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Fransız 

aranıyor! 
Ortada hakiki Fransız yok, 
ÇÜnkü senelerdenberi Fran 

Sada ayırıcı duygular. bir

leştirici duyguları öldür
ıtıi.iştür. 

\'azan: Ahmet Enıin YALMAN 

\/ İRİ Fransası, eski mütte-

.. fiki 1ngiltcrenin aleyhine 
l'uruyor, mütarekeyi çiğneti
ior, kendi milletine ve Ameri
b aya karşı olan taahhütlerini 

0 zuyor, Suriye tayyare mey
~nlarında Alman tayyareleri
nın konaklamasına izin veriyor, 
~onra da İngiliz tayyarelerinin 

u tayyareleri Suriye tayyare 
~eydanlnrında pek tabii olarak 

nıbalamasını protesto ediyor! 
h Böyle bir hareket; dünyanın Suriye tayyare meydanlarını bombaladıkları bildirilen lngiliz bombardıman tayyarelerinden biri 

er Yerinde vkdanında bir zer
~ hakkaniyet taşıyan her fer-

• hakiki Fransayı seven ve o
nun namına. böyle facialar is
lenmesine tccsslir duyan her in
sanı isyana sevkediyor. 

lnsan, elinde olmıyarak etra
fına bakıyor, aranıyor ve soru
Yor Ya Fransızlar? Onlnr nere
d('? Onlar bu işe ne diyorlar? 

liayret... Glizel, parlak bir 
takım Fransız kitaplannda se
~elerdenbcri vasıflarını okudu
guınuz ve beğendiğimiz bu in-
8anlarm mevcudu acaba tUken
d.~ nıi? Geçen sene Alman mo-
1.?rlü kuvvetleri Fransız şosele-
11nde bir ilkbahar gezintisi ya
~,;trken, bunlann hepsi mi öldü? 
:~eden ortada Fransa namına 
~ı:nn gösteren, utanan, sıkılan 

Amerika 
Sovyetlere deri ve 
pamuk götüren bir 

gemiye elkoydu 

Sovyetler birliği 
bu hareketi 
protesto etti 

~C<.'nubı Amcrıkadan Sovyet Rus
yaya giden dcrı, pamuk vesaırc yUklU 
bir ı;emiye Birleşik Amcrfüa hlikiı.· 

mcti el koymuştur. Sovyetlcr Blrltği 
bunu protesto etmiştir. 

«Amerika, geçenlerde Sovyet Rus
ya yoluyla. mihvere mnl ihracını me
neden bil' ı,arar o.lmıştı. Cemlnln mu 
sadcrcsı bu kaı ar Uzcrlne yapılmış. 

(Rad.)o Gnzcte!il) 

1rnseler yok ? 
lnsı.n dlisündükçe şu kanaate 

Varıyor ki, yok. Fransız yok... tır.> 
~nsızlık çözülmüştür, iflasa 
Ugt-arnışt.ır. Bugün eski itiyat
ların tesiri altında Fransız de-

diğimiz adam. evvela katoliktir, Sovye... ;A ~ 
~ ta ya V~4-~~. ~ ~, 
dir, Kral, Napolyon veya ihtili..l h • • • • 
laraftandır, zengin veya fakir arıcıyesının 
13rnıflara ve filan ve filan parti
'-'c nıensuptur. Ondan çok sonra mühim tamimi 
da belki Fransızdır. 

Bugüne kadar harici buhran 
'-'e tehlike dakikalarında ayırıcr 
~e!!.irler az çok sönmüs. Fransız. 
tk diye müşterek ve asil bir a

t<:in birdenbire parladığı görül
tnuştür. Bu defa hayır ... Fran
~2hk duygusu. ayırıcı tesirler
d;n zavıf knlmış, imtihanı ge
cırenıemis, Fransa. çözülmiiş
tUr. 

1 
~ugün Vişi'de Fransanın mai?" 

ftbıyetine için için sevinen in· 

Ecnebi diplomat:ar 
haber vermeden 

3eyahat edemiyecek 
l\loı;kova, 17 (A.A.) - Sa,·yetlcr 

Birliği llarlelyc Halk Komi erliği bu 
glin Mmıko\a nezdlndckl ccnclıl he-
.)Ctlero gönderdiği bir tamimde, ec
nebi ı;lyns'i \C konsolosluk mitııU'.ssll
lerlnin So,yet toıırnklarımta ı.cya. 

Jıntlarma alt lılıklimleri blldlmılştir. 
Bundan bö3le mezkür mUmcssiller, 

ırak 
Suriye yolıyle 

50 tayyare, 

800 ton 
malzeme alm~ş 
İngilizler Suriye 

hava meydanlarını 
bom baladılaı· 

Vişi hükumeti bunu 
harp vesilesi 
addetmiyecek 

<Suriye tayyare meydnnlnrmdan 
Almanların istlfadcsınl temin eden 

lman - lfIB cı~ tıl ı::maeı, dünya 
efkm umuml~inl i..-aı eden en 
mühim mesele olmakta devam edı

yor. 
dik ge!:Cn tayyareler, Almnnlnrm 

Fnınsızlnrdan iğtinam ettiği tayya
reler olduğu için farkına varılmamış 
trr. Şimdiye kadnr 50 tayyare geç-

Dcvamı Sa. 5 Sü. 6 da X X 

r , 
ııarııar vardır. çünkü böyle bir 
~ağtubivet, kral taraftarların-
arı ve demokrasi düşmanların 

dan mürekkep bir azlığın Fran-
8anın mukadderatına hakim ol
lnalarınn ve yarın Fransada bir 
taht kurmalaı ına ve kilise taas-
11~bunu yeniden körüklemeJp. 
tine veg-anc imkandır. Ni

daimi huluodul.ları .)eri ancak Hari
ciye, l\llllı 1\liiclafna ve Bahri~ c Ne- 1 

ı:arctlcrinin al.ılıııdıır ıııakıı.ınlunna 

haber \erdikten sonra terketlebllerck 
!erdir. 1-'uıulıu•ak scyahatlar, glıtlle

cck 3·01, tcvııkkur edilecek yerler,! 
ıııfüldetıer ,.c airc ka~ dedılıııek ı.u

rctllc lınher \Crlleccktlr. 
tekim Altıncı Mehmet ve sara~· l\lt•ı.kfır tanılımı, lıunı1un bü3·te 
lnuhitinden geGinen adamlar ve mMıınu yrrterı rn ınıııhıkalım gôsh•,.. 
}'obaılar da 19l8 mağllıbiyetine ren liste Ufl\e edilmiştir. Hu füıteılc 
a~'Iİtımişler, memleketin akıbe- bilhassa Arkangelsk, 1\tunnansk ,." 
t l.eningrad mıntakalarilc Kurell bcr
~ne ornuz silkmişlcr ve içi kof zahı, EstoııJa, 1,etonya \o Litvanya 

le <>lsa, dayandığı yer yaban- cliıııhurl~etlerl, 8"yaz Rusya \O Uk. 
Ctlar da olsa, yaldızlı bir tahtta ran.)a <'Ümhurlyetleriııln garp top
o~~rıtıaih ve sahsan menfaat rakları, Klef, 1\lolda\'Ja c·ünıhurlyetl, 
~0rrneği memleketin kurtulu- Karndeııizin muhkllf limanları, Kı
§Una tercih etmişlerdi. rım, Baktı, 1ırtrol ha\7.nsı ve Slber
~De,·amı: Sa. li. SU. S te-) /-/ 3aııın muhlrlif )r..ı?eri \"ardır. 

IVlilli Küme Maçları 
Beşiktaş : 3 - Altay : 1 
A. ltınordu : 2 - istanbulspor : 1 
J?. Bahçe : 2 - Gençlerbirliği : 1 
G. Saray : 2 - Altınordu : 1 

Beıiktsş - .Altay ma -;ır.dan heyecanı: bir en 

~açların T'-- .1İlatı Beşinci Sayfamızdadır 

Amiral Leahey 

Amiral Leahy 
Geri mi çağrılacak 
Vaşington, 17 (A.A.) - Londrada 

çıkan Star gazetesi diyor ki: 
Vaşingt.ondaki kanaate gcire, 

merikanın Vişl'deki bUyUk elçisi A
miral Leahy geri çağırılacaktır. Mar 
tinik iaşe ve tıpbl mUstahzerat ba. 
krmından tamnmilc Amerikayn tabi 
olduğundan Amerikanın elinde Fran. 
saya karşı oynanacak mUkcnımeı 
kozlar bulunuyor, demektir, 

Almanların 
planları 

Londra, 11 (;\.A.) - Ö~le 
zannedUlyor ki, .t\.lma.ııların pla
nı, me\'lilmden hıtifade ederek 
~·öl olmı.}-an bı.ltiin ııııııtakaları 

şinııli I!jogal etme!.; \C daha ıniış
klil nnntakalardakl hareketleri 
sonraya bırakmaktır. Binaena
leyh ~anı ,.e .!\lu ul, tııkPmlerlye 
'e Kahlreılcn daha ııın·e gelen 
lıedeflerıllr. Bu ınıntakalarııı e\·
q~lilen lşg:ıll f'ih ey~ kanalına 

ı.urı:ı bir kıı;kaı; harrkctlnl dt'I 
müıııkı\n kılar. l•'akat !\lı.;ır hu
dudıırıdakl u• Llbyııılakl 'nzlyet
le :;:ırki Akdeniı.ılPki umumi \'&. 

zl;rct te Alınanların hu hoı;n ta
ki k•t. pwnlıırı üzerinde mU~
sir otabWr. 

Libyada 
Kapuzzo'nun bazı 
mühim mevzileri 

işgal edildi 

Beşyüz Alman 
İngilizlerin eline 

esir düştü 
<Sonumu gerl aldıklannı bildirdi

ğimiz İngiliz ınotörHi kuvvetleri, 1. 
talyanların Llbyada en iyi tahkim 
dtlkleri Kopuzzo mcvkline taan·uz 
etmışler, bazı mühim meVZUcri işı;al 

eyledikten başka 500 Alman esir al
mışlardır. 

«lngilizlcı in pasif vaziyeti tcrke
derek taarruz! harekete geçmeleri, 
son günlerde bUyUk takviye kuvvct

(Devamı: Sa. 5, SU. ' ıe * 

Suriye 
Almanların 

eline geçiyor 

Mütareke heyeti de 
ltalyanlardan 

ahnmak üzere 

1 
Londrı:ı, 1 7 (A.A.) - Müs

takil Fransız ajansının Kudüs 

1 
muhabiri bildirıyor: 

Fransız • Alman anlafması 
hakkında Vichy'den gelen ha
berler şarktaki Fransız mahfille· 
r.inde gitgide endışe uyandırmak
tadır. Bir takım Almanların siya
si pasaportlarla Suriyeye gelmek-
te olması bu endişeyj arttı~mak
tadır. 

ltalyan .mütareke komisyonu 
azasının yakında Suriyeden ay
rılacakları ve yerlerine Almanla
rtn konulacağı haber veriliyor. 

Alman tayyareleri gelmekte 
devam ediyor 

Kahire, 1 7 (A.A.) - Son iki 
gün içjnde Suriyedeki hava üsle· 
rine baı:ka Alman tayyarelerinin 
de geldiği haber alınmışhr. 

,---------------------------------------------.... 
Ebedi Sef den Milli Sef e 

Bayrak Merzifon 1u1 ar a1 on 1 ardan da 
Çorumlulara geçti 

Merılfon, I'7 (A.A.) - Ebedi 

~eflc11 :\lllli ~ele .ı;eıııbohimi ta":ı

yan haJrak ,·ııa~·et hududunda 1>a
at 9,30 da meraııimle le llm alln
dıktan ~onra Bel\·ar, Ç.aJuğu, :.'\la. 

rınra kö~·lerl halkmın candan te

zahürleri arasında i\lerzlfona \"İl• 

ınl olmu.' , .e a~ nl tezahüratla kar

şılaıımıııtrr. 

Atletler durıııakttı.tın Alicik, 
:ilan, Elbiz kü~ lrrl f!.tikaınetlnde 

seylrleı-ine ılevnm ederek bayrağı 
,·il.ayet hududunda Ç'orunılulara 

te\di etnıi~lerdir. 

Çorwn, 17 (A.A.) - Ebedi ~ 
fimlzden l\liUi Şefe seı11bolüoü ta
şı~-an ba3rak bugün \il!ı.Jet hadu
durıda Amasya bölgesi gençlerin. 
den teslim alınarak buraya getı

rllrulş ,.e şehir haricinde on bla-

lerec halkın roşkun tezahiirleri De 
karşılanom} ,.e uğurlannuştır. 

Maarif Vekilinin Ziya 
Güne teşekkür mektubu 

istanbul, 17 (AA.} - Maarif Ve- Snyın Profesör Ziya GUn, Bu yUksek ve örnek olacak ha.re.. 
kill Hasan Ali Yücel, servetini vefa- Çalı~arak kazandığınız ve talcdlrc keti memleket maarifi adına bllyUk 
tından sonra ılniversiteyc tahsis et- değer bir tasarrufla biriktirdiğiniz şUkranla karşılarım. 

miş olan göz doktoru Profesör Ziya servetinizi Universiteınizin inkişaf ve Saygılarımın kabulünU rica ede-
Glin'e aşağıdaki mektubu gondermlş- tekamUIUne tahsis etmiş olduğunuzu I rJm, Maarif Veklll 
tir: rektörümüzden öğrendım. yt}CJEL 

Knoks 
Son nutkunda 
şöyle dedi: 

ı Amerikanın HeSs işi 
Fransaya karşı Esrarını muhafaza 

ileride Bir Hitler 
Daha Çıkmasına 
Mani Olmak için 

Dünyanın mihvere 
karşı Harekete 

Geçmesi)ııtbımdır 

Knox 

Nevpoıt, (Rhodo adası) 17, (A.A.) 
Amerlka Bahriye Nazırı Albay 
Knoks, bahriye ve harbiye koleji ta
lebelerine diploma tevzi m.:rasimindc 
şu bcvanatta bulunmuştur: 

DUnya, ilerde diğer blı Hıller çık
masına mll.ni olmak için harekete 
geçmelidir. Orta halli insanların mu. 
kadderatmı durmadan salAha doğru 
götilrmek hakkımızı. bu hakkı mu
hafaza etmek için müdafaa harple
rinde kendimizi yıpratmak bahasına 
da olsa muhafaza etmek niyetinde
yiz. 

(Denmı Sa. 5, Sii. S de) /X/ 

düşündüğü etmektedir 
tedbirler: 

lıgal: 
Da kar 

Guyane 
Martinik 

TeYleif: 
Petrol gemileri 
iaşe gemileri 

Vazı yed: 
75 milyon 

lngiliz liralık 
Fransız alacağı 

Londra, 17 (A.A.) - Ewe
ning Standart gazetesinin Vaşıng. 
ton muhabiri yazıyor: 

Mihverin, garp yarı küresini 
tehdit eden planlarını akim bı
raktırmak için Birleşik Amerika 
hükumetj tarafından telkik edil
mekte olan tedbirler arasında 
Dakar'ın ele geçirilmesi ve Fran
sız Guyane ile Martiniquc'in Al
man eline geçmesine mani olmak 
için işgali ve Fransaya her türlü 
yiyecek evkiyatının kesilm i 
vardır. Şimali Afrikaya giden 
petrol gemilerinin tcvik:İfi ve A
merikada bulunan 75 mil~on ln· 
g.İÜz lirası kıymetinde Fransız a' 
laca'kiarının tutulması <la muhte
meldir. 

Cordell Hull'ün beyanab 
Vaşington, 17 (A.A.) - B. 

Hull .demıştir ki: 
«- Hariciye Nezareti, A1-

manya ile Fransa arasında daha 
sıkı hir işbirliğini göstermeğe kafi 
vakaiaı:a muttaü olmuştur.:. 

Bir iddiaya göre 
8. Hitler uçuştan 

haberdar imiş 
Tayyare mühendisi 

Messerschmit 
cürüm ortağı mı ? 
H m sele ı flzerfndekl be'J'91-: 

ük~net bulmuıı gibl görünUyor. Ha.o 
dısenln Içylizıi henüz anla ılmaımt
tlr. Hess, bu i c yalııız glrışmenıif
tlr. lngllız mahf llcrl Hcss ın eflrrin 
rızasıle İnglltercyc gcldı0 ı kanaatin
dedlr. 

<He s hadlscslnın 

ancak Bay ÇörçUın • .Avam K.&mıKelltii 
sında vereceği izahattan aonra 
kacaktır > 

(Rad)o Gul&eai). 

* Londra. li (A . .A.) - 3 numaralı 
Alman şefı Rudolf Hess'ln paraf(lU. 
İnglltcreye inmesi arkasında ~ 
nen esrar hakkında biribirlne zıt mi 
talaalarm ileri sUrülmesine de\ am ..., 

(De\"11111.1 : ~ 5, Sil. 6 te) ::= 

GONON S ESi 

Sıraya hürmet 

Yazan: 
8BIAT NURİ 
Haydarpaşa garının gifjeel önUn

'cle kuyruk halinde Mraya dh.Uml!j 
on, on Hti kif;l)·i.z. 
Karşımızda bir adam peyda olu

yor: kaşı, gözü, şapkası, paltoııu, 
boyun bağı ve kUçllk yük \•afülle 
!iiı.ln, benim gibi bir adam. Man
sasını tefti!} eden bir onbaşı etla
sile bir an kafilemizi gözden geçı
rl,yor. Kar~ıda ~ık yoi \"arken bu 
kadar insanın iki denılr çubuktan 
lbaret darat:ak geı:ltte blrlblrinl 
sıkıı1tm11alarma hayret edl3or. Uy. 
kudan yeni uyanmış gibi mahmur 
pzlerlndc ,·e haflfre çarpdl bur
nunda bu belithate kal'fl bir lsUb
laf \e merhanıet bellrJ~or. Sonra 
alunna siren bir hayvan tekli,. .. 

llğlle afır afn" glşe3e )1lrllyorı 
- Yallu versenize ~uradaa ~ 

karaya bir •.•• 

GifJenla ~::ında parasının ....,._ 
na almakla ~ bir )olca ..__ 
eur. 

Dtıliktea bir ses batırıyer: 
- Öte taraftan, 
O e\~ela ha.) ret rcUyer: 
- Ne öte tarafı yahu ... öt.ı ile,. 

ri 1 \ar mı! 
1!jlnl bitiren yrucu: 
- Yol verin de g~ey!m. clly~. 
O gişeden fazla U7.ak d~ 

fı:'!ln biraz yana çekilerek....._ 
OOi)'Or. 

- Halli bakabm ... 
Bu defa baflf('le kambııru ~ 

uzun bo)IU, zayıf bir adainla llttl 
göğlisedlr. 

- uueq.ı erenaı_ RadJ 
şlm .• Veria şu blı.101 bileti de 
delim. 

Zayıf ndaıı» titizleniyor: 
- Sıra benim. 

(LUtfen aayfayı ~) 
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Maliye ve iktısat 
vekilleri Mısırçarşısı Çek çocuklu 

hakimler hakkında 

18. 5 • 941 

.G(JNDIEN. 

. t&rıü~IE 

Dimağın himayesine girmek 
istemeyen asi kalp 

i\lalıye Vekıll Fu t ı\ğrıılı He t k· 
tı:ıat Vekili HllsnU Çakıı dlln sabah 
ekspresle Ankarndan .şehrimize gel
mi~lcrdlr. 

Binaların istimlik 
müsaadesi alındı 

Adliye Vekaleti, çok çocuklu 
hakimlerden olup ikramiye ve 
y,ud•m tev.ciatından istifade ede
miyenlcr hakkında Cümhuriyet 
;\lüddeiumumiliklerine bir ta· 
mim göndermiıJtir. Bu tamimde. 
her yıl haziranın lbirinci günü be· 
yanname vermemiş ve: yııhaut 
verip de a.yni ı;ünde Müddeiumu. 
milere tasdik ettirmemiş olanlar· 
rın -bu yardım \'e ikTamiyelerden 
istifade edemedikleri zikrolun· 
makta ve bu gibilerin 1 haziran 
tarihile, yardım paralarının te\'Zii 
tnrıhi olan 23 nisaan günü ara· 
:ıında beyannamelerini vermiş ol. 
dukları anlaşıldığı takdircle yar· 
clım ve ikramiye paralarından 
istifade ettirilmeleri lazım ı;elece. 
ği hakkındaki karar bildirilmek. 
tedir. 

Öğretmek ve 
Öğrenmek 
Meselesi 

~ nknra radyosunun yap• 
~ makta olduğu yenilikler 

hakkındaki tamimi bi:z;e de gel• 
di. Biz bu tamim gelmeden bir 
gün evvel okuyuculanmıza rad. 
yonun yeniliklerinden esasen 
bahsetmiştik. 

ı- Yazan : Bebla Tevlllı BAŞOKÇ1S ] 
T clıf \ t. tercüme hakkı tamarallc nıah..'uzdur 

-32-

Euna rn:men yıne her eydo one 1 de bir kulu tanımıyoı dum bugUnkU 
atılmak i ter, taşkın hcyccnnlarını: lranlılru·a da hangı otelde oturduğu. 
1. bli ve derin duygularını etrafın- 1 mu söylememiştim. Acaba bu sabnh 
<hklleı c sunmalclan zc' k alır, ve ı yeraltı treninde bana Kadevenln yo· 
herkesin neşesini \'C derdini kendisı- !unu gösteı·cn genç ndana, beni glzll· 
tıınkinden Ustun tutar. çok snmlmi den tnkip etmiş oteli öğrenmiş mly· 
t'ltnm ak , e mütcvnzl oluşu onun en dı? Onu atlatmak kolaydı. 
zıbc ini arttmr, \"C heı ltes ona sa- Fakat, yoksa A Hanım Viyana· 
h p olmak isterdi. dan Berlıne geldi de, benim bmada 

Fakat dimağın şahsiyeti öyle de· oldu~umu tesadllfen göı·dü de ar· 
~ idi. o kcııdl kuvvetinden emın, ın- kanıdan bir adam mı söndermlşli? 
, nların zaafı karsısında. hakarete Bu son lhtlmnlc knrşı korltudnn he· 
benzer hisler duyar. gözünden hiç bir yecnndan titriyordum. Bu ııdamn ve. 
ey kaçırmaz. Zayıf hislerini sakla· rcceğlm cevabı düşünUyordum .•• 
ınak için söz \ e hareket lhtıltflrı ya. Ne de olsa açlıktan gözlerim krı· 
p nlara karşı kın beslerdi. Onun Cık- rarıyordu. Hemen iltl yumurtayı baş 

ncc ıvır, kıvır ve «idare! mas- la.dım. Ve yedim. Ellerıml yıkadım 
ahat ahmak insanlara mahsus bir kendime biraz çeki düzen ''erdim. O 
ılı\htı. Bu silllhlarla kendılcrini mil· nralık odanın kapısı \'\ll"l!ldu. 

1afaa e~enler netıeede mutlnlc kay- - Kimsiniz? Dedim. Otel ld'ıtlbl· 
betmcye mahkumdu. Herkes isterse nin sesi cevııp \•erdi: 
kendisine bir şahsiyet yaratabilirdi. «- .MüsyU nşağıdadır. Llıtfen sa· 
Bir kundurn boyacısı bile bir şahsi· lonn iner misiniz nındnm? 
ycttı. Elverir kt yaptığı işte insan- Ben heyecnnrmı gizlemeye çalışa
lara ldzım gclcn evsafı göstersin, rnk yavaş yavaş merdivenlerden in
ve mutlak içinde yıışndığı cemiyete dfm. Salonda otelin dlrcktörUnU &· 

faydalı olsun. yakta sarışın kırk beş yaşlarında 

Bir insanın bir şahsiyet göstere- bir adamla gorUşUrken buldum. 
bılmcsf için hislerinde ve dllşllncele· İlk nazarda bu adamın TUrk ol. 
rmdc bitaraf olması şartlı. Haset ve madığını anladım. Hem ben bu sl
kıskançlık insanları haldld maksat- mayı görmüştüm. Dün akşam kafe 
ı rdan uzaklaşlırmnğıı 'c cemiyete Kranı,;lerin tcrasasında yemek yer
muzır kılan en tehlikeli mikroplar· ken, bu adam sokağın karşı tnrnfın· 
dı. Yer yUzUndeki cUrümlerln faci- da, bizim otelin büyUk caddeye nazır 
alann yüzde doksan dokuzu insan- bir odasının balkonunda oturmuş ba
ların yunız kendi hislerile tıo.reket na bakıyordu. Ben de bu adamı bl· 
etmelerinden ve hislerinin karşısın- zim Arnavut bahçıvan Şaban Ağaya 
dıt bir 'köpek ı;;lbl Cıclz kalmalarından çok, benzetmiştim. Fakat şimdi bu· 
ileri ı;eiiyordu. racfa benim karşının çılrnıasında ne 
Eğer tabiat lstoscydl, insanları münasebet vardı? Odadtı bu iki a. 

idare etmek için yalnız kalbin şahsi· damdan başka da kimse yoktu. Di· 
yetini kA.fi görürdü. Halbuki dlma. rektör yeniden beni se!lı.mlıyaralc: 
ğm himayesine girmek ıstemiyen bir ~ Mndam dedi. Müsaade ederseniz 
ıu 'kalp yanmış bir kibrit gibi alevi size MllsyU Damı;arı takdim edeyim 

1110ndllkten sonra lcül tenel(esıne atıl- ltendlsl Danimarka cşra!ındandır. Si. 
maya mahklmdu. ze takdim edilmek için bana rica et-

Öteden kalp )'eni bir isyana ka· ti. 
pılır, c- Oh, sen ne sert, ne mağ· Milsyü Damgarın selAmına muka
'l'ur, bir mahH'lksun! Eğer her dakl· bele etmek için Fransızca bir lkl ke· 
ka lrlll"llrunun ıstırabını bana çek· lime söyledim. Fakat otel dlrektorU 
tirmescn, beni barap etmesen, ne o- tekrar: 
tursan ol hiç vazifem değil. Derdi. - MUsyU Damgnr Fmnsızca pek 
~aka.t dimağ ylne söze başlar: çok bilmez dedi. 
- Sınirlcnmc, bana inan. gbreeek. - O halde dedim. Konuşmamıza 

'8ın ld seni iyi yollara götUreceğtm. imltfln yok. Niçin beni tnnınıak iste· 
Şimdi da.ha çok gençsin. bunu kUçü- diklerini size sllylcsln!cl' de cevap 
cUk eklın kavramıyor fakat yaşlan- vereyim, Ben de blr kelime Alımın. 
~ıkça feragate alışacaksın. Tefcrrü- en bilmiyorum. 
atı bırakacaksın yalnız lcrııat dUşü· Bızim ne konuştuğumuzu anlamı· 
neccksln. İcraat, icraat: yan MUsyU Dnmgarın biraz sıkıldı· 

Bu lkl şahsl)•et mUnnkn.şanın so- ğını anlıyordum. Bir elinde tuttuğu 
nunda 'kUskUn ayrılırlardı. Böyle ?:ı.· mendilini muttasıl şakaklarına bas
manlarda ikisi birden beni tcrkeder, tırıyor, terini slllyordu. Direktör söz 
• vakit ben lçl boşlnuş bir torbaya !erimi ona tercüme etti. Ve onun 
benzerdim. Onlarsız hiç bir şeye ya. sözlerini dlnledı. Sonrn yine bana 
ramıyaca~ımı anlar, tekrar ar:ılıırmı döndü: 
bulmaya. çalışırdım. - MUsyU Damgar dedi Türkler 

Fa1'at tıayatımın pek nadir za. hakkında pek çok kitaplar okumuş 
manlarında bu iki şahsiyetin blrbi· ve şimdi de Tlirklerln İstlkll\l harlı! 
rtne ı;;tııumsediklerinl aynaya baktı· dolayısllc her ı;;Un gazeteleri tııklp 

ğım vakit göz bebeklerimin içinde ediyormuş, sizin TUrk olduj;"unuzu 
ttördUm. Ve sevindim. Biz bu hal i· işitince sizi tnnımak istedi. Çi1nkü 
çlnde birbirine zıt Uç kişilik bir a.lle şimdiye lrnuar hıç bir Türlde ı;oı Uş· 
kurmuş gibiydik. Yalnız bir noktada memlş. 
bıı lc~lyordul<. Hedef'. - Ben de kendilerini tanımnktan * memnun oldum. Fakat konuşmak i· 

Bu akşam, içinde iki yumurta \le 1 çln lisan olmnz a meramımızı ifade 
ı kUçük francal..ı bulunan kUçUk edemeyiz. 

,pakctimle otelden Içerf girdiğim za. - MUsyU Damgar akşam yemeği· 
man otelin dlrektöıil eğılerek bana. ni birlikle yemeyi kabul etmenizi 
'bir sellim verdL Ve: sizden ı len ediyor. 

Madam dedi. Buı;;Un bir müsyll - TeşekkUr ederim. Fakat yemek 
kendıslnl size tnkdlm cttlrmek için davetini kabul edemem dedim. Bll'aZ 
"bana geldi. Fakat siz yoktunuz. Bu evvel lokantada yemek yemiş otele 
gece saat dokuzda tekrar ı;elecek. gelmiştim. Bundan başka, mUsyUyü 

Ben bu cmllsyU> sözünden o kadar şimdi tanıdım. Derhal beni yemeğe 
frkorkmuştum ki kim olduğunu bile davet edişini biraz acnlp buldum. 
.ormadan yukarı odama çıktım. Bu Acaba Beı·llnde iidet böyle mldlt? 
.-müsyilb kim olnbıllrdt? Ben Bcrlin· (Arkası var) 

~o, nesine gU\cnıllğlııl anlıyaına· 

~ıtı bu blr tıılmnlık canı olan cılıı: 
~uru sUı.üyur, burnunda ay:ııl 
otlhfafla: 

- Yahu sana lakırdı ôyli)en 'ar 
pu'! diyor ,.c bUetı;l)e !:ıkışıyor: 

- Hadi biletçi efendi.. Fzun c
'Clll orıtun ha ... 

.Bu defa tıı ra faı.la. C't.111 ıı t;ıkı !ılı

ğı için alnından ısu gibi ter doken 
elll ya,larında şl,nuuı e kısa boy· 
Ju bir adamdadır. 1'aUı 'e akin 
bir çehresi 'ardır.' l'akat gişc~c u. 
zattıtı elini öte.kinin zorla men'c 
kalktığını görlınco lıirdenblro ateş 

alarak bağırıyor: 
- Siinnc cliııi, !'Ck, ılokunıua ... 
Bu be5belll bir deli, yahut sar

-.tllr. o da bunu takılir ederek c
ı tini çeki,or, fakat o gittikten 50n· 
I& arka ından alay ediyor: 

- Elini yemedik ya.. Ama tir· 
Jald im~n ba ... 

l\talımar gözlerini hizc ~c\Jrerck. 
tMamunu daha. fazla ~rıntarak a· 
Jay ediyor, bizim de kendftılne lştl· 
r.aldmiZi 'c gfilmcmlı.I lstJyo: F.,. 

kat şakaya gelnıQcn halk elektrik 
lcnıııi-~tlr. Şl-:ınaııdakl delilik ı;lra· 

yet etmiş glhl heJ11en herke bağı· 

rıyor: 

- ('A'kll ... l'olu kapama: 
- l'alıu en ı;ıra nedir bilmez 

mbln': 
- Hiç ı,,ınılr.n ıkıhı111k gelmez 

mi'? Ru kkilar insan beklerken en 
mi açık gözı;ün ': Bu suratla ıııı ! 

Fakat o, zerre kadar an;ılıııanıı-: 

bu ı:ılgın kıılahalığı te.şkll etlen in· 
anların 3 üzlerine lılrer birer bak· 
mağa ı·cısaret ederek: 

- Xe 'ıtr 3 ahu·: nııetinıiıi alıp 

giıle<'eğh; ı-:te ... 
Diyor. S:onra biletçi~ e ~·ık ı şıl or: 
- Bir bileti veremeıliıı cltti. 
- Polis :yuk mu! 
O hıııarhaııcde deliler urusına 

düŞJT'.Uş hedbaht bir ııkıllı gibi mer. 
hametle gUIUm Uyor. Allahın tokat 
)emek için yaratmışa benzediği 

cclırcslıııle hafif bir renk dt'ğişikli· 
ğl olmadan ağır ağır çcklllyor \e 
kafilenin ku3 ruğuna gec,iyor. 

REŞAT NURi 

Fosforlu sığınak levhaları İ Prakende hal haline konulma- 1 tim1aki için icap eden müsaade, 
Dlln saat birde Kadıköy lrnymıı.- sına karar verilen Mıımçarşısı Koordinas)""" heyetinden alın· 

kamlığınd:ı. p:ısır koruıımıı. h:ıllnde 1 için hizumlu bulunan tesisat ta· mı~tır. Belediye yakında çarşının 
solmltlaro. asılacak fosforlu sığınak mamile hazırlanmt!tır. Car§ıda etrafındaki binaların istimliıkine 
levhalarının tecrübeleri yapılmıştır. yapılacak tadillere ve alı~an a· başlıyaca"tır. Alınacak binalar 
Tecrübede Vali ve Belediye Rcısı Dr. !etlerin yerlerine konulmasına tamamile yıktırılacak ve çar ının 
LOtfi l{ır~nr, vali mu:n•lnleı·i, sefer. yakında başlanacaktır. Çar~ının duvarları olduğu ı;ibi meydana 
berJıl( mlldllrlcı 1 h:ızıı· bulunmuşlar- İmarı ve icap eden binaların ıs· çıkarılacak•ır. 
dır. 

Bu Jc\•halardnn eczanelerin, hn5ta· 
nelcrın ve duktorlann da kapılarıııa 
asılacaktır. 

Dünkll tecrUbe muvaffak olmuştur 
Bu gibi levhaların 8erı halinde ima· 
llne başla.nacaktır. 

Denizyol l arının seyahat 
biletleri 

Devlet Denızyollnn idaresi, halkı· 
mızın memleketi ltolnycıı sezebilme· 
lerlni temin için turistik blletlcr ler· 
tlblne karar vermiştir. Bu biletlerin 
bir kişiliğinde yUzılc otuz ve ailelere 
mahsus bıletlerdc de yllzde eli! derc
eeslncle tenzlllı.t yapılucaktıı-. Bu tu
ristik seferlere nlt tarifeye l hıızlran 

dıın iti tıarcn lıaşlunılnenktır. mıetıer 

hazırlanmıştır. Bu hilctlere alt zamn 
nın küçllk bir ücret nıukobllinde 'bir 
ay kadar ıızntılmıısı fmkllnı da idıı.

recc temin cdilmiştır. İdare, ayrıca 
45 günlük tenzillltlı seyahat hılctle

rlnln müddetini de, bu arada lkl nya 
çıkarmıştır. 

Erlerin dava istidalarına pul 
yapışmıyacak 

Fıilt hizmet ifa eden veya. talıın 

maksadile slUılı altına alınan l'l'ler 
tarnCındaıı açılan davalarla yapılım 
taldp taleplerine mlitcnllik nrzuhul· 
lcrln ve bunlar üzerine tanzim olu
ııncıı.k diğer evrakın danıgo resmine 
tübl olmadığı, Adliye Vekaleti tnrıı· 

tından müddelumumlliklere ülldirll. 
miştir. 

Koordinasyon kararına 
muhalif hareket 

Balık ihracatı 
Memnuniyete değer 

şekilde inkişaf ediyor 

bir 

Yabancı memleketlere yapılan 
balık ihracatımızın günden güne 
inki<:af etmekte olduğu memnu· 
niyetle görülmektedir. Dün bu 
huşusta kcndisilc görÜ!jen bir mu
harririmize Balı~c;ılar cemiyeti 
reisi Bay Yusuf: 

«- Memnuniyetle söyliyeyim 

ki, balık jhracatı ·balıkçılarımızın 

yüzlerini güldürecek derecede 

artmıştır. Qir kat daha artması 

için de gerekli tedbirler alınmak. 
tadır. Bu hafta ALmanyaya kilo
su 40 ve 50 kuruş fiyatlarla 100 
ton tuzlu torik balığı gönderd;k. 
Bu sevkiyat önümüzdeki hafta
larda da devam edecektir. Taze 
torik balığı ihracatımız da yo· 
!undadır. Toriklerimiz, Roman· 
ya ve İta)yada büyük rağbet gör. 
mckte ve hatta iki memleket nlı· 
cıları arasında bir rekabet bile 
tevlit etmektedir. Roma~yalılara 

her hafta 20 bin çift torık salı· 
yor ve beher çifti için malına gö. 
re 50 ile 70 kuru~ alıyoruz. İtal
ya da ııchrimiL:dcn çifti 40 ve 50 
kuru§t;n her hafta ~ elli bin çift 
torik çekiyor .. :D 

Demi:;..tir, : : a ikan balı~;ı fiyııt
lannın hu tıene vüksck olmasına 
az tutulmasın. sebep göstermiş ve 
balık meraklıları için şu müjdeyi 
vermiştir: 

<- Bundan sonra kılıç, lüfer, 
ızmarit, istavrit, kefal ve saire 
gibi balıklar ,,akın bir zamanda 
çok bollaşacak ve fiyatlar yarıya 
yakın düşecektir. Çünkü, ıtinıdiye 
k:adar Marmarada yatan bütün 
balıklar Karadenize çakmağa 
ba~lamış, beraket günleri yak· 
la'!mt"tır. Bu bolluk, hiç şüphesh 
ki, kalkan balığı ve bilhassa ko· 
yun ''e kuzu ct!C"ri fiyatı)arının da 
bir hayli ucuzlamasına sebep o· 
laca ktır. » 

Azılı delikanlı 
Nişanlısını, müstakbel kaynana 

ve kayınbiraderini yaraladı 

Bu şerait <lairesinde yardım ve 
ikramiyelerden :istifadae etme. 
mis olanların usulen Vekalete 
müracaatları beyan olunmakta· 
dır. 

Göçmenlerin iaşesine dair 
bir karar 

Aııkaradan gelen bir huberc 
~öre, Vekiller l lcyetince kabul 
edilen bir kararnamede, göç· 
mı:nlcrlc nakledilen kimselerııı 
iaşesine, bunlara verilecek ye
meklik ve tohumluk buğdaya 
<laır olan talimatnamenin ıkinci 

maddesinin ikinci fıkrasındaki 1 5 
kuruşu geçemez, ibaresi, :ırevmiye 
yjrmi beş kuruşu .geçemez, sek· 
!inde ve üçüncü fıkradaki, ıbüyük. 
lere 15 ve 1 3 ya~lnrındnn aşağı 
olan küçüklere on O..uruıı hesabi· 
k .ibaresi de. büyüklere 2 5 ,·e 
< .ı üç yıışından aşağı olan kü· 
çüklere 1 O kuru;} he:ıabile, ııck· 
lindc ve ~·ine bu fıkrada ya.cılı, 
günde büyüklere 1 O ve 1 3 yaşın· 
daıı a§ağı küçüklere 6 kuruş, 
ibaresi, günde büyüklere 25 ve 
13 yaşından a~ağı küçüklere 15 
kuru11, şeklinde tedil edilmiştir. 

İktısadi Haberler: 
Yabancı memleke.tlcrc yapılan 

ihracat 11allan miktan 2 iO bin 

liraya baliğ olmuştur. Bu partide 
Filistin, İtalya, Bulgaristan, Ro· 
manyaya külliyetli miktarda taze 

torik balığı, Almanyaya tiftik ve 

Ankara radyomu:z;un yenilik• 
terinden bir taneai, her hafta 
dinleyicilere bir «halk §arkışı» 
öğretmektir. 

Haftada iki gün birer çe)" 
reklik zamanlar içinde bir halk 
şarkısı söylenecek ve radyosu 
olanlar, yahut umumi bir yt:rde 
radyo dinleyenler bu söyleyişe 
ııyüksek avaz» ile iştirak ede· 
rek şarkıyı öğrenecekler. • 

Bu, hakikaten yerinde ve 
güzel bir yeniliktir. Biz, cidde11, 
batka milletler hilafına olarak, 
b ir ağızdan mar§, şarkı söyle• 
mesini beceremeyiz, becerenle· 
rimiz de mahduttur. 

Ankara Radyo müdürlüjÜ 
gönderdiği tamimde diyor ki: 

«Nerede olursanız olunuır 
evinizde, Halkevinde, bir stad• 
da, bir kahvede veya bir rneY
danda, radyodaki şarkıya yü1'· 
aek sesle İ§tirak ediniz.» 

Şahsi bir ihtirazımdan batk• 
hiç bir itirazımız yok: 

Frenklerin: «Musikiye clve
riıli kulak» dedikleri ıey Allah 
vergisidir. Mesela, benim bir ar· 
kadaıım vardır ki, bugün bes• 
telenmiş bir havayı işitmesile 
tekrar etmesi bir olur. Bana gc• 
lince: Herhangi bir şarkıyı, bit 
havayı, bir marşı tamam altı aY 
hergün dinlemeliyim ki altı a'/ 
aonunda mırıldanmağa ve bit 
atıne aonunda da kusursuz sÖY" 
lemeğe baılayabileyim. 

Bunun için Ankara Rad'fO 
müdürlüğünden benim de bir 
ricam var: Öğretmek istedikleri 
§atkıları zevkle dinleyeceğİJ11, 
fakat yüksek sesle bu şarkı)'• 
iıtirak edemezsem sabotaj sa'/• 
masınlar, kabiliyetsizliğim ).U• 
:ı.ünden umumi ahengi bozma• 
mak kaygu5u, sükütuma ycgi.P' 
amildir. 

KÖR KADl 
...-,:; 

Uluborlu Hali 

Koordinasyon knranna muhalif o. 
larak, çift taksilerin çalışacatı iUn
de çalışan 2057 numaralı taksinin şo 
!örü 7242 sicil numaralı şoför Rifnt, 
milll korunma kanununa muhalif bu 
hareketinden dolayı mnhkemeye ve
ı ilmiştir. 

yımtlama hadisesi olmuş '\'C Zilı- da Zihni onların bu müdahalele- Fiııland_tyaya da tütün satılmı.tır. 
Dün, öğle vakti F eriköy<lc bır ı Kamil yukarı kııta koRmuşlarsa 

ni adında bir adanı nişanlısının rine içerlemiş ve bıçağını çekerek Bu Finlandiya grupu aldığı bu 
ırzına .geçmek üzere iken mani 1 müstakbel koyınvalidesinın ü.ce- partiden başka büyük bir tütün 
olmak isteyen kııyınvalidesile k ı.1 rinr: yürümüştür. parthıi duhıı almak üzere alaka· 
yınbiraderini bıçakla vurmU!)hlr. Zihni bıçağını Ayşcnin sas darhırlu temasta bulunmaktadır. 

lspaı·ta, 17 (A.A.) - Uluborlu 1' • 
za ınerkezının, Ova Uzerinde ve b:.ıll· 
çeler nrnsında inkişafını temtn ıçın 
Narın VekCılctlııce tanzim e<.lllcıı ı. 
mar projesinin tatbıld snfuhatındııll 
olmalt üzere belediye lıalınin temel Parmaklık hırsızı 

Kuruçcşmede Şeyhulislam Ziya 
ettin ıkorusunun süslü -demir par
maklıklarından 750 kilosunu ça. 
lıp kilosunu 2 5 kuruşa hurdacıya 
satan beş pnrmaklık ıhırsızı yaka. 
!anarak Adliyeye verilmişlerdir. 

Zihni bir müddettenberi nİ· baldırına, sağ koluna aaplamış 
şanlı olduğu Vesile ile cvlenıneK ve annesinin öldürüleceğini gö· 
için bir çok defalar teşebbü-:ı el· ren Kiı.milin müdahalesine de 
tiği ıha ide Vesilenin annesi Ay15e meydan vermeden bir vuruşta 
bu evlenmeye mani olmak iste- gencin parmaklarının ikisini ko· 

Diğer bir Finlandiya grupu da 1 atma merasimi de dUn yapılını~tıt· 
fındık ve üzüm aramaktadır. Ev'\·elcc teıııellcl"i atılmış bulunan bC· 

Bir Romanya firması alacağı lcdiye ı;;azlnosu Ue yem dUkkAnJıırın 

k " ll' ti' "kt d k' "k IA k lnşnatı da devam etmekteclır. u ıye. ı mı ar a ·ı ton a er- . 

Dün yapılan <duruşmalarında 
bu suçlulardan Kemal ile Zeki 
mahkeme knrarile te..,.kif edil
mişlerdir. 

miştir. Bunun üzerine Zihni ev· parmıştır. 
len meyi bir emrivakt yapınnk Yaralı Ayşe, Kamil ve Vesile 
için dün nişanlısının evine gitmiş Şişli Çocuk hastanes.ine kaldırıl· 
ve kimsenin bulunmadığı bir sı· mışlar ve orada tedavileri yapıl· 
rada genç kızın üzerine saldırmış. dıktan sonra Ayşe Beyoğlu Zu· 
tır. Vesilenin feryadı iizerinc kı· kur hastanesine kaldırılmıştır. 
zın annesi Ayşe ile erkek .knrde~i Suçlu Zihni yakalanmıştır. 

dası iç.in alakadarlarla anlaşmış 

ve bunların nakli için bir çok 
tahta fıçı ısmarlamıştır. 

* Son günlerde piyasanın cep 

feneri ve pil ihtiyacı ınebLul bir 
şekilde temin eqilmiştir. Cetirti· 

len bu fener ve piller. Mürakabe 
komisyonu tarafından fivatlurı 
tesbit edildikten sonra, piyaeaya 
çıkarılacaktır. 

T AKVİM 
18 MAYIS 911 

PAZAR 

A 'l: O • GON: 188 • Hızır: 13 
HUM!: 1357 - MAYIS: 5 
HlCltl: 1360 - H.ebıUl.'.ıhıı·: 21 1 Askerlik İşleri Kaçmak isterken Şi~lide deneme 

Bu tıabah saat 10 buçukta Şişli 

nahiyesinde pas!! deneme yapılacak-

V AH.lr ZEV ALI EZA..'tl -
Kııılıkör l'erll 

den: 
,\ kcrllk !;iubcı.ln. 

Y'edineı kor mıntaknsındıın Kadı· 

köy mıntakasına yer değiştiren (330-
150) slcllll emekli topçu yUzba.şı ŞUk 
rU oğlu Mustafanın derhal Kadıköy 
şubesine mllrncaatı tebliğ olunur. 

DUn saat 12 de. İstanbuldan BU· 
yükada iskelesine vapur geldiği sı
rada. iskelenin memnu yerinden ge
çip hamallık yapmak lstiyen Meh· 
met oğlu 12 yaşında Zeki Kirpi, is. 
kele memuı·undan korkarak kaçmak 
istediği bir sıradn kolunu demirin 
sh·rl yerine saplamış ,.e yaralanmış
tır. Zeki tedavi altına alınmıştır. 

tır. Du deneme yalnız Hnrbiycdcn l· 
tibııren başlıyacaktll'. Şişli nahiye 

hudullnrc dnhllindcdlr. 

Deneme esnasmda ekiplerin vıı.zi. 

felerlnl yapıp yapmrıdıkları kontrol 
edilecektir. 

* Son zamanlarda Japonya· 
dan gelen Türkler tarafından 
memleketimize getirilen pamuk· 
lu mensucatın ithaline ait müsaa
de verilmiştir. Bu mallar Manif a. 
tura Birliği tarafmdan alınacak 
ve piyasaya tevzi olunacaktır. 

GÜNEŞ: 

ÖGLE: 
1KlNDİ: 
AKŞAM : 

YATSI : 
1MSA1{: 

5,rn 
13,10 
17,07 
20.21 
22.13 

3,3-1: 

!l,15 
f.1& 
8,l::i 

12 v~ 
ı,;,ı!? 

7,12 

- Tekrar bura) a gelmek l!!ıtl~ orwn. \·c· 
rirn açık mı'? 

'l'erzl l\lerlln lıu ııuzlere lnanıııaıııı, glbl 
bayrctle kızın ~ üziine baktı. 

Slntya ıt"iilmc-~e haşladı. Genç adanı kıza 
bir sandalye uzatarak dedi ki: 

- Ne oldu? Xe ,·ar! Çabuk ı;öyleylnlz, 

meraktan ~atlıyıu·ajl'ım. 
- Sö} llye<·eğlnı. Hu bir ır değil kJ ... Ak· 

şam gazrtelerl y IL7..&1·ak Bolden kllııedc dÜ· 
ğün Cl!nasında öhlU. 

Marlln bu kadarla iktifa. chıu.-.ıı. En ince 
teferruatı öğrenlnc-eye kadar genç kızı ı;öy· 
lcttl. Sonra omuzlarını llkerek: 

- l::'iz böyle ı:cylerc inanmazsınız Slntya 
ama ... Ben yine ı;ö~ il~ ey lııı. Grlin clblı.enlzl 
burada giydiniz bunu uğur ııa) tııaılar. Bir 
J;"elln elhlseııl ancak odaı1a gl~ llir .. Böyle ter
zi clükkimlarımlıı giy lllıwe uğur uz · a~·ıhr. 

Ben hunuıı ıııerakırufa lıllnı, takat siı.e hir 
şey ı.ôy Jcınellhıı. Çünkıi aldırnııyacağın11.1 

blllyordum. 
- ..;açımı ~c;\·ln sii} leıııe~ inil:, ;\lr.rliıı im· 

radıı gl~ lnıııeğ"o ıııcl'lııırıluııı. t:lblseııııle bir 
kusur utsa~ ıh, ı•\ ıle kim ıliizeltt·ı·ekti? Bu. 
nun irin bıırııılıı glyhııliın. Şimdi sit. sualim" 
C'IWap \'Crlnlı: Rl'ni tekrar hııra~a alıı.cak 

nıı.,,ınu: '? Runıı istiyor lllU!lllnuı? 

- Benim bteıllğltnl sh: pek fıt:ı biliyor u
nu7. Sintya. 

Sonra I~ Jıakkıııdıı. lrnııu~ıııağıı ba-:laıfı-

lar: 
- Terı.llıane tahU yine izin olnrak ka

ıa~:aktır. l.\lerlln. Benim buraısmı satın ala· 

YEŞiL GOL 
Yazan: Roy Wikere - 13 - Çeviren: Rezzan A E. Ya!man 

<'ak kadar param yok. Fakat idare ile me-:· 
gul olnıağa de,ıun el1crlın, a\·unurunı. 

- J"akat Slntya, slz ı:imdi zengin değil 

misiniı:'.' 

- E\et, fakat sade para k{ı n mi~ Yalnız 
kalmak ı .. tem~ orum. Buraıta uğra~ınak ho• 
-:uma gidiyor. I~ 1 ki e,ralanını aldımıamıo;. 
tını. Bu uı:un tahta ~ndığı alma~a gelirler
"e \t•rıne~ inlı:. Mademki geri gelltim, e~ya.· 
larını ela buradıL kıtbıın, 

- l\1Ukemın!!I"' ;\femnıın olıııaıhm cler
sem ~·alan soyleını, olurum. ı~akat aııuna da. 
patırclı lı \C hı\di~ell bir giin ~a':'ad ık. ~lı. hu 
ı.abalı burada gelin elhl ı>nl'li giyerken so· 
kıı l<la hir genç kıı:t \·urdular. \"aralandı, :l'·e-
rl' clii':'tli· 

Slnt~a kııyıtsır. hlr tsnrla: 
- ı:·a ... Dedi. tJı>n bir sihih "e.,lni dıı~·dııın 

ama. otumobıl l ıi tiğl patladı sandım. nu 
genç kızın \' Urulma.'tı da. yine gelin ellıbe.,l· 

nln uğurı.uduğunılan mı! Kızcağı tr. olılii 

mü': 
- Hayır." l'ludcce ~aralı ... :;iu kar~ıki C\ e 

götiirdüler. 
- Bnna emin mi!ıinlı. 'l 

- Göır.linılrı gördüm ... J'akat ı.ize ne? ~c. 
rC"ye götiirürlcrse götiirsün1er? 

- Ben bö~·ı rı .feci hadlııell'ro bayılınm. 
Kc~ke ölseydi tlalıa heyecanlı bir \ak'a 0 • 

lurdu. 
Genç kı:ı: fert.iye vcıla ederek ayrılıh ı-n· 

lmğa ~·ıkar ~·ıkmaz Maiden 5okağınılakl kar• 
':'' e\e girdi. Kapu·ı~a: 

- Bu ahah yaralanan genç kızı görmek 
l'<tl;\·orıım. Hangi katta rn kaç nunıarada '.' 
t> iye sorıtu. 

xı 

l'OJ.ts :'l lÜ l<'ETTl~I RASO;s i:;Ei 
KARl~l\'OR 

Slııt~ u, ;\fulden sokağındaki apartmanın 

kuıııl"ı~ına )Rralaııan genç kızı liorarken, 
polioı ıntUct ti~! Rason'ıfa ııulls ınUdiirlle ayni 
mrsC"lı·~ i ıııli1.1ıkero eıllyordu. 

l'lcfoııuıı ~·ıılnıası konu-:nıal arını tklye 
tıohhi, Poli!ı ıııiidürıi telefonu açarak sordu: 

- Alo, klnı!;lnlz '? 
Sonra mlifettllf ne.son'a telefonu , ·ererek: 
- Siı.l l5tlyorlar, deıli. l"ııkııt sö3 ledlklcri 

":llY ler çok meraklı, iyi dinll"~·hılz. 

Telefondaki ıte8 bö,ıo ııöyHiyorılu: 

- )lalden okağı c•lnn)etlııc nlt yeni tnf· 
"lliıt: E\'I tnrus,,ut rııtıııcla tutan ııoli._, oru• 
dan bir adıunırı c·ıktığını görnıü'ı; bu ucı:ıııı 
tiorguya çckllinl"cı tleıııı-:; ki: cıRcn hu ı·hıır • 
da kilçlık hlr iic'rct ıımlmhillıule sunun hıı· 

nun l~iııi gören bir nılamıııı. Bu e~ de ~ıırııl 1 

olarak yutan ;\llss Uuda ;\lnincs odınıla bil 
Jtl'n~ kıı. beni c:ağırth, ;\li"b Uull ı nıin•IC 
bir kadının uılre:.lni \Crtli. Kı·ndi inin ıle "' 
raıla oturduğunu, c.-:~·ııo;ının orada buluııdıı· 
ğunıı ı<hyli)·erck hu ( ,Ya arasındaki bir ,,ıı 

bahhğııu alııı gctlrıııeıııl btcdi.» 

- l'ckl ha~ka ne \nr! 
- Bu kadar, efendim. 
l'olls nıii lürıi nıuhın ereyi diğer bir teli" .. 

Coııılaıı dlııl ıı,u. na oıı'a eledi ld: 

- Bu adretıc gidiniz. i\leçhul kız lıakt-ında 
belki de bir şeyler öğrenehlllrslnlz. 
Beş dakika sonra Hnsoıı 1'1lsls coth1 

görmek lizerc yola diııi\lıııüş bulunu)·ordll· 
Ver epr.y uıııktı. l\liıfcttlş or:ı~a urı11rt 

muhiti tantı l ı. Knıar diıskliıılcriııc uınh""" 
ııanslyonlarla dolu bir ıı:aııaııc ... ~llsis voli 
ıle işte bu nc\·lılrn hlr pan i3 ıııı iilıırc cıll. 
yorı1u. Hö~·ı~ teıııl1. gl~ inmiş kibar tu\ ırl 
lılr adaınııı kapı~ını ı;ıılılı{;•mı görliıı<'O cıı<'' 
heyecana \ "C linıldc Jm111ld1. Uu odnınıo od~ 
klralaınağa gelme,llğl belli idi. Acaba ne ,.,. 
tı~·orılu '? akın nı~hul hir akrabadan nıl· 
ra yemiş olılu!:unu ha her 'erıııej;c gcıcıı 
hlr notc-r olma ııı... lhı ne\ i iiınltıerlc tc· 
lit!ja düşerek: 

(Arka.al var) 
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Harp Vaziyeti 
• YAZAN: 

lbsan BORAN 
<Em idi Kurmay Subay) 

Kori:dorlaruıda : 
"VATAN,, 

Adliye ( 
Ateşle barut C E y H A N 

Anadolu da J 1 SIYASi IC:\llAL 1 
Şimali Afrika 
akını geriliyor 

Şarki Akdeniz havzasında Mahkemeden çıkarken ! H Yazan: M. H. ZAL 
hala mırıldanıyordu: ükCımetin topraksız çiftçileri toprak sahibi etmek, B ~.!;;;r: :::.; : Ya zi y .!!_: --~~~~~~~~-

b" ş·.ındiyc kadar bu bölgede 
kır ı dcmz: ve adalarda, ikisi 

IU'ada olmak üzere üç cephe 
Vardı: 

l - Malta • Girit • Kıbna 
'.dalarından geçen deniz cephe· 

"· 
d 2 - Garp çölünde Mısır hu· 

Udundaki cephe. 

b 3 - Irakta Basra ve Erdün 
Ududu üzerindeki cephe. 

b 16 mayııtanberi Suriycde bir 
t •rp cephesi olmuıtur. Alınan 

11YYareleri lraka yardım baba· 
k aile Suriycden l:'eçmiı ve bir 
11hlı da Suriye hava meydanla· 
~· kalmıthr. Alman iııali· 
tırı baıladıgını ıösteren bu ha
ş'kct i.ızerine İngiliz tayyareleri /rn, Rayak, Tümdür hava mey 
J, •nlarm,a hücum etmiıler ve 
d •zı Alman tayyarelerini mey
i ~harda tahrip etmiılcrdir. Fi· 
dııtınde General Vilson kuman· 
F ~n.da i İngiliz kuvvetlerinin 
d ılistın ve Erdün hudutlann
b n ~uri_ycyc yürüdükleri haberi 
Mctıuz gclmemİ§tir. Almanya 

alta • Girit • Kıbns deniz 
cephesinin iki ucundan Mısıra 
"c ?ıiven kannlına yürümek ni
~;lındedir. Bu uçlarm birisi 

alta • Trablus • Bingaz:i • Tob
SU.k. Yani Libya i tikameti, diğeri 
1 
Urıyc • Fili tin • Süveyş kana· 

'·. Suriyedcn lraka geçmek de 
l'lll.itnkündür. 

t l~gilizlerin deniz cephesini 
rı~ıl eden Malta • Girit • Kıb· 

s hattına karşı bir mihver ha· 
rek r Y 

1 
e ı yoktur. Bu hatta kar11 

a nıı hava kuvvetleri hücum 
~~ilirler. Zira mihverin kafi 
t erıız kuvvetleri yoktur. Mihver 
l aYhrcleri Kıbrıs, Girit ve Mal· 
•. &dalannı bombardıman el· 
~1tltrdir. Buna mukabil İngiliz -f YY~elcri Onıkiadadaki üslere, 
~ablu&garp ve Bingazilirnanla
Aı a hücum etmi lerdir. Mihver 
t "':"etlerinin İngiliz deniz cep· 
~ lıli dü§\İnnedıkçe yani Mal· 

' Kıbrıs ve Girit adalarını zap
d ~edjkec Suriye ve Libyadııki 
l enııaı rı hareketleri iyi netice
er "ermİyecektir. 
'4 1;-ibya cephesinde bugünlerde 

tıliz seyyar ordu birilkleri 
jPeyce i!iler beccrmeğc bafladı· 
lar, Almanlann beş koldan yap· 
"ıltları ileri hareketi tardcttilcr 
S e ntukabil hücuma geçerek 
k 01Iunı • Capuzzo kalesi hattına 
d. i.dar ilerlemegc muvaffak ol· 

1 utar. Sollumu işgal eden kıla
~~ Capuzzoyu aıptelmeleri de 
j-""mkündür. Bundan sonra 
a 0hruk kalcsilc beraber İngiliz 
... e~&.r ordusu ileri birliklerinin 
ş •ı: Yeti daha sağlam olacaktır. 
d u halde Almanlann Mmr hu· 
lll Udunu 50 • 60 kilometre geç· 

leri b yhude olmu§tur. 

d h:akta Basra bölgesinde §İd· 
h tllı hır muharebenin hatladığı 
/\~~er verılmcktcdir. Iraklılar, 
. ..ilanlardan aldıklan direktifi 
{öl eltnck için İngilizleri Basra· 
d ~n denı~ dokmcf e karar ver· 
k erıe, bu karan icrada &eç 
daldıkları muhakkaktır. Deniz· 
k~n ıahile çıkan kıtalar bir 
d 0Priıba~ı tutarlilr ve oraya a· 

C!ta bir gene gibi yapışırlar. 
i . Suriyeyi jşgal etmek lngilizler 
J.ııı &iinün en mühim meselesi· 
)' ır. Bu makısatla Irakta ve Lib
,:da bir müddet daha müc!afa
).f • kalmaları daha doğrudur. 
) er Yerde kuvvetli olmak İşte
tieıı her yerde zayıf kalır. Filis· 
ar ildeki kuvvetlerin vazifesi ta
~ t\aıdur. Öyle bir taarruz ki 
'P•cak kalaların arkasına bakb'-t• bile vakitleri yoktur. llk 

ı 'rnlede Şam, Beyrut ve Trab
;' ıırblı ve motörlü birliklerle 
•et~ edilmelidir. Suriyenin i11rali 
'tlt., ulceyt müli.hazasile ~u ma· 
t Yı ifade eder. İngiltere Kıb
.~: Girit • Malta deniz c:ephe· 
k "tn sağ cenah gerisindeki isti
h 'tlıeUeri Suriye sahilinden iti
İttlrbn kapatmıt ve Türkiye ile 
~ at Ve muvasalaıını muhafa· 
ltt •lnıiJtir. Bundan sonra Al· 
f ~Ya Mısıra taarruz için Libya 
h~ Unden baıka bir iatikamet 

~acaktır. · 

Şeker ve glikoz istihlak 
vergısı 

İtimat caiz değil. Bel bağlama dostuna. kararının tatbikini sabırsızlıkla bekliyor i:ri":;;ıa~l~~or~~ ·~ 
~ , eden ahonu herkes biliyor. 

Zira aöz koymuştur sırtındaki postuna' 1 Ceyhan nehri kenarında yet-, çiftliği varmt. Oraya gidip ia-1 Hergün yeni bir taklQ) cinler •• 
.:;} '. mıs sene cvvcı kurutrnu. büyu· Yazan: Cemal Bardakcı lc~ıniL ımalümutı nıa'bilir~inız. yaktandınlıyor. fakat bualan 

. l . ·b· . k cek bir rifitri kasabası Nüfusu ı:· b.. ı b" ·f l·'- yeri" yenn· e oturtmak ı·ç· ·~· - Bız zamane genı; en ~1 ı sıgara bana uzattı. Ar.ıda leşe • 0. d" ,.. tık H lk · h" d - ı:..\et oy c ır çıt~ var. 
1 

ID 
1
-r 

değiliz. zaman, fırsat buldukça kür ettim. 1 o~ 1··1knl eni abl'·ı..ı;v. a. ' ne ır . e~ Eı.ki Konya Valiıd Ve onun müdür len, m muı lan, eden af&onu bilen yok.» 
c c dosta gider. onlarla ho~ be - Estağfirullah. dedı. guc u. e a a lı:uJSI PJ~. suyu .~çt· yabancıdan mutchcıssısları. tur- Harp hergiin biraz daha ... 
eder, hatır sorar vakit geçıririı. Ben kibriti yaktım bu sefer o, ~or~ f k~lanl)k\: Bul yuz.den ~~u kalanı ekine elveri§li. Bu ara· ı lu mııkınelerı, 'her çe.it 1vusıta· nİ§liyor, mevcutlara bergün ,.. 

1 Allah, cümle kusurlarını silip at- teşekkür etli. a& a 1 ar e ·sı • 0 "'?~~or. - zınin beş yüz bin dekarına tahıl. !arı, bol para 1.:ırı da var. ki gun ni ifler katılıyor. Fakat mesele. 
sın bir arkada ım vardır. O da Böylece karşıhklı le c~ür ve ra~~t da~ ~~le l getmlen suyu k bir ınllyon dekarına da pamuk e 1 evel Adanada idım. Vebali boy- leri derlemek, toplamak, som--
sık cık buna g~liııdı. Eh arl.ada~ estağtirullahlardan son;a tit.gura çc ı~nl d~ tı~ar ar;] k say\~'. ıpc kiliyormuş. (Halis Akyüz) adi~ n.uııa. bir tanıdık anlattı: Bu nu getirmek için henüz bir 
kardC§ten daha yakındır derler. sından derin !bir nefes çekerek nz: b~ c IJ) e":Jn. yı ~ l 1;;. ırı y~l· bir çiftç..iden Ceyhan ovasının e· çıfllıkle bu )'il ekılen pamuk lo-
Doğıudur, doğrudur ama her in. tekrar söze başladı: dm ıs.. ın ıra ımı~. e c ıye re.ı~ı kim durumu hakkında malumat humları açılmam· •• tekrar eKmli}- Jcr yapılabildıgi yok ... 

.. .. . l G d k n· e uç sene Amerıkada kalmıııı b1r . d. B . . ler "ine cıkmamııı Alın 1 fı t d .. ·· sanm sulu lcmız o ınaz... - ar 'rop tnm ta ·ır.. ır ~ey M . d ld v .b. h. ısıe un. anu :ou ızahntı vcrd1: • .1 •· an ar na Ufur 
Konu an dertli adanı burayıı . yok azizim. 1 hç bır şey l:ıınıknıa. ı;enç. ~~sın e 0 us~ lı; 1 ne '.r - Bızim bu.rada Yiıı esir ve -=- Sebı.:p ~ · tali sahalarda zaferler Uıa• 

ge nce sustu. oz enmın ayagın- mı:. ar. ar1 msan ınsa e er e t .. d ti k . k. 1 arsus ova arın a o dusu ı;1bı - · • • sı .... u .,.-li G 
.. 1 · · v ı si B · 7" • f d d suyunu ııuzme ve temız: eme teııı- T l d l w • \ alla

0

hı' bıln1en1 Zıraat yorlar fa•·at a 1 ea"'c._ i ... 

daki yırtık pacalı pantolonuna su içerc:le bulunan dört kat elbiseden sa 1 vucu e ge rme . ım un arı büyük ölçüde çiftçilik yapan Ve\alelinin ımüfett",)eri vardır. bır surette sarılmamıtlarcbr. !...; 
tındakı din.ıcklcri erimi~ ceketine il birini olsun bırokır. Bir t.ıkım c • vu~ıtalarıb va.r dem~btir. dFlakat yoktur. En kabadayımı:ı:ın c-ktiği GidC"rler, gorurlcr H" bu sebebi gıiterc hala muhasara al~ 
li ·-· · ·· ·· - b k N ı H ne ense u ı"e leııcu us c 1 me- h ·.kib ·· b" d k me)dana çıkarır ar ebet Yanı dır, fakat Amerikan yardımı~ 

ı ştıguyu sorul~cde: d d" L· , ~aşılr ı~o .ı.r.. e gezer .• epıu. nuş. Ç1!tç.iler: nehrin ı:ıağ taralın· a u t Hın, uç ın e .arı geç- ba•ı d . f k" "ft 1 . l 1 J 1· 
- a ev a. ım, e ı.. af o- ııı a ıp gıt:mJvler. d k" ıaı l 1 mez.. ele pamuk ekımj husu- v 1l aıH a ır çı ç1 erın ar a· ngı ız hazırlıgı arttakça ~ 

raya gelecek hele biraz sabırlı ol. Evm içind"e kudurmuş b;r kap- ~1 1 l t~r ~rıyl~ ın;uva~ ~arı sundaki bilgimiz azdır. Makine- lan bu c"f1ç.i iğe nümune olacak aara çemoen Kuvvetlenecek 
Ne diyordum) .•• Ha herkesin ü. lan Gibi dolasıyor. sııtusac.:ık a- ~a ~ a er;ık e ıykr ~r.I ilki ın· !erimiz. a'etler.imiz de ) ol. ~ıbi- bir halde iınis. . de gcvşıyor, Almanlar lnırlltte.. 
tü bir olmaz kimisi de sütü bozuk dam. ka\~a edecek insan arıyor- B~ d u ~ork~.;:t~!1 lr u acB ar. dfr. Pamukçuluk e aslı bi!gıl('r, - Ceyhan O\ sının buvenekı reyi ıstııa hareketinin kıvama 
cinı:ı:ndendir. Bu arkadaş gel za· dum. O anda bizim hanımın ne ır emn op~udyapı b1>'.0

1 
r. kmu ~e türlü kuvvetli ve yeni makıneler ekim duru:nu) iCldigine bir türlu kaıar 

. 1· •. 1 k ıd .. .. K d" k d" ne sonuna ~a ar ı ece ış. . t" B" b 1 d h Ş b .. . . d mı··,or' "r akaın· ol rak 1 man, gıt zaman, ıze gun asırı atı ·ar ı ne ustu. en ı en ı- C-.L 1.1 1 d . . b" ıs ıyor. ız un ar an ma ru· - u on, on eş gun ıçın e " , ... ' .. e a 
gelnıcğe koyuldu. Vakti hali ·de me: 

1
. ".Yuanlı ar akra ~:1~11~ yıkrmı hı~ muz. Topraklarımızın terkıbin- yağmur ya!mazsa çok fena. Bu krın havalarda taarruz k 

. l d • d b" d 1 b" "d d . ıra ıop ıyara .ın.ı ı lime ·tep l· d h . h . . . b h k B "t "d t ıyıce o ına ıgın an u c: - nsaıı ır l ere gı er c e't ı tı l B l t en ııngı cıns mn su! yetıştır- ~ene ',,.. ır oslalı var. u- Ki gı e ar ıyor. 
- Allahın 8ofrasıdır, buyur- böyle mi bırakır? Kim bilir kim naskı tyap rlmışkark. 11 un arı 0

1
1 a miye daha elveri,li olduğundan zıları (Mantar) hastalısı dıyor- Almanlar ikinci bir harp 

l 
. b 1 b b 1 1 .. _.. d O me ep o ara ur anmıya eve- h b . . k S . h 1 P ki .. d.. . . sun ~e sın, ne u ursa anca era· un arı ea ıp gıttı oaıyor um. - i I" h •. d . b I a enmız yo-. enf'nuı angı ar. amu · ar uç ort santim nesı olarak Şimali Afrikaya 

bcr kanca beraber yeriz o ur, de. clanrn orta:ıında dola~ırkcn göz:lc r a 1 ~k ~~51 1b.arcyel aıt d ~.u- aylanndn ve günlerinde neka· I yülksclincc yaprakbr sararıyor, mitlerdir. İngilterenin B 
dik. Hanım da razı oldu. Seninki rim birdenbire komıdinin aynatıı: n .n1 

1 'sn·c ep ınk~stıy e {"gl ış· dar yağmur yağar. Nasıl ve ne kararıyor ve kuruyor. 1 ekrar e· lara kuvvet ayırdıgı zayıf 
·· 1 b"" 1 d k k 1 d k 1 b" kt b ·ı· · li mı§ er. ır orta me cp açmı~ ar. "dd ·· • 1 Ek" 1 kir Y- k B -d şoy e oy e er en eve ·apı an ı. na ta ı mış ır me u a l ıştı. c B ckt • ki" h . şı ette ruzgar ar eser. ın er ıyor. ıne uruyor, ug ay kayı kollayarak Mmr bud 

Evin alt katında boı- bir adcı vıır men ahp hiddetle açtım. ilk iki ~d.m b elpı· rde~lı mM ır1• 1 . ulsu.sı ha talıktan ne surct,e korunur, ve nrpalarımız da yağmursuzluk- na doğru yıldırım ıribi inmi 

d d ·d:'. A k k d a· k mı ır, e ı cı;ı . ua ım erın 8 .. .. b I b" h l t . t d ır onu a ona ver ..ı.ı-; . rtı • e- satırı o u um. lZlm ar ·1:1sın h • b " k . f d ulun un ar ızce mcc u §ey- ım mu <".e ~·?" ır. dir. O hızla Marsa Matrubu 
. d . b .b. b" .d. J l k d O ususı ır omı~yon tara ın an 1 s· . k" . k"" . k'". .. b" C h • 1 d f N 1· l d vın emır aş e yası gı ı ır şey yazı.51 J ı. •aı: a o uyama ım. _ b l t . d !diki er. ız:ı.m · :.ıı ·oru ·vrune ı:r - ey anın su arın an ıslı a. ı ı gcçıe er i meaele y 

ld B . . . lduk . "d" 1 l 1 B u unup aym e ı . erme ve ·r "lik B .. d ı . k d d"I . " t ·ı o u. cnım ı m o ça ıy ır. an ar o mu§tu. u ya!}tan ıaonra 1 h lkl Çl tçı ı . u yuz en u>i ya ·amız e e 1 er.uyor mu r n ı izlerin Akdeniz bi.kilıam~ 
11 b

. · • · il k d' maaıı arın zaman zaman a · an b" . A nh m bır bereket versm ferah maha e arılarınm ll pcscng.i o. topl . I l .. d kt 1 ır araya r,elmıyor. Gö.tcrcn - Hal:.ır. O yalnız bazı y 1- ti bugün için kökünden .., ... ., 
f h 

. "d" I k k anan para ar a o enme e o k .. k I Ü a ur ge~ınıp og1 ıyoruz. ıı.ca tı ·• duv b k.l k • yo ·, oı;rctcn y.o ·. ar ta ar. C) üz: bin de: karlık cakh. Fakat İngilizler 
T 1 . . 1 •v• d A k d d d•V• o·· ı 1 suna a 1 ırsa :me tep resmı b" h 1 ıcarel e ı~tıga et~dgım den za. B l r ka aş e ~g~~ .. oyke o mdalı. değildir. Bir şahıs veya bir ı:irket . -:- Ada nada uzun yıllardanbe ı1r 6nyayı ~ ar basar. Çok zar~~ kuvvetlerine dayanarak 

man zaman taııraya gı er, ola~ı- es e argayı g zu,nu çı arsın er tarafınt:lan geli ka d" l k 1• rı zıraat mektebi vardı. Bugün o ur. Uregır ovasının sulama ışı ruk'u tutabilmitlcr ve h 
M 1 • · · B b 1 J..... d d h · · · · r 8 ıy e uru d b" · C ih · · bo rım. a wn ya ış ı t r. ~~ı oş er ya. ,..c o a a ~ ıywnı yap. madığına göre hususi bir teşek· e 'bir z.ıraat lısesi "ar. Çocuk· ıtmcc sıra ey. an ovasına ge- ıçan 1 bol vakit kazaıımıllll• 

bırakılmaz sonra sermaycyı kcd1. mamıs. Evde bana aıt ne varsa kul d dAn A.. H l a . larınızı .l;ıu mekteplerde okuta- lece~ he. halde. O zaman ku- 1 dır. Sollumun İnırilizler .......... 
ye yu erlZ. . a ~ ı§ ve u.,te ı ··• .. .. bir şey. Ay başları, komisyon bılirdınız, yahut oralardan çı· ra ı lan urtu acagız:. dan geri alındığı bıakknıadıllıl ""ki . im .. rk 1 e .. em._. ası 1 C<ltp • • • • ki k k l v 1 

Dcr~cn cfcndım uza~ı->:al~m, ~avallı adam .. sozun bvr~sına azalarının kapı kapı, dükkan dük kanlardan faydalanmak kabildi. ~ haber, Şimali Afrikadaki 
ben yıne Anadoluya gıtmı tlm, gelıncc Yusuf dılı tutuldu. Üste-Ik. d 1 k ıı· 1 . Ef d" b"l . "b" man akınının aern .... -~e .

0 
k H :. l"k d d'V• 1 u.n o asara mua ım cnn ma· - en tm ı mezm~ sı ı Ceyhanda hukümctimiz.in el • -·""'• 

g1 er r a~fa: d kk b" ıı k l~J zd.man ya ~iZ par~ı ~' I aşlarını toplamaları da, her hal- soruyorsunuz. Zıraal mekteple- kayup bir on evvel hal etmesi tuttuğuna ilk delildir. Ahuımlııi 
. - ~-mdan ka~ı?.1 at !et l· ba ıp. abç ı ıyeı· sor um. ıse de hoşa gidecek bir durum de-ı rindı:n çıkıp toprağa dönmüş beklenen mühim bir mcs~le da bütün kuvvetlerini bir araya 

zıın aa;a aşa ·otu muarnc e et· cnun ı u sua ımc: w ı M kt b" il k f k k" · l d B 1 · • tirerek ikinci bir taarruzla d . !" d d D h k'"t•· d h k.. .. gı. c c ın yı ı · masra ı en uç ışıye rasta ınız. un ar vı- ha var. Bu kazada hazineye ait 
md ed,. o a JD3an ev a ı u, incinir, K -k b~t.~ o u, . a. a 1 dolud··· çok on bin lira imhı. Bu kadarcık !ayet ve kaza merkezlerinde mc- ahıyüz bin dekarlık arazi varmış hunu belki de tekrar ala •• 

c ım. eş e u un servetımı -n ay ı ıı bi M ·r \' k· ı ı· b'"t 1 u ı ı d f 1 · ·· ı . d 1 · fakat bunu ya 1 d al H b . oh •
1 

.. r paraya aaı e ·a c 1 u çe_ nı r o ur ar ı. , erı guç en e Ad arını öğrenmek istemediğim psa ar a u 
anSım: k d d" S tmen1 u dy~ş~nd~onMra krczıb, rudsvay sinde ne diye bir yer bulunamı- masa bıısmda otutup mıntakaiarı bazı arı!~"özlcr bu drazinin tn ticeyi deği§tiremezler. 

- en mera etme, c t. c· e esey ı, de ı. e tu un a u· b "l M k b" ah. · · · d k" ki l .., 0 
Alm b k . k da b . d"" h t d b • yor ı mem. e t •n m ıyetı ıçın c ı tavu arın ve on arın yu bin, onbe~ bin dekarlık parça 8 • anya, aı a yeri 

k
mndar .a ın 

1 
enım unya, a ret anmKa ani ana: "k b" .. dd 1 belli olmadığı için muallim bulu. murtalarının. dağdaki, bayırda.. rını ellerine ncrirmisler Toprak kwnar taliine güvenerek ş· 

ar esun sayı ır. 4: arına sevı t• ·, ır mu et d ı · - C h k" k ı · 0 
.... .. •• 

A 1
: .L d k d . . l · k d .. t nl!JllryQr. ers erın çogu ey an- ı av us annın ve saır zararlı, sı" köylülere ü-cret'e kiral.vorlar Afrikada den·ızlen·, ço··n-1• 11;a01aşa a: ·en ımı topar lyana a ar ust ba ı ı fmd k ı h" k ı ' ·.1 - ll'CI" B .d. H .ht" ld v d . I ı genç er tara an o utu uyor- zarersır ayvanr .. rm sayı arını he mış. Bu topr darın bir kumu da lmf, riaki çok büyük bir k 

- en gı ıyorum. anım ev· ı ~ 1 ı~acım 0 • ugun an senın c • mu~. Dens levazımı namına 'kü· saplamak ve bunları bir eedvele ıa Al":d. 1 V · · 
vcl Allah sonra &ana emanet, de. bıselerm.i ve dığer e~alannı alı· ı çücük bir alet dahi yokmu• Şu yazarak daha yüksek k 1 1· .manHzaman ··ı·'"r' a ınıp e- paıtuıne atalmıtbr. Bunu 
dim verdini. ileride ııana bunları iade h ld h Ik f d k" 1 v ... . •• d k ma am a- ıy e, asana verı ~rmuş. Bu betmeğe mahkümdur. Eğer 

. S k .. 1 . 1 b· d v· K 'b k d" a e a ın c a ar ıı;ı bo~a gı- re. son enne ·ten ıbaret kalırdı. yüzden mahkemelerde de birçok hatayı tamir için tarki Akd 
a~ ı l:'IOL e.mı. er g.ı ı o da:. d ccegun. usura a ma~ ıyor diyor. Çocuk babahırı da <"Vlı.i.t- Ve bö) e hesaplınla uğrcı mak· davalar acılmış. Hükümeti t • sahalarında yeni yeni k 

. - ~ıç merak etme karın ~e-ı u. lurımız okuyor diye kendilerini lan buğdayı, arpayı forkedemi- raksız ,.·lr •• rilerı· to rak nsahoibp: 
d h l k k _.ı Kusura ba~--a h.. Ö 1 ... r P hamlelerine giri•ecek olu-.. nını unya, a re ·ız ·al'Ue~m- ıun ..... Y e ya... avutmu!'I, daha doğrusu alclatnn• yccck hale gelirlerdi k h . .ı k. L • " --d" d d" Tepen vursala e k k • .,, . yapma ı..susunua ı ..,;:ararının yanın önüne g~emiyecek, 

ırB c d. 1 k 1 ·ı 1 1 e r s s çı armı,>acn oluyorlar. Parası olanlar çocuk- - Yüregir ovasında b"r pa- gC"rçcklcnne.,inj sa'bırsrzlıkfa bek di kendini yeni kumar ziya 
k en ye ıuzukru5 5 

a P ı e . yo a t;Jn, lrırını T cırsu taki Amcr.i.kan Kolle rnuk numune ve tohum liretmc liyenleri~ t>ayısı pek çoktur rına maruz bırakacaktır. 

1 

çı. lını. v aş arlı ama, bız es· itimat caiz d~ğil jine gönderiyorlar, Ceyhan ka- • 
kı topraı;ız d~rc ~e~e ıdemez ~~- Bel bağlama dostuna zusının iki milyon dekar araz.isi 

1 

z:r tozar~~: Ş.ımdrkı genç.lcr gı~ı, Zira gözü koymu§tur var. Bunun bc~üz bin dekarı 
b~ gençlıg.unız.de (Bobst.~I) degıl ı' Sırtındaki postuna. dağlık, ormanlık, bataklık. Geri 
dik. Aylarca dola§tım. Tuccarlar • 

1 
ıa görüştüm. Siparisler ~aptım. j Lakin bizim baba doı>tu yalnız 
El"mde olan ınanifaturaların da postutbuza def;il, karımıza da -söz pco:cinden gittim. 
b!r kısmını 6altım. Döndüm ı;ei-,1 k~yanuı:. Fa.k~t ... Ben de onların Suçlu erkek ancuk otuz: be 
dım. Eve geldim k.im3ectkler yok. aszından gırıp burnundan çıka- kırk yaşlarında, kadın ise ancak 

1 (Allah Allah) dedim. Hem An- cağım. Bereket çoluk çocuk yok. otuzunda vardı. Bu vaziyeti gö· 
1 karadan. telgraf da çekm.i~ttm. l Herifi evvela hırsız ~iye .yakalat. rünce birdenbire §8.şırdım. Adam 

Neyse bır anahtar da bendedir. tım. Ondan sonra bır ırna ada- arkadaş diyordu. Bu gens; ada-

Dünyanın en büyük Kuranıkerimi 
Burıtada, Ulucanıl küt.il11lıue6indc

dlr. En aı.ı ~ yüz yıllık llint aba· 
dJsl ukrine sülüıı yazı ile yıwlmı-: 

Maymunla İnsan Arasındaki Japonların Azim ve 
Metaneti 

1 

Kapıyı açıp girmedim. Seslendim, vası. ma. Olur a ... Dedim. Ya kadın .. 
cevap )'ok. Yalnız dedim bizim Ona yed.irip içirdiklerimi ağ- Kocasile aralarında en a~ağı otuz 
hanım annesine gittjyse tcl ... rafı zından, burnundan getireceğim. yaş fark vardı. o olan bu Kur'aııı Kerim, dünyanın en 
almamıştır. O .sırada aklıma arka. Hele o karı :tok mu? .. Onu da ra * 

Mahluk j 
GC!"CD1crdc bulunan eıJ<I bir kafa 

1 1,.23 
t 

· ı .,_ ıscu~lııde, da.11011.)ada 
ı:-:ı h d 1 k büylik ıııubarck kitabıılır. daşım geldi. r:..J ı gündüı;leri de at ürbtlİ, e in serserisine açtı. Mah'keme salonundan çJkarlar. 

Satırlarının uzunluğu 80 ı;anthn· 

dlr. Açık bulunduğu zaman bir 11ayfa 
evcle olacak değildi ya. Çıktım Bizim eski zamanlarda böyle her ken yaşlı adam hala: 

a ı, ııısan arın a,.len ma)nıun ı 

olduğu ııazarlyeıılnl kabul ctlenlerl gelen 
çok Ugllendlnnlştlr. 1 ına ljclırl, hemen kfı.nıllen den 

güzel bir yıkandım. Üzerimdeki zeler yenmezdi. Şimdi, karılcırm İtimat caiz değil lıcl bağlama 
kirlileri attım. Gardıoba clinıı u· canı sıkılınca eftyayı toplayıp ka· dostuna ... Diye bcllcdığl bir kı· ucundan öbür ııayfll ucuna kadar &'C• 

tıı~aıı ile ma~nıun arasındaki Is· ı bir şekilde Jıar1111 olmllljtu. Yok 
tUı:ılo • değlşbl1 deHlncc alt olan im nıada bulunan C\lerden 73,485 ı 

zatınca bir de ne göreyim... çıyorlar. layı tekrarlarken biraz evvel bi- nl!Jllğl ı metre 52 santimdir. Dôrt 
Adam bur;ıda vine durdu. Hid Bu sırada mübas.ir kısık scsilc zi dinleyen aklı ba~ında bir adam 

mahUikun kafa tası lllm adandan kılnu~ "la 19 000 arasında da büyük bir merak uyan- " ı;a,. nı ' e\' kalmıştı 
., sayfası altınla ı;ı\!!lü olan bu Kur'a-

detinden kudutdcak glbi idi. Bel- davacı ya;,lı adamı çağırdı. Ya!llı alçak sesle: 
dınnu,ıtır. Bu lıul, şehrin nüfwnınun da 

l.iydi ki sözü kesmesi ağzından diyorum, çünkü o elli 'beşten dem - Behey gafj], dedi. Sen ates. nı Kerimin tliğcr 5ayfıılaruıda mli· 
kötü bir laf çıkartmamak içindi. vurmasına rağmen altmıs beslik le barutu :> ~n yana koymuşsun. hlm ı>aııat işleri ıııe,·cuttur. Ağırlısı 

\'erilen nıalumnta gore, bu nıah· nıasını, mucip Obnllljtu. ıllfO 
IUk dört a)ak üzerinde dettJ, tıpkı Yokohanıa şehrini 17 ayda 

Cebinden tabakasını çıkardı. Bir filan vardı. Suçluları görmek için 1 Mitat PERİN 60 kilo kadardır. 

hemen haber ver, Fransızca bildiğım halde 
aylığım ancak yırml lbc.ş ııra tutuyor benim. 
Yazık Yallah!! Hem de her gün :yedllere ka· 
dar çalışmak şartllc ... 

- Merak etme. Ben pazartesi gUnU sana. 
telefon cdcrım. Yalnız devamlı bir iş olnu· 
yacak, malünmn oltıun. • 

Ziyanı yok, l<aç ay çalışırsam ltCırdır. 
Bıltyorsun ki ZU!ıtli nslterllğlnl bitirince ni· 
kahlanacağız. 

Kezban. içindeki heyecanla blr tezat tcş
ldl eden bu sozlcrl dinlemekten memnun ol. 
muştu. Moddı ihtıyaçlal"l için çnJış:ı.n bu kız 
tarı kıskandı. Ali Beyle GUzıde Hanım izin 
verselerdi ne bUyUk bir şevkle o da hayatını 
kazanmağa koşacaktı. 

~- Çayınız hazır Kezban Hanım. sctlre· 
yim mı? 

- Teşekkür cderım MUmtaz Bey. Zahmet 

ctmeyinız, 'ben scllrlm. 
Et;knmeklen bıı ,ka lt ıyg-uları yolmıuş gi

bi yaşıyan bu zengin insanların arasında 

kendi hayatlarını C!Uşl\ncn iki arkadaşa gli
lünıs1:dıktcn soma yemek odasına doğrn yli
rUdü. 

Buruda sekiz on ı;cııç koltuklara, kcınapc
lcre yaslanmış, yoıı:un bir sesle konuşuyor· 
Jurdı. Kczbanla MUnıtazın ıç •rı girmeleı i on. 
ların mukateınclerıııı kc nıedı: 

- tstıkball eiınde tutan Amerikadır azı· 
zim. A vı·upa kıtası uzamt ı:cnrnlnl tl\ket· 
mıştır. UusUn artık ihtıyaıdır. Yannıı h:.ı· 
kıın olacak ltıla dcmzlerln ötesindeki scnç 
\ "'"'"ıkııdır. 

EDEBİ ROMAN 

- Ya Avrupa medeniyeti ne olacak? 
- Yavaş yavaş inkıraz bulacak. Gıdış bu· 

nu gösteriyor. 
- Bu eski medeniyet nasıl yıkılır? 
- Görcceltsin, ycı 1 bir dUnya haıbmde 

ı;oklerden yağacak bombalar, maddi ve m~
nevi bakımdan bunun hakkından gelecek, 
asırların yaptığı eserleri, lturduğu prensıp· 

lcrl yerlere serecek. 
Kezban ağır ağır ı·aymı içcıken bu konu~. 

mayz dinliyordu. Başka bir dünyadan gelen 
bu sözler ona tatlı bir dinlenme \"erdi. Biraz 
evvelki fırtınadan sonra burn:;;ı llP lrndar sa
kindi! Cazbandm patırdısına. genç kahka· 
halara rağmen sakindi. 

- Çoctıklor Nccmıy! gören vnr mı? 
ı:ıu ı;ua!I. bir ı·fü:gAı- gibi ~ıtldctic içeı •Yt 

siren Vıvet sormuştu. Herkes onun yUzUııc 
baktı. 

Gılm1ş olarıılt . 

- Belki de bahç ded r 
- Bır yerde uyumuş olmasın. rok ıc;mıı:ıtl. 
Vlvctın sivri çene 1, mavi gözleri öfke ile 

tıtıedı. 

- Ncrcdedır? Onu nıuUaka bulma!< 1s
tıyorum. Beni görmeden gıtmesı milmkUn 
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de Udıı·. 

Gençlerden bu·I yarı müstehzi sesUc: 
- N eemiden sana ne kızım? Sen nı~an

lını aı a, farkında dcğıl misin o da. ortalıkta. 
yolt, dcdı. 

Bu aozlcr Vıcdanın :yUzUnli karıştırdı. Bir· 
denbirc hı:ıtırladı: 

- Sahi Ferit te meydandan kaybolmuş! 
:MUnıtaz ı.cndısini tutamadı. Kahkaha ile 

&iıldU. 

- Çok şükür bunu faı kcdcbıldın. Fcridın 
yerinde ben olsam bu sözlerini bir iltifat tc-
ı. kkı dmczdım. Bahusus 
gece ... 

Vivct yaptığı bUyUk gcıfı 

nişanlandı~ınız 

anladığı için 
bll hUtUn öfkc-lendl. Giilllnç bır vaziyete dUş 
tüg\inU, kendisine bulmn gozlerdc okudu. A. 
ya~ını vurarak hırçın bir sesle MUmtaza çı
kı,tı: 

Gt vezellk clnıc MUnıtnz! 
l akal fuzlıı. konu~mağa, hele tck,.ar Nı C• 

miden bahsctmcğe cesaret edememı,tı. Oda· 
da soğuk bir hava esti. Herlrns yUz yUze ba· 
kı ,ıyordu. Kiminin gözleıindo hayret, kimln
kllerde istihza vardı. 

Kezban bu sözlerle al~kadar olmuyormuf 

huıanlar clbl yürüyormuş... yaptılar. ŞimdJ, 1 okohaım a 

r-tbl çayını içmekte devam etmişti. Ama kal. 
bı helecanla çarpıyordu. Hiç yoktan blr re. 
zalct çıkablllrdl. Bereket versin ki, NılU!cr 
belki de ömrUnde ilk defa olarak akıllıca blr 
iş gördU. Vıvcttn koluna girdi, onu dışarıya. 
şUrUkledi. 

Ancalt bu sözlerin tesiri odada kalmıştı. O 
zamana kadnr saatın geçtiğini farketmiyen 
davetliler esncmıyc, yorgunluklarını duyma
ğa ba!'!ladılar ve nılıayct birer ikişer lcalkıp 
gıtmiyc hazırlandılar. 

IX 
Kezban son misafırlcri scllımctlcmulcn o

dasına çıktı. Tekrar Ferıtle yüz yüze gelmek 
istemcmış, kalbine, sinirlerine yaptığı müt
hiş tazyikten 6onra iki nişanlıyı yanyana 
goımeğe lahammUl cdcmiyeceğını anlamış
tı ... 
Lambasını yakmadı. Kendisine samımı ge

len csyaları görmek istemiyor, aynada yil· 
zune balunaktan koı·kuyordu. Bıtışık odada 
yatan 1''Azlle Hanımı ııyandırmamak fçln a. 
yaklarının ucuna basarak yUrüdU, dışardım 
selen ışıltrn yardımlle elbisclcrlnl çıkardı. 

Yoı·gun ve mcyustu. 'BUtt\n bir ömre sı
~nbılceelc kadar bUyUk heyecanları bir kaç 
saat içinde yasamışt:ı. Ferldin sesi ne sıcak 
<'ileri ne kuvvclll, gözler• ne parlaktı. Cc. 

nı, omuzlarılc ne kadar he~betli gorunuyor· 

du! 
- Seni nasıl sovdığiml anlatacağım Kez-

ban! 
(Arkua ,,..) 

dern 00,000 ev 'ardır. Aballal 

'1S binden 450 bine ı:ıkmıştır. 

• 
Piza Şehrinin lğri Kulesi 

bantla me~hurdur. Aı;ularca 

hikmet kaidelPri dikkat nazara 

tınalara 'e ttaJ)ada sık IJJk 

gelen zelı.elelere göğüs germif* 

İki ene en f"I bazı mliil· 11e1..uı• 

lar, hu haberden he)ecaaa d 
lcr 'e (lcrbal kulenin muaye 
!:İn bir len lır.) eti göııl1ennh;lerdL 

lle)rt, yaphğı tetkikat ne 

cak UIOO aene ııonra ~ ıktlabWr. 
c1aa ötörü l}lnıdllik 

)'oktur. 
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Maziden Canh Masallar 

''ŞÜPHE,, 1 
1 Pazar ( 18.5. 941) Salı (20.5. 941) 

.,, Dokuz armut 
yutarak ölen bir kız [ 

1 
8.30 I'roSTanı ve .saat ayarı 8.33 

yazan : Mabm.at AttllA A YBUT Marşlar (PJ.) 8.•15 Ajans haberleri 
_ 9 Hatır program (Pi.) !1.30 9.45 

li:vııı lialllf, 

7.30 Pro;rıun ve salil ayarı, 7.33 
Hatif proı;-ram (Pi. , 7.45 Ajans ha 
herlcrj 8 Klasik parçalar (t'l.) 8.~IJ 
8 15 J<;\·Jıı ııaıtlı. 

18,40 Radyo caz orkestrast. 19 
<Dertkşme saatı), 19,15 Radyo caz 
orkcscr~r. 19,30 Saat ayarı \·c A· 
Jans haberlcıi, 19,4fi Yurttan ses-

Oııla bırbider1le anla,n1ış iki ba~lcııuvı:>ıdu. Ak~an1ları .işinden 
çıft ıdiler hmet Uysat gençliği- döndüğü zaman Ay.şe Güngör o
nı pek hovarda bir ulcm .içerisin- nu kapıdan gıilcryüzle kıuşılay-or, 
de ;) rpra mı tı . Hafızasında; ha· bu eslci ve uslanmış hovardanın 
t ı rını te-gbıt cdcmıye~ek ka- çılingır sofrasını kendi clile hazır 
d nıutcııevvı kadın maceraları lıyor, onunla bir çocuk gibi uzun: 
" dı. ) a 1nrz: bulun ~u şeri ha- uzun nıe~ul oluyordu. Bir gün, 
ndck.ı kadın vakalcırı herhangı Ahmet Uysal vaufcsınden evine 
rt b r gönul baÇıle kilitlenme- dönerken yolda eski bir ahbaba 

J2.ü0 ProS'rnııı \ ' C saat uyarı 
12.33 I>Uğün tUrkUl,.rl 12.4G Ajans 
haberleri 13 Saz eserleri \'C hafif' 
~arkılar 13.30 <Dcrcdl'n • ll'pcdı-n) 
13 45 l l.üO Radyo snıoıı orkestrası, 
sı. 

18 Prot;ram. ve saat ayarı. 1 .3 
Radyo caz orkl'strası 18 30 Zlrnn.t 
tak\'lml ve toprak muhsUllcrı bor
ı:ası, 18.40 Radyo caz orke<;trası 

l9 Seçnmış .şarkılar, 19.30 San.t a
yarı ve Ajans haberleri 19.4S Cho
plndeıı pnrçalar (t>J ) 20 Konuşma 
(Yurt: saati) 20 15 Fasıl sazı. 21 
Memleket Postası, 21.10 Meşhur o
peralar <Pi.) 22.30 Saat ayarı 'e 
nJans haberh,rı, 22.45 A.ıans spor 
servisi 23 Cazband (Pi.) 2:;.2512::.ao 
Yarınki pro{;rum \ ' c kapanış 

1:1.30 Pro;ram \'c saat uyarı, 
12.33 TUrkçe plaldar 12 45 Ajans 
haberleri 13 Mandolııı ve ~itara so. 
loları (Pi ) 13 15 Türkço pi.Aklar 
13.30 14 Karışılt prat;ram CPI ) 
18 I'rograııı \'e saıt t ayarı 18.03 Fa 
.,11 sazı 18.30 Ziraat tal(\'ııni \. c top 
rak mnh«lllkri borsası 18.JO ArJan. 
llıı tan{;oları (Pi) 19 l Yuva saat.IJ 
19.15 {ıadyo salon orkestrası 10.30 
Saat nyarı, \'e Ajans haberleri 
rn. 15 Rad~·o ııalon orkcslı·ası 20.J 
Radyo gazete i 20.15 Radyo salon 
orkestrasr 21 Memleket posta~ı. 
21.10 Ylrtlloz'far (Pi.) 21.311 Konuş 
111a 21.45 muslk pro{;ram 22 30 Sa 
at ayarı Ajans hnherlcrı 22. lfı Dans 
nıflzıı;-ı (Pi.) 23.2.3 23.30 Yarınki 
pro;rnm, \'C l\'.epanış. 

icr, !!O, 15 Tiadyo ı;atctcsl, 20, t5 l'J. 
yann soloları, 21 Mcııılcl~cl posla· 
s1, 21,10 Seçilıııış şarkı \"e tlirkU· 
lcr, 21,25 (San'atltArlarrnıız konu
şuyor), 21,40 Radyo senfoni orkcs· 
trası 22.30 ~aat ayarı Ajans haber 
!eri 22.:iv Dans ıııüı;iğı (Pi) 23.2."i/ 
23 30 Yaı ınkı program ve k~pa-

Kendisine mezar bulunamıyan 
bir çocuk nereye gömüldü? 

lstanbul mezarları laflarile, 
kitabelerile, lahıtinrilc tıcrvilerile, 
tiir:belerile, evliyalarilc 'hala içı_ 

m ~ \e hıç bır macerd bir sinema 1 tesadüf ettı: 
ı nı n n ı;özlerdc, gonirllerde bı- - Yahu nerelerdesin) Evlen· 
akabııecesi .bas.it ve geçici tesir- dığıni haber aldık amma öldüğü. 
:l~n ddha ilen varamamış~ı. O ı nıi zannetmiyorduk. Bu ne vefa
h ç .bır kadını doyarak, mana- sızhk a canım karde§lm, insan 

k, "bcnım:ıeyerck scvt"mcmişti 1 bir kere de ııu ahbaplar ~lemine 
Kadın ara karşı itimadı pek za• bir uğrayaltm <ler .. E'.şi dostu, ıh
ıftı. Ya.,.adıijı mütenevvı 'hayat; vanı bir görelim dıye ımcrak ey
u hukıni.ı ve ıtimatsıdığı kuv- 'lcr. 

vctlcndırcn nıh~yetsız misallerle O ükşanı Ahmet lJ)"al eski 
doluydu. Kabına, muhilıne sığa- aşmaların bu candan ısrarlarına 
mayan 1>u hırçın adam ıbır gün mukavemet edemedj. Sazlı, içki)j 

adığı hayatta u(;radığı elim hır gazinoya gittiler. Ceç vakit
darbc ile evlenme kararını lcrc kadar eğlendiler. Gece yan
anda verıverdı. sından 3onra Ahmet Uysal eve 
e uzunboylu tet!kıkc, ne de- döndü. Ay~e Cüngör aklına ge
ıncelt"me, tahkiklerc asla lü- len Linbir tür~u tkötü .ihtimal İçe· 

um gormeden bır piyango bileti risınde uyumümıs, onu Lcklcmış
c er gıbi kendine bir eş, :bir &a- ti. Otomobil kapıda durunca se-
dın eçti. 1 Ier şeyını, bütün bir v1n9le !kapıya ko~tu. Kocasını 

kbalinı 1esadüfıin meçhul akı- kar~ıladı. Fakat: Ahmet bükin 
betıne ter.ketti. Alacağı kadınla bir .halde .idi. Namütenahi içmi;,
b gün Bebek bahçcsınde buluş- ti. Kelimeler dudaklarından güç
tular. Onunla açrk ve samimi bır lükle dökülüyordu. Çabuk sızdı. 
konuşma yaptı. Kısa hatlarla o· 

1 
O gece Ayşe Cü~ör sabaha 

tuz ;ı.ıllık hayatının güzeran etmiş f ~~dar uy uyumadı. ~vli ~ir er~e: 
bulun ısafhalarını anlattı. Artık gın yuvasını bu ~dhlde ihmalını 
u un bır macera seferinden bı- ho" göremedi. Yalnız ilk hük
kıp usandığını, sıcak, temız. asu· mündc insafsı;ı: davranmadı. Bu 
de bir yu'lil.l)a çok rhtıyacı bu- geceki hadise Ahmedın ilk vakası 

ndu ·unu ö;ı. leyerek intihap et· id.i. Sabahleyin onu ıkırmayacak 
genç kadına elini uzattı. I tatlı ıserzenişlerd~ bulu.ndu. 

Kanun ve nizamların muayyen - Pek çok ıçmışsın kocacı-
fo 1 · d 1 Ek h' ğım, dedı. Güzel eğlendiniz. mi rmu erın en evve ı · a ıt \.'e bari. 

•k t sözunu verıyorum, dedı. _ Arkadaş hatırı karıcığım, 
Muhatabı senç kadın orta boy. ısrar ettiler. Sana ıkarşı ·abahatli. 
guzcl. ch.'.,ele'k .bir taze idi. O yım. Affet beni. 

da feleğın mihnet çemberinden Ufukta beliren küçucük fırtına 
;eçmiıı, o da hayatın acı, tatlı bulutu a~kın TÜ~rları önünde . 
darbelerıni yemis bir mıhnetzede çabucnk dağıhverdi. Fakat, üç 
d. Ahmet U).salı tam ıstediğil hafta sonra Ahmet Üysal bir ge· 
bı bir erkek olcırak buldu. Te- ce evine yine ~ece yarısından 
dufler bazaıı ne güzel netice- sonra döndü_. Sarho tu, karısının 

er vem, ıcledi. Çünkü hayatında dargın ve kırık haline sallanarak 
pek çok mü!fkülpesent olmasına baktı. 

a~en mes'ut olamaı:r1ıstı .. . ? 1 - • e o .. Darıldın mı bana 
ut <>lamayı ındakı butun nonoııum ~ 

mes'ulı) et :ve kabahati e'\ endiği ~ . . . ~ 
rk ki d b 1 b r .. Ayşe Gungor sessı.zce aı;lıyor. 0 e 

1
er e ku

1
.u>or, 11 un guna- du. Yanaklarında yuvarlanan 

on ara > u · uyordu... .. 1 k" - · k ~,_ · ~ ın· b. * g_ozyaş arı uçu ıoır çıg gı ı ır 

Ahmet Uysal artık tam bır ev 
rkeği olmuşıtu. Ne eski çılgın· 

aklar, ne eski taskınhklar hiç bi
ı kalmamıştı. Yatağına gırmiş, 

Ju.ıını, süra:.inj kaybetmiş bir ne
h r gıbi sakin bir au kaynağı gi
hıydi .. Oh diyordu. Fırtınayı ge

rmedtkten sonra sakin havanın 
ı metini anlamağa ımkiın yok ... 

A.) e GüngÖr de tesadüfün 
~nd a'ne bahııettiğı bu saadetten 
evkalade memnundu. Tam ken-

anda <SÜratini, 5C)'l'İni arltırarait 
göğsü üzerine yuvarlandı. 

- Hakkım değil mi Ahmet. 
Dü~ün ki yalnız eeni seviyorum 
ve yalnız ibu yuvada sana güve· 
nerek seni ibekliyorum. Ne olur 
yalvarırım. Arkada§larına uyma. 
Hayatlarını tesadüflerin seyrine 
bırabnı~ insanların alemine sen 
giremezsin artık. 

Pazartesi (19.5.941) 
7 vO Pro{;rıım "e saat ayarı, 7 ,33 

Hafıf pro{;ram (Pi ) 7.ır. Ajans ha
bcrlerı 8 Hafif ü\•erturlcr \'C .Mart
ha Egserth'Qen parçal:ır (Pi.) 8.30 
8. ı:; Karışık program (Pi.) O.üo ıı.ı 
Mayıs stadyomundan nal<lcn ııcşrı. 
Y•ll: Genı;lık 'e Spor bnyramı gös
terileri, 

12.30 Pro{;raın, ve sanL ayarı 
12.33 Karışık şarkı ı:e tUrkUler 
12.15 Ajans hnbcrleri 13 Rlyasctl
eilmhur bandosu 13.15 Kurı~rk o
yun lıavalnrı, l3.30 14 nlyasctiı:ilııı 
hur bandosu. 

18 Program ve SHat ayarı. 18.03 
Jt~asıl sazı 18.30 Ziraat takvimi 
ve toprak ınııhsuUeri Borsası 18.10 
Seçilmiş şarkılar 19 (Mchmcdin sa 
ati), 19.15 Ses ve tel birliği korosu 
19.30 Saat ayarı ve Ajans haberlc
n, 19.45 Ses ve tel bırllğl korosu
nun gençlik ve yürUyUş .şarkıları 

20 Radyo caz orkestrası 20.15 Rad. 
yo gazetesi, 20.15 Mızraklı sazlar 
takımı, 21 l\lcmlcket postası, 21.10 
Bir hali< tilrkUsO öğreniyoruz. Bico 

Bioo nerılen gcUyon '! 
Harmanlıktan &.,'<ajtr. 
Dalla Bic'o, dalu&ra Bko, 
Sen de bit-o, ben de blco, Hey! 
Bkonun ellerinde, 
Çinıycdinı göllerlrıılc 

Bir çift güvercin ol aııı 
Blconun kollannda 
21.2~ Konuşma (Hoşbc_,) 21.45 

Dc\·let kon~rvatu\•arından plano 
kısmı talebelerinin konseri 22.30 
Saat ayarı, Ajans haberleri 22.45 
Cazband (Pi.) 23.25/ 23.::o Yarınki 
program, \'e kapanı,. 

Çdrşamba (21.5. 941) 
7.30 Pro{;Tam \'e saat ayarı 7.33 

Hat'ıf pro{;ram (Pi. ) 7.fa AJanı:ı hn. 
berlcrı 8 Opera !antcziclcn ( Pl ) 
8.30/8.45 Evin ~mali. 

12.30 Pro~raııı \'O ııııal ayarı 12 ;;3 
Seçilmiş şarkılar 12 15 Ajans ha· 
berleri, 13 Radyo salon orkestrası 
13.15 Seçilmiş şarlular. 13.30/ 14 
Radyo ııuloıı orkestrası, 

18 Pro{;raın ve saat ayarı, 18.0J 
BP-raber lUrkU!cr ıs.ıu Ziraat tak
\'iıni Ye fopral< ııınhsullcri borsaın. 

18.25 <Dış politika havadiııleri), 

ıs.ıs Çocuk saati lP.30 Saat ayan 
''e Ajans hııberlcrl W. t5 Kadınlar 
!aslı, 20 15 Radyo {;i!Zctcsl, zo. W 

Sevilıni1 parçalar Trio :.?l Memle
ket postnsı 21.10 Bir halk türkUsU 
ötreniyoruz 22.10 Şarkılı ve şarkı
sız oyun ha\•aları, 22.30 Saat aya. 
n, Ajans haberleri, 22.45 Cazband 
< Pl.) 23.25/23.30 Yarınki program 
\'e Kapaıır.,ı. 

PerJembe {22.5.941) 
7.30 Program, 7.33 llafif prog

ram (Pi.) 7.15 Ajans haberleri, 8 
.MUzik hafif proSTamın Devamı 
(PJ.) 8.3018.15 Evin saati. 

12.30 Proı;-ram ve saat ayarı 
12.33 Müzik Hafif fasıl şarkıları, 
12,!~ Ajans haberleri, 13.00 karı
~ık prot)ram (Pi.), 13,15 hafif faı'!Jl 
şarkıları. 13,30 14,00 Karışık prog. 
ram, 18 program ve saat ayarı, 
18,03 Fasıl sazı, 18,30 Ziraat takvi
mi \'e Toprak mahsulleri Borsası. 

Cuma (23.5.941) 
7.30 Pro~ranı ve snat ayarı, 7.33 

Hafıf program CPI.) 7.15 Ajans ha 
berlerl 8 Senfonik parçalar (Pi.) 
b.30/.S.45 Evin saatı. 

12.30 Progrıını ''e sııat ayarı 12.33 
Kadııılar faslı 12. 15 Ajans haberle. 
rl 13 Karışık program (Pi.) ı:ı . ıu 

Kadınlar faslı 13.30/ 14 l\:anşık 

proSTaın. 

18 J'rograın ve saat uyarı, 18.0J 
Fasıl sazı, 18.30 Ziraat tak\'lmi ve 
toprak mahsilllerı borsası 18.40 Se 
rılmlş şarkılar. 19 (İktısat saaU ı 
19.15 İspanyol fılm şarlnları (Pi.), 
19.30 Saat ayarı ve Ajans haberle. 
rl, 19. 15 nudyo S\'lllS' \'e Tan{;o or· 
l<cstrası 20.15 Radyo gazetesi, 
20.J5 Peşrev ve su ıscmaılerl, 21 
Memleket postası, 21.10 Temsil, 
22 Radyo salon orkestrası, 22.:ıo 

Saat ayarı, Ajans haberlcrı. 22.45 
Radyo salon orkestrası. 23.15 Caz
band (Pi.), 23.25/ 23.30 Yarınki 

pro{;ranı, ve kapanış. 

Cumartesi (24.5. 941) 
7.30 ProSTam "" ~aut ayarı. 7.33 

Ajans habcrlerı 8 IIatü proSTamm 
devamı (Pi.) 8.03/ 8.4ti E'in saati. 

mizde yaşıyan b.ir mazidir. 488 
senccle~·CTi hu şdırin havasını 
teneffüs eden ve suyunu içen en 
afağı bir hesap1n 2>eş milyon in
aan Türklüğü; kendi varlıklarım 
birer çlvi yaparak bu topraklan. 
çakmışlardır. l ler mezar \ ' c her 
taş bu "toprakların Tiirk hü\iyeti
ni tUldn birer çivjdrr. Kaybolan ' 
her ta~ ve yıkılan her liıhit §ehıin 
bütiinlüğünden -sökülen birer çi· 
vidirler. Sökülen çıv.il erin saym 
aıittıkça şch ıjn hakiki bunyesin· 
ıde dağılma 'e parçalanma ıstıda. 
dı aı1ar. 

f lcıtıansı bır vcsıle ile rııcZcır· 
larımızın mukadderatı bahse ınev 
zu yapılırken alakadarların çok 
litız davranmaları lazımd ır. Dokuz armut yutarak 31düii 

MezaT taşlarrmız yazıları, man 1 iddia edilen Emetullahm Eclir. 
zumelerj, süsleri, serpuı.;ları, tez- nekapı mezarlığındaki tap 
hipleri ve gölgelerine aklıkla:ı - . • . 
"ahsıy' etle "t'b · ı b" "k iti de vardır. 1 aş da lale devı.a ,_._._ ,. • r ı ı an e uyu· cı eri'.': I k __... 
kaynaklık yapacak milli servetle. 1 

• 5anatın~ ~he.ser. bir öı:n~~ ola. 
rimizdir. rak alı~1ai>ılır. Üstundeıkı uç 14 .. 

T 1 .. 1 . k l h tırlık kitabeye göre bu taı ı..'-'n• aş ann 11şt erın~ ·aı:ı mııı ru . Ul.J'I 

Ve his incelikJPtİnİ l8§lyan o ka- ~ı) 4;uııa1 ~a~~llUl fı zaman} tnda 
dar !;OK manzum parçalar vardır . yı.ın u 0 en 'metul ah • 
ki bunlar bir araya toplanm<:.a mındc bJr. ka?ına. aittir: 
muazzam divanlar vücudc gele- n, ?zuk ımlalı kıtabea1 ıudur: 
ceklir. Ka)•hettiğinuz •her taşl a htha varıcak darı bekaya 
divanlarımızdiln bır yaprak ko· Şefaat ede Muhammet Emetul. 
parmış oluru~. lahal 13.30 Pro{;Tam ve saat ayan, 

13.33 Türkçe plaklar 13. ı:; Ajans 
haberleri H Riyascticllmhur ban
dosu 14.15 Türkçe plflklar 15/ 15.30 
Dans mUzlğl (Pi .) 

Es!kidcn lstanbul mezarları dün J 149 
yada eşlerine rastlanmıyan birer Bu kıtabenin ahında da ayak• 
mamure 'hal.inde idi. Mezarların lı bır vazonun iç.inde (9) armut 
muntazıım sicil defterleri vardı. kabartması görülür. Üçüpcü Ah
Bir lstun'bullu toprak yolile ahret met devrinden IK>nrak.i birçok 
kapısından girerken öldtiğü ve çe~ıe ve mezar taşlarında bu çe .. 
doğduğu tarihle beraber bütün ııit armut kabartmalarına l'Hlan· 
hüviyeti ölü kütüklerine geçerdi. dığı için ıbu da bi.r süstür. Fakat 
Bugün belediyemizjn tanzim etti. avam ona yukarıdaki manayı ver 
ği Merkeze( endi mezarlığında ve mişt.ir. 

18 Program ve saat ayarı, 18.03 
Karışık Türk nıUzığl proSTamı, 

18.30 Ziraat takvimi ve toprak mah 
sUIJcri borsası 18. ıo Radyo caz or-
kestrası 19 Konuşma, 19.15 Radyo 
caz orkestrasının devamı 19.30 Sa 
at ayarı \'e Ajans haberleri. 19.~tr> 

Çifte fasıl, Zll.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Seçilmiş şarkılar, 21 Mem· 
lckct postası, 21.10 Dınleyicl istek. 
leri, 21.40 <GUnün meseleleri), 
2t.u5 Radyo salon orkeatraaı 22.30 
Saat ayarı, Ajans haberleri 22.4G 
Radyo salon orkestrası 23.15 Caz. 
band (Pl.) 23.25/ 23.30 Yarınki prog 
ram \'c kapanış. 

şchitltkte bile dedelerimizin yap. Taşların en ~ayanı dltkatine 
tığı fekilde ölü sicilleri yoktur. Beylerbeyinde Küı:ılüce m~lüman 
Buralarda yalnız mezarların kim. mezarlı~ında rastladım. Karadeni
iere satıldığını gösteren ticari ma. ze hakim tepenin üstündeki ik1 
hiyette 'birer defter tutulrr.aktıı- yaşlı çamın arasında aunı mın· 
dır. parmaklıklı ve ufacık kitabeli biı 

Evliya Çelebımıı: Türk .ılular1 • mezar vardır. Üstündeki üç satır. 
nın hal terdimelerıni yazarken lık Rusça kitabeye göre çocuğun 
~ette -bu sicil defterlerinden isti· adı Mat Miropadır. 1939 yılı 
fadc etmıtıtir. Bu defterler Türk martının 19 unda doiınuı vr 

DOKTOR 
DİYOR Kİ 

Nafıa mecburi hiımet 
kanununda tadiller 

Ankaradan alınan bir Jıabere 
gör1:, Nafıa Vekaleti, medburi 
hi:unet kanununa ek ıbir kanun 
projeşi hazırlam~tır. Bu layiha-

tarihi.Un karanlıklarını aydın1ata. 1940 senesi eylulünün on betin 
cak birer projöktördü, senelerde ı de ölmü11tür. Rehber.im Küplüce 
berj kütüphanelerimizi arıyorum ımar.ıı Veli Balaban bana bu mi· 
bu kütüklerden hiç birisine rast· ni minj mezarın hikayetıini ,öfl& 
lamadım. Amerıka ve Avrupa kü- anlattı: 
tüphanelerincie de ıfıic birisine rast Burada yatan çocuk Rue mül· 
lanmamıştır. Öyle a"nla~ılıyor ki tccilerindeıı hem§erim Harkof· 
bu defterler Osmanlı imparator· lu profesör Emirofundur. KemJ.iei 
luğunun çöküntü zamanlarında Küplüce Tefarik sokağında 2 nu· 
yok olup gitmişlerdir. Bu kayıpla maralı evde oturur 76 yatında 9 
rımıza nekadar dövünsek azdır. çocuklu bir gençtir. Evet o on do .. 

1 ıda, tazminat ödemeğe ımecbur 
Doktor Gözü le Meyvalar olanlardan Vekaletçe istihdam_ 

!arı kabul edilenlerin tazminat 

( Ç I• L E K ) lborçları hizmete devamları müd. 
.delince aranmıyacak ve bu müd. ne U) un bir eş bulmuştu. 

er geçen gün onları birb:nleri· 
e daha çok yakınlastırıyordu. 

Anmct Uysal tükenmez lbir ha
ne olan gönlünün sevgısmı 

Kansının bu yalvaran niyazına 
sükunetle cevap vermesi lazım 
gelen Ahmet bir anda <leğişti. 
Ka~larını çattı, Şimdiye kadar 
konuftlladığı dik bir lisan, dık bir 
sesle cevap verdi: 

ın~:.u 'ücudune mllkcnunel bir 11· 1 ÇUekfn hcnı taze halinde. hem de ıı::let zarf~nda m.üruruzaman ecre. 
da 'e belki de bir de\ıı olan taze kompoı;to, reçel, şuruı, ,eklinde ha· yan ~tmıye<:~~Ur. . 
meynler arasında dolaşarak onlar- urlanıp yenm«»ol ha!!ta , 6 ııaflam bü Hızmet muddederı devlet he-

Büyük seyyahımız Evliy.a ç ... kuz y~şında bir genç kadar zinde 
1ebi şarkta ve garpta hiç bir mem ve t.aglamdır. Çocuklarının yal· 
lcketfte Türk mez~rlarındaki jnti. nız birisi kızdır. Fakat hepei de 
zamı görmediğini söylüyor. ' topuklarına kadar uzun saçlıdır. 

Edirnekapısı dışındakı mezar Profesör on bir dil bilir on •ene 
kazanlar ve Türbedarlar tekke!i evvel Rus.yadan Avu5turyaya kaç 
yanındaki bir mez.a;lığı anlatırken mıs, orada yazdığı bir iki e.eı 
der ki: beynelmilel .lir şöhret kazanmıt 

cnç, güzel kadın.!! artan bir cö· 
ertlıkle izhar edıyor ve Ayşe 
.. ngör her kadın gıbı okşan· 

mak ve eevi!mckıten baz duyan 

- Yoo .. Yalnız tahakküme 
inkıyadım zayıftır .. dan en f&.)dalı olanlarını seı;t-blhnek ı tün insanlar için ııek faydalıdır. .SaJ~ına olu~ ~a .t~hsil ".~ staj 

için okuyucularımla beraber güzel ''Ua,.ın 1 d b k b muddetlerı .ikı mıslıne halıg olan-
- Ne demek ıstıyorsun Ah· 

met~ 

~ Lı> mey,·es n en a" a ne a.- I . ,,_ l 
bir ııeyahate çıkıyoruz. tın kuratuhnu' kökleri d~ f'.akl b&- ar taznuna! uorç ~.rından ıberi o. 

Baharın bu ılık günlerinde parla1' klnıJ"·tA hl k 1 11 • la 1 lacaklardır. Bu muddeti doldur· «Buraya Fatihten beri b inler· ve bu eserlerin parasile de ya14· 
ce ayan ve kibar defnedilmiş· m1ştır. Bu aile eyler.inde çıplak 
tir. Buraya gömülen mevtu 51• gezerler. Emirof hristiyan doimuı 
cillere kaydolunur. Cümlesı mu· foka şimdi dinsizıdir. Siyasi icap. 
ayyen, isim ve resimlerile ıme.stur. lar dolayısile İstanbula ırelrnittir. 
dur. Çünkü bazı zamanda meka. E:>ki lngiliz kralı ona hürmet eder 
bir hududu davası olduğun<lıı d_ı._ Öyle zanncd~rim ki hala Jn
fennan ile sicillerine müracaat 0 • gılız sefarethanesınden gördüiü 
lunur. Bu siciller öyle acaip ölü yardımla yaşar. Bir Türk mu-
1ar.ihleridir ki g\iya hu haidrin se- hibbidir. Bir çocuğu ölmüt· 
yahatnameaidir. O sicilkr kıya- tü. Ana ile baba çocuklan· 
metten bir nişanedir. Cümle mev nı teçhiz ve tekfin ettiler. 
lanın böyle siciltere .kayrt ve tes· Onu. kur!1lJnlu bir sandığa koydu. 
cil edHm~ııi hiç bir diyarda ve hiç lar. lş bu çocuğa bir mezarlık bul 

r t;ururla geçmis zamanın acıla. 
rını mes'ut bir vuvanın sakin koy. 
nunda unutarak evine, erkeğine 
daha sıkı ve kıskanç bir jstekle 

- Hareketlerimin ıkontrol al
tına alındığını hissetmek 'bana en 
büyük azabı verir. Tabii ne de
mek istediğimi anlıyorsun. 

... ,~. r~o zamnn ar, aç o • d I . . 
pcnbe rengi, latif kokuım 'e müı-teı- rak kuJI 1 t ma an evve vazıfelerınden ay· • anı mı" ır: 
na eazlbe11lle gözünıUıü , .e gönlümü .,

0 
• .. rılanlar veya kendi kusurları yÜ· 

zü çt>ken, ilk tcı;adiif ettl#lmlz mey- ( .. ) ı;ranı ('llck koktl hlr titri' 1411" zünden çıkarılanlar hizmet nıüd· 
, .e (Çilek) dlr. C:'ok hoşumuza giden da, çay gibi, ha~lanııJ i\'lllr~o ı-:tahı detleri ne olursa olsun ta:zrrunat· 

açhtı. l-.Jıall kıı.."tlfl Ye ldrıı rı luılla"- la n t 1 k ·· d y 

fSonu yarın) bu rengi Hı hu kokU!'IU ile çilek, bize · n ı am o ara o eme"'e mec-
tırdı,ıtı ı-örülmU .. tiır. b t t J ki d • <:> henüz açılnıanıış ufak gül gonçelcri • ur u u 11ca ar ır. 

llU3 Uk 'e LUkıı ı·ilmıerlıı l'arlak l'ıJdız.ı 
I 

gibi görünü_yor. Bazı Uııııanlar çilt'k ~·e3lnee kurde- Diğer taraftan ikursa de'\lam 
••••-ıı.. Hakikaten çilek, nebatlar llmln- l!jen olurlar. Bu hal o lnsaniann \'Ü- etmiş olanlar -evvelki mecburi 

de. glillerln bulunduğu 8mrrtandır. cutJarında ~·ellğe kar~ı meH·ut bu- hizmetlerine ilaveten ayrıca iki 

MARİKA RÖKK 
Önllıniızdckl Salı akşamı 

SUMER Sinemasında 
l'arb MOULlN BLEU'nlln büyük \IU.)cl6.'!I 

HALLO!JANİNE 
Mml!buln en zengin 'e göz kaut&'jtıraıı tcnıa.,alı mwılklU ııUper 

fihııinJ takdim edecektir. 

ugün TAKSİM Sinemasında' 
Dans • Şvkı • Ne,e, macera dolu \O hareketli Z fihn blnlen 

1 - lstanbulda ilk Def il Olarak 

Tehlikeli Seyahat 
TOM BROWN ve PEGGY MORAN 

tarafından O.) nanmılJ bll.) iik macera filmi 

2 - Yıldız Sultan 
NE C A T ve A B D Ü L G A N J 

tarafından ny11aıunı!'.' turkçe ı;ozlu 'e arapça ~arkıh film 
Buı;un saat 11 de tenzilatlı matıne 

1 
Jlektmllk bakımından terkibinde lunan huııu~i bir tahaınmill11Ur.lük ,.e sene daha mecburi hizmetle mü· 
yüzde (7) nlsbetinde (Le,,illoz) de- has."a!l.yet halinin tt"zahllründen ba' kelld olacaklardır. 

f d.JklerJ bir l}Cker, (Aclde eıallcyllque) ka lılr şey dt'~lldlr. 
(demir), (kireç) ... gibi maddt'lcrl lh- Az. miktarlardan ba,ııuııak ,.e git
tha eder. Çllekte (A), (B) \e (C) tikçe arttırılmak gibi bir tedbir ııa
,,·ltamlnlerl ''ardır. Bunlardan en bol yesJnde bunun da. önüne geçmek 
miktarda olanı (( ) 'itamlnlcllr Bu mümkün olabilir. Çilek toprağa .)&· 

baknndatı bü3 üme ~ağında bulunan kın olarak yetlo:en bir nıl'~'\'Cdlr. 
çocuklar 'e gençler için hayat \Cren Bundan dolayı, toprak H' gübreler, 
bir yemiştir. kirli oldukları takdlrdt', çllck, tifo, 

Gerek havi olduğu ~kerln huııuıtl· paratlfo, dlzant,.rl ... Gibi ha."talık 
yeti ,.e gerek diğer maddt'lerl dola- mikropları llıı ,.e haN1ak kurtlanna 
yıı..lyle çilek bir nlı.bet dahlllndtı. şe- alt ~·umurtalarla trlen·tı!I edeblllr. 
ker hastalarına bile \erlleh111r. Çilek ÇU,.,ğln ~ Ük!iek gıda kudrellerlnden 
hazmı kolayl&'jtınn&k, \'Ücudü tıerln ra~ dalanmak 'c ~ara.cağı zararlar
Jetme.k 'e idrarı ııfıktürmek gi'11 t~ dan korunmak irin onun rn lyhtlni 
ıılr ve hasııalara maliktir. Bundan M':Çlnek ,.,, ymuıden en·eJ meynyJ 
dolayı zayıflara, far.la ~~anlara. dikkat ' C itina ifo yıkayıp tomWe
,enımJllf!re, nlkrftılUert', böbrekler) mrk icap eder. 
boz.ak olanlara iyi bir gıda olur. Dr. Nuri ERG~'E 

İhracatçı Salamon 
Beş bin Jfra para cezasma çarptırtfdı 

Ceza evlerinde 
Ankaradan alınan bir habere göre 

Adliye VckAletl yeni yaptınlan ceza 
ve tevkif e\•Jerindekl mahkCımlar için 
alınmasma lilzum gördüğü karyola, 
ve saireniıı bedeli olarak bütçeye 57 
bin liralık bir tahsisat llAve etm'ış. 
tir. Ankarada yaptırılan mahkCını 
çocuklara alt ıslah evinin ikinci pav 
Yonuna alınacak mahkOm çocukların 
masraflarını karşılamak üzere de 
ayrıca 10 bin Ura koymuştur. 

T ene~e tevzii 
Mınlaka ticaret mOdllrlü~, 3011 

defa G"Clcn tent'kclcrin tevzıatma aıt 
tanZim ettiğı listeleri Ticaret Vckt
letine ı;-öndermfştir. Bu listeler ve
kt\let tarafından tasdik ve iade edil
dikten sonra tenekelerin tc\'Ziatma 
başlanacaktır. 

Ceza gören muhtekir 

bir devirde görülmcmi!l't.İr.> maktı. Evvela Müftü Efendiye git -* ~ miş Miıslüman mezarlığına gömül 
Kabr.istanlarımızda kendisine mesini İstemi§. Menfi cevap alanca 

kadilr selen rivayetleri tutabilen• patrıKJıaneye ba,, VUffilUf. Onlar 
eski bir melilrcı ile gezerseniz y~vruya bir ~ezar ve~r. 
çok enteresan taşlara ve efsane- Nıhayet lngılız '8efaretb.neaine 
lere rastlarız. müracaat etmiş. YaVTusuna bir 

Edirnekapı müsteciri Bay AH ~etrelik. bir. toprak !bulmal'annt 
bana mezarcılar kulübeıı.inin ya- rıca e~mış •.. yıne menfi cevap a) .. 
nındaki yuvarlak bir taııı göste- mış. Bu muracaatlar tam bir haf. 
rerek: ~ la sÜn.'llÜ~, ceset taaffün eılımeye 

-!~Le lbu Taihta Kılıç Babadır. ba§l.ayırn:a kaymakama müracaat 
Yavuz Sultan Selim zamanında etrnıı ve Küplüce mezarbiında 
tahta kılıcile 'birçok muharebelere kendisine bir yer gÖşterilnü,tir. 
i~ira'k ebni~ ve yine bu kılıçla bir O ço~u~~ gömerken bana Kara
çok dü~an kafası kcııırniştir. Bu denızı gost~rerck: 
bir "Serdengeçti imi~ Dedi. Bu ta. . -:- Çocugum çok talihlidir. O 
§ın üstün<le ~ir Kandinin alb H• ruzguların vatanımdan ge~i 
tırlık bir olüm kitabesi vardı. Ta§ kokuyu ala ala ebediyet uykuau-ı 
953 yılında ölen Mehmet Bin Ö- nu uyuyacaktır. ' 
mer Bey işminde b.ir zata aittir, lbr41him Hakkı KONYALI 

Otakçılara inerken sağda muh. ·~ !1~kumel ~ vrupaya ıhraç cl-ı bu kuru eriklere ·kötü mal karış· 
lıgunu malların karııtırılmcıması tırml§tır. 
v? cinslerinin d~ürülmem~sin.c Ecnebi firmıuıın §İkayeti üze
dık'kat etınektc ve herhangi bır rine Salamon hakkında tahkikctl 

Bundan bir kaç gün evvel ih
tikar suçundan ikinci asliye ceza 
d11 tevkif edilen Tahanın muha: 
kemesi dün neticel~nnı..iştir. 

teşcm bir mezar taşının önünde Fazla yolcu almıı 
durduk. Heht>erim taşın üstünde. Evvelki gün, Kerestecllcr Ue s-

ı,Ulcayetj ~nct>den inceye tahkik yapılmış ve mahkemeye verilmiş. 
etrnektcchr. tir. 

Bu bakımdan. bun.dan bir Dün Salamonun odurumlası ni 
m~ddet evvel kuru meyva ıtic~- hayct bulmuş ve altıncı :şfiye ce: 
r~ti yapan Salam?n adınd~ bır zada Salamon beş bin lira para 
tuccar Avrupadakı ecnebi fırına. cezası ödcmeğe mahkum edil
lardan birint: kuru erik aalmı§ ve mi.,.tir. 

"J: ah anın Eminönü kaynıaka.ın. 
lığına çubuk demirlerin kilosunu 
23 kuruşa satacağına 40 kurusa 
sallığı mahkemece sabit sörÜt. 
düğünden ııuÇlu 25 lira ağır para 
cezasına ve 4ükkılnının yedj gün 
kapanmasına karar veril!!li,tir. 

ki dokuL armut kabartmasını gös ytlp ura ında çalı an 3023 numan.ıı 
tcrerek dedi ki: otobüs blletı:ısı, ıstıap haddinden 15 

- Bu obur bir kızmış. Üst üste kişl !azla yolcu almış ve bu JOlcu· 
dokuz armut yuttuğu iç.in ölmüş ların !?6 sınd:ın para aldığı halde bl
ve buraya gömülmüştür. «Ona Jet kesmemi tır. 
dokuz armut .kurbanı> derler. OlobU Un şoforü \O bılclçısi bak-

Ta§ın üstünde lale ve gti) ka- kında zabıt '\arakası tutulmllf ve 
bartmaları ve tavus !kuyruğu şek- bu zabıt \araka ı belediyeye l&Mle
linde:_ ı;ok ıtina ile yapılµıı§ süsler tılmışttr. 



vATAl't s -------· 

Fransız 

aranıyor! 
o Telgraf, Telefon. ve Alans Hab~erler-i~~~ E 

~YAFET: 

Galata rayltlarııı senelik pilav 
ı•ıafcti bu acne de haziranın bi· 
l'lı•':J pazar ı;ünt.i saat on buçukta 
Ca1ataaaray 'i.sesinde verilecek· 
\ır. 

TAYİN: 

Jzmir Maarif müdürü Bay 1 la· 
lit Ziya Kalkancı Mcll\nf \ ekdlcti 
Tııli•n ve Tcrbıye heye~j aıalığı· 
na tııyjn kılınmıştıı . 

ÖLENLERı * 19 mayıs pazartesi gı.inü ak. 
'"aını 8tlat 2 1 de Bak~rk~y f-J alk· Sabık ayan azasından Kazas· 

kcr rahmetli Rızanın oğlu Bay 
ve· Kadri Erginer ölmüs, aile kabrn· 

tanına gömülmüştür. 

ev. Hlonunda lbir dan:slı çay 

tilccektir. Herkes gelebılır. 
EVLENENLER: * Sabrk Rüsumat meclisi aza

lıgwından eml"kli A. li Rıza Özer öl. 
Yul"'!ek ziraat mı.ihendi:ıi Me· müş, Beylerbeyinde Küplüce kııb. 

dıha Ülgenle yüksek zıraat mü· ristıınına gömülmüştur. 
fı nd.:.ai Hamdi Öz.kem Ankarada * Emekli topçu albayı Avnı 
'Vlt"nmİşlerdir. Akpınar ölmü tür. Cenazesi bu-* A lıye bcşınci hukuk mah· "Ün Fatih caddesınde 124 numa
~cmeıU reisi B. Rcşidin &ızı Ba· ;alı .hanesinden kaldırılacak ve 

n Sen.ha ile Üniveıısite j\1ede· namazı Fat"h chmiindc kılındık· 
Qİ hukuk profe!Örü EJbülula Mar- tan sonra aile kabristanın!\ defno. 
ti ininjn oğlu ve Şirketihııyriye hınacaktır. 
llntidur muavjni Yusuf l\lardınini.ı * :'\1aras E.mniyet müdürü 
evlenme törenleri dün Şehir gıı· rahmetli Nurinln kardeşi Kırklar. 
~ıno unda guzide bir davetli f'ıu- •li Husu:ıi Muhasebe müdürü 
~runcl.a yapılm~ır. Genç evli- Tl'\hir Tomruk Bursada ölmiiş ve 
l• re eaadetler dileriz. . ebedi metfenıne gömtilmiişlür. 

... ~ )' ))fıl 

~==========~~7t-~ ~ 

Mi li küme maçları 
Beşiktaş: 3 .. Altay: 1, Altınord: 2 lst.spor 1, 
F. Bahçe: 2- G.Birliği: 1, G.saray: 2Alt.ordu1 

' 

"'ı - "" 

lstanbulspor • Al tınoTdu maçında 

(Başı ı incide) /-/ Yugoslav 
kralının 

Fransada bugün mağlüp mev 
kide olan solcular sanki sağcı · 
lardan daha iyi mi? Onlar da 
senelerce umumi menfaall pa· 1 b t 
ra, kadın, sandalya mukabilin· ı ey ana 1 
de satıp durmuşlar ve z~v~ı.ıı oıta şarkta bir yer, 17 tA.A.)
namuslu Fransızların temı~. 15 ı Yııı;-osıa,·ya kralı Pıycr, Ôı ta şaı kta 
)erile, sabırlarile, tahammullc· bir yerde Rcuter ajansına verdiği blr 
rile son dereceye kadar oyna- mUl6katta şöyle demiştir: 
mışlardır. Mesuliyetleri ağırdır. ı <Düşman Sırp, Hırvat ve Slov('nle
çünkü parlak sözlerle halkı sar- rln birliğini kırmaya asin muva!fak 
hos etmiyc çalışarak, demokra- olamıyacaktır. Müsavi olmadığı ka· 
siyi hadım edenler onlardır. d:ır da kısa olan mücadelede ~ağJClp 

Şimdi ne olacak? Fransa her olduk. fakat milletimızin şere~ıni kur 
k't · · '"ldU .. ? Bir daha tardık. Şu anda herkesin du)abılme· 

va 1 ıçın °.. mu.: • d k· l si lç:n yüksek sesle şunları stıylemek 
Fransızlık dunya yuzUn c a · a"zu ediyorum: Düşmanlarımız mil· 
kmamıyacak mı? . lctl.ııe karşı hattı hareltellerinde in· 

Hayır, buna inanamayız. Mıl· sanı.~et kaidelerini ihlt'ıl etmemeye 
yonlarca Fransız bugün Alman- dikkat ctsinlcı·. 

Libyada 
1arm işgal mektebinde talebe
dir. Orada yumruk ııltmda, ka· 
hır altında. açlık ve mahrumi
) et içinde, her gün milli h~slcr~ 
zeddcnc zcdelcne ayırıcı hıslcrı (Başı ı incide) * 

ki F lcri aldıldarını gösteriyor. tasfiveye ug~rataca ar, ransız 
J clnglllzlerin, ııon haftalarda harp 

Jıklarmı yeniden öğrenecekler. malzemesi \'e rnsıtalar bakımından 
dir. Fakat tarihlerinin her dev- çok kuvvctıcndiklerı bndlr:llmckte
rinde olduğu gibi, fena politi- dlr.> 
kac·ılar ve idareciler tarafından 
vapılan ihanetlerin bedelini bu 
defa da ağır bir surette ödeme
den işin içinden kurtulıımıya
cnklardır. 

Fransanm hali. milli tesanü
dün kıymetini kavrnmıyan mil
letler ;c fertler için en canlı bir 
ibret dersidir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Knoks 
(D~r 1 im·lde) /X/ 

Albay ı~noks sözlerine şöyle de· 
\'anı etmiştir: 

Gönderilen malzemenin İngı!tcre

ye tesllminl teınln edip etınıycceği. 

mizi hana sorarsıınız ~·evubını sara· 
hııtlc ccvet tir. 

Bunu temin i~in ne gıbı bir usule 
mUracaat edeceği ıııwllne kıırşı Al· 
bay Knnks .Şii ı•ev:ıhı \"('rnıiştir: 

T obruka yaklaştılar 

Londra, 1 7 (A.A.) - Heuter 
ajansının öğrendiğine i;Öre, Llb· 
yada İngili;l kuvvetleri hatlarını 
Tobruk müdafaa ınıntekasına 
kadar ilerletmiıılerdir. 
Habe~i&tanda İngiliz kıt:.ıları 

Negclli'nin 80 kilometre kad.u 
~imalinde bulunan Adola'ya var. 
~ışlardır. Burada düsman kuv· 
vetlcrinden kaçan 80 asker bul· 
muşlardır. 

Kohire, 1 7 (A.A.) - Amba· 
Alagi' de harekat fasılcıııız devam 
etmektedir. 1 lergün küçük grup· 
lar halinde esirler ve firariler gel~ 
ınektedir. İtalyanlar gittikçe da· 
ha rahatsız bir vaziyettedirler. 
Daha cenupta İtalyan f.iıarilerinin 
adedi ıbilhas:ıa yerli kıtalar ara· 
sında daha· yüksektir. 

Ankara, 17 (Telefonla) 
Fenerbahçe ve Galatatlıray ta· 
kimları ıbugün (dün) burada 19 
ıtnayıs stadında 15 - 20 bin ıkısi
ıik bir eeyırci kütlesi önünde Es· 
kişehır Dcmirspor ve Gençler 
Birliğite k ış.Üıış-ıılnr. 

.Muhakcnıcııizi siz lşlctııılz. Ge· 
Gençler Birliğ.i nrasındıı. idi. Sarı ~en harpte tek bir tehdit karş1sıııd11. 
H'ıciYertliler Rcbjj ve Ali Rı.Ladan bulunuyorduk: DL·nlzaıtılar. Şimdi 
mahrum olarak ve genç bir kadro ilç tehditle karşılaşmış bulunuyoruz: 
ile çıktılar. Denizaltılar. korsan gemileri ve tay. 

Cihat • Mur.ıt. Cemal - A~·· yııreler. 

Cebelitarıka harp malıemeıi 
yığılıyor 

La Linea, 1 7 (AA.) - Ofi: 
Büyük bir lnsili.z: gemi~i dün tıa· 
hah Cebelitarıka mi.ıhim miktar· 
da harp malıemcsi !boşaltmıştır. 

Şeref tribunünde sporcu Har.İ· 
ciye Vekilimiz. Şükrü Saraçoğlu 
ve daha bir çok tanııunış ~evat 

bulunuyordu. 
Galatasarav Demirsporu 2 • 1, 

Fenerbcıhçe de Gençler Birliğini 
1 aynı netke ile mağlup etti, 

dm, Zt>ynel. Lebip • Fikret, 0-1 
nıer, Naci, Esııt, "iy zi. F b • k 

Gençler Birlıği de asker oyun- a ll a Ve 
cularmı arasına alarak kuvvetli 

hir !ICkiJde çıktı. maktu 
Oyun başladı. Fener bahçeliler 

matbaaların 
vergileri 

Galatasaray - Demirspor 
Güntin ılk knrsılaşmtısı Galala

eara" • De:.nirspor arasında idi. 
Sarı kıl'.mızılılar Salahattin, 

qfak ve Salimden mahrum hu· 
~lunuyorlardı. Sahada şu şekilde 
yer aldılar: 

Saim • Faruk, Adnan - Musa, 
E.n\•er, Halil • Mustafa, Arif, Tu
ran ,Bülent, Mehmet AU. 

Buna muknbil D~irspor tam 
kadrosunu muhafaza ediyordu. 

Oyuna Galatasaray başladı, 
Fakat dakikalar ilerliyor, bir tiir
iı.i maç canlı bir ~ekil alamıyor· 
du. ~ ler ik.i taraf da futbol me· 
raklılıırını tntmin edecek bir o· 
~un çıkaramıyordu. Devre bu 
şekilde O - O ;beraberlikle netice· 
lendi. 

~kinci devre yine cansız bir şe_ 
l ilde ıbasladı. iki takım oyuncu· 
~arı da bezgin bir vaziyette oynu. 
yorlardı. 

Dakika beş: Bir Galatasaray 
~ücumu hatalı bir şekilde durdu· 
ruldu. Enver güzel lbir vuruşla 
ıtopu Demirspor kalesine soktu 
ve Ga1atasarcıy bu suretle ilk go· 
1ünü kazandı. 

Bu gol Dem İrsporluları biraz 
canlandırdı. Galatasaray kalesi· 
11e iniyorlar. Faruk _ Adnan bo
calıyor. Yine bir bi.icumlarında 
h akemin .düdüğü isitiliyor: Pet\
altı. Dcmirsporlular ellerine dü
ven ve pek ıde haklı olmayan bu 
fırsatı topu dı~n atarak kaçır
tdılar. 

Oyun bundan 6onra yine mü
tevazin ibir sekle girdi. Dakikalar 
j)erH)<>r, ıbir netice alınamıyor· 
du. 

sistemli bir ıtarzda oynuyorlar. 
1 7 Fener müdafaasında genç bir o· Ankara, (Telefonla) -

Fabrika ve natbaaların 941 yılı· 
yuncu, Murnt ıgöıe çarpıyor. 

1 na ait maktu vergileri Maliye Ve. 
J\laç zevkli ve futbol meraklı a· k"I . b. d'l · · 
rını tatmin edecek bir tarzda o· aTetınc.ek. tes ıt ~ kı mıştır. .. 
1 1- h ı ,_ · 1 e"vı J sanay1 an ununa gore 
uyor. · cnt r al .ırı uır ye paze b' . ·•. f .. 1 100 
'b' ı k ı· k Ö · ırıncı ııını muesse:ıe er , 

gı ı açı ıp apanıyor. ·a ·at • "k" • fi 90 ·· ·· ·· fi • d b' d 1 ıncı smı ar • uçuncu eını ar 
rncr ve E.sa ın ır parça ıırgun 80 d'" d'" .. fi 70 d h 

1 k d • · 1 , or uncu sını ar ve a a 
oyunu ıgo ay ına manı o uyor. ~ fi 60 l" · 

aşagı sını ar ıra vergı vere-
Bir Gençler Bir~iği !hücumunda ceklerdir. 

topa çıkış yapan Zeynel 18 pas Mütehavvil vergiler, ııınıfları-
ç.İzgisi Ü tünde yere düştü ve top 
eline vurdu. } lıç bir kasd olma
masına rağmen penaltı cezası ve. 
rildı. Gençler bunu gole çevirdi· 
ler. 

Fenerliler ınuğliıbiyettcn kuı
tulmak İçlll çok cunlı O) nııınağa 
basladı. Fakut bütün gayrellerı
ne. rnğıncn gol ka.>odedemedilc.
ve gelen bir kuç fırsatı da bir par. 
ça da ;ıanssı:Llık eseri olarak ka
çırdılar. 

Böylece devre Fenerbahçe a· 
1eyhine bitti. 

ikinci devrede F cnerlılerin gol 
cıkaracakları limit ediliyor. Çün. 
kü canlı başladılar ve oyun Gen<; 
!er Birliği nısıf Hhasına intikal 
etti. Hücumlar birbirini kovalı
yor, Gençler müdafaası da bun-
1r.rı kesmek için canla ba~la uğra. 
sıyordu. 

Nihayet ortadan bir bücumcla 
Gsat topu Geııc;;ler kaleei önüne 
<!üşürdü. müııait bir vııziyelte l,u. 
:unan Niyazi çok şık ı bir şütlc be. 
rabeı lik sayısını yuptı. 

Güzel bir oyun seyredjyoruz. 
Sarı lacivertliler galibiyete ulaş
ınağa çalışıyorlar. Fakat Gen<:leı 
müdafaası <la canlı ıbir oyun 1rı· 
karıyor. -

Dakikalar .ilerliyor, netice de· 
~i·ıniyor. Ümitlerin kesildi~;ı ve 
maçın berabere lbıteceği kanaatle. 
ri yyandığı bir eırada ve 4 1 incı 
dakikada Esat topu Fikret:: ge· 
çirdi, Fikret- kalecinin müdahale. 
sine rağmen ikinci Fener goli.:nü 
kaydetıti. 

oynadı. Bilhassa müdafaıı. takdi· 
re değer :bir varlık gösterdi. 

Altınordu - lstanbulspor 
İstanbul. 17 (A.A.) - )tilll küme 

maçlarına dUıı Şeref stadtndll 3 - 4 
bin seyirci öniindc devnm edildi. 

İlk maçı 1stanbulsporla lzmlrln 
Altınorduım oyıındılnr. lstunbulspor 
şu kadro ile çıkmıştı: 

"Fikret • S('f('r, lla)·rl • Rii';'tli, J<;n. 

w•r. Cclfıl • Tarık, 1-'iileyınan, .'\llıl<cr. 
rem, Kadir, t~m('t. 

Altınordulular da şu takımla çık· 
rnışlardı: 

Necati _ Şeref', Muammer • Feh
mi, Nurullah, Halll • Namrk, Sait, 
Mazhar, Hliscyin, Hamdi. 

Hakem Şazi Trzcan idi 
Oyuna lstaııbulspor başladı. Si. 

yah sarılıların merkezden tazyiki kı
sa stlrdU ve Altınordulular oyunu aç-
mıya muvaffak oldular. 
Maçın dcvııını tstanbulspor lehine 

bir cereyan gösteriyor. Aıtınordulu· 
lar, aksıyorlar. lstanbulsporlulaı· bir 
tazyik vaziyetini yarmaya muvaffak 
oluyorlar. Fakat seyrek dilşen fır
satları daima kaçırıyorlar. 

tstanbıılsporlulnr hemen hemen 
tek kale halinde oynadıkları ilk 20 
dakika içinde kaleye atılan tek güzel 
şut, Kadirin kale dlreğlne çarparak 
geri dönen bir \'lll uşu oldu. Bunun 
haricinde tesirli bir şUt: atılamadı . 

Buna mukabil Altınordulular gUul 
bir ıhamle yaptılar ve Saitin ileri bir 
pasına yetişen Hamdi Seferi ntlnttık. 
tan sonra topu ağlara taktı. 

Dakıka 20: Galatasaraylılar 
eoldan iniyorlar. Mehmet Ali sı· 
4.ı bir şütlc jkinci golü yaptı. Fa· 
&c1t bu 2 • 1 galip vaziyetine rağ. 
men Galatasaray yine iyi oyna· 
yamıyor. Demirspor hi.ıcumda. Maç ıbiraz sonra 2 • 1 Fenerin 
~ lücllnılar birbirini ta'kip ediy1or. galibiyetile bitti. 

::\fağlüp vazıyctc düşen İstanbul. 
sporluların ahengi bozulmıya başla
dı. Ortn muavin En\'er sahada yok 

Nihayet bunlardan birinde De· Bugüne kadar F enerbahçenin 
.mirsporlular soldan ıbir iniş yap· en zayıf noktasını teskil eden 
ulur. Solaçık üç Galatasara>lı)ı l müdafaa hattı genç bir oyuncu 
atlatarak topu ağlara taktı. Ma· olan Muratla kuvvetli bir §ekil 
çın bundan sonrası yine cansız ve almıştır. Fakat maalesef hücum 
zevksiz dr.vam etti ve maç 2 • 1 hattı gevsek oynadı. Rir parça a· 
Galatasaray lehine lbitti. tak hareket muhakkak ıki bu maçı 

Fenerbahçe lehine daha iyi bir 
Fenerbah~e - Gen~lerbirliği şekilde bıtirircli. 

Cünun son maçı, Fent>rbahçe. Gt>nçler Birliği de iyi ve güzel 

gibi. Sağ mqa,·ın acemice oynuyor. 
Çalışan ve hücum hattını takviye c· 
dtbilen tek oyuncu Celal. 

HUcum hattındıı da lnsiı•amsızlık 

göze çarpıyor. lılilkerreınle Kadır, 

hedefsiz bir bocalayış içlnd('dlrlcr 
İkinci devre başlangıcında 1stan

bulsporlular Umıt VE"riel bir oyun 
gösteriyorlardı. Fakat altıncı da.kı· 

kada Hamdi ikinci Altınordu golUnU 
ae yapınca Altınordululıır dah ağır 

na göre sırasile 3 _ 2. 70 • 2, 
40 • 2, 1 O • 1, 80 <lir. Nisbi ver· 
gileri :ıınıflara göre eırasile yüzde 
4,50, 4, 3,50 ve yüzde 3 tür. 

Umum Mürakabe heyetine tay!n 

Ankara, 17 (Telefonla) -
Umumi Mürakabe heyeti müte· 
hasıııslarından Nazif Kıcıman, 
Umumi l\lürakabe heyeti ualığı •. 
na tayin edilmiştir. 

bnsmıığa başladılar. 

Yirmi beşinci dakikadan sonra, 1.s. 
tanbulsporlular takımlarında değ!. 
'lklilt y:ıptılar \'e Tarığı ortaya nl. 
uı:ur. Tarık, çetin bir didişmeden 
.!>l.lnı·ıı :l1 Uncu dakikada tstanbulspo. 
run gayreti çok arttı, fakat beraber· 
ilk {:'olll çıknıadan maç 2 • ı Altınoı·· 
du lehine bılti. 

Beşiktaş - Altay 
İkinci maçı Ecşiktnşla Altay oy

ıındılıır. Beşiktaş şu kadro ile çık· 

mıqi.ı: 

M. Alı • Yavuz, Hüsnti • Rıfat, 
Halil, Htis('yln • Sabri, Hakkı, İbra· 
him, Şeref, Şükrü. 

Altay da şöyle: 
Fikret - Halil, Refet • Nuri, Ömer, 

Sıılll.haddln - Saın1, HUs('yJn, l lyas, 
Basri. )fehmet. 

::Maçı Selfımi Akal idare ediyordu. 
Oyun Beşlktaşın Altay mUdafaası. 

nı yıpratan bir tazyiki ile ba~ledı ve 
Hııkkıdan ileri bir pas alan lbrahim 
topu ağlara taktı. 
İzmirliler kuvvetlerini ınüdafHada 

tekı.ıif ediyorlar. Bunun için Beşik· 
taş hUcunı hatlı ile Altay nıüdafaa

sr arasıııda çetin bir mücadele olu
yor. Fakat orta muhacim yerinde oy 
nayan Beşiktaşlı İbrahlmln bozuk 
çalışması ytızUnden Hakkı ile Şeref 
arasında irtibat kesiliyor. 

Birinci devre Bcşlktaşın yegdne go 
ıu ile bitti. 

İkinci devrede Altaylılar her nok· 
tadan Beşiktaştan daha üstün blr 
varlık göstermlye muvaffak oldular. 
Beşiktıışlıların hUeum hattı bu dev
rede de tesirsiz kaldı ve Altaylılar 
znman zamnn vaziyete hltklm olııınk 
ta mUşkUlfıt çekmediler. Bununla be
raber Beşiktaşlılar 22 inci dakikada 
lbrahimin ayağı ile ikinci gollerini 
de çıkardılar. Buna iki dakika sonra 
İlyas. gilzcl bir golle mukabele etti. 
tzmlrliler 2 • l vaziyette beraberliği 
Unııt ettiren gllzel bir oyun çıkarı

yorlardı. F !.kat Beşlkta Şerefin ya
kından attıı;-ı llçüııcll .. oıun\ı de ka· 
zandı ve maç 3 • 1 Beşikta.şın lehine 
bitti. 
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Harpte yeni ve 
r;,ühim bir safha 
&rl:ıııdra, l'i (A.A.) - Londraua çı-

1011 E\•cnlnı; ::"'enı gazet('Sİ, Roose· 
velt'ln \'ışl'ye yaptığı hıtap haklun· 
da aııağıdeki mUtall'i.ayı yllrUtınek· 

tcdlr: 
Bu hitabe seç yapılmıştır, çUnkU 

zarlar atılmış bulunuyordu. Bu l9ln 
mUhım olan tarafı reısıcümhurun Vı· 
Şi turııfındnn sBstcrllen teslımlyetin 
yalnız Suriyeye inhisar etmlyeceğlnl 
anlıyarak Amerikan lımanlaıında bu 
lunnıı Fransız vapurlarına sllllhh mu 
hafızlar ikame etmek suretlle kupalı 
ihtarını takviye etmiş olmasıdır. A· 
merlka, Almanya Dakar'a istinat c. 
derek daha üzUn mlidd('l kendisini 
tehdit etmesine tahammlil edcmiye
ccğl ı;ibı biz de Suriyeııin koprn il· 
tıhaz edilerek bize tevcih edılN ek 
tehdide müsamaha edemeyiz. Vışı 

ııdamlarının ihaneti blrdenbırc mu
uz:ı:;ıı.m kuvvetleri h:nekete getirmiş 
ve harpte yeni ve mühim bir ısatha 
açmıştıı-. 

Jf. 
Londra, 17 (A.A.) - Daıly El<S· 

press diyor ki: 
Suriye hakkında şiddetli tcdblıler 

alınması veya sadece mukabil ted
bir alınacağı tehdidinin İngiltereyi 

Vişi ile acıkça ihtiltıfa sokmıısı mum 
l~Undür. Bu acıklr bir ihllmııldlr. Fcı. 
kat vaziyete cepheden bakmak J!t. 
zınıdır. 

Dally Mail diyor ki: 

Japonlar on bin 
kişi kaybettiler 

1 

1 
Çunking, l 7 (A.A.) - Hupeh e· 

yaletındcki Çin cephesinden gelen tel 
grallara ı;öre, Han nehrıntn şark ve 
garp sahiller inde yapılan Japon taar. 
ruzu tardedllmiştır. Japon kuvvetle· 
rlne verdirılcn insanca zııyıat 10 bine 
baliğ olmuştur. 

Tahung dağlarındaki Çın rnevzıle· 
rine- hücum eden Japonlar mayısta 

bnşlıyan taarruzdun evvel işgal et. 
tikleri mevzilere Ç('kllmlşlerdir. 

Sarı nehrin şimal sahıh boyunca 
cenubi Şanslde başlıyan muharebe, 
Yuanşu'nun şarkında ''e garbında de 
vanı etmektedir. 

* Çunkıng, 17 ıA . .A.) - DUn 5il Ja· 
rıon tayyarcsl, ıltl dalga hıılinde gc· 
!erek Çunkıııg'in garp mahallesine 
bombalar atmışlardır. Yangın bom
balarındıın ııehrln Şlaling nehrı kıyı

sındaki kısmında bUylik yangınlar 

çıkmıştır. Çin hl)Va dafi bataryaları 
Japon tayynrclcı ine şiddetle mukabe. 
le eylemiştir. 

Kolonya ve Ren mıntakaşına 
taarruz 

Londra. 17 (A.A.) - Londrada sa
lfıhlyetll kaynaktan öğrenlldiğinc gö. 
re, cumayı cumartesiye bağlıyan ge
ce, bombaı dıman sen•lslnc mensup 
tayyareler Kolonyada ve Ren'dcki 
hedeflere taarruz etmişlerdir. 

B. Roosevelt 
ile Yunan 

kralı arasında 
ııu ya, li (A.A.) - Ege Alan 

bıldlı l)or: 
Birleşik Ameı ıka de\·let reisının 

oğlu yüzbaşı James Roose\ clt, 1 
nııı) ısta tayyare ile Hanyaya gel mi• 
\'<! Yunan kralı tarafından kabul e. 
~.:r ıştır. Yüzbaşı Jamcs Roosc\ clt, 
.i{ral:ı reısicUmhur Roose\'elt ın 12 nı
san 1941 tarıhll aşağıdaki mektubu
mı lt'\ dı etıniştır: 

<Bu mektupla majestcnlzc oğlı.tm 

Jarnes Roosevclt ı takdim cdıyorum. 
Anıcı ıka donanmasında yüzbaşıdır. 

Yunenlslanda ''e yakın şarkta rull· 
şahitlik vazifesi gonnek Uzerc llloÇI• 

lekettcn ayrılıyor. 

Bütün tcbcllleı imiz, bil tün temt n· 
nlleriınlz, hürriyet uğrunda parlak 
bır savaş yapmakta olan sizınlc 'o 
mllletıııizle bernbcrdır. 

Amertkadan daha ziyade )ardını 

görmenizi \'C bu )'ardımı daha su. 
ratle almanızı arzu ediyorum. Sö)lı· 
yeccğim ycg4ne şey bu maksatla her 
tllrlfı ga) rctl sarf etmekte olduğum· 
dur. 

Size -.:c slzınkllere en iyi tnlılcr te. 
menni edeı im.> 

Yunan kralı, yüzbaşı Jamcs Roo-
Se\'clt'e teşekklir etmi~ ve telgratlıı. 

ganın önUne geçmelt arzusunu ikin· 

.Amerika Relsleümhuı una aşağıdaki 
cevabı gt!nderml.ştir: 

4-0~lunuz yüzbaşı Jamcs Hoosc~clt 
İngiltere için. eskı dostile biı• ko.v- Irak 

el plana alarak kendi emniyetini bl· llcı göndcrdlğinız mektubu en bliyUk 
rlncl plO.na koymak zamanı gelmiş· na,ı ı. l'idtı XX zevkle okudum. 
tlı. mlAtlr Bunlaıdan 15 i :Musula, dı-

• ., · cJamcs Rooscvclt'in aramızda bu· 
Tela~ mahal görmüyorlar Serleri de muhtelif yerlere inmişler. lunuşu, mcnılckctımc gösterdığtım: 

Londra, 17 (A.A.) - Londrada tc· dlr. 
alClkanın b3Şka bir mesut nişane ı. yit edildiğine göre, Suriyedckl \'azı. drakın en iyı tayyare meydanı 

yet hakkında telCışa dUşmlyc muhal Hubbanlycdcdlr. Burası plstlldir. I· dır. Bu çok çetin anlarda, Blrleııi 
yoktur. Vaziyet göz onllnde tutulu· raklıların ellnd(' bö~ le bir tayyw c Amcı ika milletinin parlak idareniz 

d kt 
altında Yunnnlstann yaptığı yardıma yor. lnsııız konsoloslukları Surlycdc mey um yo ur. . . . 1 bütün kalbimle teşekkür ederim. ?ııe. 

kalmaktadır. ctngılızler harekete geçerek Sur!- d . t· dU hü . ti • cnıye ın ve nya rrıye erının 
Te,rihe lüzum yok yedek! Beyrut, Şam ve Tüdınor dııki 1 1. ti ,. d ki ilh 1 . t se ame ueorun a am ı ıcraa ı· 

Yıışiııgtrın, 17 (A A.I - nooscvcll meydnnlaıı bombardıman etmişler· 
dünkll gazeteciler toplantısında şöyle i dir. nıza milletimin hayranlık beslediği· 

nl tcnıln cdebllmel:;lc bahtıyarım. 
demiştir: «Bunlardun b~ka Surlycdc Halep 

Beynelmilel ı:ıırtlıır, ı··rıııısız mille· j ve Hayak gibl yerlerde de tayyare 
llnt' yaptığım hitabın dııha ziyndc meydanları vardır. 
teşrlhlne irnkıl.n verrnlyccck luıdar 1 dııglllzler .şirndilık Fılı..slinc ya· 

1 

Amerika Yugoslavyaya 

verecek 

tayyare 

ağırdır. kın \'c blnncl derecede ehemmiyeti 
Orta arkta .bir yer. 1 7 ( \. 

fmıir vilayetinde domuzlar 
lzmir. li (A.A.) - Geçen 1940 sc· 

nesi zarfında vılı\yetimlzin muhtelif 
mıntnkalnrmda =Ukellcliyet u ulll ı. 
le 2288 domuz itlaf edllmlştlr. 

Fransız kabinesi toplanmıyor 
Vichy, 1 7 (A.A.) - Fransız 

kabinesi, ev\'elce bildirilenin hi· 
lafınn olarak bu ak~am toplnnrnı. 
yacııktır. 

Balbkta yeni bir deni:ı:altı 

tecrübesi 

Moskova, 1 7 (A.A.) İL· 
veslİa gazetesine göre, yeni bir 
deniz.altı Baltık deniz.inde tam 
muYaffakiyetle neticelenen tec· 
rübelerde bulunmuştur. 

-<>---· 

Faşist partiai toplantısı 

Roma, 17 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Faşist partisinin milli direk· 
tuarı dün parti sekreterinin riya· 
setinde toplanmıştır. 

--0-

İtalya Kralı Çetinede 

Roma, 17 (A.A.) - ltalya 
Kralı dün Kara&ağın merkezi O· 

lan Çetine'yi :z.iyaret etmiştir. 

Hess 

dllmektcdir. 
Ernest Bevin"e göre Hltlet, Hcss'ln 

lngiltereye seyahatinden haberdar
dır. Diğer bazı müşahitler, Augsburg 
tayyare meydanının çok sıkı bir ne· 
zaret altında bulunması dolayısilc 

Hess'in takip edılmcsi J.ızım geldiği· 
ııi gözöııünde lutarak mezkflr Mes· 
:serschınltt tayyarelerinin modellerini 
çizen ressam Villy McsscrschmlUsln 
cUrUm ortaklığını temin cttığlnl ld. 
dia ediyorlar. 
Şinıdllik mühim harp esirinin bu

hınduğu yerin etrafında silahlı mu· 
hafızlar beklemektedir. He s'lc cö· 
rUşınekte olan Kirk Patrik'in Lon· 
draya döndü~ü burada tekzip edil· 
mektedir. Hakikat şudur ki, bu iş U· 
zerinden hli.lA esrar perdesi kalkma
mıştır ve muhtelif tahnıınlerln ytırU. 
tuımesine devam edilmektedir. Şu 

sırada A iman propagandasının bll!ı· 

hare Hcss'e atfedilmek Uzere bazı 

mektuplar ve veslkıLlar imal etmek· 
Jo meşgul olduğu ihtimal dahilinde· 
dir. 

Alman şeflerinin geı:en cumartesi 
gUnU cereyan eden beklenmedik he· 
yecanlı ha.dise hakkında İngilizlerin 
ne düşündüğünü bilmek istedikleri a. 
şikt'lrdır. 1''aknt İngiliz makamları. 
nın, Alman şeflerinin merakını tat
min niyetinde olmadıkları o derece 
ıısık. rôır 

haiz meydanları bombalamışlardır. 
«Suriye !evkııUıde komiseri. bir 

bcynnnumc nc~red('rck lngillzlcrın 
bu hıırekctlnl protesto etmiştir. Fa· 
kat, Vışı. lıükfuneti, bunun blı· tc· 
cnvUz olmadığını söylemiş ve bunu, 
İngiltere llc harbe girişmek için bir 
vesile nddetmlyeceğini blldlı mıştlr. 

cHUr Fransız ajansının bildirdiğine 
göre, Suriycden yalnız tayyare de. 
ğll, 800 ton haı p malzemesi de geçı
rilmlşlir.> 

(Uad~ o (iazd 1) 

Halif aks • Hull mülakatı 

İngilterenin Vaşington bü) ük 
elçisi Lort l lalifnks, dün akşant 
geç vakit Amerika Hariciye Na· 
zırile görüşmÜ§'tÜr. Mülakat es· 
nasında Suriyedcki vaziyet.in in· 
kişafı 'bahis !!levzuu olduğu söy
leniyor • ., 

- Radyo Gazetesi • 

Tass'ın bir tekzibi 
Ta:ıs ajansı, So\•yet ıhükumeti· 

nin Ir k 4ıava kuvvetlerine Sov· 
yet gönüllülerinin kaydına mÜ· 

saade etmiş olduğuna dair Bağ· 
dat radyosu tarafından verilen 
haberi yalanlamaktadır. 

- Hadyo Gazetesi -

Şarki Akdenizde tehlikeli 
mıntaka 

Londra, 17 (A.A.) - lnglllz hü· 
kfimcti tarafından bildirildiğine gö
re, 1941 senesi şubat ve nisan ayla· 
rı içinde Akdenlzde se~ıscfain için 
tehllkell olarak ilan edilen mıntaka. 
ların hududuna şimdi aşağıdaki mm. 
takalar da lllivc cdllmlştir: 

Rcs El Kanals'den itib3rcn 2-1 Un· 
cU derece lstikametrnde ve TUrklye
de Galldonya burnunun 180 lncl dc
ı·eceslnin 3 mil mesafesinde bulunan 
mefru:ı:; bir noktadan • Türkiye kaı·a 
sulan hariç olmak Uzeı e _ geçecek 
hattın çerçevelediği mmtakıı. Bu rnın 
taklardan lngiliz askeri makamları
nın müsaadesi olmadan geçecek va
pıırlar, maruz kalacakları tehlikeden 
kendıleri mesuı olacaklardır. 

Mareıal Blwnberg'İn oğlu 
maktul dü§tÜ 

<Iraklılara yardım için hava yolu 
fle giden Alman heyeti arasında bu· 
lunan Mareşal Von Blumberg'ln oğlu 
bir hava muharebesinde maktul dUş. 
muştur. 

<Blumberg·e Bağdatta. büyük bir 
cenaze töreni yapılmış \'e tbrende lıü 
kQmct reisi Raşid Ali GeyUuıl de ha
zır bulunmuştur.> 

(Rııd~·o GHı.cte,,i) 

Hikmet Süleyman Moskova 

A.) - Yüz.bası J ames ~oose
vel.t dün Yugoslavya Kralı Pjycr 
tarafından kabul edilmi,ı;tir. 

Verilen malumata :göre bı; 
mülakatta Kral Piyc:r, B. Jame! 
Ro~evelt'ten Birleşik Amerika· 
nın Yugoslav hava filosunun tek. 
rar te,.kili iç.in tayyare: verip ver· 
miyeceğini sormuştur. B. Jomes 
Roosevelt cmajestelerinin iste
diği kadar> cevabı verdiği bildi· 
rilmcktcdir. 

---0--

Polonyalı tayyarecilerin faaliyeti 

Loııdrn. 17 (A.A.) - 1ngıliz ha\ 
kuvvetlerinin bir Spltfalre a\' tıryya· 
resi filosuna mensup altı Polonyalı 

pilot C\'\'elkl gUn .şimali Fransa ll
zcrlnde iyi iş gbrmUşlerdir. Bu pilot· 
lar Uç motörlU büyük bir nakliye t y 
yarcslnl alevler içinde düşilrmUşkr· 
dlr. Diğer bır tayyareyi tayyare m y 
danından hareket ettiği esnada -. 
altı l\lesserschmitt tayyaresini de 
benzin alırken mitralyöz ateşine tut 
muşlardır. 

Bundan başka Uç semiye ate<~ ' • 
ı·ilmlş ve bir hücum botu mıtralyuz 
ateşine tutulmuştur. 

---o---
lran • Irak müzakereleri 

13ey.rut, 1 7 (A.A.) - D. ~. 

B. ajansı ıbjldidyor: 
Bağdattan öğrenildjğine söre, 

lran hükumeti Irakla iktı adi nıu. 
ruısebetlerin arttırılması ıÇin mu 
zakerelerde bulunmak üzere Bağ_ 
dada bir ticaret heyeti gönder· 
miştir. 

B. Matsuoka'nın ıörü~meleri 

Tokyo, l 7 (A.A.) - Domc:ı 
ajansına göre, Tok} adaki Sovyl'l 
büyük elçisi dün öğleden sonra 
Japon l lariciye Nazırı B. Matsu· 
oka ile 20 dakika görusmüştür. 

B. Matsuoka müteakıben Al· l' ... 'l<rılllil'•ı : 

man iktı:ıat ıheyetinin reisi B. Hel. 
muth \Vollhat'ı lkabul etmiştir. 

Bir haf tada 66 Alman tayyaresi 

dü1ürüldü 

Londra, 17 (AA.) - Ha\•a \C D • 
hlli Emniyet Nezaretlerl ın teblıı"' n· ..... ,.,. .. , ,., 
de bildirildiğine göı c dUşınanın b ı 
gece BüyUk Brlt nya Uzcrındckı 1'a11 
lıyett bUyUk bır mık) asta olmamı • 
tır. 

* Londra, 17 (A.A.) - 17 .Ma)ı tıı 

sefiri oldu nihayet bulan hafta içinde Almanı 
Kahire, 17 (AA.) - Bağdattan lııg-ıltere llzcrlnde 'c İngilız sahille 

öğrenildiğine göre Raşid Ali hUkQ. açıklarında 65 tııyyare kaybetm • 
rneti bUtün siyası mahkumları tahli· !erdir. Bu miktara Hess"ln İngııter 
ye ctnılştır. ye gitmek için bindiği tayyare de • 

Bunların arasında eslcl Başvekıl J{Lve cdıllrse yckCln 66 olur. 
Hikmet Süleyman da vardır. Hikmet Bu mlıddet içinde bir tek 
Sllleyman şimdi Irnk'ın Moskovn el· av ta;nıtrı>sl kavholmus, o 
' 'I ,.lnf' tRvln f'dllm ııt ı 



VATA.111 

Kim kimle evlenmeli? 
MüsabakasJnda okuyucularım•zJn birb1rine 

layık buldukları kadın ve erkekler 

Bay Arslan Telli Bayan ikbal Sönmez 
21 ya.~ıudadır. Ya~ı-ı, gürbüz bir Anadolu çocuğu· 

dnr. l'al>rikalannıızdan blrlnde etektr~k teknl!;iycni· 
dir. A)da ) ü:t elli lira kaz.an<'ı \:ardır. Gt'nç olmatsına 
rafnıc-n pek baba)·anidir. Pao!;f)·ond& oturur. Kiwbe!;l 

..) tık, t;öp'i.U uı:Unıdlir. 

19 .}a~ınctadır. F.<;J\i pa;alardan birinin evtadıdır. 

Gözü a~llmanu'}tır. İşgüzar ,.e u,y!;a.1 tablatlidir. Oku-

1nru ı yaı:ınnı,ı nı.dır. Klın>ie!)l yoktur. Kenarda. topJan

Wı) bir ka~· para<.·ığı ,·urthr • 

14 

Bay Kudret Güçlü Bayan Melahat Şahingöz 
80 yaşındadır. Sağlam ,·ücutıil, a...lan y\lrckli bir 

yüzba.~ıdll". l1,ikirlcrJ de \ücwlü kadar ~ağlanı ve ol. 

gen.dar. Berlııangl bir mecliıı;e ne,e '\'e .. ataret 'ere· 
cek bir sa.mimlyete maliktir. Kimt;esl yoktur. 

'.?.") 3·a.şındadır. Dolgunea vil<'utlu, orta boyludur. 
TabJatl gayet alay<·ıdır, kin1selcrl beğennıez. LJse me
zunudur. Veki&letleriınlzden birinde seksen Ura ticretle 
~ahımaktadll'. Babası a"ker mlitekaldldir. Ailesi kal&. 
baiıkhr.. 

25 18 

Bay Macid Yeşil Bayan Samiye Heriş 
21' y-.ındadır. KYRJral yeşil gözlü, yakı~ıldı 'bir 

d llkanJuhr. Kazalarrnuzdan birinde ka.ymakarndır. 

~ ve tenıiz bir ahlikt ,·ardır. t~·ı bir ev erkefl ola· 
blUr. )f~utdan ba ,ka l\tannara. '.l>&hlllnde zeytinlik· 
lerl "Vardır. Annesi ,.e evll kız kardet;:l vardır. 

22 )'·aı;ındadır: Kumraldır. Ev kızıdır, on parmağm
da on marifet ,:ardır. 1'7 rmek, dikiş, örgU, naıa,, UtU 

bUir, ~apka diker. Güzrl keman !'al.ar. Çok zeki fakat 

biraz hırc;ındır. Ailer1l kalabalıktır. 

BAYAT Y.llUilnrnr· 

· DİREKSiYONUDUR -

f' T. iŞ BANKASI 
Ku.,:ük Ta~arr\lf Hesaplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ1DEL1'.R: 1 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağtı5toa, 3 İkıncitetrln 
tarihlerinde yapılır, 

1941 ihamiyeleri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > =3000.- > 
2 > 750 > =1500.-. 
4 ,. 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

1 
36 • 100 > =3500.-. 
80 • 50 > =4000.- • 

300 > 20 • = 6000.- • 

SalıJbl ve Neşriyat Müdürll: A!ıme$ 
Emin YALMAN - BaAıldıfı y .. 

VATA..~ MATBAASl 

.. .. . . .. 
iDARESiNi BlllM IS 9.ANKASl1'DA. 
İKRAMIY!?L.İ ~ESAP ... ,..,... 

Beşiktaş Maliye Şubesi Tahsil 
Şefliğinden : 

Şubemize kazanç vergisinden borçlu Tığlı zade l\oI!:!hmet R.11.ıjtU Zi· 
yanın Beşıktaş Sinan Pa;ta mahalle i D~mirciler sokak 33 No. Iı ma... 
rangozhanesinde haciz altına alınan 1 adet 10 beygir kuvvetinde cAsi
ner tip D 1500/10• markalı motor ve 4Elektro motör Werke> nıa.rkasın 
da bir adet 5 beygir kuvvetinde motör ile 4 metre boyunda 30 adet 
tahta, 4 metre boyunda 20 X 8 santimetre eninde 15 adet kalasın alen1 
müzayede ile satışı 21.5.041 çar,amba. günü saat 10 da. yapılaca.ğmdan 
isteklilerin yevmi mezkOrda yüzde 7,5 pey akçelerile mahalli mezkQ:re 
gelmeleri, fazla maJOmat ahnak iı;tiyenlcı·in Akaretlerde Be.şikta.ş Ma· 
1iye şubesi taMil şcfliğuto mUracaatlarL (3861) 

İstanbul Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
19 ?tfctyt.'i Gen~lik ve Spot' bııyramınt kullu1umak üze-re blitüıı ta. 

Jebenin spor kıy&.fetleı'ile 19 mayıs pazartesi günü saat 8,30 da okulda 
bulunmaları ilı\n olunur. (3822} 

1 
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Soldan sağa: 1 - lstanbulun bir 
semti; bir hayvan. 2 - KUçUk; Bir 
musiki ıl.leti. 3 - Ruhtan lbarct o
lup cismi olmıyan; Kedct·. 4 -- Bir 
iskambil kAğıdı; Oyulmuş yer. S -
Asker bu;a~. 6 - Göz rengi. 7 -
Bir say1; Rahat. 8 - Erbab; Uyan
drrma. 9 - Kaba saba; Nefer. 10 -
Adam; Le1tc. 11 - Nota; Bir av ku

şu. 

Yukardan a11ağıya: 1 - Bugünler
de ismi çok geçen bir memleket; 
Muktedir. 2 - Yerle göğün birleşti· 
ğl yer; Bir sebze. 3 - Zeyil; Beşer. 
4. - Akıllı geçinmek isti yen: Bahk 
avı levazımatından. 5 - Blr ay; 
LA.hu.. 6 - Bir musiki Aleti kulla
nan; VHA.yct. 7 - Nota; Mera; t,a ... 
ret edatı. 8 - Hane; Yuların başı; 
Yüzdeki kıllardan. 9 - Meşum; Vi
lAyet. 10 - 1ıgl; Babası. 11 - Beş 

kuruş. 

DtlNKtl BULMACANIN HALLİ 
Soldan sağa: 1 - Llltife; Kllfl. 2-

Etlbank: Rus. 3 - Yaman; Liman. 
4 - Stilo; Ata. 5 - 1rae; Ar. 6 -
Ah; Ak; Ras. 7 - Amade. 8 - Sim 
siyah; Ta. 9 - Ah; Arı: !sa!. 10 -
Hayrat! Nazi. 11 - Reçel. 

Yukardan a.,ağıya: l - Leyli; 
Sahi; 2 - Ata; Rayiha. 3 - Tım· 
sah; Ye. 4 - İbate; Asar. 5 - Fani; 
Amiral. 6 - En; IAkayt:. 7 - Klor; 
Da. 8 - Rehine. 9 - Armada; Saı;. 
10 - Fuat; Taze. 11 - İsnat; Gafil. 

1 İZ MİTTE 1 
jzımjt (Vatan) - Burada 

Poııtahano civarında kolacılık 
yapmakta olan Hatice adındaki 
kadın jandatmaya hakaret ettiği 
sa.bit olduğundan cürmü meşhut 
mahkemesi tarafından 1 ay hap· 
sc ve 3 7 lira para ıcezasına mab· 
kum ~dilmiştir. 

İzmit (Hususi) - Şehrimiz 
H~kev· remsi! Kolu (Yalnız 
bir kelime) um.indeki piyesi Bi
ga da okuma salonunda muvaf· 
f k.Jyeııle t<>m il etm · ir. 

lzmit (Husu.ol) - Şehrimi
zin ortasından geçen de.miryolu· 
nun Tekeli caddeoi kısmı, vilayet 
Nafıası tarafından katranlı o\a. 
ralc güzel ıbir şd<ildc yaptınlmı
va lbaşlanrmŞtır. 

1 BORSA 1 
17 MAYlS 19!1 

l sterlin 
Dolar 
İS'Vlçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 

Ka~ 
5,22 

129,69 
30,00 

0,995 
12,89 

-.-
Yen 31.0175 
lsveç Kronu 30,98 

Esham ,.e Tahvilat 

1933 TUrk borcu 1 
1918 İstikrazı dahili 
1938 İkramiyeli 
19Z3 lkramiyeU Ergani 
1C34: Sıvas • Erzurum 
1932 Hazine Tahvilleri 
1934 
1935 

• 
• 

• 
• 

ı.. Ji, 

19 15 
29 50 
19 00 
19 07 
19 35 
61 00 
15 :it) 

29 50 
1938 • • 52 25 
Ana.dol~ Demiryolu Tahvili 42 50 
Demiryolu Mümessil Senet 40 30 
T. C. Merkez Bankası 107 50 
Osmanlı Bankcı.sı 27 00 
T. !ş Bankası (Nama muhar.) 9 50 
l;'lrkeU Hayriye 26 00 

NUKUT 

TUrk Altını (Reşat) 
TUrk Altını (Hamlt) 
TUrk Altını kUçUk (Hamit) 
TUrk Altını kUçUk (Aziz) 

Kaim beşi birlik 

> > (Hamit) 

> :o (R~at) 

24 ayar al lin gramı 
Mecidiye 

'DOKTOR 

Ç iPRlJT 

27 35 
25 90 
25 80 
24 70 

116 00 

118 00 

122 00 

3 43 
67 00 

Cildiye n Zülırevlye MUtebas· 
suı Beyoğlu Yerli l'tfallar Pa,.. 
zarı karşısmda Posta sokağı 

köşeısinde ?rleymenet apartmanı 

~--- Tel: 48858 , 

Dr. iL de 
TARANTO 

DA.etLl BASTAI,DO,&B 

(Mide ve Barsak) 

MOTIB&SSISI 
TUnel Şahdeğirmenl Sok. ,.o. 5 

Tel. 49206 
2 den 8 ya kadar 

1'8. S' - 941 

Temiz Hava ••• iyi Bakım ••• 

Ç'ocuğu <Jürbüzleştirmeğe Kafi İki Mühim Unsurdur. 
Memleketimizin Saf Havası, Feyizli Toprakları, Jş Verimi 

Türk Neslinin Yüzde Yüz Hayat Sigortasıdır. 

Daima ÇAPAMARKA 

SOMERBANK UMUM MODORLOGONDEN: 
Yeni kırkım dolayısile mev11im için cari olmak Uzere lktısa.t ve Ticaret VekA.letlerince mU.ş:tcreken 

tayin ve 10/1/ 9·11 tarihinde ilan edilC'n esas fiyatlara nazaran tesbit edilen mmtaka milbayaa fiyaUarı .. 
mız 1 numarada gösteriJmiştir. Bu fiyatlar normal yapak fiyatları oldugu cihetle normalin fevkinde ke
çe, çakıldak, pıtrak, koç ve saireyi ihtiva eden malların mUbayaasında ta.t:bi..k olunacak tcnzilA.t n.Wsbetlerl 
de il numarada. tayin olun muşlar dır. 

Bu esaslar dahilinde mUbR.yaaya başlamLf olduğumuzu, mevsim inkişafına göre ekiplerimizin 
kırkım mıntakalarına gönderileceği ve hltlen ekiplerimizin Mersin ve Diyarbakır mıntakalarında. faaltyete 
geçmiş olduklarını aIA.kadarlann na.zarı dikkatine vazeder, daha fazla. malQmat almak istiyenlcrin İstn.n
bul'da. Katırcroğlu hanında Sllmerba nk Birleşik Yün İpliği ve Dokuma ve Sungipek Fabrikaları müessesesi 
merkezine milracaatıarı lüzumu bildirilir. 

tstanbul'd& tC!lim fiyatları Kilo 
milbayaa mahallerinde tes-
lim fiyatları 
1) Edirne, Uzunköprü, LU .. 

lcburga.z, Kırklareli, Çor .. 
lu, Baba. ki. Teklrd""'8 

ve civarı 
2) Bursa, Bandırma, Balı .. 

kesir, Karacabey, Ke
malpaşa, Yenişehir, Man .. 
yas, Gönen, Biga, Ber
gama 

3) Manisa, İzmir, Aydın ve 
civarı 

4.) Mersin, Seyhan ve civarı 
5) Afyon, Eskişehir, Kll

tahya, Bolvadin, Akşe

hir, Isparta, Burdur ve 
civan 

6) Konya, Karaman, Ka ... 
dınhan, Ereğli ve clvaı~ 

7) Kayseri, Aksaray ve el
van 

8) Urfa, Mardin, Dlyari>a· 
kır ve civarı 

9) Kan:;, Bingöl, Erzurum, 
KarakÖSe ve civarı 

10) Van 

11) Karadenız •ahili vila
yetleti. 

YAPAG CiNSLERi 
No. 1 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

81 75 73 73 72 68 73 68 75 73 60 

1 '10 150 130 - 71 

69 
6T 

• 

No. 11 

67 63 

67 63 
62 

67 62 
Erz. 

67 65 

Van 
58 

Mübayaa edilecek olan mallardan parça, deri, keçe, koç, pratik, gUvell mallar ile çakıldak ve yabancı 
madde toleransları ve rutubet miktarı aşağıda tasrih edilmi?;ıtir: 

1) Parça: t;~ 8 nlsbetine kadar esas mal ile birlikte kabul olunur. Bu nisbetten fazla esas mali !iyatı-
nm % 25 noksaniyle alınrr. 

2) Deri: Esaıf mal ile birlikte gelen deriler bu mal fiyatının 'fi, 5 noksaniyle alınır. 
3) Keçe: % 3 e kadar esas mal ile birlikte kabul edilir ve fazlası için kiloda 8 kuruş tenzil4.t yapılır. 
4) Koç: % 3 e kadar esas mal ile birlikte alınır. 
:>) Pıtırdaklı: t;f, 3 e kadar sıvama pıtıraklı mal kabul edilir. Bu nisbettcn fazla sıvama prtcaklılar 

için kiloda 10 kuruş nokı;aniyle tediye edilir. 
6) Güveli mal: Alınmaz. 
7) Çakıldak: 'X· 3 e kadar mal ile bil"likte kabul olun.ur. Bu nisbetten fazlası tenzil edilir. 
8) Diğer yabancı maddeler: Azamı ı;:o 1 e kadar kabul edilir. Fazlası tenzil olunur. 
9) Rutubet: Normal olacaktır. 

10) Çuval: Çuvallı mUbayaada dara % 2,5 nisbctini aşmıyacaktır. (3731) ~, __________________________________ ..,, 
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Hariç memielı:etlenı: ---
Seut>Uk 6 aybk S aylık Ay!Uı 

2700 ıuo 800 Kş. yoktur 

POKER 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir zevktir. 
Tra§tan •onra cilde yanıklık 

vermez. Yüzü yumuşatır. 

Her Yerde Israrla. Poker Traf 
Bıçaklarını isteyiniz. 

Devlet Denizyolları ilanları 
Muntazam posta seferleri yolcu ve yük navlun tarifeleri değiş~ 

miştir. Yeni tarifeler 1 haziran 041 tarihinden itibaren tatbilt edilmi· 
ye ba.,lHnacaktır. 

Alôkadarlar yiımi beşer kuı·uş bedel mukabilinde acentelerimizden 
tedarik edebilirler. (3i39) 
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1 


