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İşin Püf 
Noktası 

Harbin önümüzdeki safha
sı Akdeniz hakimiyeti için 
devam eden mücadelenin 
l'leticesine bağlıdır. 

\'aıan: Ahmet Emin YALMAN 

1-i arp sırn denilen şey ln-
~ gilizler için ortadan kalk-
la~ştı~. Almanların, casus teşki-J 
tı:ı 1 d~ye masraf ve külfete gir
deelerıne lüzum yok. 14"alan yer-: 
la ne kadar asker. ne kadar 
, 1Yare var, Amerikadan aydan 
~ ne kadar tayyare geliyor, 
~ hava hücumunda tngilte
C e kac; kişi ölüyor, kaç ton 

11:ıni -~attı ... Bunların hepsi gü
ta rtinüne ilan ediliyor. Bir 
il tafta bir hata yapılmışsa par
l:lı~entoda. gazetelerde derhal 
Ol Unakaşa ve tenkit mevzuu 
deUY~r. İngiltere hezimetlerini 
baı gızlemiyor, sebeplerini der
tı:ı anlatıyor. Askeri bakımdan 
lla Uvaffakıyet beklemeden sırf 
tfJetrıu~ ve haysiyet düşüncele
~ hır teşebbüse sürüklcnmis
~unun hakkında başından 
tbi .na kadar etraflı izahata '- ,. ..... 

'Sf!ııyor. Dün Avam kamarasında Yunan harekata hakkında :izahat veren 
it ?n1arın hepsi iyi, hoş şey- Bay Çörçil Manı üstünde .bir ha va mubarebeaau takip ederken 
~· Zorbalığa karşı insanlık 
~ 'L.!?a girişilen bir mücadele
~tün alemin her ~eye srr 
dt Yapılması, hele Amerika. 
~ llYandırdığı tesir bakımm-

Çörçil, Belki 
itimad istiyecek 

Yunanistandaki 
60000 lngilizden 
45,000 i Tahliye 

Edildi -----

Yunanistandaki 
İngiliz Kuvvetleri 

Navarin ve Kalamata 
Limanlarına 

Çekilmeye Devam 
Ediyorlar 

& 

Japon Gazeteleri 
Amerikanın 

!Harbe Yürüdüğü 
1 Fikrindedir 

Amerikadan Gel _ n 
Haberler de 81..mu 
Tey;t Etmektedir 

Hadiselerin Edebiyatı 
Yazan: 

Yakup Kadri KARAOSMANOGLU 

Yıl: 1 - Sayı: 248 
Üçüncü Sayfamızda 

Çıkan Kuvvetler 
Tank Ve Topla 

Mücehhez 
12.000 Kişidir 

B. Hitlerin 
Anlaşıldı : 

Adadan Adaya 
Atlıyarak, Türkiyeyi 
Çevirerek Suriyeye 

Atlamak 

.. 

I' Muzaffer Akalın' 
1 Emniyet Umum 

Müdürlüğüne 

Tayin Edildi 
Ankara, 30 (Telefonla) 

Ernniyet Umum Müdürü Ali 
Rıza Dahiliye Vekaleti Müs
te§arlığma tayin edilmiftir. 

* Ankara, 30 (Telefonla)-
Çorum valisi Muzaffer Aka
lın, Emniyet Umum Müdürlü
ğüne tayin edilmİftİr. \. ______ .1 

Ofi Ajansma Gör a 

Almanya 
İngiliz ittifakını 
Bozınak İçin 

Türkiyeye Teklif
lerde Bulunınuş 

Von Papen Son 
Alman Tekliflerini 
HamilenDönecekmiş 

ı.ondı a, 30 {A.A.) - O.!i Ajansı 
bildınyor: bi ~k yolunda bir harekettir. 

'ger taraftan İngiltere, az 
~ ~~le ve hazırlıksız surette 
~ ""Ş]adığını ve harbi kazan
~in işi uzatmağa mecbur 
ı:t:~ nu hiç gizlememiştir. 

s;:,ğı tamam oluncıya kadar 
'l \a. burada geriliyecek, ara
~ecck, hezimetler geçi. 
~ . Bunların hepsi hesap-

. Bunun için İngilizler: 
~alım, kuvvetimiz azdı. 
\ 1' u'1nıncrktft-'pbfte; 
~- de düşmanın o kadar 
~ tniktarda olarak gelece
lt;: .. beklemedik.> yolunda söz
'-'·'öylemekten hic çekinmiyor. 

Yunan Hükumeti 
Harbe Devam 

Eaemiyecefini 21 
Nisanda Bildirmiş 

Yunanlılar, El' an 
Mukavemet Ediyor 
Akdeni2de Alman 
Harekatı Durdu 

Sovyetler Japonyaya Bu Hareket Türkiye 

cAkdcnızln ıkı ucuna karşı Al· 
man tazyıki gtttıkçe artmaktadır. 

Garp kısmında Fransa ile cereyan 
eden mUzakcı d<'re suratlı bır tem
po ılc dl'vam edılmcktedır. Alman
lar, Pı ansanın fılcn harbe iştırakin
dcn ziyade Cebclıtarık'a doğru ge
çtrllccck kıtıı.1ara göz yummak su
retiyle, Fransanın pastf olarak mü· 
zaherct etmesini ıstıyorlar. İspan

yada ısl', kargaşalık çıkarmak ve 
bunu bah ne ederek sUkQnetı tesıs 

etmek mak adıle mUdahaleleı· , yap
ma le 1 liy a • 

Transit Olarak Topraklarına 
Harp Malzemesi 
Geçirmiyecekler 

Dokunmadan 
Şarki Akden z ha\zasına gelince, 

Yapılabilecekmiş bılhassa Türkıye me,·zubaıııs t'd ,_ 
meklc ise de Almanların lngtltzler-

Londra, 30 (A. A.) - Afi: Bu sa- le ittıfakını bozması lçın Türklyeye 
bah gazeteler, lngıllz kıtalarının tah-ı teklıflerdc bulunduk! rı zanned 1-
llyclerine dair tafsllat vermeğe izin mektcdır. 
alarak Yunanistan muhareQcsi hale- . 
k d hukil 1'rUt /t- i Hltlerı karargAhında zıyaret et-
ın a m ~ ı mcbe nttzarcn . 

sevklllceylş vaziyetini bllhass:ı. Ak- tıkten onra. Bcrline giden Fon Pa
d · 1 1 1 h ti b hi penin Ankaraya son Alman teklıC-
cnız mese es n arare e ~ 8 mcv !erini hamılcn dönmesi muhtemel

zuu ediyorlar. 
B k

,., dir. 
alkanlarda in ur cdılemez b~ 

muvaflaklyct kazanan B. Hıtlerın 

vakit geçirmeden taarruzuna dc\·am 
edeceğinde hiç kimse şüphe etme
mektedir. HıUcr planının ne olduğu 
şimdiden belli olmaktadır: 

'Bu arada, Tilrkıyl' sahilleri bo-

yunca Yunan adalarının ışgnllne hır 
usul daırcslnd d vam e<Ulmektedır. 
Ve Türkıyenın sarılması tamamlan
maktadır. 

İı ana mııtad hllllfında seyyah a Bu plA.n Sllveyş \'C Irak petrolleri
ni kontrol etmek lizere Mısın bir kını 'ardır. 
kıskaç arasına sıkıştırmak ve Elce
zlrcyl ve belki de Tancayı ıııgal ede
rek Akdenlzin öbUr ucunda bulunan 
Cebeııtarık'ı istifade cdılemez b!ı ha 
le koymaktır. 

Aı.keri ınütt'haı.Msların ~olunun 

fikrine giire Hltler Tiirkl)·eyl ~\·lre
rek etıasen bir ('Oğu elinde bulunan 
Ege adalarından 'e 12 adadan Kıb
rlıı yolu Ut' Surlyeye atlamağa gay
ret edeeektlr. 

Times diyor ki: 
Düşman, bir adadan öbUrUne at

lamak suretile, plAnınm icrası için 
!Uzumu olan Çanakkale Bo~azına 

yaklaşmağa yarıyacak noktaları 

kontrolu altına almak üzere icap e
den bUtUn adaları işgal etmeğe, Tilr 
klycyl tazyik etmek ve hattA bu 

(Dtwunr: Sa. 5, Sö. 5 te) = 

Sokakta 
Makiyaj 

Yazan: 
BllAT NDBİ 
\ 'agon restoranın dört kltillk 

bir masaunda benden 1Ja9ka orta 
yaşlı bir kadınla Jkl kıranta er
kek ,·ardı. Onlar blrbirlerinl tanı
dıkları tein konu!fuyorlar, ben ken
di kendime kflh gazete okuyarak, 
kih pencereden bakarak aktr ağır 
yemetlml yiyordum. 

M~'Zu yabancı yanında pek ko
nuşWamıyacak nazik bir aUe me
ııeleslydL Fakat onlar e\-,,•eJA üstü 
örtWU kelimeler, işaretle tamamla
nan yarun cllmlelerle ba,ıa•ıkları 

Ankarada Bulunan 

Koçyas, Meclis 
Müzakerelerini 

Takip Etti 
Ankara. 30 (Telefonla) 

Evvelce lzmire geldiğini ve ora
dan da Ankaraya geleceğini h 1-
dirdiğim Atina Belediye Reisi ve 
Sarav Nazırı Bay Koçyae şehrı
mizde bulunmak.tadır. 

Bay Koçyas bugünkü Büyü-it 
M llet Meclni iç.timaında Haric"
ye Vekili Bay Şükrü Saraçoğlu
nun refakatinde, Milld Meclisi 
kordiplomatik locası.ndan müza
kereleri takip ctmişt·r. 

halde y&\:&f )avq huzununa ab• 
':'arak l)lce a~~ıyorlardı: 

Bayan Ankara mahkeınealllde 

kocaınndan oo,anmaya gitmekte 
idi. Yanındaki erkek hem a\'Ukatı, 
hem de enl~tesl idi. Karşıdaki er
kek de hf"rhalde uzak bir akralıe 
lahut pek 1~11 dışlı blr aile doetu 
olacaktı. 

• A\'Ukat enişte: 
- Daul ı kazanaeafımıza şüp

he yok, dil ordu. Hak mutlak &a• 

rette biz.im tarafta. Bu biçare ııa

ınna kadar ev kadını, temiz, na
ınufilu, tutumlu, ~alışkan bir aUe 
anasıdır. Kocasının fakirlik zama
nında on beş sene saçım evine AÜ· 

ııllrge ettl. t•akat herif adam de
l-il. Eli hlraz para tutup biti kan
lanınca ilk lifi kansına karşı bo
şanma da'uı açmak oluyor. Hal
buki bu kadacatat'". 

A ,"llkat enlfte. mahkeme ıau,.
ınnda gibi, parlak kelimelerle b 

(Liden .. )'fayı çıeviaiaia) 
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Avrupada 
==20 Selfil~m== 

Nasıl Geçti 
Bir Milletin Şeflerine Güvenebilmesi ve 
Onları Candan Sevmesi Kadar Büyük 

Saadet Olur mu ? 

Yazan : Rebia Tevfik BAŞOKÇU 
Telif ve tercüme hakkı tamamilc mahfuzdur 

-15-

Ben clımdc tuttuğum mavi kfığıt- cA, a, o, o,> diye bir takım sesler 
lı ,u mektupta hıç bu derece bana çıkmaya başladı. Meğerse blrdenbl
UzUntU verecek bir haber alacağımı re benim tekrar gelmem eski otel 
Umıt etmemiştim. Eğer bu rncktu- mUşterllel'lne bu öyle bir sürpriz ol· 
bu Jstıınbuldan hareket etmeden bir muş ki, herkes bir tUrlU hayretini 
gUn evvel almış olsaydım. Hiç ol· sıı.kltyamamıştı. Balzak oteli temiz 
nıuzsıı. Viyanadan inde edilen kron· bir aile oteli idi. Birçok ecnebi se· 
!arı derhal Fransız frangınıı. tahvil faretlerln memurları allelerile bera
ettlrlr ve eksik gelen kısmını da tnz- ber ev gıılleslnden kaçarak orada se

min eder hemen yıne (A) Hanıma ! nelerdenberl otururlardı. Şlll ve Pe
frank olarak gönderirdim de bu bU· ru sefaretlerinin ataşe nevalleıi ve 
yük UzUntUye uğramazdım. atı:ışem111terlerl ve eşlerlle geçen se-

Şlmdi ycdı gUn sürecek şu vapur neden çok iyi ahbap olmuştuk. On· 
seyahatinde hiç bir şey yapamıya- lar bana Arjantinli bir nazırdan dul 
caktım. Ve lstanbula iade edilen kalan ve dalma Pariste oturan Ma
kronlarm ben Parise vasıl olunca- dam Velardo ile kızını da tanıtmış
ya kadar ıhtimal hiç bir kıymeti lardı. 
kalmıyacaktı. Sonra ne yapacaktım? Madam Velardonun Galile sokağın 
Annemle aramızdıı. para meseleleri da ayrı bir apartmanı \•ardı. Kızlle 
olmazdı. BütUn işlerimi ve elbise beraber orada otururdu. 
çamaşır hazırlıklarını yaptıktan Otel mUşterilerl arasında. bir tn
sonra evleninceye kadar Pariste ya- gillz Mister Hobert ve reflkaslle de 
şamak ve seyahatim içın son kalan tanışmıştım. Bu adam müttefiklerin 
paramdan bir iki bin Ura ile yola harp tamirat komisyonunda aza idi. 
çıkmıştım. Bu kadarcık paranın al- Şanzelizedekl vnktlle Kayser İkinci 
tı yUz lirasını tekrar (A) Hanıma Vllhelmln Parlse geldikçe misafir 
göndermek Paristeki hayatımı im- kaldığı muazzam (Astorya) oteli 
kansız bir şekle koyacaktı. ÇUnkU o zaman mUttefıklcrin tnmlrat ko· 
henüz Nejat Nazminin ne vakit mısyonuna tahsls edilmişti. Yani bu 
Pnrlse gelebileceği belli olmamıştı. komısyon 1911 harbinde harap edi· 
Şimdiye kadar ondan gelen yazılar len yerlerin mnğlQplar tarafından 

da ben Parise gelir gelmez izın ıs- yenidC'n inşası \'C tamiri meselelcrı-
tıyeeeğlnl yazıyordu. le meşgul oluyordu. 
Tadın vapurunda geçen günlerde Otel Balzaka pek yakın oluşu do-
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\ Göztepe Kız Ortıda Uçak Miisab::ıkasz l'V-:;n Kartalda Yapılan Hava Denemesi 1 On Üçe Dikkat 
M ihver membalarındeJI 

istanhulu Terk Belediye Meclisi Dün Kapandı 
Edeceklerin 
Ev Kontratlarının 
Münfesih Addi için 
Bir Kanun Proj:si 

H azzrlan1yor 
lstanbulu terkedecek vatan

daşların oturdukları ev sah ipi e
rile evvelce akdetmiş bulunduk· 
lan ıkira mukaveleleri için Dahi
liye Vekaletj tarafından hazırla
nan kanun projesı bir ikı gün zı:ır_ 
fında Büyük Millet Meclisine sev
ked itecektir. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Lutfi Kırdar 
Arkadaşlarına Teşekkürlerini Bildirdi 

Belediye Umumi meclisi dün ı Lutfj Kırdar 1941 •nisan devr.esi 
öğleden 6onra nisan devresi son 

1 

toplantılarının ruhayet bulduğu· 
toplantısını yaparak toplantıları- nu !bildirmiş, bilha.ı;sa bu devre· 
na nihayet vermi~ir. de belediye zabıtası talimatna· 

İmar plnnlannın tetkik ve ka- melerile, Elektrik, Tramvay ve 
bulü, zabıtai belediye nizamna· Tünel Umum Müdürlüğü hesap
mesinin tasdikından eonra gele- larile imar planlarının tasdikı, Su. 
cek devreye kadar .kayıkçı, ha- lar idaresi alım satım ıtalimatno· 
mal, ve arabacılar için ele bir ta- mesinin clevamiı bir çalı ma ne-
liınatname yapılması hususunda-' . . ~ . . 

k t k 
· f ~- ·· ··ı ·· e tıcesınde çıkarılmasında buyuk 

ı a rır muva il" gotu muş v 1 
encümene ihavale edilmişth. mesaileri görülen arkadaşlarına 

Vali ve Belediye Reisi ddktor teşekkür etmiştir. 

lstanbulu Terkedecek Olanlar 

Bir Milyon!uk 
Un Stoku 

Mübayaa ve Depo 
İşlerini Tedv:r Etmek 
Üzere B:r Komisyon 

Kuruldu 
Evvelce v~rilen karara göre 

bir milyon lirahk unu 6tok etmek I 
üzere İstanbul Belediyesi faaliye. 
te geç.mi§tir. 

Belediye Reisliği unu mubn· 
yaa ve depo işlerini tedvir et
mek üzere bir komisyon kurul
masını muvafık göıınıüş ve Bele
diye müdurlerile Belediye mecli
sınden dört azadan müre~ep bir 
komisyonun t5eçılmesini dün U
mumi meclisten istemi~tir. 

•. e 
gelen haberlere go~ 

Balkan işi tasfiye edilrniştıt• 
Hiç şi.iphe edılmemeli ki nıııı· 
ver, bu tasfiyeden sonra yctıl 
bir saldırı§ noktası tasarlanıak· 
tadır. 

Bu, neresi olabilir? 
Bu husustaki rıvayetler ınllh· 

teliftir. Mıhver aleyhtan olşıı 
taraf, her ıhtimallerı gözönün°~ 
bulundurmaktadır. Nıtekiın ço 
çil son nutkunda İspanyndatl~ 
Kusyadan ve hatta ·1 ürkiycde 
bahsetmiştir. Amiral Darlıı.J!'ıı:' 
faaliyeti Vişi Fı·ansası üzer~ 
bir tazyikı da hatırlatabilir. 

Diğer t;;ıraftan mihver ka1" 
no.klarr Rusya ve Türkiyeyi lı•' 

ğrıl' 
ri9 bırakarak doğrudan do inl' 
ya Akdenizde bir hareketi }ıl 
ettikleri gibi, mihver kontr0cl11 
altında bulunan membalar • 
Fransa, hatta İspanyayı ön pt~· 
da göstermektedirler. ..çıa 

lspanyanın ilk iş olarak u bir 
pakta iltihak edeceği, sonra 
ültimatomla İngiltereden Ce?~ 
litarıkı istiyeceği, bu talebiltt 
muvafakat cevabı veril~_Plıl 
Cebelitanka saldıracağı ve aıAI· 
pakt dolayısile bu saldınşta eğİ 
manyadan muavenet görcc 
söylenmektedir. ,Jı• 

Rivayetler, haberler ve 1 
• 

minler ne olursa olsun, öyle 'j, 
la!ılryor ki, mihver ı;aldU:8'~· 
yerin ner.csi olacağım tayııı 
mekle meşguldür. •ci-

Bu münasebetle «halın l.ltO' 

zanemize» gelen !>ir nokta>" 
barüz ellkmek isteriz: .. {1ıJ 

Bugüne kadar mihver "~et· 
veya işgaline dü}en merıJeı> 
ler aıraailc on ikidir: , ıı· 

bu *para dilşUncesl bir burgu gibi i· layısılıı komısyon azalarından bazı

çimden hiç çıkmıyordu. Nihayet lnrı otel Balzakta oturmayı tercih 
Parise gider gitmez (A) Hanıma bir ediyorlardı. 

mektup yazmayı bu paranın ikinci 
defa gönderilmesi için biraz bekle· 
mesinl ve evlendikten sonra bu me
seleyi halledeceğimi bildirmeye ka
rar verdim. İçimde bu derin UzUntU 
olmasaydı seyahatimizden bUyük 
bir zevk duyacaktım. 

'Mıster Hobert, geçen gelişimde 

TUrk olduğumu işitince bnnıı kendi· 
sini takdim ettirmiş, sonra kendisi 
de bana eşini tanıtmıştı. 

Öğrendiğimize göre rnı.izııke
resi müstaceliyetle yapılacak ve 
kabulünü müteakıp derhal tatbi
kına •baıılanılnca'ktır. Bununla be. 
ra~er, evleri tahliye edilecek o
lan ev sahiplerinden ıbir.çoğu ki
racılnrile nrnlarında bulunan mu
kavelenam-;;lcri fe&hetmekte ve 
bu suretle iyi bir vatandaşlrk hissi 
g_östermekıtedirler. Kira 'bedelle
rinden halen alacaklı bulunan 
mülk sahiplerinden bazıları, kira
cılarının hareketinden evvel ıcra 
dairesine müracaatla nlacaklarını 
tcSbit ettin:nektc ve 'borçlulara 
ödeme emri göndertmektedirler. 

Meclıs bu komisy.onr.ı, Ferit 
• Hamal, Murat Furtun, avukat A-

Ilk Kafile Bugün T ırhan, Aksu 1 ;:;şt~amdi Rasım Bütünü scç-

v 1 ı G
•d ki ~ Komisyonda Vali namına VaapUr arıy e ı ece er 1 li muavini Dcmirtaş, Belediye

1 • Çekoslovakya. 2 -. ro·: .. 
ya. 3 _ Norveç. 4 • Da~~ıı.r1 • 
5 • Holnnda. 6 _ Belçika· JtO' 
Fransa. 8 • Macaristan. 9 -11 • 
manya. 1 O - Bulgaristan. 
Yugoslavya. 12 • Yunı:ın~l'(;ıı 

Ankaradan Parise giden heyetle, 
zamana, vaziyete dair ne gilzel mU
naka..şalar ediyorduk. TUrk heyeti, 
t tlklA.l harbinin yUzde yUz kazanıl· 
mış oldu{;"Unu ve yakında yeniden 
mUsta1dl bir millet olarak eskisin-

u----
Tıp Tal ebe Yurdunda Bu
lunanlar Valiye Dertlerini 

Döktüler 

Anadoluyu gidece\: vatandaş· ı yesıkalan hamil olan yolculan 
\arın ilk kafilesi buJÜn A'ksu ve lneboluya götürecektir. Aksu va
Tı:-han vapurlarile şehrimizden 1 puru da saat 18 de kalkacak, 45 
ayrılacaklardır. Her iki vapur da ten 444 numaraya kadar vesik.a· 
yolcularını Galala ıthtımından a- hırı ibulunnn Zonguldak yolıle 
lacaklardır. Tırhan vapuru aoıat Filyos, Karabük. 1 .net.pıışıı, Es· 
lam 14 te '1ınreket edecek ve kipazara gidecek yolcuları hu-
1121 den 1241 numaruya kadar mil bulunacaktır. 

den lktısat ımüdürü Saffet, Mu· 
hasebe müdürü Muhtar Acar bu. 
lunacnkıtır. 

Kom:.Syon der:hal faaliyete ge
çerek değirmenlerle temas ede
cek ve mubayaaya 'başlayacaktır. 

--o-

İhraç Lisansı Verilecek 
Deriler 

Sıra on üçüncüye geld1
• ilı' 

üç uğursuz bir rakamdır. ~et' 
verin bu on üçüncüyü aeÇ 'J)· 
çok dikkat etmesi liizımdır· 011 

ra iyi intihap etmezse bıt !Jıl,,ı 
üçüncünün başına bela o 
çok muhtemeldir. ., AOJ 

KÖR~ 

Maarif Haberleri: ___ _;_ ______ ı.ıeb 

den daha ku\'vetıi meydana çıkaca
ğımızı söylUyordu. Hele o her Işın 

başındaki bUyUk kumandan Mustafa 
Kemal Paşa. TürklUğU yoktan var 
eden o (Gazi) yok muydu, kim bilir 

O vakit lnglllzler bizim düşmanı
mız sayıldığı halde, onlar dıı, ben de, 
birblrlmlze karşı nezaket ve terbi
yenin son derecesini göstermiştik. 

Fakat benim asıl hayretimi çeken 
nokta 'Mister Hobcrt'ln pek iyi Türk 
ç~ bılmesl ve benimle dalma Türkçe 
konuşması idi. Türkçe kitaplar oku
mak için can atıyordu. Tllrkçe kitap 
getirtmek maksadile İstanbul kitap 
çılarına birçok de!a mektup yazdığı 
halde cevap bile alamadığından şl
kA.yet ediyordu. Ben derhal arzu et
tiği kitapların bir listesini bana ver-

' '> daha neler yapacaktı! meslnl ve blraderlme ya;o;acağımt, 
DUşUnUyordum: bir milletin şef· birkaç gUn sonra istediği kitıı.pları 

lerlne gflvenebllmesl ve onlaı ı can- eline geçireceğini söylediğim zaman 
dan sevmesi knd::ır bUyllk saadet o- adamcağız b:ına Meta minnet bağ-
lur mu? ıanuştr. 

Ara. sıra. heyetin genç klitlplerilc Hele on beş gUn sonra Refetin 

Tıp Talebe Yurtlarındaki ta
lebelerden imt•hanlnrı bitenlerin 
Yurttan çıkı:ırılmaları hususunda_ 
ki ıson bir karar üzer.ine 15 kışi
lik bir tale'be grupu dün Vali ve 
Belediye Reisini ziyaret ederek 
bu işin halli iç.in ricada bulun· 
muşlardır. Vali ve Belediye Re· 
isi kendilerine yardım vadinde 
bulunmuştur. 

Çiftc;iler lc;in Zirai Filimler Acentaların Elinde Bulunan 
Getirildi Lastikleri Ofis Satın Alacak 

Çıftçilerımize muhtelif mah
sullerin ekim usu\.lerini ameli bir 
tarzda- ve kolnylı'kln öğretmek 
ü.ı:ere. Ziraat Vekalet.i lbir çok 
sineıma filmleri getirtmiştir. Uu 
filmler muhtelif mahsul mınlaka_ 
larına gönderilecek ve seyyar bir 
halde köylülere, çiftçilere göste
rilecektir. Bu filmlerle pamuk. 
tütün, keten ve saire gibi mah
sullerin ekiminden, iyi bir tarzda 
'yet~irilerek 'toplanmasına kadar 
riayet edilmesi lazım gelen bil
cümle fenni usul ·ve ameliyeler 
gayet kolay anlaşılacak hır tarı· 
da ıgöslerilecekıtir. 

Otomobil lastiği acentaları. 
İaşe Müsteşarı Bay Şefik Soyerin 
de bulunduğu bir toplantıda, el· 
!erindeki 2400 kadnr otomobil 
lastiğinin tevzii üzerinde, Müste
ııardan bazı temennılerde bulun
muşlardır. Şefik Soyer, acentala
rın talebıni nl'\,zarı dikkat'! almış 
ve ıtevzi zamanına kadar herhan
gi bir şekilde zarara duçar olma. 
malarını ve sermayelerini beklet
meme.lerini temin için ellerinde 
bulunan \;ıstiklerin Ticaret Ofisi 
tarafından mubayaasını muvafık 
buhuştur. Bu lasıikler alınacak 
ve ihtiyaç vukuunda alakalılara 
dağ,ıtılacaktır. 

Salamura derileri ile muşam
ba ve liflerinin uzunluğu umumi· 
yetle 7 _ 8 santimetre olan, iç.İn· 
de istisnai olarak on santimetre
ye kadar lif bulunan ve hulya 
ağırlığı 2 30 kiloyu gcç.miyen lın
va kurusu derilerle elyafının 
uzunluğu ayni eb'atta bulunan ve 
yüz adetlik bir denğinin ağırlığ1 
250 kiloyu geçmiyen tudu kuru 
derilere, 194 1 yılı ağustosunun 
birinden itibaren, ihraç lisansı 
verilme5.İne ve lbu hadlerden faz. 
la ağır ve uzun yapağılı derilerin 
de ihracına lisans verilmemesine 
Ticaret Vekaletince karar veril
miştir. 

Yüksek Deniz Ticaret '11le b 
son ısınıf imtıhanları lbitmİŞ "' r 

1 .. et111ı 
sene mezun.arı taayyun J>6 t' 
Dıploma tevzii merasimi \f e ,~~· 
tin biMireceği günde )'i'.lpılıı 
tır. h ~· ti ŞI' * Ortamektep eleme ifil bilO 
!arının neticeleri talebelere ı11il> 
rilm~tir. !;ınıf geçen tıı\cbe cıııl'' 
tarı geçen seneye nazaran 
dır. I iı11' * ilk mektep mezunİ) et r. ,t 
hnn~arı da bi~miştir. Kazarıf,,ı~ 
bir kaç güne ıkadar belli 

0 de kUçUk poker partileri yapıyorduk. gönderdi~ on beş, yirmi kitaba bir
Heyetın reisi Yusuf Kemal Bey de· den kavuşunca kocası da. karısı da 
ııizden bıraz rahatsız oluyordu. Va- beni kırk yıllık bir aile dostu yerl
purun kumandanı şanlı Ankaradan ne koyınuşlardı. 

Kısa Haberler: 
ve isimleri .ilan olunaca~, 

gelen heyetin şefine bir cemile ol- Bunlardan madıı otel Balzaktn. ı
J'llak üzere vapurun yolunu son had- kl de İtalyan vardı. Sinyor Mançull 
dine kadar arttırmıştı, yedi gUnlllk tamirat komisyonunda İtalyan he
scynhat altı gUnde nihayet bulmuş- yetinin şefi idi. Olğ<'rl de Popolo Dl· 
tu. Vapurda i1cp beraber birçok da talyanın Parls muhabiri Sinyor Bon 
resimler aldıktı. Serviçl... Bu nd'am azılı bir faşistti, 

Nihayet ben, memleketimin Umlt coşkunluğunu hirknç sene sonra 
ve şerefini taşıyan bu sevgili vatan· kendi haya.tile ödemiştir. Muhalifler. 
daşlara hayır ve muvaffaklyet dili· d<'n birisi tarafından bir gece bir 
ycrek onlardan l\farsilynda nynldım lokantada birkaç kurşunla 6ldUrU1-
Parise geldim. Hemen doğru geçen mUştUr. 
sene oturduğum Şanzellzenln yanın- Bu iki 1tn.lyan otel halkına çok 
dııkl Balzak oteline yerleştim. hoş vakıt gcçirtırlerdl. Herkes onla-

Ertesi sabah 6ğle yemeği için ye- l ra: 
mek salonuna indiğim vakit orada: ( }.ric11<;ı var) 

dını göldr.re çıkarıyor, aile dostu 
her kelimeyi coııa ne şüphe.. bil
mez. mlylu diye tasdik ediyordu. 

- Ona ne şüııhe ... Fakat ya ara
daki iki çocuk! 

- 'Se ~·apalım giinahlannı kendi 

çekı;in. 

-nır uz.laştım1a çaresi arana-

maz mı? 
Bu defa kadın lsynn etti: 
- Allah ynzdıyı;e boumn ... Br· 

nim ıuetl nefsim yok mu? Beni 
l!itemlyenl 1stcr miyim ben! 

- Peki, tnlak lı;ln na ıl bir se
bep ileri atıyor! 

''Ukat enişte, nedense bunu 

tnı;rlh etmek l temedl: 
- Hiç cannn. Gayet sudan, m!l· 

nı !llZ bir takım lakırdılar. 
Kadın hüyük bir tceı;sürle: 
- '?lı'eden aklıyon;unm:, drdl, 

benim için ne diyor biliyor musu· 
nu:ı:.'l nen se\'lycsl düşük, hll)ll ır. 
, 0 1:1erserl ml:ı:.ııclı bir kodınmışmı. 

çanta ac;tı. lc;lnden rtkardığı bir 
mendille C\"'el~ burnunu sildi. Son
ra boş su şı,cstne bir küçük ayna 
dayadı ve mııklyaj:ı başladı. t:ne
l!'t yanaklara bir boya n pudra ta
bnka5ı. Sonra bir kliçlik fırça ile 
ı;i>zleriP rimeli tazelendi. Bunu yıı
pnrken göı:.Unlin ı;lyahlnrını titrete 
titrete list gö:ı; kapaklarının altına 

koydırıynr, burnu ,.e dudaklan ak-
ırmağa bıızırlnnır gibi hareket1er

lf' titriyordu. ·onra ağıza sıra gel
di. Dudnkhır ruj batonu altın<!~ 

k!ılı bir yiiziik biçiminde büzüli.ıı> 

tekerlcnl)or. klih ı!>lık c;ala(•tık gibi 
. kıı;ılıyor, klh bütün kuronlıı. köprü 
lü. dolgulu dişlerini meydana çıka· 
ran bir ıo;ırıtına ile )'1ınnl•lıırıı dnlt
ru geriliyordu. Oldu olacak, cımln· 
:r.ını dn c;ıkn.rarnk ylh:Umleld bazı 

lllzumsuz tüyleri yolm::ıyı neden 
ihmal cttl~lnl nnhyanmdrm. Ha!nh 
nncnl< mahrem bir tu\'alet oılasın
dıı yııprlabllccek hu tamir ,.e bo a 
işi bir 'ııgon dolu ıı insanın gör.
teri karşı ınıla oluyorclu. 

Mısırçarşısında kurulacak ha_ 
le ait planlar Beledıye lkıtısat 
müdürlüğü tarafından tetkik edil. 
mekıtedir. Çarşıda muhtelif tica· 
ret erıbabma ayrılacak yerler bu 
teı.:kıkler sonundtt bcllj olacaktır. --o-

Zeytinyağı da Ucuzluyor 1 l'\IAl'JS 941 1 
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* İnhisarlar idaresi çoktanbe
ri hazırlattırmakta ol'cluğu yerli 
purolardan 11İgarillo:ı: tipinde o
lanları bugünden itibaren piyasa. 
ya çıkarmıqtır. Esmer adını taşı
makıta olan bu ısigıırların tanesi 
dört kuruştur. On tanes.i bir ara
da ve sürmeli bir kutu içinde o
lanları <la kırk kuruştur. 

Beyaz Peynir Yüzde Yirmi 
Ucuzladı • 

----<>--
Taksim - Ayazpa§a Yolu 

Yabancı memleketlerden vuku 
bulmakta olan taleplerin eon gün 
\erde azalması yüzünden zeytin
yağı fiyatları hissedilecek dere
cede düşmektedir. Dün piyasada 
c:kstn ek'Stra yağlar 68, ekstra
lar 64. birinci ryemekl.ikler 60, 
ye.meklikler 58 kuruştan satılmış. 
tır. Bu tenezzüle rağmen fazla a
lıcı ıbulunmamış ve ehemmiyetiı 
bir satış yapılamamıştır. Fiyatla· 
rın bire_r miktar daha düşeceği 
tahmin edilmektedir. 

AY: ô - GÜN: 121 • Jin~ınt• JS 

RUMl: 1857 - NİSA!'>: .& 

lllCıtİ: 1860 - RchllilcV·;cl: I .. , ... ~ 

* Bugün Bahar bayramı mü· 
nasebetıle resmi daire ve mües
seseler -kapalı bulunacaktır. 

Beyaz peynır üzerindeki narh 

kaldırıldıktan sonra fiyatlar düş
meğe ıbaşlamı~tır. Dün piyasada 
Trakya peynırınin k.ilosu 1, Ana. 
dolu peynirlerinin de 6 - 6, 15 li
radan yani narhın cari olduğJ 
günlere ait fiyatlardan bir buçuk 
lira noksanına satılmıştır. 

Geni§lemiyecek 
Ayazpaşa yolunun 25 metre 

genişletilerek yapılması kararın
dan .sonra bazı upartımnnların js_ 
tımliıki lazım gelmekte idı. Bu iş 
için 1,5 milyon liraya ihtiyaç ol
duğu ~rüldüğünden genhletil
mesindcn sarfınazar edilmiştir. 

l\lmse cevap ,·erıuccll. Albay 
muLlarını ııllktl. FM·eU de,·amla: 

- Bunun hiç to fıırkıııa \'a rnıaııu~tıın. 

Klnı•.eyı• de bir şey sol 1ememişti. llnttıl 

Dırnny':re bile ... Ne müthiş değil ınt '? Rebe
kadan bunu kim ümit ederdi 'l Bir şey iç
mek lsteınC'z nıl!ılnlz? Ben berb:ıt bir hnl
deylnı. İtiraf ediyorum ki berbat o1dum. 
Aman yarabbi. kanser! ... 

Otomobile dayanarok göı:.Jerlnl kapattı 

,.e ı;u ııö1.lerl mırıltıamlı: 

- ~u dllenrlye öylcylnlz.. ~esini kes in 
ıırtık tahıunmUlüm kalmadı • 

l\lakslm ııöz.e knnştı: 
- Biz buradan gitsek daha. iyi olmnr: 

mı? Fa\'cll, otomobili kullanacak halde mi
iniz yoksa Albay Julyan mı ku11ansın. 

- Bir dnkika bC'nl rah::ıt bırakınız. Şlm· 
dl kendime geleceğim. Siz halimi anlıya

maz mu; berbat olı.luın ben ... 

ÜZÜNTÜ 
-97- ~ R~,...., . Y:tmsr; 

nt olacak ınız. l'aphğmı:ı:. it için herkes 
sl.ıl tebrik edecek. Siz de mağrur bir ta\'ır
la ortnlıkto dola,aeakeınız. Eminim ki l\lnk
ı.Jnı, ilk çocuğu dotduğu zaman, onn bılın 
bulmanızı lııtlyecektlr. 

Albay Julyon bu ııüı.lere hiç ehemmiyet 
"crmtyerek l\lakslmc: 

- Otomobile binelim de yolda konuşuruı., 

dedi. 
Makslm otomobilin kapısını açtı. Albay 

arlmyn bindi. Ben de yerime g~tım. ra,·ell 
arabasına doyaııınış ıluruyorılu. yerinden kı· 
mıltlanınıyonlu. Albay kendisine llönercl<: 

eledi ki: 

klhle hareket eıleeeğimlz e1bette sl1.ce ma.
ırımılur. 

Fa\'ell l\lııkıılınc bakıyordu. Renginin ea
rılığı gcçmı,u. Eski mahut tebesslimle: Bir 
defa. claltıı. zehrini düktU: 

- l) l atlattınız., l\lı:ık~lm. değ'll mi 'l Fa
kat mesele bitmemiştir. ICanun ı;lz.I bir glin 
ynkahyablllr. Ben pcşlnlz.l bırakmıyaca

ğım. 

l\lakıılnı otomohlll yUrüttü \'C ~l'slemll: 

- Bir şeyler dnlıa söylemek Jstıyon;anıı; 
acele ediniz, ı;Unkii gidiyoruz. 

VAK.İT ZEV ALl .tl~'y 
..........-: 

GÜNEŞ: 
öCLE: 
1K1ND1: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İ'MSAK: 

6,00 
13,11 

o.56 
ııoS 
5,691 
1~ 

20,04 ı •' 
21,47 s.oı 

ıi.oz 

4,"~ 
---~-------"'-- ""' 

ha11cttl. ıotıı"' 
lakslın cevnıı vcrmccli. Yüzüne b·:v~ 

Bu yli:ı hiç bir l'JCY Un.de etmıyorllU• 
ı.öze dernın etti: . ,ııı' 

- Bu doktorun kör dü~mU çliı~9of 
eınlnıllın. l\liı;Jı; Daın·ers'e blle bir ~c) tıl>' 
lenıcdeıı glzllı•o doktora gldl~l hn tı.d•~.~ıtııe' 
bir ı,liııhe ettiğine tlellldlr. l\JUtbiŞ• cı..,ıtıl' 
mllthlş bir şey •• Genç ,·e gUı.el bir 1,ıı 
konsere tutulmuş olduğunu anlnrst' 
ı:ıldırır. Hakkı da. \'Dr ya." • 1°' 

Geniş yol üzerinde lıızla gfdlyordul'~r ııı 
dıı gördllğUm her hir tcls-raf direği. 11 

_.;I 
ev ,.e bahçe, g~tlğlml:ı:. yerlerin bOils1: 11ıı1~1 
geldiğimiz: otonıobll, nrnba \ e ı.ıı:tl· cıı 6' 

heıısl hafı:ın.mıı gömülcc·ek 'e ebedi P ı.U' 
rnda hakkedllmi knlac:ıktı. AJbııY bl 

nuşuyordu: {ılrliıf' 
- Her Jıaldo siz hiç bir şeylı1 

\'nrmamıstını:ı de3'il mi, l\laks!nı '! 11• • ııı .. tı' 
- Hayır ... Hiç bir şey nnıııınnı • 11 r 
- nazı in nnlnr öliiımlen dch':

01
:: •• ııo ~ 

Kendbl bir ııurça ağladı; anı

kııt enişte dişlerini gıl'ml:ıttı; aile 
doııtu \'eya akrııba isyan etti: 

- Bok hele! izin gibi bir lıanım 
cfcndlyr~. bll~tik \ lcd:ınsız.lık :. 

O nmla Aııkaradakl mahkeme
nin reisi olmodı{tıntıı çok şlikret
tlın. Çiinkü hu sokıılda muklyııJ 

- Aman kcmllnlze gellnb:, Fa\"ell. Eğer 
içki lçmeğe lhtl)'acıııı:ı 'arsa e\·e dönl.iıı 
doktordan bir \'lskl lııteylnl.ı:. Doktordur, 
halden anlar. Fakat bu halde burada kıı· 
lırıın.nı:ı gelen geçene re1.ll olursunuz. 

ı~a\'ell doğrul rak Mokıılmlc Albaya bak-

- 81.ıo şunu ta\'slye Ct]eceğlm, l"aH•ll: 
Hemen evlnl.ıe dönüp yatağa yatınız. \'olda 
otomobili kullanırken de dikkat ediniz. \'ul•-

ıı katil olur, hap e gider ini~ ~unu lla ıırı
\'e edeyim ki bir ılaha gözünıo gorünmeyl
nlz. l\lalfım )'n., ben landerlcy \'C hn' ali l· 
nln sulh h klmlylnı. Seni bu el\'arda hlr da
ha görecek olur am işiniz fenadır. Şantaj 
yollle puro sızdırmak iyi bir mcslc.k değil, 

l'ıı\•cU ... Bö)lo i~ler yuııanlımı kar!Jı ne .c-

- Hayır, yok, ~ltllnlıA Haydi gidiniz. 
Kaldırımın liııtiınılc urı;ıl('n giilcrek duru· 

yordu. Otomobil uzaklıı-:tr. Kii~rye !'apıııa

dan arkaya. b!\ktıın. Hala oruılıı durmuş hl
:r.e bakıyor \'e el ~mllı"ordu. Bir ıııiitldct hiç 
konm;nıııden llerlcdil;:. Niha~ct Albay &öze 
başladı: 

lnırlor. ilde katlmlar .. Şlipheo;it: :r.:ı~ı ,re I' 
mu~ olacak. c..;csur bir kadındı, ııc ~ .... 111 . ~ ' iiliiııı bir şo~ e benzemez. lst ırnP 11cr 
kabul ctıiıck 1 temedij;l nnıııc;•lı~·or·1 ııı l 
i (l blı:ııro kurtulılu (lenıcktır. ue.:1 

ilana gelince, meselenin )abnıı· 
ı•ı .. ı olduğum halde bu z:nııllı im· 
rlına karsı bende de bir merhamet 
H~ ı;cmpatl uyanmıştı. 

* B ynn yemeğin! bltlrmiştı. :Bir 

nime inin teslrlle delilini de, ahi
tllnl de, kanununu da, mantığını 

ela bir tnrrıfa ııtmaın \'C çoeuklan
mn anası için olmıynca.k iftiralar 
savuran 'lcclansız kocayı haklı çı
karmam JlCk nıünıklindli. 

REŞAT NURi 

tı: 
- Amma da alllamları;ınız. DeıU. Ô)1C yn .. 

Artık UzUlccrk şc/ knlınadı değil mi T l\lak· 
sim )'nka~'I kurtardı. Bnker sizin lehinize 
şnhndet edecektir. Slt.ln de Albay içiniz ra
hat etti, (]eğil ırıl '! Adetleriniz boı:.ıılmıya

cnk. Unftn.da bir Mn.nderlcyde ~emeğe da-

- Ulç bir ry ) npanıııı.. Bu gülüşU 'c ıı· 
Jaycılığı hep blöfden ibaret.- Bu gibi serse
rilerin hep 1 birbirlerine benzerler, elinde 
hlc bir delili olmodnn sizi lthnm etmek is
tedi, ı 'akııt Do it tor liakcr'ln ilu.d!.:ıil Jıerşcyl 

- E\·et.. ııı·r"~ 
- Ben bu doktorun Utıdesinl ,el" 

n.nlotae.ıı ııım. Vdkıa malıkcnıc ı.ıır•'' .,ı.".ıl 
"' dCIV 

aına insanlar tıılmflır. ı,nf otur. <,JJ 
(~ 
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Harp Vaziyeti 
• YAZAN: 

lbıaa IOllAJI 
<Emekli Kurmay Subay) 

~ada: -.\lınan • Ualyan motörlQ bitlik· 
~'iıdrı ileri lıarekeU ınılllıt hafif 
-llltlerl önUnde durmıa,tur. sol· 
.. ın Alınanların tamaınlle ellıtde· 
•iJr. ileri hareket şarka dotru an• 
~, • 8 kilometre kadar uıan&· 
laı l~tır. :lJcrl bareket Uç kol ha· 

dedir. Blrlıl ııahll boyunu takip 
~trnı,, dlter iki kol t'laba cenupta 
ılattık muıtakadan Uerleml9Ur. 
~an • italyan Ueıi hareketi· 

"1ll dlll'maeıba ıebep, lhtlmıtl l•te 
lllttktUltı, kum fırtınalart, ln•lll& 
:\a boınbardıınanları \'C tnglll~ 
ıarır birliklerlnlu yıpratın& \e 

Jtrpaıaına JıarekelJerldlr. 
'l'obruk nıuannldane muka\·e· 

tııetıı devnııı ediyor. Kalc)·I muha
._ra eden Alman • ltal)an kuv
~etıerı de müdafaa vaziyetine geç-
1Ütr; kale etrafında tahkimat ya

~orıar. lnglllz donanması h&\a 

• ''ctlerlle beraber :!I nisandan• 
t rı ~iındl) c kadar 30 hi.ıewn yap
'-; llnıanıta , c aı:ık sularda petrol, 
~ 'e <:eııhane yUklü gemiler 

tırcıı. , 

~ ..\nfaş1lıyor ki Alınan • ltalyan 
rc111ı.11nun ikmal ,·azlyctı hali bo

~~tıır 'e ileri hareketin ı.Clratle 
11 

1"1r ctme5i imdilik mtilıtemel 
'iıldlr. • 

~: 
l:l ~ge denizinde Almanların ada
' 1~ işgal hareketi dumıuttur. 
'- ad adaları km'\etle müdafaa 
,:'tıektedlr; tahmin ettttımız. 
llrııbUe ln&iJtere "' Yunanı.tan 
..... .,. 'l&rkındakl adaları bo:ı IH• 
~k niyetinde değildirler. BU· 
'-aı l'lllloıt adaın Moranın l."enıı· 
~ı ~ecide bAklm oJduğwıdan 

'l\t dlr. 
~ Ora adaıında Alınan kıtaları 
t'J hU.•ı ltıal ederek cenuba lle
~•lctecıır. ioı;Ulz. kıtaları Mora 
'- bundaki Uaoutn 'e Kalama
~ aclatarına •üratle çeklllyorlar. 
'°'f kııvletlt"rl lrkap ,.e nakle mu
"-ı '-k olurlarııa lnıUlılu u l'u· 
t~ lılar 11011 anda da mu\-affakı· 

., 1 bir ı~ ıörmu, olacaklardır. 
"lrtd'' ttı ın mudafauına kuar •e-
~ı '}&rki Akdenlır. havır.umda 
' lr nıuh&cmel müııtakbel ha
~)~ ltia ehemmlyetlldlr. Glrld'in 
~ Uınesı, insflterenln şarki 
'"b.de hikbnlJ et hudutlarıaıa 

tiln daralmuını mucip olur. 

~trb· 
~ 
tı ... c\JlrıanJa Fransadan şunları lıı· 

•Clt: 

ı_ 
.. l'ranııız ılonaruua:;ı, 

.. - ıı a iz.erte limanı, 
~ıa...:"" Afrika3a Alman zabit \O 

~danıarının g~lrllme&I. 

)._,Ya dlfr.r taraftan bpan-
tı et 

~it • Mlh\ere iltihaka \C tn-
~11 t-e all')hlne harbe glrmeğe 
~ lı3or. Bütün bu bıteklerln ll51l 

~~ı. Afrika ile deniz mu\·aaa-
llı t 

~~ eıtıln ederek Mısır ve Sil-

~ ili Z&ptetmek \C CebelıUtarık 
ı.ı.. 8tııte boğazına hAklm olnıak-

lııcıı 
•tk tere hu lhtiıııallcrl ırn,une-
1'!ıııı <"tbelüttarık'a kuHetll bir 
~il flJo u gondcrml'J ,.c filo Ce

l'"ı lt&tı)( ı.uJarmda demirlemı,tır. 
W.... ille bü) Uktlir; Jngllterenln 
'''lllld t, 't '" Llaca. l:':Jcnlras, :Septe 
,,

1 
•~a nun kllerlnc hiiklm ol

tılı•111 Iaııırıdır. Bunlar C~belütta
~'-Adeta. •lı'J kııınlandır. Ce
~ l'llc'da lngillz donanmasına 
'" 'ıo:ırc taarruzdur; Ji'ranııa 
~ rnı.sını teallm edene İngiliz 
'"ına!'ıı te,ehbli ü ele alarak 
\~ ~a l:alı!1Dlahdır. 

~: 
~t14 
"-"".' Amerikan harp gemileri, 
."'.""il l"I& tarafınd&11 Uı&n edllea 
"· Q~•lıaıuna ıta glrebllttekler· 
~ :ınuer !Jlmdldeo Atlaa deni· 
"t~ C ~00 l<iloınetrr3 o kadar de,·
~ :;-ıeğe başlann,tır. Bundan 
~I nııtn)anın Atla:. mubare-

' lı~nmau lbtımall büııbU
'lıı "aıırıı,hr. !ngUtcre bundan 
~1' 018

b1Ur. l"akat Akdenlı yolu 
'e '>e ~ lllarudur; '1u da SU,eyş 

'laıı lütt.rık üzerinde toplan
~ ır. Şimdi harbin ldar~I 

~olatıuır: Atlaı'da Amerika 
~"-ıı11~~r taarruz, Akdenlzde 

dane ıniıdafaa. 

3 ~---===::::;:== 
\A.~ llrnaralı Kupon 

!}o'~· 30 (Telefonla) -
~I) 1~leti yüz.de beş faiıli 
~ ıı~ 1 1ah,•illerın 3 numaralı 
~'tı Vadesi 1 mayısta bite· 

, ' .. kupon bedellerinin 
~~ıııt_Tuınhuriyct Merkez ve 
!\.~ •rı şubelcırinin bulun

t, rı Yerlerde Malsandıkla· 
av Ye edilmcleı ini karar-

( Anadoluda VATAN ) 
t 

MERS • N 1 

Sulama Bitince Mersinin Pamuk 
Geliri Beş Misli Artacak-Çalışma
yınca Hastalanan Bir Maarif 
Müdürü-Mersinde Kumar iptilası 

Yazan: Cemal BARDABCI 
Eıki Konya Valisi 

Mersin Maarif mildü rü Şefik Eri"'ndüz 

Mersinin portakaldan, limon
dan, eebzeden La§'ka milhiın bir 
servet kaynağı daha vardır: Pa
muk ... 

Kırk beş köyde yıüz. otuz bin 
dönüm pamuk ckil.iyor. Kilosu 
a1tmr~ kuru~tan satıldı(;ı takdirde 
bu köylere yalnız pamuktan bir 
buçuk milyon lira giriyor demek. 
tir. Mersin ovasının sulanması i~İ 
de gerc;ddeşme'k üzeredir. Tar
sus çayında bir baraj yapılmı§. 
Mersine ka"tiar ana kanal da ta
mamlanmıştır. Bir kısim tali ka
nallar d'a açilmıŞtır, sulamıı şc'be
kesin.in geri 'kalan kısmı da iha
le olun.muştur. Bu sene sonunda 
bitidlm~ olacaktır. Bu tesisat 
tamam olarak i~lemeğe hajilayın
ca yüz Kkscn 1bin dönUm arazi 
aualanacak ve pamuk geliri de 
bugünküne nazaran beş misli ar
tacaktır. 

İçel vilayeti çevresinde beş 
milyon da yabani zeytin ağacı 
varmış. Bu ağa,l~r .müteha~slar 
tarafından aıılanmakta ve köy
Hilcre parasız dağıtılmaktadır. 

Bu hayırlı çalı~nalar devam et. 
tilcçe Mersinin zirai, iktısadi, ti
cari sahalar:da daha büyükf bir 
inlkişafa mazhar olacağı, refah 
seviyesinin yükseleceği ıtabiidir. 
Bugün mevcut olan muhtelif 
on dört fabrikanın sayısının ar
t-acağa da şüphesizdir . 

Mersinde Hk Rü tiye mektebi 
18 7 2 de açılmış. Şair Ziya Paşa 
ile Abidin ve Sırrı Pa!lalnr Ada
na valiliğinde bulundukları sıra
da mektep sayısını artıtırmak ve 
bunları yaşatacak gelir !bulmak 
hususunda epeyce gayret ve him
met sarfetmişlerdir. Bununla be· 
baber 1329 senesinde vilayet i
çindeki mekteplerin aayısı ancak 
altmış bire. öğretmenlerin yüz:. bL 
re, tale1>cnin de iki bin sekiz yü
ze çıkabilmi.~. bugün yüz yetmiıı 
altı me:k.te-p, iki yüz. dok'5an altı 
öğretmen ve eğitmen vardır. Mt'k 
teplere devııı:n eden talebe de 
2 1. 5 00 dür. Vilayet dahilinde 
okuma çağınıda altmış bin çocuk 
varmış. Bu hesaba göre kırk hin 
ç:ocuk okuma ) azma nimetinden 
mahrum kalıyor dernektir. 

Maarif müdürü Bay Şefik Cr
gündüzün çahşamazsa hastaland: 
ğmı ve evvelce bulunı:1u~u d:ğcr 
bir vilayette iki senede yüz yirmi 

köy mekıtebi yaptırdığını temin 
edı..vorlar. Şu halde içel köyleri
nin ıbu zatm gayretlerinden çok 
fa) dalanacakları haklı olıtrak u
mulur. 

Mersinden Adanaya gelirken 
t'rendc yüz kadar talebe gördüm. 
Nereye git:mektc olduklarını sor
dum. «~danaya, Liseye' dedi
ler. Kış günlJeri çok sıkıntı ve 
znhmet çekiyıorla11m1!! .. Adananın 
Şakir Paşa istaııyonundan mekte. 
be kadar çamurlar içhde iki ki
lometre yol yürÜyor1annış. Tren 
ucreti tedarik edemed kleri için 
orta tahsil ile ıktifaya mecbur o
lan pek çok arkadaşları varmış. 

Bunlardan biri yanıma gelerek 
dedi ki: 

- Efenıdim, hem hı: kadar 
zahmet !:·ekiyoruz. Hem de her 
gün beş saatimizi yollarda kay-

bediyoruz.. Yüzlerce fal-.ir aııkn· 
daşımız da lise tahailinden nnh

rum kalıyor. Ne olur, Mersine de 
bir lise açılsa>. 

Tabii ben de bu tahl'lil A§ıkı 

çocu]c:ların dileklerine candan or 
ta'k oldum. 

Mersinde pek çok ve nenlŞ 

kahveler var .. Hepsi dt. nğızları
na kadar dıolu ... Mü~terilcrin dün 
yayı gördükleri yok. Habre tav· 

la, domino. kağıt oynuyorlar. 
Bu oyunlar hep paralı diyorlar. 
Kumar da burada aa1gın bir hal
de imio:ı. Bu husustaki tetkiklerimi 

ve düşüncelerimi lba~ka bır yazı 
i.le 'bildireceğim. 

Mersinin bir de tüccar klübü 
var: Azaları, sündüzki yorgun
luklarını akşamları burada din
lendiriyorlar. Çok gü"cl, temiz, 
nezih bir muhit. .• 

Kartaldaki Hava 
Denemesi 

Hazırlıklarını ikmal ede:n Kar. 
talın hava ıdenemeei ve para~üt 
tecrübeleri dün yapılmıŞtır. 

Deneme saat 10.5 ıta başlamış 
ve 1 1 ,5 ta bit:mj§tir. Muhtelıf 
y.crlerde yangınlar çıkarılmıı., c;ö. 
küntüler yapılmış, ve para11ütçü
lcr zararsız bir hale sokulmuıılar
dır. 

. ' , . -z-• 
insan Nedir? 

fa u makineli ve rnotbrlü 
ıg harbin \lünyaya yeni bir 
insan örneği çıkaracağına. 
şUphe yoktur. Şimdiden, bu 
harbi yapmakta veya buna 
karşı koymakta ölan neslin 
birçok vasıfları bizim alrştığı
mız fiziolojik ve psikolojik ta
riflerin dışına çıkmış bulunu
yor. 

Bir zırhlı hücum arabal!lın
daki adamın hareketsiz sura
tını, bir bombardıman tayyıı
rcsindeki pilotun örtülü göz
lerini, yabancı ve dü§man bir 
t~rnğın üstüne üşüecn para
§Ütçillerin havada birer distik
tcn cisim gibi kıvranı~larını 
görenler kendilerini artık bu 
kUrede hissedemezler: ya 
Mcrrlh'te, ya Zuhaldc. bUsbU
ti.in başka cinsten bir takım 
mahliıklar arasına dilşmüş sa 
nırlar. 

Bu satırları yazan muhar
rir, bunları kendi gözüyle gö
renlerden ve bu acayip hisse 
bizzat kapılmış olanlardan bi· 
ridir. Bu acayip hiçi. Evet, he
men itiraf edeyim ki, bin yıl. 
lık bir medeniyet nizamını bir 
hafta zarfında altilst eden 
o ate§ kasırgasının f çlnde do
laı;rrkcn bende hakim olan 
duygu bir korku değil, bir ta
accüpt.ü. Kendi kendimo: «Bu 
gördüğüm şeyler bir hakikat 
mi, yoksa bir rüya mı?» diye 
soruyordum ve muttasıl, ln
glliz muharriri Wells'in me~
hur «Dlinyalar muharebesi:. 
romanını hatırlıyordum. 

(Bilirsiniz ki, bu roman, 
Merrih yıldızı mahlftklarının 
- güya ... bizim küremizc açtık
Jan bir Jstiyla harbinin hika. 
yosidir ve bu istiylaya başla
mak için de Merrih orduları
nın ilk hedefi gene İngiltere 
adası olmu~tur. Bir sabah, 
Londra halkı, tabii afetlerin 
uğultularını andmr bazı kor
~unç seslerle uyumr ve gök· 
yUzUnUn derinliklerinden her 
biri bir kule büyüklüğünde 
bir takım heybetli cisimlerin 
yere doğru inmekte olduğunu 
görür. İlk ağızda bir umumi 
telaş. bir şaşkınlık; sonra bir 
merak tecessüstür <>trafı kap
lar. Alimler, rasathanelerine 
koşar: zahitler kiliselere üşü
şür. Hükftmet adamları, dört 
bir yana tahkıyk ve teftiş mc. 
rnurlan saldırır. Diğer taraf. 
tan, ahalinin bUytik bir kısmı 
sokaklara düşmüş, ne olup ne 
bittiğini anlamağa çabalamak
tadır. Derken, havadan işiti

len sesler, birden bire kesilir • 
sanki, hiç bir şey olmamış gi
bi... Lakin, herkes sükun bu
lup işine gücüne dönmek Uz. 
re iken ortaya bir şayia çı
kar. Biraz evvel, gökten inen 
heyulalann bir tanesinin Lon
dra parklarının biri ortasında 

Yazan: 
Takup Kadri 

KARAOSMANOQLU 
görUldUfU l!öylenir ve bu se
fer ktdabalık, • önüne Londra 
polislerinin bile gecemedl#i 
bit tehacUmle • o söylenen ye
re dotl'u koemaya başlar. Ger
çekten, parkın ortasında yan. 
ya kadar toprağa. gömUtmUo, 
kale burcu cesametinde bir 
Dev - gülle, o vakrta kadar 
hiç görülmemiş bir biçim ve 
çapta durup duruyor. Şimdl, 
halka, yalnız bir tecessüs his. 
si hakimdir. Onun i~in, kala
balık Jlolis kordonunu yara
'l'ak bu m e r r e t n e .s n e -
y e yanaşmağa, onun ne ol
duğunu anlamağa koyuluyor. 
İşte, tam bu 8Jrada. o dev • 
gülle veya giillc biçimindeki 
o maadeni kulenin her yanın
dan bir mazgal deliği açılır 
gibi oluyor ve içinden binler
ce defa bUyUtUlmUş bir yen. 
gecin kıskaçlarını andıran mi
tolojik bir mahH'ık kolları dı
§arıya uzanıyor. Bir ufak ha
reket, bir ışık seyyalesi... Ora
ya toplanan halkın yarısından 
faılası bir an içinde yanıp kili 
oluveriyor. tşte, Merrihlileıin 
bize karşı açtıkları harp böy
le ba§la.r ve böyle devam C· 
der.) 

Bin yıllık bir medcniyyet ni
zammı bir hafta zarf mda alt 

yoruı. Hanp denilince blı. top 
topa, tUtelt tUfeğe, aUngU ıUn 
gUye ve nlhayet göğUı göğU
t!e çarpıtan to11& dumana bu
lanmış insan kitlelerinin bir· 
birl UıtUne aaldınglarını, n•A· 
ra atıp hamle edişlerini i ıUva. 
rllerin altındaki attann taha 
kalkıp klnneylılerlnl: boru ve 

trampete aealerlnl; ol'dulıtının 
önUnde can veren ıerdarlann 
ileriye dotru kol 11llayıtlan
nt, hullıa, baıtan baıa duta· 
nt bir hldlaenin bUtUn canlı 
safhıllarını anlıyoruz. 

Makine ve motor harbinde, 
i§te, bu d • s t a n i - yani 
i n ı a n t • unıurun bir ıerre
ai blle yoktur. Bu iytlbarla, 
modern harp yalnız a<:aylp 
değil, ayni zamanda, kas
vetli ve yUrek sıkıcı bir 
ışeydlr. Bunda, yeknasak, 
muttarit ve kulak tırma
layıcı hırıltılar içinde, mutta· 
sıl, makinelerin makinelerle 
çarpıntıfını görUl'l!IUnUı. Bu 
hl11lı, bu ıevkalı, bu heyecan. 
aıı, bu canını .cenglverler yer. 
de önlerine ne raıtgellrae, ço. 
luk çocuk, genç ve ihtiyar, 
hep ezip ıeçerek ve havadan 
müdafaasız ~ehtrler UstUne 
g11llelcr yağdırarak tıpkı zel
zele, sel, yıldırım gibi tabii d
f eHeri andırır kör kudretler 
halinde ve hiç bir hücum nl· 
rası atmadan, ve hiç bir zafer 
§arkısı !'Öylemcden o mahut 
göğüs hırıltılarile kaleler yı
karlar; hudutlar aşarlar; ül
keler f cthcderler. 

üst eden ve adına ljimşek har- Siz ise, bütün bu m e h i p 
bi denilen o ateş kasırgasının 
ortasında niçin korkudan zi- 0 1 m a 1 1 1 a 1 1 m & • 1 • n 
yadc taaccUp duyduR"umu ·ve h a d i s e 1 e r karşısında 
niçin muttaeıl Wells'in roma- l>ütUn bu yakan, yıkan, ezen, 
nınr hatırladığımı bu uzun geçen (§ey) lcr arasında hay-

retle durup kendi kendinize 
jparantezle t:;ize iyzaha ~alı§tım sorarsınız: « L a k i n, i n _ - ta ki, korkmadığımı stiylc-
mcklc bir kahramanlık tasla.- s a n n e r • d e 1 > 
mak istediğime ziı.hip olma:>1 n İnsan mı? Onu, bu makinc
diyc ... Halk :psikolojisi bakı. lcrin içinde görür gibi olmu~· 
mından, Wells'in tarif ettiği tuk. Fakat, onu, makineyi tcş. 
hüdisenin garabeti karşısında kil eden demir ve çelik parça
Londralılarm •Can kaygısın- lanndan ayırd edememiştik. 
dan ziyade hayret ve tecessU- Sanmıştık ki, o da benzin ve 
sc dUşmclcri ne kadar tabıt buhar kuvvetile harekette bu. 
ve mantıki ise benim de bir lunan bir silindir, bir çark ve-

ya bir maniveladır. Nitekim, o 
şimşek harbi esnasında yal- makineler duracakları nokta-
nız taaocübe düşmUş olmam da durduktan sonra bunların 
o kadar tabii ve mantıkidir. öyle hissiz ve cansız bir halde 

Bundan başka, şimdiye ka- yere inieleri vardır ki, hiç bl
dar tarih kitaplarında okudu- rini, herhangi bir demir par
ğumuz harp menkıbelerinden çasmdan ayıramazsınız ve 
veya kendi gözlerimizle gör- kendi kendinize yine c:İnsan 
düğümüz har,p sahnelerinden nerede?> diye sormakta de
muhayyelemizdc hasıl olan vam edersiniz. 
h a r p v i z i y 0 n u ile bu- Yakup Kadri 
günün motörlü ve makinalı ----K-A•R•A•O•S

11111
M_A•N•O•C•L-U 

aavaşları, daha doğrusu, bu
günün makine ve motor çar. 
pışmaları arasında o kadar 
az bir mUnasebet vardır ki, 

Çanakkale Belediye 
Reisliği 

modern muharebeye, tam ma- Ankara, 30 (Telefonla) 
nasiyle, bize dehşet, şevk ve Çanallale belediye reis1iğine lh. 
heyecan veren manasiyle, bir aan Bericın intihahı Vekiller He
harp demeğe imkan bulamı- yetince lararla~ınlmı§tır. 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Ak denizin 

Garp 
Kapılannda 

Yazan: M. H. ZAL 
Almanya bir taraftan Ak. 

ftnlain fM'k UpllbU 

aorlamat'a çahtwken, dilet ta
nftaft da lapan ya ve 1- r&n6a 
u .. 1n. elinden ıeldjji kadar 
•ltt baaa10t. Söy .. ftillt&ne tih"e 
bpanya bu defa 79lkenlerı ln
d1111Hf, Alman taleplerana ka
W ed..-ek harbe lll'm•ie razı 
olnuattur. Fakat ımbaul ahn
meai• enet harl.e atdmanan 
lttWtet olacatmı ileri ıurttte& 
bu iti mahıuı aamanmcluı IOiı· 
raya btl'Mmtılc lttemlfhr. De
tMlc ld lıpanya valdt kHANbll· 

I• ~rota bir taraftan /ııamaıı 
Afrtka ıthrinfn MticeaJnl, dtpr 
taraftan Atlantil& mula&Nbee•nin 
alaoata tekli ltirmek aliJOr. I>..., taraftan Fl'Mlada Jki 
cereyan çarpııtyor, Mare,.J Pe
ten mUtar.ke tutlanna barfi-
1• riayet edtWelc ve ettir-.k 
t'raıuanm namueunu yeni aar· 
aıntılardan korumaja çalqayOI'. 
Amiral Darltln'ın temsH ettiii 
ırup ite Atm.nbırla huclutan 
ltbırlifine ıifttmek tarattandır. 
lnaiUa dUfmanı 11fatU. tanınmıı 
olUt Amlralm, Franaıs donan
maunı biht AhnaıtWa tealim et-
mekten 9elrinmi)'ecetbıi ..,..._ 
denler varchr. 

Hatıra .. ı.n nokta tucl•ı 
Franunan c..W blr bayrak aa1· 
dıt- M.,...ı Peten Mk.- bet 
Jatlnda bir Mlam ııfatile etn
fmclaki tuyib nekadar d&)'•• 
Mbilecek? Bir taraftan ildaudl 
1oluualuiu, diler taraftan Al· 
IDM'llmn rehine diye ellerinde 
tuttutu iki milyon .......... uiri
nin haJln1 diltlinerek zlf röater
mlyecek mi? 

Maretah tanıyanlar «ba)'U'ıt 
diyorlar. Yakın bir samanda 
sıhhi muayene ıeçirmit. Dok
torlar kendisini aekaen bet ya
tlnda bir adam halinde chiil, 
nihayet yetmit yatanda bir •· 
damm zindelijinde bulmuflar. 
Vaziyetin her cihetini berrak bir 
tekilde rörüyor, ne iıtediiini 
!>iliyor ve imzaya riayet etmeji 
n ettirmeli uki bir ukw ıafa
dle INr ,_. m••eai IAJ'l10"
lftUf. 

Umalım ki bu dilıtinceler 
dofru olsun, Fransa manen uçu. 
rum •talı yuvarlanmaktan kur· 
tubun. 

Adliye Tayinleri 

Bu sesteki lstlhz& Fcrldl iliklerine kadar 
lltrcttı. Kafları çatıldı, sinirli cllcrllc genç 
kızın bileklerini tuttu. 

ED EBI ROMAN TEFRİKA No. 3 t koymuş denizi seyrediyordu. Feridln yUzQn
de, bulunduğu yerden uzaklarda yafıyan 
bir mana vardı. 

Ankara, 30 (Telefonla) -
Adliye Vckaietl, haıc.m nam
zetleri ve Huıcuk mezunları a
rasında yeni bir tayin cetveıt 
hazı.rlamı~tır. :Uu cetvele naza
ran Jğ<lır hakım ığ.ne, namzet 
Tevf k; Mnnavgat muadeıumurJı 
muavinlığıne ~eum; \JüŞ hakım 
muavinlığine Reşat: Kabo müd
deiumumi muavını ğıne Ha) atı; 
Cihandeğdi müddeıumumi mua
vinliğine Abdüımünım; .Bunyan 
müddeiumumi muavın ığıne Şe
rcfettin; Urin miıddeiuınumi mu
avinliğine Ferit; Mardin müddcı. 
umumi muavinliğine Safa, Arap. 
kir müddeiumumi muavinliğıne 
Cevdet, Sorgun ha'kim muavmıi
ğine Haydar, Hopa müddeiumu
mi ımuavinliğine Cclat; Kars ha
kim muavinliğine Mustafa; Ova. 
cık müd.de.iumumi muavinhğin( 
A<lnan; Ağrı hak.im muavinııği 
ne Edıp; Malaz.girıt müddeiumum. 
muavinliğfoe Kejni; Acıkayaı: 
müdde.iumumi muavinliğine Ya· 
fA'r; Silifke müddeiumumi muıt 
vlrıliğitt.e tayin. edilmi§lerdir. 

- Benimle alay ctmeğe hakkınız yoktur. 
Niçin alay ediyorsunuz? 

Kezban ellerini şiddetle çekti. Sert bir ce
vap verdi: 

- Öyle ise size asıl dilşUnceml söytıyc· 
ylm: Siz nişanlanmadan az zaman evvel 
müstakbel nişanlısından iki Uç adım uzakta, 
onu samimi arkadıı9larından blıilc aldatan 
bir •... 

- Suınınutı 

- Niçin? Cilmleml b!Urmek için lmlla-
nacağım ıutattan korktunuz: mu? Yoksa bu 
kelimeyi sız viedanın&Zda mı buld\muz? 

diniz? Size hürmette kusur mu ettim? Si
ze .AU Beyin evinde bir evlAthk olduğunu· 
zu mu ihsas ettim. 

- İhsas etmeğc hacet yoktu. Bunu vak
tile söylemiştiniz, unuttunuz mu? Maama
fılı bu mevzua. niçin giriyorsunuz? Sızı a· 
lli.kadar eden şey Bihterie olan mUnasebe
tiıi'lzin gizli kalması değil mi? Pek illa, bu 
arzunuzu yerine getireceğim. - Susunuz: diyorum. Beni böyle itham et

mek için siz kim oluyorsunuz? 
_ Ben mi 1 Bu sözlerden sonra yoluna devam ctmelc 

- Evet, ne sıfatla bana. bu sözleri söylll· )çin bir hareket yaptı fakat ilk adımı at
yorsunuı? Vıvetın müciafıl ve avukatı rnısı- nıadan f'erlt tekrar onu lwlundan yakala· 
nız? dı. 

- Hayır, eadı..>cc onun babasının ekınc- - Hayır, lstcdiğinı bu değildir. Sizin be· 
tini yiyen, onun evinde yaşıyan bir insanım. nim hakkımda fena bir !iklr edlnmemenl-
Bu evdeki mevkllm filhakika sizin ve bir- zi isiUyorum anlıyor musunuz? :Sence en 
çok ldmsclerin nazarında bir evl{ıtlıktun, bir mUhlm olanı budur. 
sığıntıdan ba,ka tUrlU olmıyablllı· ama ne BUyUk bir heyecanla tltrl)"Ordu. Genç kı· 
de olsa Vlvctı ben kUçUk biı· kardeşim !ar- zın vUcudll sarsıldı. 
zedlyorum. - Benim fıkirlerimln ne ehemmiyeti olur 
Keı:banın biraz evvelki mağruı· sesine lııt· J.'erit Bey? Ben Uç sene evvel Kastamonu

fif bir acılık katılmıştı. Fcrldln öfkesi bir- dan gelmiş taşrnlı, görgUsUz bir insanım: 
denbtrc dUştU, lıaşı önüne eğildi. elleri bil- - Hakkımda verecetinlz kararın ne bU-
yUk bir nedametle onun ellerine ııaı ıldı. yük bir ehemmiyeti olduğunu bu dakıkaya 

- Beni a!feclınlz. Nıçın bu sozkn söyle· kadar ben de anlıyamamıştım. 

Kezban gururla, öfke llo ve ismini tayin 
edemediği bir kuvvetin tesirilc başını çc
vil'dl, cevap verpıedl. 

- Ne harikuldde gözleriniz var Kezban 
Hanım! 

Genç kızın nazarlannda korkuya çok ben
ziyen bir ışık yandı, s!SndU. Birdenbire kil'· 
piklcrlnt kaldırdı, Feridin yıldızların altın
da parlıyan siyah göz bebeklerine dikkatle 
baktıktan sonra slnirll bir kahkah:ı. ile ı;Ul
dü: 

- Blhterden sonra. ben mi? SUkütu mu 
satın almak istiyorsunuz. Halbuki ban onu 
size bedava vermiştim. Müsterih olarak 
müstakbel nişanlınızın yanına gidebilirsiniz. 

- Kezban Hanım! 

O cevap vermeden çevik adımlarla köşke 
dofru yUrUdU. Alelacele odasına çıktı, 
Necminin istediği 9ilrl buldu ve kaybettiği 
' 'akU kazanmak için koşa koşa Semraların 
evine avdet etti. 

Orada herkes yerli yerinde idi. Yalnız 
Nilüferle Bıhter Necmiyi dalCınlığından a
yırmak iı;ln blnblr muzlplık icat etm~ğe uğ
raşıyoı lardı, Vıvct ~""erıdin omuzunı. b:lş~r 

v 
Kezban o gece odasına çek!Jdlll vakit 

fevkallde heyecanlı idi. Bunu flkin güzel ta
biat karşısında geçen aaatlere hamletmek 
istedi, penceresine dayanarak karanlıklar 

altında yer yer gölgelenen, benek benek ı· 
şıktanan denizi seyretmele koyuldu. Göf • 
sUnUn heyecanı, kalbinin çarpıntısı durmu
yor, damarlan bir ııaat kuvvetlle vuruyor
du. 

Kendisini daha fazla aldatmaeına lmkAn 
yoktu. SlnlrU harckeUerle soyundu, ııpğı 

söndUrdU ve yatatına uzandı. Şimdi. sene· 
lerdcnbcri ilk defa olarak yUzUnden maske
sini çıkarabilir, olduğu gibi görünebilirdi. 
Daha uzun mllddet aldanmasına lmkAn var 
mıydı? 

Gözlerini lcapadı, Uç sene evveline döndü. 
Arkasında Nazire Hanımın diktlğl kızıl 

pcnbe entari, ayatında kalın siyah ayakka
bılarlle AU Beyin halı döftll aalonuna gir
mişti. O dakikaları, kalbi sehirll bir yılanın 
dişleri arasında ıarrılmış kadar acıyla, kor
kuyla yeniden yqadı. O akşam Vivetıe Fe· 
rlt onu en mukaddes tarafından, gururun· 
dan yaralanu9lardı. Vlvet, o bir '1tll&nk 
bebekti; f11kat Ferit ..• 

=======================~~ 

İşin Püf 
Noktası 

(Başı 1 incide) X 
Şimdi Mısır daha büyük bir 

tehdide maruzdur. Akdeniz ha
kimiyeti için doğrudan doğru
ya Almanlarla mühim bir mü
cadele başlamıştır. Bu mücade
le neticesinde haııp bitmiş ol
mıya.caltbr, fakat İngilizler bu
nu kaybederse Almanlar uzun 
bir harbe dayanmak için mü
him imkanlar temin etmiş ola
caklardır. 

Bütün bunlan bizim kadar 
İngiltere de biliyor. Akdeniıin 
mukadderatım tayin edecek 
mücadeleden gaUp çıkmak için 
elindeki bUtün membaları hare
kete getireceğine hiç şüphe edi
lemez. 

Harbin önümüzdeki safhası 
Akdeniz hi.kimiyeti için devam 
eden mücadelenin netice.ine 
tabi olacaktır. 

Alumt f.min ~~ . 
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Faydalı Bilgiler: 1 Harflerle Böyle Re· 
--------- sim Yapabilirmisiniz 
Dünyanın En 
Büyük Kitabı 

Dünyanın en büyük kıtabının 
Viyanada bir manastırda bulun
duğu anl~ılm1~tır.- Bu kitabın 
boyu 1 m.ctre 20 santimdir. Eni 
de 95 saırtimdir. 

1 424 yılında yazılmııtır. İçeri
si baştanba,a, o zamanlarda ya
şa·mı., olan ,büyük adamların ha .. 
yatlarına ait yazılarla doludur. 

Belki, ıbundon daha 'büyük bir 
kitap varıdır da 1bilin::niyor. Bu da 

l <ılabilir. Fak_at, bugün için bili
nen. en büyük kitap hudur. 

çocuk bahçesinin açılma merasimi 

Çocuk hafta.•mda Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda minimini 
yavrularımız tarafından verilen temsilden bir sahne 

Bilmece ve Müsabakalar 
2414/1941 tarıh!i ıayırnızda

kı ~a:bakalarm hal : 
ıilkmelc, kadın ayakta dururken 
oturmak, ev sahtbesine arkasını 
dönmek ..• 

Resim ·hataları: O 'harfinin ye_ 
rinde E olacak. Filin di~leri. Ke
man 4 tellidir. Yelkovan 12 üze· 

BU NLARI 
Blllyormasuauz 

Japonyanıa En 
Bflyük Gazetesinin 

Sahibi 
Bugünlerde Japonyadan çok bah .. 

sediliyor. lngHiz gazetelerinden biri 
de, Japonyanın en büyük gazetecisi
nin haya.tından bahsediyor. Seiji No 
ma lsnıindeki bu gazeteci, Japonya· 

nm en maruf ve en nU!uzlu bir ada.

mıdır. Daha orta mektebe devam e

derken gazele çıkarmaya karar ver .. 

miş. Fakat nasıl çıkanım? Parası 

yok. .. lfatbuat Aleminde adını, sanı
nı tanıyan yok! 

Aklma bir fikir gelmiş: Japon 
mckte-plcrinde bir <i.det varmış; Tale 

beler her hafta bir ara.ya. toplanır-

Terh~e nok.anlığı: Soldan 
sağa - JLk pldnda: \'azodan çi
çek alıp yakaya takmak. çay 
ikram ede-rk<'n 4rıkeri elle tul· 
mak, tırnakları te-mizlemek. 

ikinci p\inda: Kadından ev• 
vd aloııa gırmek, "z eöyl<'nir
ken kitap okumak, saç taramak, 
ıigara kLillerini na-hların üzerine 

rinde bulunacak. Zürafa, ön a- tarını~. İki böIUk olurlarmr11. Bölük· 
yaklarını aç.madan o\!:~ayamaz. 

Kupa sekiz·lisinin üzerindeki yü.
:eklerin obir kıomı ters <ılacak. 

Biraz da Gülelim 
Rayvan1arın 

Tahallıklar~ 
1 

menin musluğunu burnu ile ıttp çe· 
\'lre !,;evire ıuyu akıttı. Ve temiz su
dan kana kana içti. 

lerden her biri en iyi hatiplerini ileri 

sUrerlermi~. GUnUn bir meselesinl 
ete alarak bölillderden biri lehte. di

ğeri aleyhte vaziyet alırmış. Hem 
bir heyecanlı kafa sporu içinde tat
lı bir va.kit geçirirler, hem de mU· 

naka~a. edecekleri bahisleri derinden 
derine tetkık etmeleri dolayrsile ma~ 

l!lmatça istifa.de ederlermiş. 

KUçtik çocuk, bu heyet mUnaka· 
Ben, babam4 birlikte hır çiftlikte 

yaşamaktayım. Babamın bura.da bir
kaç ta.ne atı:, ök~U. ineği var Ce
çen gün <lık <at ett n. 6\tları, ahır· 

cian çıkarıp serbest bırakınca. «Ku· 
la adlı atımız doğrı tneklerın ya· 
ıınna gittl. Onları korkuttu, ahırdan 
çıkardı. Sonra yemllf;e glttı. üstteki 
samanları burnJ Ue itti. Altta ka· 

O günden ~onra dikkat ettim. 
4l{ula tıpkı titiz bir insan gibi ye- p.larını bir mecmua. halinde neşrede 
diğini ve iı:tiğini kokluyor, S('Çiyor rek mekteplere vesatr halka satma .. 

ve temizliğine Jnanmadıkça kat'iy- yı: dUfjlinm~. ~fatbaacılara. baı:ı vur· 
yen dokunmuyordu. muş:, hiç birı aldınnamış. 

Pot 
Ev .sahibl Bayan ~Pastalarım ho

ş:unuza gitti mı? Kendi elimle yap-

Nihayet, timidini kestiği bir ısıra· 

da matbaacılardan biri: 
- Olur, yaparız! 

Demiş. Yeni gazete kapışa kapll}a 
Janlarını yedi. 

Sonra doğ'tu çeşmeye gitti. Atla· tım. · satılmış. Sonra halk tek mevzulu 
rın su içtiği y1tlağı kokladı, krkladL ~rısaflr - Iliz harp görmüş: ada· ı mecmuadan bıkmış. 
Anlaşılan bu 15Uyt: beğcnınedt. Çeş· mız. Ne olsa yeriz. Çocuk meyus olmamış. :rı.ıecmua· 
==~===,;,,=~~=================== nm ,eklini değiştirmiş. GUoUn meoe· 

Tecru•• be/erı" lelerinden de bahsetmıyc b~lamış. Resim Boyama 

Bu g-ördUğiinUz ~f'petin itf'r~infle adlarmı bUdiğlniz, beve st'\·e ve fştih& 
i1f" :ı Nlillııh: güz.l'l ~:eınl ,ler \lir. Tabii bunlann renkJerinJ de tanı:ı·orsu

nuı;. Bunları, kuru bo~·a ile güz.tice boya:lınn \e bize gönderiniz.. En 131 
bo)uyanlardan ii('lınc küçtik birer kutu kura üzüın veya. incir verecej"lz 

j Ve mu\•affak olmuş. 
1 Bug-\in Seiji Noma, Japonyarun en 

büyük gUnlUk gazetesi Hochi Shim· 
bun ile dokuz mecmuanın sahibidır. 
~lilyonlarca nilsha. satar. 

Yanlışlık 
Dikkat ettin mi? Çetin. 

kendi yaptıklarından bahseder. 
- Ama her saat yaptığı bir 

var ki ondan hiç bahsetmez. 
- Nedir, o? .. . 

Yanlışlık? .. . 

hep 

şey 

Niçin Seviyormuş 
Keman ustası talebesine: 
- Çocuğum, piyanoyu mu daha 

çok seversin, yoksa kemanı mı? 
- Kemanı ... . 
- Niçin? ... . 
- Çünkü, kemanı fena çalarlarsa 

kapınca, çalanın başına çarpabilirlm 
ama piyango)"-U yerinden kaldırmak 
gUç .... 

Yazısız Hik aye: 

Ftder 
Fil; çok tatlı, iyi huylu, se· 

vimli bir ·hayvandır. Eiier kızdı· 
rılma.ZJS.3 ... 

Fil, ıkızınc:a en korkunç bir 
mahluk ıkesilir. Hele sürü hahn· 
.de ya,aya.n vahşi filler ... 

Onlar, ıbir kızmca. yanyana ge .. 
lirler. ba.,...ı,a.şa verirler, hep •bir 
vücut @bi birden ve tozu duma· 
na katarak al,.bildiklerine ko~ar
lar. Önlerine çıkan •her ıeyi de
virirler, çiğnerler, ezerler. Sazan 
kocaıman .bir Jci>yü darunadağımk 
ederler. 

Fakat, yakalanıp insana alııık 
.bir hale getirilince, fil İ§e çok ya. 
rayan, iyi huylu •bir ıhayvan olur. 

Avcılar, fil avına, fillerin Üs· 

tünde giderler. Ô)ıceden to,pra
ğın içinde bazı yerlere tU'Zaklar 

Bard ak 

hazırlarlar. Bu tuza'klar derin bi- Beygir 
rer ç"ukurdur. Üitleri otlarla, a· ============== 
ğaç dallarile iğreti o1arak örtü· 
lür. Fil ü.ıünden geçerken bu dal. 
lar kırılır. Hayvan, ~prakta ka· 
z-ılı olan kQSBJnS.n çukura dü§et. 
Ehli fillerin, vahşi fil avında gör. 
dükleri iş büyüktür. Onlar, vah· 
~ileri kovalarlar. Süre şüre tuzak~ 
farın !bulunduğu yere getirirler. 
Sonrasını avcılara. ibırakırlar. 

Fil çok işe yarar. Ağır yiikl<>rİ 
taş>r. Ormanlardan i<esilen bü· 
yük ağaç gövdelerini" hep filler 
taşırlar. Harti. ıbir zaman. bir 
mernlcıkette filin ~apana koııuldu. 
ğu •bile görülmüştür. Zavallı 'hay
van, ö-küziin işini de ees çıkarma~ 
dan, •hem de pek iyi yapıyormuş. 

Fil, hayvanların arasında en 

B L 
Borada Jld harf göriiJ·orsunuı:. Or· 

tadaki noktanın yerine bir seslt harf 
koyunuz. Evvel& tıı.th bir şey, sonra 
•vlicudilmüztin bir kısmı, daha eonra 
azın aksi ve en sonunda «bulmak» 

filinden emir olsun. 
TabU bu dört kelimeyi meydana 

getirirken iki harfin yerlerini değiş· 
tırecekslnh:. 

f ~ J 

çok akıllılığı ile de maruftur. 'ı-+-++
Kendine öğretilen şeyleri çok ça. 'ı-+-++
hu'k beller. Çabuk çabuk unut- ' 
maz. Bunun için filin kinci oldu- !-+-++
~ da söylenir. Birine kızdı mı, 
uzun zaman unu-ttmaz. Mutlaka 
öc almak ister. 

Kanatl ı Yol işaretçileri 
Yolların kalabalık yerlerinde, ,. 

!Yüksek 'bir sahanlığın üstünde, a. 1-+--f' 

" yakta durup gelip geçen otomo- ı_..ı.._...ı_....ı..._ 

bil, tramvay, ara·ba ve İnsanlara 
yol .gösteren işaret memurlarını 

hepiniz bilirsiniz, değil mi? 
baretleri, uzaktan kolayca gö. 

rünür. lstanbulda, bu memurlar 
sağ ellerine uzun kollu beyaz bir 
ı:ldiven giyerler. Böyl<:lilde şo· 

förle.r, yaya yürüyenler, yani bü
tün gelip geçenler onların ellerile 
nereyi işaret ettiğini kolayca gö· 

rür.lcr. 
F ransad a, işarel'ç.ilcr bey~z el. 

divcn yerine beyaz :birer değnek 
kullanırlar. lnzı1torede beyaz bir 
'kolluk takarly. 

Bunlarm hepai, ~retçinin u· 
zaktan g~ze çarpabi~mesi için hu. 
lunmuş çarelerdir. Hepei de biri
birine azçoJc benzeyen şeylerdir. 

Fakı>!, bir tehir var ki orada 
işaret memurlarının ne kol1arında, 
ne d'c ellerinde bir şey göremez· 
siniz. Onların göz alan yerleri o
muzlarındadır. Çünkü omuzların. 
da birer kanat vardır. 
- Bu kana.tlar, i§aretc;inin arka-
sına bağlıdır. Omuzunun hiı:asın. 
dan dışarı doğru geriH durur. İşa. 
retçi. kime yüzünü dönerşc o ka .. 
nalları görüp olduğu yerde durur. 

Bunun abine işaretçi kime yan 
dönerse kanatlar gÖrÜronez. Yani 
yol açıktır. Karatları görmeyen
ler scrbe•t serbe$1: geçerler. 

Soldan sağa: 1 - Ba.ştan ayağa 

kadarj Bir bahçivan aleti. 2 - Tut· 
sak; Bir hendese şekli. 3 - Avru· 
pada bir memleket. 4 - Rahat; yol. 
5 - Rabıt edatı: Alçaklar. 6 
Etek öpmek. 7 - Bir nota. 8 -
Meşhur bir fare; Tecrübesiz. 9 -
Bir uzvumuz; trant; Yamanın tersi. 
ıo - Bir uzvumuz; Arının eserle· 
rlnden. 11 - Bir hayvan yavrusu; 
Kız. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Çay so· 
bası; Bir nevi pasta. 2 - KuUuk: 
Boş: değil. 3 - Yalvarma; Bir uzvu .. 
muz. -1 - Taharri etmek; Bir i~a

ret. 5 - Yapma. 6 - 1mal eden; 
Kıyam .el 7 - Bir iskambll k8.ğtdı~ 
Meme verme. 8 - Çalı duvar; Zarf 
edatı: Kale duvarr. 9 - YAd ederek; 
Bir nota. 10 - Ekmek; bir nevi şe· 
ker. 11 - Bir hayvan; Koruma. 

VONKÜ BUL~IACA:slN IIALLt 

Soldan sağa: 1 - Çelik çomak. 
2 - Acele; Nam. 3 - 1'-feh; l\ofebani. 
4 - İl eril eme. 5 - Mariz. 6 - Cali; 

Kaside. 7 - Aleko; Nakli. 8 - Vasi. 
9 - Keman; En. 10 - Saka; Ama. 
11 - lş; Hançer. 
Yukarıdan a'):ığı~·a: 1 - Çamlıca: 

Si. 2 - Ece; Al; Kaş. 3 - Lehiml&
mek. 4 - tı; Laik; ~tat. 5 - Kemer: 
Ova. 6 - Erik; An. 7 - Bizans; La. 
S - Al; Saim. 9 - Annelik; Aç. 
10 - Kaim; Dileme. 11 - tş; Han
çer. 

Yedikule ve Anemas 
Zindan!arının Efsaneleri 

·r.;·· <t ---. ...---..-- -· 

içinde Genç Osmanın boğuldugu ll edikule 

İstanhulu çerçeveleyen sUrla· rihçiler Burs:rtz komerlc"inin uğ~~ 
rın .iki kara başındaki Anemas ve euzluğunu eöylcrler. 
Yedikule zindanları iki impara· Hakikaten bu iki hükümd•"~ 
torluğu-n, daha doğrusu iki impa. feci akıbetlerinde o kadar ~d 
ra.tor,luk ailesinin siyasi, içtimai benzeyiş var ki... Kon1nen ... r 
ve ahıitki tereddiierini bata hay- tered·di etmiş bir ailenin çocugı.ı 
kıran ve -se~ini daha bir çok asır- idi. Bunun akıbeti de tarihe ka~· 
lara yeti~tirecck kadar sağlam lı Bizan.s saraylarının en fect bı' 
kalan iki tarih yadigi.rıdır. Örneği olarak geçmişti. Bu in1_P:: 

Bu k.lllelerin binbir efsanesi rator ·bir saray entrikası netLC 
vardır. Fakat içlerinde oynanan sinde bal eda;nişti. Andronik0

' 

haklki dramiar, efsaneler, rah· Kom.yıen binbir hakaret ve j~kel'l" 
met okutacaİ< kadar çok ve acı- ce altında gözlerine mil çeke;t·' 
dır. Aleksi İ<omnen"i öldürttüğü '' 

Bugün okuyucularıma bura lan layiye _ 'imdiki Bebek civarındcı" 
gezdireceğim. Y edı.!tulcnin kapı- götürülüyordu. Ellerine ve bo)'" 
sın·dan giiyorum. Ka.nlı bu.rcİarın nuna taşınarnıyacak kadar a~ıt 
çatlaklarından .h.i.•i; boğuıan ve 1 l ar> zincir er takıimıştı. Yeni. m~ .. k'. 
boğazlanan ınsanların son hırı;tılı t-or Isak d.a Ancfronikos u suf\1 
nefesleri sızar gibi.. . leyen :kafılenin önünde; tekd~e, 

!\1ermer kul~nin aLtındaki bo· yumruk atanların arasında i ı. 
dur kapının kalın kapa-ğını gıcır- k dın 
datarak açıyorum. Sağır ve ağır Kocalarını köT bıra·ktığı a ~~ 
duvarların ördüğü kan kokulu ve ]ar esk.i hükümdarın yanına lu· 
karanlık bir dehlizden kıvrıla kul1;1yorlar, onun saçlarını yo Iı· 
kıvrıla yürüdükten !;Onra kanlı yorlar, dıılerıni kırıyorlardı. 11 
e>daya geıdim. Bu odanın; yuHu- kence devam ediyordu: Ansı~'ır 
ğu ın-san başıarına doyı:namış gıbi in~n bjr 'balta hüküm.darı~ bıf 
hala ağzı açrk duran kapısını ve elını kopard1. Kızgın bir şış 
onun iııstünde insan ıskeletleri gi_ gözünü çıkardı. _Hı.ik·ümdar b?ı~~ 
bi haıa ya~yan şırvaniarını? kara lece ö·~üzl-er gibı .böğUrerek \ . _ 
t&§lara rbeıi<.i tırnaklarla kazılan herne sarayındaki Anemas ıd, 
eski yazııarı gördükten sonra ku.. danına getir.ildi ve atıidı. ~urk,,., 
laklarımda körpe ;bır erke:k sesi- aç ve susuz bırakıldı. Bır ı
nin yağlı fkem·endıden sızan ıniltl- gün 90n.ra ö-'bür gözü de çıkaf~e 
leri canlandı. dı. Halkın aiayına ve hakareU 'Jl 

-Sa&razam Davut Paşamn Ce- maruz 'bırakılmak için bir ~ 
bcci'Si; 16 ıncı Os-ma'lllı padişahı z:ındanın önüne çöktürülen .. h ıP 
Genç Osman~n boğazına yağlı uyuz deveye bindiriidı. ~t-j t,. 
kemend atmış •Keıender uğru- sokaklarında dolaştınl<lı. 1 " 
su• da h.usye1'erinj s.ı~mış, onu topuzlarla ba~ına vurdular. 
boğuyorlar ve ö~ci1.iıüyorlardı. Uyuz d'eve sokaklardan .s~ 
Güzelliği zamanının kadm~·arı ağ- çerken kadınlar ahde5.han•1

•
1
,. 

zıncla iştiha açıcı s.hirli bir sakız koıtular, idrar doidurduk_l_•'.1
"' 

gibi ç.ığnenen. ıGenç Oaman Sa-d· şeleri uyuz deven .. n yarı oı-u B" 
razam Davut Pa,aya yalvarıyor· varis.inin ÜS:.üne ıboşalt.tılar. taf' 
du: zıları üs. gün evveı~ impara ıt 

- Behey zalimi Ben sana !arının ağzına pislığe bul•f'.'.,. 
neytedim. İki defa mucıbi katil •Üngüier •oktular. Andron0~ 
cünnünü affed1p !öldürmedim. böyıece ·~odroma getırıldJ. ,r• 
Mansap verd·im. Bana adavetin kuTt ve a.,s.lan he}.iCeııerının 1 
nedir? sına kollarından asııdı. BasırıY0 ' 

Bu yalvarmalar ı:nütecavizle· du: ı.ı· 
rin ve .ia.yancıların ta~ kalplerini _ Tanrım ,bana acı. Zaten 

1 

yumuşatamamıştı. rılmış bir dalı bü. bütün kırın'~ .. 
Genç Omıanın kulakları, bur- Coşan lıau< onun elbrseoın 1 ,, 

nu kesildi. Valide Suıtana, yeri· d ı·· L k nın ' soy u. ;ci atın; _IJJÇıart d pt' 
ne -geçen amcası Deli Mustafaya liğ .. ni onun bacak.arında 'h• 
ölüm nişanesi olarak götürüldü. 
Bu facia earayın ve Yeniçerilerin diler. BiT Bızal n_;a b~~Ure~arb' 
ruhi ve ahlaki -tered.d:sıni -göste- kümıdann gırt agına ır b' 
ren ·bir örnekti. Vai·:d•c Sultan sapladı, barsaklarına kadar 
deli oğlunu tahta oturtmak için tırdı. , ~ 

k ·•t.it 
on sekiz ya,ının baharını ya~yan Mahl\ı imparator artı ·~,,.· 
torununu ,boğduruyordu. Bir gün- ceye dayanamıyordu. Ko.u ~ 
evvel tahtının eteklerini öpenler, k d· '" 
Genç O.smanı pazar araba"Sile yara51nı ağzına aldı ve en ' lı" 
Ortacamie ve y odiku'leye götü-- nını aç bir süıük g~b1 emertk. 
rürler'ken: yatlnı tamamladı. ıtı°'t 

- Canım Oıınıan çelebil Mey- Bunlar Yedikule ve An' :• 
• 1 • .bıt 

hane basıp, Yeniçeri ve Sipahi· z~danla~ında oy.nan.an oın elttıJ'I' 
den tu~ulanlatı taş .gemisine hap· cıanın ıkı perdc.;1dır. Ersan 
setmek, denize atmak nice im.iş? de bir başka gün <ıkuruı. ı.J 
diye alay ediyoriardı. İbrahim Hakkı KON~ 

Altıncıoğlu adlı zebella gibi -

l\/ierk_z i:.ankası 
bir Y enlçeri kuduran şehvetini 
sueturmak için ·bir gün evvelki 
hükümdarının ve ımeıtbuunun fe· 
ıaıket yolunda bile yırtılan elbise. Temettüleri 
sinden ta~an bacaklarını sıkıyor, ) ) ./ 
csalyalarını akrtıp damağını çat- Ankara, 30 (Telefon • ,ı~'~ 
]atarak>: Cümhuriyet Merke• Bank• jll• 

- Ahi Ne körpe butl.. diyor- bundan lbir kaç gün evveli<• ;:.ı,r 
d mi heyet toplantısında h"5 ,, 1 
uy edikule zindanlarında bir çok !arına, beher hisse it.b.'.':"1\itd•• 

eıenebi gefirlcr, ·ki~izadeler, prens .. lira ea:fi kar teım-ı.n ettıgLnı 
!er de ı. al"'edilmişlerdi. Bozgun· miştir. ,ıl" 

dd b . • B nk. ""d"" . . bu tcJ11 ,. cu ve mütere i ır ocagın genç a a m.u urıyetı ~ 

hükümdarı Oe:man Burgaz eu . payının bütün §Ubelerjn.;.e ;e ~t 
.kemerlerini yeniden yaptırmıştı. heleri bulunmayan yerler ~a,tl 
Buradaki su 'kulelerini iLk yaptı- Ziraat Bankast ve ajanı~rı ur111~ 
ran Bizans İmparatoru Androni-- fından ödenmesini. kara.r.a~ b1· 

· • d Iar• kos Komnen idi. Bu irnp arato· ve bu karar oda olak ar 
run feci akıbetini bilen bazı ta· dirilmiştir. ~~ 

Bu ak§am SAR AY • .... il ı; i 
s ın e " · 

Büyük artist LIONE BARRYMOR'a 
~teslcğinin zafcı tacını kazandıran vo kl.-.Uk artist 

BOB WATSON'la beraber y<ırrıtılan 

ÖLÜM A -·ACI 
Şaheserini takdim r:dcc..:~tiı-. 

Saadet nerı;>de ba~lar., .. Ha~·at \(' s.şk ... IIay'ltrn hiırııleri··· 
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~ENENLER: mere verilec~ktir. 

ÖLENLER: 

Darülaceze Menfaatine 
Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 

8 Mayıs Pcışembe gUnU ak~amı 
saat 21 de: 

1 - Feyha Talay tarafından Vi
yolonsel Resitali. Piyanoda :Madam 
Hege. 

2 - Şehir Tiyatrosu snnatkfırla
rından Bedia, Hazım, \'asfi tarafın
dan Saz - Caz opereti. 

5 ~~------··-· ... , 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

ingiliz 
Kuvvetleri 

Hitlerin 1-'lanı 

Anlaşıldı 

.. . ..... 
Alman Askerleri 

1 
Japon 

Gazeteleri Emekli ıHarjciye mcmurluın· 
dan Adnan Kırerin kızı Naime 
ia.vidan Kırerle tüccardan Zeki 
aırn Gürsoy cv.lenmi~lerıdir. 

~ 

A~valığın mutcberanından ve 
sayılı tüccarılarından Kalonyalı 
namile maruf Ali Rıza Uysal Ka. 
dıköyünde ölmüştür. 

htanbul aı.ıiye nıahkemeaı blrmcl <Batı 1 incide) X 
th:aı:et dal.reli..nıJen: ve Kalamata limanlarına acele çe· 

·u . kllmektedirler. ::> varısı bulunduğu Dcnılr \'npuru • 
ile 25/ 4/ 941 tarihinde Zon uldaka Almanlann yanlarına ehemmiyet 

g vermlyerek ok gibi ilerlemek husu-

(S..,ı 1 lnctde) = 
memlekete hücum edebilmek lçlıı 

ııevkUJceylş bakımından ehemmiyeti 
olan mevkileri zapt \"e 12 ada ile ir
tibat tesıs ctmeğe \'C belki de Surlyt> 
yolunu işgal ederek TUrkiyeyı .. ar
mağa gayret edecektir. 

Ba~ı ı. elde X X 
ne retmiştir: 

c Pravda gazetesi muhabirinin, 
inanılır haberlere istinaden bil
dirdiğine göre, 26 nisanda dört 
Alman nakliye gemisi, Finlandi
yanın A:bo-T urku limanına gel
mİ§ ~·e esliha, tank, topçu ve sa· 
ire jle takriben 12.000 .kişilik bir 
Alman kıtasını karaya çıkarmış· 
tır .. 28 nisanda, bu kıtaların 
Tamper'ye nakline başlanmıttır. 

(Başı 1 iııdde) •::::ıı 

ettikten sonra Bir1eşik Amerika· 
nın Almanya tarafından ılan edil. 
mis olan harp sahasını tanınmıya_ 
cağını ve garp nısıf küresinin mü
dafaa ı icap ettırırse Amerika 
harp gemilerinın bu sahaya ..:ire
ceklerini eöylemi~ir. 

* Tokatta gazete muhabiri 
l evfik Demirelin bir kızı olmus-t • 
. ur. Yavruya sıhhat ve uzun 
"ıtıur er dileriz. 
B * Genç doktorlanmızdan 

cdrj Ahmet Senin bir oğlu ol
rıı ış, yavruya fı met adı lkonmuş
tur. 

* Düyunu Umumiye muhase
becileriııdcn Tahmetli lbrahim 
Dürrü Durunun zevcesi Advjye 
Duru ölmüş, Eyüpte aile kabris
tanına gömülmü .. tür. 

doğru seyrederken saat 1,30 da Kcr- ı d ki •Ab· 
1 1 

ü u d y sun a .... ıye er y z n en una-
ken açıklarında Aktan gemlslle mu- nlstanda bazı muharip kuvvetler da· 
sademe ctmif ve Demir 1reml11l ciddi ha bulunması muhtemeldir . 
surette hasara uğramıf bulunduğun- TafOZ. Semadlrek ve Llmn\ ifga-
dan icap eden deniz raporunun alın-

Bu hareket hava kuvvetlsinln 
deniz kuvvetlerine bu deniz k..ıvvct
lerlnln bazı Ustün!Ukleri bulu·mn su 
larda meydan okuması demt'ktlr. 

Va ington, 30 (AA.) - De_ 
niz harekat ıu'besi reisi Amiral 
Stark. Amerıkan t"caret odaıımda 
söylediği bir nutukta deniz proı.. 
ramının ta1savvur ed.itdiiinden 
büyük bir eüratle ilerlediiini ve 
Amerikanın emniyeti ile kabili 
telif olacak raddeye kadar mem. 
balarını demdkrasilerle paylap
cağını söylemiştir. Amiralın bu 
beyanatı bazı tahminlere yol aç
mıt ve bu meyanda lnsiltereye 
bir m.i)cıtar dahaı harp semisi ve
rilmesi ihtimali ortaya .tıhnlflır. 

* 
~ 

Mayısın sekizinci persembe 
tiinü aksa.mı saat 21 

llat, nı,, Se.ıe~ dftp, &omatl .. a 
"-ftıp. Iınkbk we Baııa AlnJarmm Derhal lteeer 

'--.. ..... 3 ............. lr. TAUfTLDfHOF.N SAEfffllıaı. 
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• 

iplik 
Yedikule 

Fabrikası T. A. Şirketi 
Fabrika Teslimi fptk Satış Fiyatları: 

Yater No. 12 Paketi 5 77 ,5 kurut 
» » 20 » 682,S lt 

» » 24 » 732,S » 
Tire » 20/2 )1) 752,S lt 

liarp Okuluna Havacı Subay Yetiştirilmek 
Üzere Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 
l - Li c olgunluk tmtrhıınını vermiş bulunmak. 

1)1 2 - Aldıkla,n mezuniyet dıplomalanndakl kanaat notu iyi veya çok 
bıııunmaJG 
3 - Olgunluk diploma tıırihınden blr seneden fazla müddet ceçme-

llıı9 bulunmak. 
f - Sağlık durumu pilotluk hizmetine mUsalt olmak. 
5 - Yaşları en yukaı ı 21 olmak. 
!ı{ot: 1 

llilAhare ha\'n muaycn<' heyeti tarafından yapılacak muayenede 
''thk durumları plloUuk sınıfına müsait görUlmiyenler isterlerse harp 
Oltıııunun dığer sınınarma verılmclc gibi hiçbir mecburiyete Uibı tutul
~talar. Tam serbesttiı Jer. Kendilerinin arzıılaı·ına göre muameleye tdbi 
lltıııurıar. 
buı Okuı tedrisatı lr.i Mayıs. 041 ~c ba.şlıyacağından. talip o~anların, 
1 Unduk1arı askerlik .şubelerıne mtıracaat edeceklerdır. Askerlik ,ube
ı:;ı. Yaptıracaltlan sıhhi muayenede mUsbet netice alanlar evrakları ile 
~uluna sevkl'dllcceklerdlr. (2822) 

Devlet Demiryollan llanlan 
b ıtuhammen bedeli (8197} lira olan 21 kalem muhtelif ebatta am
~Yatrnanlı dökme boru ve teferruatı flançlı dökme bo!'u ve çelik çek-
18' fren ha\·a sevk borusu ve teferruatından mürekkep malzeme 

11 S &il) perşembe gUnü saat (11} on birde Haydarpaşada gar binası 
ıı'hiıtndeki komisyon tarafından taahhUdünU ifa edemlyen mUteahhidl 
tın Ve hesabına pazarlık usulllc satın alınacaktır. 

.,._ l:lu l~e girmek istfyenlcrln (1229) lira (55) kuıuşluk kaU teminat 
~il kanunun tayın ettiği vesalklc birlikte pazarlık gUnU saatine kadar 

ltıiııYona mUracnatıarı lAzımdır. 
Gar ~u işe alt şartnameler komisyondan parasız olı:ırak dağıtılmakta-
~2) 
Qqrsa--M~e-ri_n_o_s_F~ab~ri_k_a_s_ı_M~a-1-ü-ri_y_e_t_in_d_e~n 
~ıı.;__ - Fnbrlkq_mızın muhtelif servisleri için 3659 numaralı kanun 

'"'nlert dahilinde; 1 Veznedar muavini 
1 Muhabere ve arşiv memuru 
4 Şubeler hesap memuı u 

' 1 Fen memuru «Tercihan Sanat mektebi mc-
~ otınak Uzere yedi memur alınacaktır. 

- Talipler: a - Fiil askerlik hizmetini yapmış 
b - En az orta mektep diplomasına sahip ola· 
caklar lise, bilhassa Ticaret lisesi mezunları tercih 
edıleceklcı dlr. 
c - Ya.ş haddi en çok 35 dir. 
d - Yapılacak müsabaka imtihanında mllaavi de

ı·ecede muvaffakıyet gösterenlerden diploması 

mlisait, ya,ı daha genç ve muhasebe bilenler 
tercih olunacaktır. 

e - Bu ehliyeti haiz olmayanların mUracaatl kaU. 
ll yen nazarı itibare alınmayacaktır. 

l'\ı, lı - J!:vftat'a sahip talipler; nllfus kdğıdı, şahadetname, sıhhat rapo-
1 Uanuhaı kAğıdı, askerlik terhis tezkeresi, hizmet vesikaları, Uç adet 

~l ı çıkmış vesika f'otoğrafile 9/Mayıs/ 1941 tarihine kadar fabrika 

1'
1
'rl Sen isine mUracaatla. imtihana duhul varakası alacaklardır. 

~ 'MUsabaka imtihanı; 12, Mayısı 1941 pazartesi saat 14 de. fab-
.a ııınumı bilgiler, hesap ve muhasebe mevzularından yapılacaktır. 

'~ ._ lmtıhanda muvaffak olanlar bidaycten namzet olarak işe 
'-it ~ak ehliyetlerini bilfiil isbat edenler 13 Jlfı 11 incl derecelerle 
~a. alınacaklardır. ' (3372) 

't. li. K. Hava Gedikli Namzetlerine 
l::; 
~ • 18 yaşında olup ta muayenede kµanınış olan hava gedikli 

llerlJtın derhal Havacılık mUmcsaUllğinc müracaatıa.rı. (3314) 

S&lıibt ve Nefti.Yat MUdUr11: AIBIET EMiN YALMAN 
Buıldıtı Yer: VATAN MATBAASI 

ması kaptan Sn!Ahaddln Sarıoğlu 

tarafından talep edilmiş ve mahke
mece 9/ 15/ 941 cuma gUnU sant 14 de 
raporun alınınası tensip kılınmış ol
duğundan gemi ve yükle alıl.kalı bu· 
lunanların raporun alınacağ'ı gün Ye 

saatte mahkemede hnzır bulunabile
ceklerl lüzumu ticaret kıı.nununw1 

1065 ci maddesi mucibince ilan olu-
nur. 

Kadıköy Sulh Hukuk l\lahkemeal 
Başkatlpllğlnden: 

MUddel HayrUnnlsa ve Nevzadın 
.mllddaaleyh Halil Kıl.mil, Fatıme

'Ulzzehra Cemile, ve KüçUk Omlt va.
sisi Sabiha, Şadan ve Haticenln şa· 
yııtn ve mllşterekcn mutasarrıf oı

•ukları ErenköyUnde Sahrayı Cedit 
mahallesinin eski Mehmetefendi ye-
ni Alip~a sokağında eski 11 No. lı, 
şarkan ömerp~a caddesi, garben 
'Salih veresesi tarlası ne mahdut ve 
3600 lira. kıymeti muhammenell 
( 11028 l metre tarlanın izale! şııyuu 
zımnında Kadıköy Birinci Sulh Hu
kuk mahkemealnce UA.ma mUsten'l
de.n ve tarihi ilAndan 1tibaren (1 

gün müddetle açık bulundurulan ~a-
tış şartnamesinde yuılı ferait dai
resinde ve peşin para. ile 26/ 5/ 941 
tarihine tcsadUf eden Pazartesi gtlnU 
saat ondan on ikiye kadar açık a t 
tırma suretlle Kadıköy Sulh Hukuk 
Mahkemesi başkAtlpllğlnde satıla

caktır. 

linden sonraı Adalardenlzi~dc Alman 
ilerleyişi durmuştur. 

Deniz stratejisi bakımından bU· 
yUk bir ehemmiyeti haiz olan Siklad 
adalarında Yunanlıların mukaveme
ti pek şiddetlidir. 
Yunanlıların Slklad adalarında 

mllhlm üsleri vardır. Uunlardan MI· 
tos adası, Moranın cenubundaki ge
çide hAklmdlr. 

Sldney, 29 (A.A.) - Avustralya 
Hariciye Nazırı Stevart, dün radyo
da söylediği bir nutukta ezcümle de· 
mlftlr ki: 

lmparatorluk Avustralya kUV• 
veUerlnln Yunanlstandakl kahra· 
manca mukavemeti bofuna gltmlt
tlr. Kaydedilen kayıplar Avuııtral

yalıların sonuna kadar harbe de· 
vam azmini takviye eylemlftlr. 

Bu cevabı, Avustralya ile ana 
vatan arasında lhtilUlar olduğuna 
telmih ederek kendilerini gU!ünç bir 
mevkie koyan Alman propaganda
cılarına yollıyalım. Avustıalya, ko
lay ve tehlikesiz vazifeler aramı
yor. ----AVUSTRALYA 70 BiN 

PİLOT YETiŞTiRİYOR 
Sydney, 30 (AA )- Avus· 

tralya hava kuvvetlerjne lazım 
olan pilotları muntazam bir su
retlte temin etmek için Avustral
ya hava nezareti bir tayyare teıı· 
kil atı vücuda getirmeğe karar ver -
miş ve bu ba~daki projeyi tasdik 
etmittir. 16 yaşından 18 yaşına 
kadar olan gençler bu teşkilatta 
çalışacaktır. Bu suretle kaydolu
nacak gençlerin sayısı 70.000 
kadar tahmin olunmaktadır. 

1 BORSA 1 
30 NiSAN 9-11 

..,.n,, 
1 Steı·lln 3,22 

Dolar 132.2(\ 
1sviçre Frc. 30,iO 

Drahmi 0.09ri0 

Peçe ta l2,89 

Dinar 3,1530 

Yen 31,0175 

lsveç Kronu 30.6ii5 

Berne, 30 (A.A.) Ofi Ajansı 
bildiriyor: 
Natıonal Zeitung ve Trlbune de 

Geneve gazetelerinin Berlln muhu
blrlnln blldlrd'g"!n..? göre, Alınan 

Baş kumandan•·~ı Yunanıstsn mulıa 
rebeslne bitmiş nazariyle bakmal'9 
tadır. 

Muharrir ŞU'lları llAve 
dlr: 

etmekte· 

Harbin bir tevakkuf '"akfeFI gc· 
çlrmlyeceği bllAkls çiddetıeneceğl 
huııusunda ısrar edilmektedir. Zan
nedfldltfne göre, önUmtlzdekl birkaç 
g1.ln içinde harp bazı yerlerde her 
zamankinden daha bUyUk bir ,ıddet 
le patlak verecektir. Berllnln naza
rında Akdenizln heyeti umumlyesl 
tl'k bir cephededir. Alman müstem
leke kıtalarının şfmall Afrıkada da
ima artan bir şiddetle hücumlar yap 
ması, Alman ha\·a ku,·vetlerinln Si
cilya ile Afrika arasında akınlarını 
!Jİddetlendlrmesı. hedefi Akdenlzin 
fethi olan harekAtın blrl'r kısmıdır . 
BUtUn Alman hazırlıkları. kısmi za
ferlerle iktifa edllmlyeceğlni ve Ber
llnln dediği gibi nihal muharebe i
çin dam bir iş> görWmek istediğini 
açıkça göstermektedir. Yeni harp 
sahnelerinin İnglllz adalan kadar e
hemmiyetli teUtkki edıleceği söylen
mektedir. 

Die Tat gazetesinin Roma muha
birinin blldirdiğine" göre, Romada da 
mihver devleUel'.inin askert harckO.t 
yapması beklenmektedir. BUtUn na
zarlar her şeyden eVvel SUvcyş ve 
Ccbelltarık'a ÇC\Tilm

0

lştir. İtalyan 
gazeteleri Tilrklye, Mısır, İspanya 

Vl' .Poı tekiz gibi dog-rndan doğruya 
allıkaclnr memleketlerin durumu ile 
glttlkc;e daha fazla meşgul oluyor
lar. 

Ayni muhabirin tebarüz ettirdiği· 
ne göre, Libya harekiitı esnasında 
yapılan tecrUbelerde Berlln ve Ro
ma, kıtaıarm ve esllıhının denizden 
mUesalr bir surette nakledileblldlğl
nl gördllklerlnden c:KUçUk Asyada 
hnrekAta tevessuı edildiği takdirde 
bunun sessizce ve Türk topraklarına 
dokunmadan yapılabileceği söylen-
mekledir. 

Ankara İstanbul 
Şosesi 

Ankara, 30 (Tele fonla) 

cSovyet hükumetj tarafından 
verilen bir lc:arar, Japonyada iyi 
karşılanıma.mıftır. Oq Ticaret 
Halk Komiseri B. Mikoyan'ın 
imzaladığı bir emirnameye göre, 
her türlü narp malzemesinin 
Sovyetler Birliği arazisinden tran 
ıit olarak ,geçmesi yasak ec:lilmiıt
tir. Bu malzeme arasında mü· 
himmat, tayyare, mühimmat ima. 
line yatayacak aletler ve patla· 
yıcı .maddeler de vardır. 

<Bu karardan en ziyade Ja· 
ponya. JnÜtecseir olacaktır. J a· 
ponya, Almanyadan tayyare al
mak/ta idi. Bu tayyareler Sovyet
ler Birliği yolile görıdermyordu. 
Şimıdi !bu yolun kapanması, A· 
mer.ikadan tayyare alınamadığı 
için Japonyayı mü~kül .duruma 
düşürecektir. 

cSovyet1er Birliğinin Çine yar
dımda devam cdccdtlerini bil
dirmeleri Japon - Soovyet paktın. 
da lbir hayal sukutu husule getir· 
mi•tir.• 

• Radyo Gazetesi • 

Çörçil itimat 
lstiyecek 

(Bap l lmdde) ** 
yı]t 'bir muvaffa'kiyettir. 

Dümdarlarımız, üç :zırhlı Al
man birliğinin tazyıkına rağmen 
muntazam kol halinde çekilebil
mişılerdir. 

Tcnmopil geçidinde ölü ve ya. 
ralı olarak verdiğimiz zayiat 
3000 dir. Almanlar bundan çok 
fazla zayiat vel'mİ§lerdir. 

Bazı yerlerdeki kuvvet1erhniz 
bes anialine varan Alman ıkuvvet. 
lerini tcvJcif eqebiJmişlerdir. Ge
lecek münakaıtada buna dair da
ha fazla tafeilit vereceğim. 

Ş'mdiye kadar 45 bin kişi kur
tarılmJt_g,lmakla beraber bu mik. 
tarın bıraz daha artması ihtimali 
varıdır. 

Yunan hükumeti 2 l nisanda 
bize bir nota vererek muharebe
ve devam edemiyeceğini bildir
~iş ve kuvvetlerimizin geri alm
masım tavsiye etımiştir. 

İaşe Müsteşarı 

Yevmi mezkQrda satış bedeli kıy
meti muhammcnenin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en son ıırt
tıranın taahhUd!l baki kalmak üzere 
müzayedenin on gUıı daha temdidi 
ile 4/ 6 / 941 tarihine mUsadif çarşam. 
ba günü saat ondan on ikiye kadar 
en tok arttırana ihalel kat iyesi icra 
kılınacaktır. MezkOr emlfıkin satış 
tarihine kadar bina \·e evkaf \'C ver
gi borçları hissedarlarına ve reıımt 
tcllaliye ile yirml senelik evkaf ta
,.iz bedeli ve ihale j)ulv mijf'-rfıılne 
ait olmak üzere ııatılıktrr. Tallplerin 
satışa iştirak etmeleri lçln ytızcle 

yedi buçuk pey akçesi vermeler! Jfı. 

zımdır. İcra ve lnl\s kanununun 
126 ncı maddesi mucibince ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer aJA.kadar
ların hususlle faiz ve masrafa dolr 
olan iddialan yirmi gUıı içinde K3· 
dıköy Sulh Başkıitlpliğlne bldirılme
leri,' aksi halde hakları tapu skillc
rlle sabit olmadıkça satış bedellnfıı 
paylaşmasından hariç kalacakları ve 
daha Cazla. malQmat almak isteyen
lerin dairemizin 937 /.'163 No. lu dos
yasına müracaat eylemelerl llizumu 
llAn olunur. 

1933 TUrk borcu I 

1918 İstikrazı dahlll 
1938 İkramiyeli 

18 50 

21 90 AnkaTa valisi, An!kara - İs'tan· 
bul şosesini yaptınnağa karar 

vermiştir. Yolun ikmali için icap 
eden isıihzarata başlanmıııtır. 

Ankara, 30 (Telefonla) 
Bir nnüddettenberi lstanbulda 
tetk:!klerde !bulunan İaşe Müste· 
şarı bu sabah Ankaraya dönmüs. 
tür. 

1933 lkra~niyeli Ergani 
htanhul lklnd tnas ~lemurlutun. 1934 Sıvas • Erzurum 

dan: 1932 Hazine Taır .. lllerı 
Milnis Galip Slnab Masasına ge- 193f > > 

len alacaklı Murad Kurşunlu'nun 1986 
istediği 5907 lira 92 kuruoflln maa 1938 

> 

> 

> 
> 

Caiz ve maearlCi muhakeme ve Ucre- Anadolu Demiryolu Tahvfil 

ti vekAlet 6 ncı sıraya kayd ve ka- Demlryolu MUmeıısil Send 

20 17 
19 02 

19 18 

61 o~ 

15 50 

»M 
52 00 

41 65 

~9 75 
bu!Une l!IAs 1daresince karar veril- T. c. Merkez Bankası lJ3 oo 
mlş olduğu ill\n olunur. < li48) Osmanlı Bankası 26 00 

btanbul lkinel ltıAs Memurluğun- T. İş Bankası (Nama. muhar.) 9 30 
dan: f;:irketi Hayriye 26 00 

Beşiktaş Cinayetinin lçyüzü 
alara1c gitti. Bir gün şonra !bana 
bir buçuık lira para verdi. 

Hakim, Kauma evvelki ifade. 
sinde Şevketin dtendisine hadise
den bir gün evvel Ahmedi öldü
receğim dediğim hatırlatınca, Ka. 
zım: 

Amirai nut.b.ınun aonunda de. 
mi.ıtir ki: 

c- Zırhlı, kruvazör, tayyare 
gemisi, denizaltı, yardımcı hafif 
ve süratli gemHer ve denizakıltı
ra karşı mY.dafaa t;rtihatı niııhet. 
lerini muvazeneli bir surette mu• 
hıifaza ederek donanmanın kuv• 
vetlendirümesini ıdüıüniiyonız. 
Tay;:yare gemilerinin in~ına ait 
e_rogram bize dünyanı.n en hare
ketli ve kuvvetli ~eniz tayyarc
ciliğini temin edecektir.> 

Amerikablann Yüzde 80 i Hv 
Taraftan 

Nevyork, 30 (AA.) - Ame. 
rikan F ortune mecmuası tarafın
dan maruf Amerikan if adamları 
arasında yapılan bir anket neti• 
ce111indc reye i§tirak edenlerin 
yüzde 84, l j Amerikanın ne pa
hasına olursa olsun Almanyanın 
harbi kazanmasına mani olmaaı 
icap e.ttiği mütalaaeın<I. hulUA
tnuşlardır. 

Reye i§tir• edenlerin yarı• 
işlerin nonnal seyrini mümkün 
merıtebe muhaaıfzaya çalı§ılarak 
müdafaa programının daha geaiş 
!:lir ni!bette tatlbikı lehinde bulu· 
nulmustur. Yüzde 5,44 nisbetinde 
rey de Li:ndıberg ile infiratçı aysn. 
dan Whecler'in haıtı hareketlerL 
ni tak'bih etmiştir. . 

Ame..ibnın Franaaya thtan 
Zurich, 30 (AA.) - c:La Sa. 

İsse> gazeteainin Viti muhabiri
ne göre, Mareşal Peten, Amiral 
Daorlan'ın iıgal altındaki f'ranea
ya yaıptığı :ziyaret ha4tkmdaki jza. 
ha.tını dınled.kten eonra Ameri
kanın Vjşj büyük elçisi Lcahy ile 
uzuıf bir mülakatta bulunmushu. 

Bu muhabi;in :zannettiğine. gö
re, Amiral Leahy eğer Fransa A
merikada11 yeni iaşe maıcld.Aleri 
almak istiyorsa, bitaraf vaz~etini 
mu haf aza ve AMnı!nla'rla müza· 
kerelerin ta~ammun dtiği İnsiliz 
dü;;ımanlığından te~lci eyleme. 
si lüzumunda ısrar etmiştir. 

Muuzam Bir Fabrika 
Vaşington, 30 (AA.) 

Charleston barut fahrikaııı gür.
de 1 00 bin libre barut imal ede
cek.tir. Bu f abrrka geçen çarşam· 
ba günü ve tal-.min edilen ilik faa_ 
liyet gününe nazaran, bir •Y ev
vel çalı"1lağa batlamı,tır. Harb;. 
ye Nezaretinin lbildirdiiine göre 
bu fabrika 19 milyon dolara mal 
olmuıııtur. 

Büyük Bir Tayyare 
Müflis Galip Sinab Masuına ge- Türk Altını (Reşat} 27 8:> 

len alacaklı Neflnln istediği (1531) TUrk Altını (Hamit) 26 60 

lira (56) buçuk kuruşun maa masa- Türk Altını kUçUk (Hamit) 
rlfl muhakeme ve Armanak Göne!- Türk Altını kilçilk (Aziz) 
yan'ın istediği (5500) liranın altın- Kalın beşi birlik 
cı sıraya kayd ve kabulUne ve ıııra 

defterinin bu suretle düzeltilmesine 

İflas İdaresince karar verllml~ ol-

> 

> 

> (Hamit) 
> (R~at) 

~6 50 

2-1 40 

120 00 

122 00 

12f 00 

3 58 
duğu ilAn olunur. (4747) 

24 ayar altın gramı 
Mecidiye 

<Rafı 1 IMlde) /§/ 
kadehine sigara ıkülü .serıpti ve 
Ahmet adamakıllı sarhoş olduk
tan eonra Şevket Ahmedin yaka
sına yapı~tı, ellerile boifmak için 
Ahmedin boynuna sarıfdı. Du
varda ip duruy.ordu. Bunu gö· 
rünce benden İpi istedi, verme
dim. Beni hıçakla korkuttu. İp; 
getirdim. Şevıket ipi Anmedin 
bo.ynuna sardı, .kendisi sıktı. Ah
medin canı azalınca lbeni tehdit 
etti, •ben de Şe'liketten korkup 
ipi çek.tim. Alhmet bu suretle öl
dü. Sonra kadınlarla hep birlik 
olup aşağıya indirdik. Şev.ket 
mutfa'kta bıçağını çıkardı, A~
medin başını ve ıronra da kolla

TO rını ve bacaklarını kesti. 
_T_o_p_k_a_p_ı_S_a_r_a_y_ı~M~ü-z_e_s_i_M_iı_. _d_ü_r_l_ü_ğ_u_· n_d_e_n-.-. ba~:eiş~~~~~ik~:; ~;raç;;;t 

- Evet, Şevıket ıhadiseden bir 
gün evvel bana, bu adam vaktile 
benim kanmı kaçırdı, 'ben bu a
damı öldüreceğim, dedi. O gece 
ŞevGcet Ahmedi 'boğazlarken ka
dınları d'a korkuttuğundan biz 
ipi çekerken onlar da Ahmedin 
ayaklarından ve kollarından çe
kiyorlardı. Cesedi mutf~ğa indi
rince Şevıket Zehrayı çuval al
mak üzere gönderdi ve Zehra, 
Şevk~t cesedi keserken lambayı 
tutuyoııdu. 

Vaşington, 30 (A.A.) 
Lock Heed Air Craft Coporation, 
Amerikadan Avrupaya 50 ili 80 
yıolcu nakledebilecek 4 motörHi 
tayyar~ler inşası için resmen izin 
almıştır. Halen Kalifornia' da tec. 
rü:belcrj yapıbna.k.ta olaıı B. 19 
bom\>ardıman tayyaresi iatiana 
edilinıe 43 ton sıkletindeki bu 
tayyare dünyanın en büyük ve 
kuvvetli tayyaresi o!M:aktır. 

Keşif miktarı 

Lira K. 
Muvakkat teminatı İhale günU yetleştirdik. Çuval kolları ve ba-

Llra K. cakları almadığından onları bir 

lGOO 00 112 50 9.V.1941 
SUleymanlyedekl TUrk ve lıılAm eserleri mUzeslnde yapılacak tamir 

açık eksiltme ile Mayıaın dokuzuncu Cuma &'ilnU saat 15 de yllksek 
mektepler muhuebecllll'inde ihale edilecektir. 

Taliplerin yüksek mimar veya mWıendW olmuı bu gibi eserleri ta
mir etmU, bulunması metrutlur. Keşifname ve şartnameyi görmek ar
zusunda olanlar Topkapı Sarayı müzesi mUdlriyeUne müracaat etme-
lidir. (3233) 

Sıhhat Memuru Aranıyor 
TUrk Ha.va Kurumu havacılık dairesi için aşağıdaki şartları haiz 

olmak üzere 75 lira Ucrııtıe bir sıhhat memuru alınacaktır. Taliplerden 
lstanbulda. bulunanların Türk Hava Kurumunda Havacılık mUmessıı
Jiğlne ve dl~r mahallerde bulunanların da Ankara.da Havacılık dairesi 
Genel DirektörlllğQne mUra.caatıan llAn olunur. 

ı - Sıhhiye mektebi mezunu olmak, 
2 - Ya~ 40 tan yukarı bulunmamak ve faal hizmete elverişli oı

duguna dair tabip raporu bulunmak. 
3 - Şimdiye kadar çakfmış olduğu yerlerden verilm~ iyi hal kA· 

ğıUarınm bulunması, 

4 - Kabul edilecek olan sıhhat memuru lnönU kampında istih
dam edllecektlr. (3313) 

çimento torbaeına koyduk. Bu 
sırada duvann dib.i.nde duran bir 
taşı alıp gövde ve başın bulun· 
duğu çuvala koydu ve çuvalın 
ağzını bağladı. Bundan <Sonra 
Şev.ket çuvalı sırtlad'ı, ıberaberce 
evden çık.tık, BC§ik'taşın ilerisin· 
de'ki asfaltı geç.tik. Yolda gider
ken .çuva1a. yenic!en iki üç taş 
koyduk ve o..radan çuvalı denize 
attık. 

Sonra geri döndük. Eve gelin
ce Şevket ellerini yıkadı. Bana 
çimento çuvalını at dedi. Ben 
gitmek i•temedim. Sen at, de
dim. Beni yeniden korkutt.u. Tor_ 
bayı aldım ve kıra atmağa götü. 
rürken evden iki sokak ötede Ö· 

nüme bir be'kçi çıktı. Korktum, 
duvar dibıne ıbırakıp kaçtım. 
Geldikten sonra Şevket bu işte 
kullandığı ıbıçağını ylkadı ve ya
nına aldı. Ahmedin elhisesi bir 
gece bizde kaldı. Şev.ket bunları 

Kazımın bu ifadesi üzerine 
Şevıket 50rguya çekilince: 

- Ben .ka.fiyyen Ahmodi öl· 
düJ11nedim ve böyle bir öldürmek 
hiıidiaettine de iştirak etımedim. 
Bana Kazım jftira ediyor. Klzımı 
kahved'en tanırım Ahmedi hiç 
tanımam, d~ir. 

Diğer suçlulardan Ane. Ka
zımın ifadesinin aynini .öylemiş 
ve Abmedj Şe~etin öldürdüğü 
nü bildirmiştir. 

Zehra 'ela suçunu ~ir etmiş
tir. Yalnız Satı, Ayşe ve Kazımı 
bir gün At>basağa parkında gör· 
düğünü ve her. ikisinin: 

«Biz karadan kaçacağız, eli· 
mizden bir kaza çıklı, bir adam 
öldürdük> dediklerini ve kendi
sine iftira ettiklerjni söylemi~ir. 

Mahkeme ı11uçun !mahiyetine 
binaen suçluların tev'kifine karar 
vermiştir. Kes.ik kol ve bacakla 
rın sahibi Ahrnedi öldüren Ka
zım, Şevket, Ayşe, Zehra ve Sa
tının muhalkemelerine yakında 
ba~lanaeaktır. 

Amerika SWort.a Şirketlerinin 
Bir Karan 

Nevyork, 30 (AA.) - Ste.
Iani: 

Amer.ikanın sigorta kumpan

yaları Büyuk Okyanuaa ve bilha ... 
sa Birmanya'ya gidecek efvarıın 

sigorta ücretini arttırmıtlardır. 
'Kumpanyalar Yunanistan. Su. 

riye, Türkiye ve Fili.9tin limanl• 
rına gid"ecek e§Yayı 'Sigorta etm ... 
mekıte<firlıer. 

Linc:lberı latifa Etti 
Vaşingtıon, 30 (AA.) -Har. 

biye Nezareti albay Lindberg' in 
istifasını kabul etımi;tir. 

Yeni Samsun Valisi 
Ankara. 30 (Telefonla) -

Dün Sanwun vaıiliğine tayin 
edirdiğini bikl'irdiiim, Dahiliye 
Vele.ileti ~teışarı Etem .Ay
kuta ait kararname bugünkii 
Re1111i Gazetede ııeşrcdihniftir, 
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VATAN ' ID Mayıs Takvimi 
Pazar Pazarıesi Salı l Carsamba rersembe Cuma Cumartesi 

Gençlik ve Spor Bayramında Türk Yavruları 

Çic;ek Fırtınası 

••• 
Haile Sel.ıisı}'enin Fılıstine gitmek 

üzere Cibutide bir lngiliz harp 

Gemisine bınlşi (1936) 

Günef: 
Öğle: 
!kindi. 

5.5t Akşam: 

13.11 Yatsr: 
17.01 İmsak: 

20.08 
21.53 

3.58 

Paraı;-u,·ayın Bollvyaya harp ~lanı 
(1933) 

AJferd de l\lu.,~et'Jn ölünıü (1857) 

...... 
B. Mu!solini. Venedik sarayının bal-! 

konundan halka hıtap ederek Habe

şistanın artık İtalyan olduğunu ililn 

Güne4: 
Öğle: 

İkindı: 

etmışli (19361 

5.53 Akşam 

13.11 Yatsı: 

17.0! İmsak: 

20.09 
2ı.:;:; 

3.56 

Yağmur Mevsimi Sonları 

.... 
Hazır ol cenge eğer l·,ter&eıı &ulhu Her ııeye hayat sudan gelir. 

'l&lılh! 

GUnef: 
Öğle: 

İkindi: 

5.47 Ak,am: 
13.10 Yatsı: 

17 .06 İmsak: 

20.16 
22.03 

3.16 

Alman Ba.kteri;yolojlıııl hoch'un 
öiumu (1910) 

••• 

\.~erenıle mücadele cemiyetine ü.z.a 

olnnu.z-

Güneş: ~.40 Akşam: 20.22 
Öğle: 13.10 Yatsı: 22.13 

İkindi: 17.07 İmsak: 3.31 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.16 Akşam: 

13.10 Yatsı: 

17.06 'tmsaıc 

20.17 
22.05 
3.H 

Genc;lik v~ Spor Bayramı 

Ebedi Şef Atatiirkün Sam~una 
çıkıjl (1010) 

Güneş: 5.39 Akşam: 20.23 
Öğle: 13.10 Yatsı: 22.15 
İkindi: 17.07 İmsak: 3.33 

Bahar Rüzgarlarının Sonu I T opr.,ktan suların c;ekilmesi 
••• * • 

oı, berçlar mc•cl .. inin halli (1D33) 

Gilneş. 

Öğle: 

İkindi' 

5.31 Akşam: 20.29 
13.11 Yatsı: 22.2! 
17.09 tınsak: 3.23 

Toprak tut, albu ol~un. 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.34 Akşam: 

13.11 Yatsı: 

17.10 lmsak: 

20.30 
22.25 

3.22 

Hıdırellez 

Kuzularınn, yağh helvalarıruz 

ballı O)!;UU, 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.51 Akşam: 

13.10 Yatsı: 

17.0 ı İmsak: 

20.10 
21.56 

3.5! 

Batıla inanıp keyfini bozma, 

GUneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.15 Akşam: 

13.10 Yatsı: 

17.06 İmsak: 

Kokulya Fırtınası 

Ele bırakır~ın eşini 

Selde ararsın pe,ini. 

Gilneş: 

Öğle: 

lkindı: 

5.38 Akşam: 

13.10 Yatsı: 

17.08 lrnsak: 

~akla altını, ağla bahhnı. 

20.18 
22.06 

3.42 

20.2( 
22.17 

3.31 

Gilneş: 5.33 Akşam' 20.31 
Öğle: 13.11 Yatsı: 22.27 
İkindi: 17.10 İmsak: 3.21 

Fırtına 

l\lllli PJyangonwı tekillşl 

**i' 

Talihiniz l·ar olsun. 

Güne~: 
Öğle: 

İkindi: 

5.51 Akşam: 

13.10 Yatsı: 

17.0J İmsak: 

:?0.12 
21.57 

3.53 

Rumi Mayısın Biri 

Fırtına 

Ak akr.e kara gün içindir. 

Güneş: 

Öğle: 

ikindi: 

5.4·1 Akşam: 

13.10 Yatsı: 

17.06 İmsak: 

20.19 
22.08 

3.40 

Bugün güne' Ce:ıva. berclne gJrer 

Ta' gibi .}'Ürek, dağda gerek. 

Güne,: 5.37 Akşanı: 20.25 
Öğle: 13.10 Yatsı: 22.18 
İkindi: 17.08 İmsak: 3.30 

CeruaziWevveliB biri 

Teşviki Sanayi kanununun kabulU 

Güneş: 

Öğle. 
İkindi: 

(1926) 

5.33 Akşam: 

13.11 Yatsı: 

17.10 imsak: 

20.32 
22.28 

3.20 

Bahar Bayramı 

Bahar hepinize kutlu olsun. 

Güneş: 

1 
Öğle: 
!kindi: 

S.58 Akşan1: 

13.11 Yatsı: 

17.2 İmsak: 

20.5 
21.49 

4.02 

Hane Se1iislyenin tnglltereye gitmek 
llzero Cebelltarık'a muvasalctl 

(1936) 

Ha.k kimseyi vatanından tüda 

etmesin. 

Güne,: 
Öğle: 

İkindi: 

5.50 Akşam: 

13.10 Yat~ı: 

17.05 İmsak: 

20.13 
21.59 

3.51 

Tayyare Şehitleri ihtifali 
.. .. 

Korslkanın Fransay& geçmesl(1767) 

Türk tayyare<•lliği, şehitlerinin 

ruhlarından feyJz almaktadır. 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.43 Akşam: 

13.10 Yatsı: 

17.06 lmsak: 

20.19 
22.09 
3.39 

Em1'ik ve Eytarn Bankasının 
kuruluşu (1926) 

,..,. 
Ülker Fırtınası 

.... "t 

V!ctor flugonun ölümü 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.37 Akşam: 

13.10 Yatsı: 

17 .09 lmsak: 

(1883) 

20.26 
22.19 

3.28 

Koyun Kırkma Zamanı 
• • 

Pen)embenln gelişi çarı:ambadan 

bellidir. 

GUneş: 

Öğle: 
İkindi: 

5.32 Akşam: 

13.11 Yatsı: 

17.10 lmsak: 

20.33 
22.29 

3.19 

tik İcra VekJlleri Heyetinin 
kurulu'o (1920) 

••• 
Ressam, Heykeltraş, ?tfimar- Leo· 

narda di Vinci'nin ölUmU (1518) 

*** 
IJalle Selfuilyenin Adlsababadan 

Güneş: 

Öğle: 

!kindi 

A)·rılı~ ( 1936) 

5.57 Akşam: 20.06 
13.11 Yatsı: 21.50 
17.03 lmsak: 5.02 

Şark Rüzgarlarının Esmesi ... 
Habeşistanın İtalyaya ilhakr, İtalya 

Kralının Habeşistan imparatoru ol· 
doğunun i!Anı (1936) 

Güneş 

Öğle: 

lkindi: 

... 
5.49 Akşam: 20.a 

13.10 Yatsı: 22.-
17.05 lmsıtk: 3.49 

Dünü unutma., yarını kazalllf6ın. 

Gün~: 

Öğle: 

İkindi: 

5.42 Ak~am: 

13.10 Yatsı: 

17.07 lmsak: 

20.20 
22.10 

3.37 

Bağları Çapalama Zamanı 

Bağcılara kuvvet, n1alı!iule bere

ket. 

Güneş: 5.36 Akşam: 20.27 
Öğle: 13.10 Yatsı: 22.21 
İkindi: 17.09 İma.ak: 3.27 

Kabak Meltemi 
..... 

• 

Frat Suyunun artması 

Su hayattır, fakat ta';kUJI 4' 

afetUJ',. 

Güneş: 

İkindi: 

~.56 Akş~r:ı: 

13.11 Yatsı: 

17.03 lmsak: 

20.07 
21.51 

~.-

Napolyon Bonapartın ltalyada ı;' 
köprlbiilndo AVWituryahlara pi 
yetl (1706) 

Napolyon harbi kazanmak jçld , 

'4'Y hlzımdır. Para, para, yine ~· 
Dernı,u. 

Güneş 

Öğle: 

İkindi: 

5.48 Akşam: 

13.10 Yatsı: 

17.05 lmsak: 

Filiz Kıran Fırtınası .... 
ıır' 

Hırılan tııa kalanı gilınraiıl.t 

Glıne~: 

Öğle: 

lkln<li: 

5.42 Akşam: 

13.10 Yatsı: 

17.07 lmsak: 

Beyırelmllel ralmmlarm 

(1928) . .. 
1 

Devlet memurları maaşte.rrnın .,y 
hit ve tcadUlU kanununun l<,.ıı 

GUn~ 
Öğle: 
!k!ndi: 

5.35 
13.11 
17.09 

Bevarih Rüzgarlarının 
Başlaması . ... 

Kabak == Yersen kabacık, yemez· Sam rüz.gAr1arından 
•• IJ" 

sen kapı atık. gerek. 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.32 Akşam: 20.33 
13.11 Yatsı: 22.30 
17.11 İmsak: 3.18 

Güneş: 

Öğle: 

!kındl: 

'°'" 5.31 A~t-"1" ~~~ 
13.11 Yauı: r 
17.11 tma..ıt' 


