlerde hariçten iclen bir 
telarafta gar.ip bir haber var rlı: 
Guya Amerika askeri nıü~hitl 
sıfatile Ankaraya ıbır memın 
gön~eriyonnu~. Sonıp ara:'trdık,: 
Kolay<;a tahmin c;dileceii üzere 
bu haberin aslı yoktqr, Şu kac:ltr 
ki Amerika hükumeti, Ankaırı<la. 
ki sefaretinde bir hava •taaoliii 
ihdas etmıı ve bu v.az.ifeyc tanın. 
mıt Amerika tayyarecilrrmoın i 
binbaıı Demaı T. GraW

0

l Nkeri j 
aıaıe muavini ilfatilc tayin ot• 
miıtir. 

mİ§ ve 500 esir alınmı~ır. iki h a· 
tarya toptan başka be~ tank ve 
tank defi topu Jğtınam edllmiİ
tir. Mevzilerinden tard-ed.l len • 
talyanların eehrin cenuhunda bir 
1-iayli mesafeye ricat etmeleri 
üzerinde Yavello'nun timalinde 
bulunan Algha inal ed.ilmiftir. 

Neghellı yolu lizerinde b ulu
nan Dal!.' de yolların fena bir 
halde buluM1aaına rağmen ltal
ya11ların takfüme devam edil• 
mcıktedir. 



VATAN 17.5-941 --

Dalda, Denizde, Ber Yerd 8 
Atl.ligede: 

Jiletle kızın )· ~ /'... 
~. /. ~ kimle evlenmeli? 

n sab·akam 1 zda kazananlar yüzünü kesmiş ;t--+--t-+--t--1 

6 

Düıı. Kumkapıda. Mustafa Erer- ~ 

türk adlı elli beş yaşlıırmda bir a-
5 dam, 16 yaşında, Artın kızı Dikra

nuhlyi yol üzerinde yakalıyarak yU- 6 

zünUn sol tarafını jiletle kesmi.ştır. 7 
Kızın feryadı üzerine Mustafa etraf- r 
tan yetişenler tarafından yakalan. , 

Bay Mustafa Söker 
42 ~a ınıladır. Orta boylu, tombulcndır. Dlploınıılı 

diş~) doktoruclur • .Anadoluda bir 'ilil)et merkezinde 
mun)cnchanesl \ıırdır. Kendine lrnt alabllecck kadar 
:p rn toplamı tır. B bacandır. Yemek plşlrmcslnl 1>1-
Ur. Al~anılan bir Jmç kadelı atmak mutadıdır. Ölen 
karısından kllı;ilk bir ~ocoj;'ll kalmıştır. 

Bayan Nevzat Kurtarır 
87 yn.-:ında, orta boylu ,.o şl'}mıı.ndır. Şehadetna

mell ebedir. Dürt odalı bir e\1, bir miktar parası 

Yardır. Ayrıca her ay ytı:t lÜZ. elll Ura arasında ka

zanır. 28 yaşında e\'lcrunl , altı ny e.onra kocası 

ölmli!:, dul knlruışhr. 

1 

mıştır. · 
Diln yaralı kız, adliye doktoru Hlk 

met Nomer tarafından muayene e· 
dilmiş ve raporu mUddelumumiliğe 
tevdi olunmuştur. 

Dikranuhlnin söylediğine göre, 
Mustafa genç kıza sataşmış, ileri 
geri söylenmiş, fakat kız kendisine 
yüz vermediğinden cebinden jileti çı. 
karıp kızın yüzUnü kesmiştir. 

Halbuki Mustafa ise, genç kızdan 
alacağı olduğunu, kızdan istediği za
man Dikranuhlnln ters cevap verme· 
si üzerine sinirlenerek jileti çıkarıp 
kestiğini söylemektedir. 

Müddeiumumilik tahkikata devam 
etmektedir. 

ihtikar davalan 
Diin, Asliye İkinci Ceza mahkc· 

mesinde ihtikar <lavalarma. bakılma
ğa devam edilmiştir. 

Bu meyanda ArnavutköyUndo ba. 
kallık yapan Vasll adında bir muhte
kir 90 kuruşluk kaşar peynirini 100 
kuruşa sattığı için duruşması yapıl
mış ve suçun ehemmiyetine binaen, 
Vasilin muhakemesine mevkufen de
vam edilmesine karar verilmiştir. 

Memurun cebine 120 lira 
koydu 

Mahmut.paşada Filli mağaza sahibi 

Osep, lhtikl'ır cünnU meşhudu yap

mak için dükkAnına. gelen bir fiyat 

murakebe memurunun cebine yavaş

ça 120 lira koymuş, bunu farkcden 

Soldan Sağa: l - Şaka - Yeter 
2 - Malt bir müessesemiz - Bir mil-
let 3 - Yavuz - Gemi sıknağı 4 -
Mürekkepli kalem - Cot 5 - Gös
terme - Sanat 6 - Tahassür edatı 
- Beyaz • Habeş büyüğü 7 - Hazır 
g - Kapkara _ Uzak işareti 9 -
Tahassür edatı • Bir bbcek - Talep 
ve ricayı kabul 10 - Hayır işl&I -
Nasyonal Sosyalist 11 - Meyve tat 
.ısı. 

l1ukarıdao A'ağıya: 1 - Yatılı -
Gerçek 2 - Cet - Güzel koku 3 -
Bir hayvan _ TenavUl et! 4 - Eve 
yerleştirme - Meydana getirHcn işler 
5 - Fena bulan - Bir denizci rlltbesl 
6 - Genişlik - Kayıtsız 7 - Kimye
vi bir madde· Zarf edatı 8 - ÖndUl 
9 - Büyük istllA filosu - Başın süs
lerinden 10 - Bir erkek ismi - Ba
yan değil, 11 - İftira - Gaflette bu
lunan. 

DUNKt'J BUL.?tl.A.CANIN RALLi 
Soldan Sağa: 1 - Portakal - Ta 

2 - Ayar • Azimet 3 - Sabahlamak 
4 - Alim • Atan 5 - Pa - Vay -
Nisa 8 - Osmanlı - Koz 7 - Ra -
Pala. 8 - Ömer • On 9 - Saklamak 
10 - Ser - Ek • Gıda. 11 - !mkAn 
- Şek. 
Yukarıdan A'jllğtya: 1 - Pasaport 

• Si 2 - Oyalasa - Sem 3 - Rabi 
• Şart 4 - Tramvay 5 - An - Ölen 
6 - Kalaylamak 7 - Azat - Em 
8 - Liman • Prag 9 - Manika - Kış 

10 - Tek • Solo • De 11 - At - Ka 

Aç Kalmaz işinden Olmazsın 
Tavuk ve et suyile mamul bir aded 

ÇAPA ARKA 
Hububat komprimeslle 2t eaa.Uik kalorinizi temin edersinJS. 

Büyük Bıı.kkollye Mağazalınmda vardır. 

Sıvas Cez:ı ve Tevkif Evi Müdürlüğündeıı: 
1 - Smıs mcrk~ ceza. evinin 1.8.941 tarihinden 31.5.942 ~ 

kadar bir senelik dhtiyacı olan en ıı.z 100,000 ve <!D çok 130,000 JdlO ~ 
megi 2490 sayılı kanun mucibLnce ve kapalı zarf usume ekfliltıı'e 
konulmuştur. ~ 

2 - Eks.iltmcı mUddeti 12.5.941 tarib:inden 2.6.9-11 ta.rilıinO Jt8 memur da hemen bir zabıt tutmuş-
zanmak. 

tur. Qsebin ayni zamanda basma lh. ~~~ ~ 
3 - Ekmeğin haH hazırda.ki 1cilosu belediyenin ça.rşıd:ı. ı;a,tt 

UkArı da yaptığı tcsblt edildiğinden 

çifte suç ile adliyeye sevkedilmlştir. 

Polise hakaret 

Bay Reıit Çalakalem Bayan Mefkure· Uçarı 

Bundan bir mUddet evvel Ali is

minde bir adam vazifede bulunan bir 

polis memuruna hakaret ettiğinden 

Birinci Asliye cezaya. verilmişti. 45 ya,ındadır. Hiç ovlonmemlştir. Meşhur roman
ır. Kadmlnrm pslkolojlsinl berkf'Stcn tyt bildiğine 

b\lddlr. İzdh~ m clelerlnde serbest fikirlidir. Ka
lınlann mazllerfno hiç efıemın-'yet vermc-1.. Prcn ipi: 
(ll'.z:UııııU ye, bağını orma.) dır. Kaı:ant:ı yolund dır. 

Kbnsesl yoldur. 

üniversiteden bir sene evvel mezun. 26 

yaşında. Şimdi bir müessesede çalışıyor. Ev 
işi bilmez, hoppa, dans meraklısıdır. Çeçe

ron bir annesinden başka kimsesi yoktur. 

DUn, Alinin muhakemesi nihayet 

bulmuş ve Alinin euçu sabit görül
düğünden mahkemece bir ay hapsile 
25 lira ağır para cezasına çarptırıl
masına karar Yerilmiştir. 

Kartal imar ediliyor 

Günden güne imar edilen Kartalın kara ve denizden görün\qü 

Bdediye J..asalbanın .imarı için 1 pılmış ve Ç~rşı cadd.esinin kan~
çalı!lmaktadır. Bu sene yol kenar. lizasyon tesısatı da ılmıal edıl
larına ağaçlar dikmiş ve vapur miştir. 
iskelesi meydanında seyrüsefere Harbi Umumide yangın fe:la
mani olan kahve istimlak edile· keline uğrayan ve Milli Mücade· 
rek yıktırılmış ve bu meydan tev. lede vatana hiz.rnet edenlere 

ai edilmi tir. köprübaşı vazife11ini gören Kar-
Yukarı mahalledeki Hannan· tal, ıBelediyenin az varidat.ile ya

lık yolu ve sellerin tesirile bozu-
lan Çarşı etıddesinin yol ağızla}ı- vaıı yavaş imara doğru yol al-

nın bir kısmının kaldırımları ya- maktadır. 

941 Muş için Feyizli 
Bir Yıl Olacak 

Muş, (Va.tan) - Daha evvelki se
nelere nlsbetle geçen sene ziraat be
reketli bir durumda idrak edllmlş 

olduğu halde harman mevsiminde ilk 
buğday mahsulUniln 32 kilo çeken 
ölçeği pıyasadıı 160 - 170 kuruşa ka
dar satılmıştı. Ortada hiçbir makul 
sebep yokken bu mutedil fiyat ted
ricen yükselmlye başlamış ve bugUn 
ekmeğin kilosu 14 kuruşa fırlamış· 
tır. Mevcudu UçU geçemiycn fırıncı. 
lar ecnebi mcvadln kanşık çamur 
ve kömür gibi ekmek çıkarmağa bı:ı.ş 
lamış, buhran ve fırınlar önUnde iz
diham de yUz gostermişti. Vil~yet 

ve belediyenin aldığı tedbirler netice 
sınde bir kaç gün evvel izdihamın 
önUne J;'<'ÇilınişUr. 

Mart ayının kurak gitmesinden 
zürra. endi.şeye düşmüşse de nisan a
yında başlıyan ve fasılalarla 14 gUn 
devam eden yağmurlar bUtün <'kin
leri ı;c nebatatı birdenbire fıı,kırtmış 
ve zUrraın yüzünü gfildilrmüştUr. 

Bir Kuduz Köpek Dör" 
Kişiyl Daladı 

Kuduz bir köpek Yakacıkta Tev· 
fik oğlu 10 yaşında Kadri Erden ilo 
Hamza. kızı 12 yaşında Saadet Kale
yi ve ayni köpek Pcndlkte 45 yaşın
da. Ahmot oğlu Ali Gür ile Ali oğlu 
41 yaşında Sabriyi mrnuş. yaralılar 
hastaneye kaldırılmış ve köpek Pcn 
dlk merasında öldilrUlmUştUr. 

Kaza dahilindeki belediyelerle bil· 
tUn köy ihtıyıır heyetlerine verilen 
emir Uzerine kaza hududu dahilindo
ki, başı boş gezen köpekler bldürW
mUşlcrdlr. 

soğuk dalgaları burada yalnız o sı
rada çiçek uçan badem ve kaysı a. 
ğaçlarını yııkmış, diğer meyva ağaç 
larınıı. ve bilhassa ekine hiçbir zarar 
yapmamıştır. 

Bunun için meyvalarda ve üzUm 
bağlarmda ve ziraatto bu sene gö
rülen feyzin uzun scnelerdcnbcrl eşi 
görülmemiştir. 

Zürraı daha ziyade gilldUı·en ve 
NlSB.n a.yı ortalarına. doğru baır 

lıyan ve rakımı yüksek olmıyan cı- sevindiren bir şey daha var ki, her 
vnr vllAyetlC'Tde meyva ağaçlarını sene ağustos ayı ortasında idrak e-
, e Uzüm bnı;larını , c kısmen de dilen mahsUlUn bu &<'ne t(!Jllmuz baş 
zıraat yakıp kavuran mevsimsiz ve lıutnda idrak c<lilcccğı Umididır. 

1 Bursa Haberleri 1 
Bursa, (Vatan) - VilAyetlmi.zde 

mevcutlarma ilt\veten yeniden 14 

köy eğitmen okulu binası yaptırıla
caktır. Mnarlf Vekil.leli bu iş lçln 

şimdilik 2000 lira tahsis etm~tir. Fa 

aliyete geçen alakadarlar, yapı işini 

ders devresine kadar tamamhya
caklnrdır. 

* Sıtmanm bazı kazaJarnnızdakl 
tahribatını göz ônUnde tutan hUkQ

metimlz, viIAyet dahilinde çeltik e

kimini kaU surette menetmiştir. An

cak, bir defaya mahsus olmak Uzere 

evvelce mUsaadcleri olınmış olan Or
hangazi ve Bursa merkez kazaların
da bir seneıyo mahsus çeltik ekimi
ne müsaade olunacaktır. 

Konyak aşırmışlar 
Bundan bir kaç gUn evvel Kadir 

Rifat' ile Ömer Faruk admda iki genç 
T&htakalede Hayat şekeri almak için. 
girdikleri bir dilkkündan iki şişe kon 
yak çalmışlardır. 

DUn Sultanahmet Birinci Sulh Ce
za mahkemesinde sorguları yapılan 
kUçük hırsızlar, şişeleri yerde bul
duklarını ve ısınmak için aldıklarını 
söylemişlerdir. 

Mahkeme, Kadir ve Rifatln mu
hakemelerinin gayri mevkuf olarak 
devamına karar vermiştir. 

18 Mayıs 1941 Pazar gUnU akşamı 
saat 21 de Şehir Tiyntrosu Komedi 

kısmında 

(A!5ım Baba) Jübilesi 

l\IUnlr ~urecldln Kon eri 

Halk Opereti; Saşlt \·e Halide P~kla 
Gişe her gün açıktır. 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonun :lan: 
6:i No. 1t llA.n: 17.5.941 tarihinden itibaren kasaplarda karaman 60, 

dağlıç ve kı\•ırcık 65 kuruttan etiketli olarak satılacaktır. (3845) 

~-------------------------~ Türkiye COmbarlyeU 

Ziraai Bankası 
Kunıluş tarlhl: 1888, - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zlral ve Ucaı1 her nevi bank& muamelelcrL 

Paro biriktirenlere 28,000 lira ikra.mıye verlyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsrz tasarruf heısaplarrnc!a 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 de!a çektlecek kur'a ile aşatı
daJd pili.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet l,OOO lir&lık f,OOO lira 100 adei 60 liralık 5,000 Jlra 
.ı » 500 » 2,000 » 
4: J) 250 » 1,000 » l!O » 40 » 4,800 » 

4.0 » 100 » 4,000 .. 1 160 :t %0 Jı 8,200 lt 

DtKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 liradan aşa
ğı düşmı} enlere ikramiye c•ktığı tel ~'rd<> ,.. 20 'azlaslle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 
11 Blrlnclldlnunda çekilecektir. 

Yeni Keşriy3t: 

Si ta del 
(ŞAHİKA) 

Meşhur İngiliz muharriri Cronin 
tarafından yazılan bu eserin sinema
sını okuyucularımız (Hata) ismi al· 
tında görmüşlerdir. Bütün dünya 11-
Banlanna tercüme edilerek milyon
larca eatılan bu roman bir doktorun 
haklkl hayatını anlatmak itibarile 
herkesi ve bllhnasa bütün doktorları 
alQ.kadar eder. 

ômer Rıza Doğnıl'un mUslesna 
kalemile dilimize çe\Tilen bu eseri 
Ahmet Halit Kitabevi basmıştır. Ta 
nesi (360 sayfa olmasına rağemen) 

100 kuruştur. 

·---DOKTOR 
IJr 

Ç f PRUT 
Cildiye ,.e ZUhrevlye )liitehas
ınsı Beyoğlu Yerli l\l&llar Pa
zan karşısında Posta ııokağı 

köşesinde !\leyınenet apartmanı 

··--· Tel: 48863 ___ ,, 

ı .. tanbul Üçlinell tcı;a Memurlu
ğundan: 

Bir alacağın temini için haciz e-

bir nevi ekmeğin rayfci bulunan 10/5 kuruş tahmin edilmiştlir. ~ 
4 - Aza..m1 lih'U;>acrn tııtar 'bedeli olan 1365 linınm yUzde 7,5 t '!' 

natı muvakkntcsl ola:n 1023 lira 75 kuru.şun emanet olarak ın':1~ 
veya Ziroat Bankasma teslim edilerek mukablllnde ıı.lma.cak maıc~ 
teklif mektubuna bağlanmrun ll'ızıındır. ~· 

5 - İdaremizde mevout şartname ve mukavele formUlllntl ö_ıı;,J~ 
mek istiyerı talipler her gUn mesai saatlerinde oeza. evi mUdUrl~
görUp anlıyabilecekleri. ~ 

6 - İhale 2.6.941 tar:ıhin1:l müsadff pazart.esi gUnu saat 15 te ~~ 
Cümbuniyet MUddeJumumillk makamında tcşekkW edecek ko~r 
huzurunda yapılacaktır. ]CO" 

7 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat 14/5 a kacıat 
ın.lsyoına. v-ermiş o?maları RAn olunur. (3693) / 

~~--------------......,...--------------.....,...,,,,. 
İstanbul !Cız Lisesi Müdürlüğünden:"' 
19 Mayı.<; Gençlik ve Spor bayramını kuUulamak üzere biltll' ııJd' 

!ebenin spor kıyafeUerlle 19 mayıs pazartesi günü saat 8,30 da olt 
bulunma.lan ııa.n olunur. (3822) / 
~~~~~~~~~~~~~~~---......,...,,,,. 

16 MAYIS 9H 

1 Sterlin 
Dolar 
tsviçrc Frc. 
Drahmi 
Peçetn 
Dinar 

Kapam, 
5,22 

132,20 
30,00 

0,995 
12,89 

-.-

A 
1935 > > 
1938 > > 
Anadolu Demlryolu Tahvili 
Demlryolu Mümessil Senet 

'9 6, ~ ,, ~ 
40 
ıo1 

T. C. Merkez Bankası ı1 

Osmanlı Bankcısı 9 
T. İş Bankası (Nama muıınr·> j6 • 
~irkeU Hayriye 

Yen 
dilip bu kere paraya çe'l«rllmcsine İsveç Kronu 30,6275 
karar verilen 50 adet boş Uzüm kil- Türk Altını (Reşat' 

31.0175 

Esham v~ 1'ah'11At ı 
fesi. bir demir kasa vo dört parça. Türk Altını (Hamit) 
kanape takımı, 30 boş çuvalın Ke- ı.. K . Türk Altını kUçük (Hamit) 
rcstecllerde meyva halinde 8 - 7 nu. 1933 Türk borcu I 19 15 Türk Altını kUçUk (Aziz) 
maralı mahalde 21.5.941 gUnU saat 1918 İstikrazı dahlll 29 50 ıı6 
16 da birinci açık arttırma. ile satı- 1938 İkramiyeli 19 00 Kaim beşi birlik 1ıs 
lacaktır. lşbu gün kıymetin ytizde 1933 İkramiyeli Ergani 19 07 > > (Hamit) J2~ .c 
75 şmi bulmadığı takdirde 23.5.941 1C31 Sıvas - Erzurum 19 35 > > (Reşat) s " 
günü ayni saatte, ayni arttırma şar- 1932 Hazine Tahvilleri 61 00 24 oyar altın gramı 61 ~ 
tile satılacağı ııa.n olunur. 1934 > > , 15 50 Me<:idlyo _/ 
~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~---___.., 

T. il BANKASI 
Küçük Tuarruf Hesaplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞlDELER.: <i Şubat, 2 Mayıa, 

1 Atustos, 3 İkinclteşrin 
tarihlerinde yapilIJ'. 

1941 ikremiyeleri 
1 &det 2000 liralık = 2000.- L. 
s > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 

• > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

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

20 > - "000 > 

..,aJ.Ubl ve Ne,riyat l\lüdwü: Ahıne' 
Emin YALMA.'IW - Baıııldığı yer 

VATAN MATBAASI 

İoARuİNİ eiL11 is BANKAS ucı>~ 
lKRA.MiYEU HE.SAP Ay/I. 

Kayseri Tayyare Fabrikası SabnalJ11~ 
Komisyonundan: 11 

1 - Fabrika clvannda. iki erat pavyonu, mliştemilA.tı ve kanal~ 
kapalı zarf usulile ihale edılecckUr. . ı;l}ttıl 
A - İhalesi 6.6.941 cumn gUnU saat (11) on birde fabril<& 
alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
B - nk keşif bedeli 72621 lira 54 lmnıştur. 
C - Muvakkat teminat 4882 lira, kaU temlno.tı 976.l ıırııdlt'sl ıcıı· 
Ç - Şartname, plQ.n ve keşlfnnme mııllyeye yntırılncalt S ncl~ıı 
ruşluk makbuz karşılığında fabrika satın alma komısyonı.ı 
mesai zamanında tedarik olunur. ısr"tl' 

D - Tekli! z:ı.rflan G.6.941 cuma gUnU saat 10 a kadar kOJ1'1 "' 
dıı kabul edilir. Her ne suretle olursa olsun saat 10 dan so~ 
len zarflar reddedlllr. dili'' 

2 - lsteklllcrtn şartname almak isterlerken bu lşe liyakatli bulı.lll ıtleC' 
!arına dair Nafıa ve Ticaret odası vesikalarını gösterrnele.ri ..ıı:f 

Ü ve:w 
burldlr. Ge.rek şa..rtnamcı isterken ve gerekse ihale gtın •stır'1 

ibraz cdl'.'mlyenlere şartname verllemlycceği gibi !haleye de • 
edemez, (3823 - 2677) 


