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Afrika 
harbinde 
bir zafer 

li&k...;.,..__ • 1 • 
İt1 ~· .. LG.Jıın temız enması, 
h &arılığın hak duygusunu 
~0~ı.ıt edecek ve mühim 
c ll>tvetteri Irak ve Libya 
h&ı>heleri için serbest bir 
aıe koyacaktır. 

'f • 
~: Ahmet Emin YALMAN 1-t abeşistan'da bulunan 1-

, talyan kuvvetlerinin son 
tıır. 1 ~.nihayet teslim olmuş
~ ;ıukurnet naibi Dük D'Aos
lıer e ba§kumandan da bera-... 

Ame·rika 
Ordusunun büyük 

manevraları 
Ne'\ifork. 20 (A.A.) -

mumi Harptenberi Amerikan or
dusunun yaptığı manevraların en 
büyüğü dün Vaşington mıntaka
sında başlamıştır. Vaşington gar_ 
nizonundan 35 bin kişiük bir 
kuvvet san Fransisko ile Los An
gelos arasında yarı yolda bulu
nan King City'ye sevkedilmiştir. 
En büyük harekat burada yapıl
makta.dır. Bu ay içinde bütün 
memleket dahilinde mühim ha· 
remt yapılacaktır. Manevralara 
piyade, topçu ve tank diıfi batar. 
yaları jştirak etrncktecürler. 

Lau h"clis '"l:ltı a enin hem manevi, 
Amerika 
58 yardımcı 
harp gemisi 

Milli Şef, Atatürkün muvakkat kabrine çiçek koyuyorlar 

~ de :rnaddi büyük ehemmi
~ar. Manevi ehemmiyeti 
~ a: Habeşistan, Mihverin 
~ hırsının ilk kurbanıdır. 
~ ~Praklarının istilacılarSe t:~ızlcnmcsi ve hakiki sa
~~nın eline geçmesi, umumi 
~ Uf hareketinin ilk güzel 
~Yı 'Vermesi demektir. Bu 
' ; ınilli siyuetin bir teca
~ ll~i sifatile harbe lanet 'etin içini açacak, 'her ta
'it .. hakkın yerini bulacağına 
~ Uıtıitieıi kuvvetlendirecek-• 

yapacak 
Vaşingl'on, 20 (A.A.) - Mü

me86iller meclisi 550 bin tonila
to hacminde 58 yardımcı harp 
gemisinin inııaatına ait 350 mil
yon Clolarlı1' t&heiaat proıesiıu k -
bul ederek iyan meclisine sev
ketrniştir. 

--o--
Fransız müatemlekelerinin 

meselesi 

iıgali 

~~eli ehemmiyetine gelince, Vaşington, 20 (A.A.) - B. 
~ Cordell Hull dün gazeteciler top· 

Ilı~ <!~phesinin ortadan kalk- lantısında beyanatta ıb_ulunarak 
biı- ~ büyük Afrika harbinin dem.iştir ki: · 
~~~asının kazanılması de- Garp· yarı küresindeki Fransız 
llt~ · Oralarda meşgul -bulun- müstemlekelerinin ~gali meselesi 
~ .:an kuvvetler, bir taraf- haklkında diğer hiç bir Amerika 

(~ Cephesini, diğer taraf- cümburiyetile ştişare yapılmamış.. 
~Sa. 5, U. 1 de)/// tır. 

Polis mektebi mezunlarrna 
diolomaları verildi 

\;~ . 
" • liıtfi Kırdar birincilikle mezun olan p~lisi tebrik ediyor 
'"oli. ~ ~ ?Qeklchinin 54 üncü dev. na Örfi İdare Kamutanlığı Kur-
~~ ~'llr)ları dün sabah .aal on may B~anı. Parti idare hoyetj 
tt ~Taksim meydanına gc- reisi Reşat Mimaroğlu, Vali mu

~~~ rnhuriyet abidesine bir avini Ahmet Kınık. Emniyet mü. 
h~ ltoY'nıu lar ve vazifelerini dür vek.ili Salahattin, §Ube mü 
' lıt~eldığı şekilde yapacakla- dürled ve kaymakaml;r hazır 
t .\~ • tçm !erdir. bulunmu~larclır. 
k~'4. el ~e merasiminden aon· Merasime saat 16 da latik1al 
~iJ·;vre mezunları arasında marşile 'başlanmı§ ve direğe bay. 
L,~fld 1

tt kazanan Cahit Akhan rak çcki~tir. 
,~11'tlarına lbır hitabede bu· Bu~dan sonra söz alan Polis 
~~er~ "e kendilerine düşen va- mektebi müdürü Ahmet Demir, 
:'llltıa 1 her türlü güçlüklere yeni mezunlara mesleki na.sihat
'tit t~ ba aracaklarım aöyle- ler veıımiş, kendilerine ba§8.rılar 
~ a\ı •b_j temenni etmiş Ve davetliledn da
t ~lıtı.1 ~be~en sonra bu senek.ı vete icabetlerinden dolayı teşek-
~ıt t llr .abıdenın önünde bir kürlerini bildirmiştir. 

!ı. Qğı:;ıı :Yapmışlardır. Müdürden sonra mektebi bi
~t llı,~~~ ~onra Yıldızdaki Po- rinci olarak bitren Cahit Akhan 
~ llı~ ının ba.hçemnde bu se- bir hitabede bulunmuş ve bun
t 'r\ıun olal\ 236 genç polis dan pek az zaman evvel vazife ,1 llluıa diploma verme me uğyunda, Perapalas hadisesinde 
~ ~tr~~Pılnıııtır. ölen Reısat Mutlu ile Mahmut Ar. 
~ili el 1ınde Vali ve Belediye dıçın i.siml~rini hümıctle anmıı 
d..~ ~ole.tor Lutfi Kırdar, İstan- ve onlara lavık birer arkedaı ola
""\ q lllu.tanı lalhak Avni Ak- cak1arını söylemiştir. 

rfi İda~ Komutanı n.amı- (DeVBDll Sa. 6, Sü. l de) -

Martinik 
Adasındaki 

alhnlar 

Amerikanın eline 
geç:nemesi için 

berhava mı edilecek? 
Nevyork, 20 (A.A.) - Taas: 
Overseas News ajansına göre Va

şingtendakl diplomatik mahfillere, 
cBeann Fransız tayyare gemisi fle 
<Emile Bertin> kruvazörUnUn Martı
nlk adasını terketmeğe hazırlandık
larına dair haberler gelmiştir. Ayni 
mahfiller bu gemilerin Martlnlkten 
mUhlm miktarda altın götürmek is. 
tiyeceğinden korkmaktadırlar. 

* Londra, 20 (A.A.) - Alman kon-
trolu altında bulunan Parls radyosu, 
Amerika Martlnlk adasına el koyma. 
ğa kalktığı takdirde buna şiddetle 

muhalefet edileceğini söylemiştir. 
Spiker Fransa bankasına ait altın

ların muhafaza edilmekte olduğu 
Fort • de -France kaleslnın, Ameıi
kahlann eline geçmemesi lçın ber. 
hava edileceğini illi.ve etmişllr. 

B. Mussolini ve Japon 
heyeti 

Roma, 20 (A.A.) - B. Mussollni 
Japon deniz ve ordu tıeyctıerlnl ka
bul etmlştiı·. İtalyan ordusu genel
kurmay başltanı General Cavallero 

1 ra kta 
lngilizler 

Fallucayı 
işgal effiler 

" 

lzlanda 
Danimarka ile 
alakayı kesti 

Müstakil devlete 
bir kral naibi 

intihap edilecek 
İzlanda, Danimarka ile altı.kasını 

kesmiştir. !zlandanm 1918 senesin
denberl mUstakil bir devlet olarak 
tanmmakta olduğu ve Danimarka 
ile arasında mevcut biricik bağın, 
Danimarka kralının, ayni zamanda 
lzlanda kralt olmasından ibaret bu
lunduğu malftmdur. 

İngilizler tarafından alındıgı bil- <Bundan böyle İzlandada blr kral 
dirilen Falluca'nm Bağdada göre naibi bulunacak ve tamamlle a)Tı 
mühim vaziyetini gösteren harita bir devlet kurulmuş olacaktır.> 

<Bağdad'la Rabbaniye arasında 
bulunan Fallujah İngiliz kuvvetler: 
tarafından işgal edilmıştır. Bu mev. 
ki, Habbanıye tayyare meydanına 
hft.klm olan ynylad:ın tardedlldikten 
sonra geri çekllmlye mecbur olar: 
Irak kıtaları tarnfmdnn mUdaf1\a 
ediliyordu. 

Habbaniyeye 25 kilometre kadar 
bir mesafede bulunan mUhim bir 
köprit başı da işgal edilmiştir. Bu 
nokta, ı.~alluJah'dan çöl yoliyle ancak 
50 kilometre uzakta bulunan Bağda
da giden yolu açmaktadır. Iraklıla
rın muka\•emeU şıddetli olmamış
tır.> 

- Radyo Gazetesi -

- Radyo Gazetesi -

Bulgar 
Harbiye Nazırı 
Berline gidiyor 

Berlin, 20 (A.A.) - Yarı resmf bir 
menbadan bildiriliyor: 

Resmi mahfillerde olduğu gibi yarı 
resmi mahfillerde de Bulgar harbi
ye nazırı General Daskalof'un Ber. 
lln'e niçin gideceği hakkında kaU 
bir ketumiyet muhafaza edUmekte
dlr. 

ile 1talyan harbiye müsteşarı da mU- ========================== 
lllkı:ıt esnasında hazır bulunmuşlar
dır. Japon heyeti reisi General Yo
moşita B. Mussoliniye bir heykel he. 
diye ve Japon harbiye nazırı ile Ge
nelgucmay başkamrun blrec mesajını 
teV<ll etmiştir. 

Tunada tahdidat 
Bükre~. 20 {A.A.) - Stefanı 

ajansından: · 
Sulina mıntakasında yapılmak

ta olan i~ler dolayısile Baht.iye 
Nazırı, Tuna nehrinde giriş ve 
çıkış 11aat 18 ile güneşin batması 
arasında yapılacaktır. Diğer saat. 
lerde bütün gemilerin gir.ip çık 
rnası menedilmiştir. 

İspanyol nazırlar 
Madrit, 20 (A.A.) - lı: Na

zırı Josquin Benjuines Maliye na.. 
zır lığına, J oşe Antonio Go.ivon 
da iş nazırlığına. tayin edilmi~ler. 
dir. 

------0---

y eni Malta umumi 
valisi 

Londra, 20 (A.A.) - Müs
temleke Nezareti, General Willi_ 
am Gcorge Stedden Dobbie"nin 
Malta umumi valiliğine tayin 
edil~iş old~unu ıbiklirmektcdir. 

- Mahvolmuı bir alem, acaba banai seyyarenin resmi?!. 
- Ne seyyaresi birader, yeryüzüne berrüıı ablan binlerce 

bombanm harp aonunda dünyanuaa vereceği !!!_anzara! ••• 

Solda: Milli Şef, sahaya çıkan ııenclere iltifat ediyorlar. Sağda: 
Genç lazlar Milli Şefe selam vaziyetinde 

l DöGol 
Devletlere 
bir muhhra 
tevdi tti 

Bu muhtırada 
Vişinin ha::eketleri 

tanınmıyor 
Londra, 20 (A.A.) - Hür 

Fransız kuvvetleri umumi karar
gahı dün Londrada mümessilleri 
bulunan bütün hükumetlere bir 
muhtıra vermiştir. Yedi madde
den ibaret olan bu muhtıranın 
&on madôesinde §Öyle denilmek • 
tedir: 

Otoritesi dü~anın kontrolun
dan hariç bütün topraklarda ser• 
beşt bir surette tanınmış olan ve 
vatandaşlarının ıhakiki his&iyatia
rını temsil ederek ellerinde bulu. 
nan vesait ve .im)Qin dahilinde 
Fıransanın akdettiği muahedele
rin ve taahhütlerin talibikını te
min etmekte buluna.n General de 

(Devamı~ 6, sa.' &e) x 

Harp sahalarında 
en son vaziyet 
Şarki Afrikadaki 
lngiliz kuvvetleri 
Filistine gidiyor 

Şarki Afrikadaki ltalyan silah
ları ağır bir mağlubiyete uğra
mı~tır. Adisababa"nın zaptı üze
rine buradan çekilen İtalyan kuv
vetleri. bugün saat 12 de kuman. 
danlarile beraber teslim olmu~-

Şam 
Hava alanına 

Almanlar 
indirilmedi 

Maverayı Erdünün 
Iraklılar tarafından 

işgali yalan 
Londra, 20 (A.A.) - Müsta. 

kil Fransız ajansının Kahire mu. 
habirine göre. Şamdak1 hava üs· 
süniın Fransız kumandanı Al
man tayyarelerinin Suriyedeki 
hava meydanlarından istıfade 
edeceklerinden haberdar edild iğı 
zaman Alman tayyareler.inin in
mcs.ine müsaade etmemiştir. Di. 
ğer Fransız ısubaywm da Alman
larla iŞbirliği yapmaktan imtina 
etmişlerdir. Bazı F ranııız pilotları 
tayyarelerile birlikte General de 
Gaulle emrine girmek üzere hu
dudu geçmişlerdir. 

Maverayi Erdünde 

Londra, 20 (A.A.) - Reu-
ter: Devanu Sa. 5 SU. 6 da X X 

Giride Alman 
paraşütcüler indi 
Müdafaa kuvvetleri 

vaziyete hakim 
bulun.maktadırlar 

Londra, 20 (A.A.) - Başvekil B. 
Churchlll, bugUn Avam kamanı.sın· 

da harp hakkında kısa bır beyanat· 
tn bulunduktan sonra. Almanlarır 

son zamanlarda cenubi Yunanistan. 
da tayyareler tahşid etmış ve şimdı 

tur. Glrtd Uzeı ine muazzam bır hUcum ~ 
(Devamı: Sa. 5, Sö. 5 te) = ı kalkmış olduğunu blldJrrnıştlr. 

------------- (D~amı: Sa. 5, Sü. S t-0) /-; 

Alman parafiitçülerinin indiği bil dirilen Ciridin Suda limanı 

GONON SESi 

Sefaletle 
tedavi 
Yazan: 

81ŞAT NURİ 
Elektrikle tedavi, su He teda,l, 

maaa.J, telldıl, özüm \"ell&ir& De te
davi .• 
Tıbbın bu yeni 1cat1arma bir de 

M'J:faletle tedad31 Ulve etmek gali· 
ba. yanlış bir şey otmıyacaktrr. 

Bu fikri ba.na üç ay en·eı hu usi 
otomoblllnl gan.Ja çelaueğe mecbur 
olmuş bir eski arkadaşını \Crdi. 
Şimdi sık lllk traım-ayda buluşu. 

yonıL Eski samlmlyetlmlz hemen 
beırnea a\'det etmek lizeredlr. 

Trann-ay yolculuğa kendisini ilk 
ıgibalerde bir parça karu1nuıjtL Fa-

kat ne kadar ol a. ilk göz atrıa; 
bunca yıllık tuz t>.knıek hakkı ,,r 
Şkndl ona l eniden alışmış gibidir 
Kapı ~anında ar.kasını dayıyacali 

llfr .k~ yahut ortada. asılac.ak bil 
kayış balduğu u.man kendini he
men otmnnbillndekl ka.dar rahat ve 
neşeli bwuyor. 

tlç ay C\"\el otomobilini sordo
ğmn uunan haı.ln ha.zln gWümse 
yerok: 

- Garajda teda' ı altında, d& 
miştl. 

~oıı 1esadilfümUzde: 
- ~imdi anlı~ orunı ki asıl teda

\ I gören ben oldı.un, dedi. Neredt>y. 
e a~'tk hı" a tcda' ki, üzUmle tcda. 

\1 gibi bir de ıııt..-falctle teda\i ol· 
duğuna hıanacafam. 

Bu doğrudur 'e saklamamak ıa
znndır ki sefaletle teda,•lnln en lyf 
A1UM1toryomu şimdilik tramvaylar. 
dır. 

( LUtfen aayfa)'I çeYiriaia) 
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1 Hava tehlikesinden korunmak için tedbirler i y .1 d ~ 
ası eç - enı en oyma" 

B •• t •• k l d ee e ı B eyoglu caddesinde af"' 

Eskiden Kayserin sık sık yemek U UD aza ar a MUSait yer erei ~:~d:~·~f;;~:t;:: 

r 
\=y ;~;~ı~;::: .. eır korunmak için siperler yapılacak~.~.::.:~~~(~ 

-----------------....:.--....:...-- Yanımdaki masada iki'°~ 
tawla oynuyorlardı ve o ~adıa• 
lııfı'ialı oynuyorlardı ki bı.r ta• 1 elif ve tercllme hakkı tamamil mahfuzdur 

-35-

Slz; Tilrkler <.liyorhu·dı, ~iz: Al-, sabahleyin rahat. uyandım. Yarın 
ınanlardan daha_ taUhll çıktınız. l-1us değil, öbUr gUn oteli terkedecekttm. 

11 l Kemal bibı bır a ker siz! i<ur- Bu adamlara vaziyetlml hiç bcllt et. 
, ıUf yoluna götUrUyı:.ı'. Bu kadar meden şuradan bir çekilip gitsem ... 
c uınış, ha) J.t kayna 1.;t,.rınm hepsini Ba11ka bir şey istemiyordum. Bu ak· 
..tt.) oetmiş b:r memleketi kurtarmak famki gezme ile artık otel bayatı bi

ıı cr ınllletin l'i de~l·l!r. Sizln Gazi- tecekti. 
. ı.z t;ok, c;:ok. büy1.1kl.U ~. Yazık ki biz Yarın Türk doatlarımla beraber 
OOyle bır kudr •t :; östcremedik. olacağımı MUsyU Damgara :.öyliyc-

Sonra Türk ~r ha).;kuıd.ı bıldiklerl- cektrm. ÖbUr sabah da erkenden ad
ıa. ~[üsyU Dan\gara Almanca anlatı- rcs fllAn bırakmadan otelden çıkıp 

:ı•orlardı. gldecektim. 
l:.:en bu Bt!rli"r.~ Llk tcınasla ne iyi O gece (Hindira) da dansları sey-

cınct~n insanlaru. ,çtne dUıpnüştUm. rederken, Krop !abrikalarının şefinin 
Bu llal hayatın E":l <;;etin bir döntlm eşl bana: 
1oktasında tahhın k.ırşıma çıkardı- - Bir akşam eizi )tlisyü Damgar
lı bir ıntuftu . .:Fakat benim. bütün la beraber bize yemeğe davet ctınek 
11innctim talihime değtl. bana benli. istiyorum. dedl. Biz -t;ıehlr içinde o. 
~min bUt.ün şerefinı v ren Gazinin turmuyoruz. Evimiz (Çelindorf) da
üz:..rrinde toplanıyordu. O olmasaydr dır. GündUzden çaya gelirsiniz. Ge
benım hangi men1lcketten geldiğime ce de birlikte yemek yeriz. Hangi 
kim alaka gö~terecekti? 1911. 1918 günü terclh edcıscniz, bu akşam ka
barbinden beri mağ!Obiyetin acı ha- rar verelin1. 
kare-tlerini unutacak kadar zaman Ben heıncn ce\'ap verdin1: 

Bu siperlerin 

evlerindeki 
kazılmasında temizfik işleri amelesi ile ceza 

mahkumlardan da istifade edilecek 

1 

E..terdeki ve umumi yerlerde-

E t 11 
ki sığınakların kontrolü ve yeni-y anı • eram ~en inş~sı ~~-in kararlar alın~a&k 
uzcre dun ogledcn sonra Vıla-
yette kaymakamların j~tirakilc 

1 bir toplantı yapılmı, ve bütün 

maaş arı kazalara da bir tamim gönderil
mi§tir. 

Tediyata2hazirandan 
itibaren başlanacak 

Mütekait, eytam ve eramilin 
üç aylıkları tevziatı hazırlıkları 
Defterdarlıkça bitirilmek üzere
dir. Yakında tevzi günleri ilin 
olunacaktır. Maa,larını E.rnlak ve 
Eytam Bankasından almakta o
lanlara haziranın ikinci pazartes.i 

Verilen karata göre her ev ve 
bina .sahibi muayyen b.ir müd
det zarfında sığınak yaptırmak 
mecburjyetinded.iı. Yaptırmayan. 
lar hakkında kanuni muameleye 
tevessül edilecek ve mahkemeye 
sevkolunacaklardır. 

Vilayetin dünkü tamimini a· 
§ağıya alıyoruz: 

yeniden s.İ):>er \azdırılması, . ı 
3 - Her kaza dahilınde 

umumi siper yapmeığa müsait 
yerlerin kaza heyeti fenniyclerin • 
ce hemen tesbjtl ve buralaıd;;ı 
mahalli tanzifat ve heyeti fenni
ye amelesi ile beraber eczaları az 
olan mahkumlardan da istifade 
edilmek ~artile umumi siperler 
kazdırılması. 

Bu tamim kaymakamlıklar de 
liiletile ve mahalle bekçileri, po
lis memurları ve mahalle mümes. 
silleri va5lt.aoile her mahalle hal
kına ayrı ayrı tcbljğ edilecektir. 
Faaliyete derhal başlanacaktır. 
Her .J 5 g:'nde bir neticeyi rapor· 
la. Vilayete bildireceklerdir. 

Yalovada çay 
bulundu 

Bu çayların yabani 
olduğu anlaşıldı 

Aftan gazeteyi okurken, bır 
raftan da i•ter i•temez oıııarı' 
oyunile alakadar oluyorduıP- fi 

Tabiatile biriai yenilGİ · 
pulları dizerek: do-

- Haydi bir parti dahal 

di. ııil"' 
Oynadılar, evvelce ye ıt 

bir daha yenildi, pulları telıf 
dizip: . " 

- Haydi bir daha! d•Yııı 
kartı•ındaki: 

- Yetmez mi yahu! itiraJll" 
bastırdı. .. el 

Fakat yenilen su ııötiitJll 
cümlesini yapıftırdı: , 

- Yenilen doyma;ı:. _,. 

* pi' Ben tam o sırada, biitün ı.ıı 
nizonile İngilizlere teslinı 0 .. P. 
Aosta Diikasının Roınaya s0 

derdiği mesajı okuyordunı: .ıı· 
«Bu mıntakaya yakında 1 

rar döneceğiz.» _ "' 

;;-eçnıemişti. 

İki 11aat !'lonrA Potsdam 11arayınt 

ve pal'kını geutikten sonra l{rop 
~!inin (?t1ersedes) ma.rkalı muhte
şem arabasına. binerken MUsyil Dam 
gar yoldıı (Şiveyd"l• Pavılyon) da 
çay içmegi teklif etti. Burası Pots· 
damdan inerken Vanzenin sol tara· 
fıııa dtişUyordu. Ve sağ tara!takı 

Kayzer Pavilyonun tam karşısında 

idi. Ben Berlinin en güzel yerlerini 
bugün görüp öğrendiğımdcn çok 
memnundum. 

- .'.\1adıun, pek naziksiniz. Dediın. günü Babahı saat sekizden jtiba
Fakat bir müddet bana. müsaadeni-

1 
ren tedjyata ba(Cllanacaktır. Her 

zi rica. ederim. Otelde uzun 1nUddet · vakitki gibi ilk 'tediyat malUllere 
kalmak tstemiyorum. Bır yer bulup yapılacak ve bil8.hare diğer maaş 
yerleşirscm, o zan1an ben mizi tekrar sahipleri, ellerinde bulunan ge .. 
ararını. çen tevziata ait fişlerdeki tediye 

1 - Evvelce kazılmış olan si
perlerin kış mevsimi dolayıaile 
dolmuş veya yıkılmış olanlarının 
temizl~nmesi ve yapılması; 

2 - Müsait arn ve bahçeler
de halkın korunması için kaza· 
larda mevcut nümunclcrjne göre 

Kaymakamlıklar. emnn hila
fında ha~ckct ede;ler vilayet ve 
kaza idare heyetleri kararile para 
cezasına ve pasif korunma kanu
nuna göre de 6 ay hapse mah
kUrrı ~ilebileceklerdir. 

T rakyadan Anadoluya geçecek 
olanların sevkine başlanıyor 

Geçenlerde, Yalova köylerfo· 
de tetkik seyahati yapan Milli 
Sanayi Birliği umumi Katibi. 
o civar köylüleri arasında kilosu 
40 kuruştan çay alınıp satıldığını 
görmüş ve hB.djseyi benimseye. 
rek tetkik et.mi~tir. Neticede, 
Yalova civarındaki dağlarda sa· 
atlerce jmtidat eden muhtelif sa· 
haların bir nevi çay fidanlarile 
kaplı olduğunu öğrenmiştir. c.,,. 
tirtilen bu çay nümuneleri müte· 
hassıslar tarafından tctkjk edil· 
miş ve bunların terbiye edilmedi
ği jçin haliıs çay evsafını haiz ol
madı~ı neticesine varılmıştır. 

Halk dilind: ne vec~ ... ~1 
temiz hakikatler var: ..-

yenilen doymaz! I 
KÖR KA~ 

Hamamcıların şikayeti 
lstanbul Hamamcılar cerrılf'd, 

terkos suyu fiyatları hak1'.1° ~ 
bazı hamamcılar tarafından ~· 
l?ılan bir şikayeti bugünlerd~P. 
led.iye Reisliğine bildire<: b' 
Haber aldığımıza göre, bıt ,; 
mamcıla.r kullandıkları terko• ~ 
yunun bazı hamamlara. metre b'1" 
kabı 7,50, kendilerine de oP ,r 
kuruşa verildiğinden §İkayet 

- Peki, nasıl arzu ederseniz ... De- tarihlerile bankaya müracaatta 
dı. Fukat bizim içimizden çok uzak bulunacaklardır. 

Va.nzenin üzerinde birçok ktiçUk 
kotralar, ·motorbotlar. 15andallar do
taıııyoı'du. GUne~ batıncaya kadar 
ve Va.nz.enin iki tarafındaki orman
ların gölgeleri suları epeyce karar
tıncaya kadar orada oturduk. Sonra 
~lüsyü Damgar: 

- Şimdi artık Bcrlfne gkiip iyi 

bir yemek yemeli, hepimiz acıktık . 

Dedi. 
Sonra bana eller:Ue işaretler yapa· 

rak ve gülerek: 
- Madam Kemalist. dedi. Bugün 

artık yine cyemek yedim, tokum 
denıeniz bizi inandrramauınız. ÇUn
kll ben iki buçuktan beri sizi kontrol 
ediyorum. 

Hele şUkUr ben bugün Berline gel· 
diğim gündenberi ilk defa olarak 
tabii hailmi bulmuştum. Ve yannnda 
ki insanların çok dilrUst ktmseler ol 
duğUnu anlamı4tım. 

- Beni bugün yeınek yerken gö
rUN.ıeniz 'korkacaksınız. Ve bir da
ha da davet etmiyecekslniz. Diye ce. 
\'&p verdim . 

Arabaya binerken ~IUsyü Damgar 
ı,öföre: cUnterden Lindcn de HillerJı 
Dedi. Bc.ş: gündenberi ha,ıanmış yu
murtadan ~aşka gıda almıyan işti· 

ham bu akşam tabağımdaki bu taze 
havyar kümesi karşısında sırıtıyor

du. Bereket versin ki bizim arkadaş
lar lş:tiha hususunda beni adam akıl-
lı gölgede bırakıyorlardı. _ 

Bir taraftan -da Krop şefinin e~l 

(Hil?cr) lokanta.sının BerUntn en iyi 
bir Jokanta.sı olduğunu, eskiden Kay 
ficrin sık sık burada yemek yediğini 
\'e orada.ki kibar toplantılarını anla
tıyordu. Sonra içini çekerek: 

- Fakat ,ımdi, diyordu. Burada 

la17mayın. Almanlarla sık sık bulun
manız Almancayı çabuk öğrenmeniz 
için .&ize çok !aydah olur. 
Kocası da. arkadan biraz istihzalı 

ve kinh bir sesle uave etti: 
- Her ne kadar Parisliler kadal' 

kompliman bilmezsek te bizde de yi· 
ne bir cemiyet hayatı vardır. Biz de 
iyi yiyip içmeyi ve iyi ya~amayı se
veriz. 

O dakika bu adamın fiesinde kıs

kanç bir nağ°me vardı. Frarusızlar

dan a,a.ğt kalmadıklarını bana gös
termek içtn beni evlerine davet edi
yorlardı. 

- Ona şüphe mi var? Dedim. 
BUyilk bir minnetle geleceğim. Ba
na karşı gösterdiğiniz alakaya bin 
kere te11ekkUr ederım. 

Son akııı:am -ı.tUsyU Damgara rast 
gelmemek için otele geç geldim. 
Biltün gün sokaklarda bo-\1 ve mak. 
satı:;ız .şehri dol~ış, yorulmuştum. 

Otelden içeri girince hemen büroya 
uğradım. Ve yarın sabah için otel 
hesabını hazırlamalarını rica ettim. 
Ve yarın erkenden oteli terkedeceği
mi söyledim. 

Bu söz, otelin direktörile kıitibi 

Uzerinde bir bomba. gibi tesir etti. 
Direktöt: 

- Aman, -ı.ı:adam, dedi. Bu kadar 
acele gitmenize sebep nedir? Eğer 

odanızdan memnun değilseniz, size 
cadde üzerinde balkonlu bir oda ve
relim, fiyatı da değiştirmeyiz. Biz 
iyi mUşterilertmizi memnun etmek 
için her sühuleti gö:sterirlz. 

- Teşekkür ederim, dedim. Kat
iyen oda için buradan gitmiyorum. 
Ben Berllnde biraz daha uzunca kal 
mak istiyorum. Daha geniş bir yere 
ihtiyacrm var. 

Bu israrın sebebi ?wtüsyü Damga
rı memnun etmek için olacatrnda 
şUphe yoktu. Ertesi sabah daha yemek yiyebilecek pek az Alman 

\'ardır. kah\•altımı yaparken oda kapısı vu-
Alman para.sının bu derece düşük ruldu. Ne 1,tedlklerlni sorduğum 

1 zan1an katibin sesi: o u.şu ve buranın son derece pahalı. 
lığı .şimdi (Hilleri) yalnız ecnebile- - Madam bir mektup getirdim 
re mahsus bir lüks haline getirmiş- dedi. Aldım baktım. ?wtüsyU Damgar 
tlr. kartvizit Uzerlne Almanca. bir şey 

Bu kadının açık ve yapmacıksız yazmış bana göndermişti. Şimdi onu 
konu'1flan hoşuma gitmişti. Geç va- oN.ı.tacak ve cevap verecek zaman 
kit oradan çıkarken: değildi. Ben bir an evvel şu otelden 

- Bu akşam erkence yatalım d:ı çıkıp gitnıek lstiyol'duuı. Otelin k:i
yarın akşam da. (Hindira) ya gide- tibine: 
Um, dediler. - Bu kartın cevabını ben sonra 

Bizim otelin önUnde ayrılırken u- ?ı.tilsyU Damgara yazaı·ım, dediJn. 
run uzun elltr sıkıldı ve teşckkUrler Kartı çantama koydum. Anlaşılan 
edildi. benim her hareketimi bu adama ha. 

Bu gece ne kalbim, ne de dima- bcr veriyorlardı. 
fım isyan etmeden uyudular- Ben de (Arkası var) 

Ar tokrat arkada."1urun iddia~ 

~ına gOre duraklarda tram\ay ko
lalamak, m.ta bir ea.mbaz lınttkct
lerUe ba!',a.makları atlamak, hadde. 
den geçer gibi eıJle ıkıla. katli '-C 
ko.pı dibindeki sır&la.r araısıııdan 

geı:er<"k orta. ..,alonda )er aran1ak, 
ba:ı.an ylnnl daklkU<t yarmı ~aat 

tf'k a:rak Uı:crinde dunnak onun 
t~in bfr nüi.mar~e yC'rlne ge("llll,, 
ı,taJı ,-e u,ykularını düı;eltml'1tir. 

- Sonra halkla tenıa'-'iınıı kay· 
betml.-,tım, diyordu, n1üna...,ebctlerhn 
t"trafmıdakl b~ on etiketli ın ... ana 
nıilnha..,ır kalın1,11. Büyük kalaba .. 
Jığı da.lre '-·eya otomobil pen<'E"re-
111ind('n görmek kafi deA-ildlr. Onu 
anJa.ınak için onunlu. omuz omuza, 
kucak kuraA-a. ~·&'.a.mak lılzlDldu• 

B\I hlr k&(' a.y itinde sadece ctra
rundaklJerl dinllyerek öğrcodJklerJ. 
ınl hlc:bir klta.bın, hiçbir tetkik ve 
teru,ıu bana öğretıne~lne iınki"uı 

,)"oktu. Kendinıl halk1a beraber 
zannedrrken farkında ohnadan on
dan ne kadar uzakla~tığınu ,ımdl 
hlo,-;ıe<IJyorwn. Dl)·cblUrhn ki bu 
bnno. nıuntık \ e ZC'\- k &clü.nıeth)ıi 

hı.de etti; Jıalka olan nazari alılka. 
mı hakiki bir baba '-·e kardeş sev
gl"'i haline getirdi. Vltcudüınle be
raber ruhumun bılılıatlnl de kuv
'\.etlendirdl. 

Gi.llerek ce\·aıı verdim: 
- Hu.,uc;;i otomobillerle beraber 

re mllerin de llgarunr ln.<.ıana te
menni ettirerek gibi konuşuyorsun. 

REŞAT NURl 

Kuponlarını vize ettirmek su
retilc muamele yapacaklarla, 
maaşlarını jJk defa bankaya tem. 
lik edeceklere aıt muamelelere 
altı haziran cuma gününden iti
baren ba,lanacaktır. 

Veliefendideki bol sudan 
istifade edilecek 

Belediye Sular idaresi, Bakır
köy yakınında Velicfendi çayırı 
civarında evvelce jstimlak edil
miş, olan arazid~ yaptı~dığı son
dajlarla mevcut suyun İstanbulun 
ıhtiyacını kar~ılayacak derecede 
bol olduğu neticesine varmıştır. 
Öğrendiğimize göre, bu civardaki 
suların miktar ili.barile terkos su
yundan çok fazla olduğu ve da
ha tatlı ye jçmeğe yarar bulun
duğu anla,ılrrıı~tır. "f'esisat için 
muktazi boru ve saire temin 
edildiği takdirde şehir bu sudan 
da azami şekilde istifade edecek 
tir. Bu ciheti nazarı dikkate "ala~ 
Belediyemiz buna aıt projeleri 
hazırlamıştır. 

Türbelerin tamiri 
Topkapı sarayındaki m.ıtfak· 

lar ve Baltacılar dairelerile 1\-lus
tafapa~a kö,.künde ba.,Ianılan 
esaslı · tamirler devam etmekte ve 
mayıs nihaye:Line kadar ikmal 
edileceği ümit e:dilmektedir. 

Top · apı Müze idaresine bağiı 
olan tarihi şahsiyetlere ait tür
belerden otuz bginin esaslı bjr 
şekjlde yapılan tamjrleri bitmi~
tir. Bunlar arasında Kanuni Sü
leyman, Piyale Pa1a. Ferhat Pa· 
şa ve Kasımpaşada Mehmet Ka
tip Çelebinin türbclerile Şair Fıt
natın Eyüpte bulunan ve b;r 
mezbele halini alan türbesj de 
bulunmaktadır. 

"ııı 

İlk kafile Tekirdağından ayın 37 inde 
hareket edecek ve deniz yolile 

lstanbuldan Bursaya gönderileceklerdir 
Kendi arzusile Tralı:yadan A- haziranda hareket edecek ve Ka

nadolu.ra gjtmck isteyenlerin na- radenize gidecektir. Bu vapur 
k.illeıi için yapılan hazırlıklar bi. haziranın 2 sinde Zonguldakta 
tirilrtli~ ve lstanbul Vlayetindeki bulunacaktır. Zonguldağa gide. 
Nakjl bürosunda tanzim edilen cek olanlar 103, Zonguldaktan 
biletler Trakya havalisine gönde_ tren yolunu takıp edecekler de 
rilmistir. 3 7 kişi olarak tesbit edil mi.tir. . . 

Trakyadan ilk kafile 3 1 ma· Tekirdağdan garbi Anadolu-
yısla Tekirdağ iskelesinden ha· ya geçecek yolcular da 5 hazi
reket edecektir. Bu kafile doiru- randa İzmjre çıkacaklardır. İz· 
dan doğruya şehrimize gelecek, mirden Denizli istikametine 1 16, 
buradan da Mudanya yolile A· Manisaya da 35 1 kişi gitmekte
nadoluya aevkolunacaktır. Bjr dir. 
haziranda lstanbuldan Mudanya T ekırdağdan ıç An ad ol uya 
yolile Bursaya 1079, Bandırma gidecek olanlar da haziranın se· 
yolile Akhisara da 674 ki~i gön- kizin.de Haydarpaşada buluna
derilecektir. caklardır. Bu kafile de 1281 ki-

Trakyadan ikinci kafile bir şidir. 

Dokumacılığın inkişafı 
yeni kararlar verildi 

• • 
ıçın 

İktısat Vekaleti, İstanbul ka·ı Bu kooperatiflerin te~kilinde 
zalarilc Marmara havzasında bu . İstanbul Yazmacı ve Dokumacı· 
lunan şehir ve kasabalarında ih· lar kooperatifi bir nümune adde 
ya edilmi1 olan el dokumacılığını dileeektir ve te~kil edilecek koo: 
kooperatifle!Jtİrmck ve bu suret- peratiflerin ortakları tekdsüf mın
le sanatı bir derece daha inkİ§af takalarına göre bir taksime tah.i 
ettirmek iç.in bazı kararlar ver- tutulacaktır. 
miştir. Vekalet, bu kooperatifler te~-

Bu kararlara göre, Şile ve kil edildikten sonra, el tezgahları 
Beykoz civarlarında olan ve esa- olan köylülere şimdiye kadar 
sen bu iş üzerinde eski bir alaka Sümcrbank vasıtasile yapılacak 
ve tecrübelerj bulunan köylerden ipljk tevziatı i~ini, doğrudan doğ
başlanılacak olan kooperatifleş- ruya bu koop~ratiflere yaptırta. 
tirme teşebbüsü yavaş yava~ di· caktır ve bu tarzla zaman zaman 
ğer mıntakalarda da tatbik edi- yükselen şikayetleri de ortadan 
lecektir. kaldırmış olacaktır. 

Yalova civarındaki Kadıköyün 
den bir köylünün bize verdiği 
maiUmata nıµaran, o havali dağ. 
larında çok mobzul miktarda bu. 
lunduğu anlaşılan bu yabani ça· 
yın renk ve iezzet itibarile Rıze 
çaylarına pek benzediği ve hatta 
bugün piyasada satılmakta bulu
nan orta cinsteki bir çok çaylar 
ayarında bulunduğu anlaşılmak· 
ta ve fakat, hakiki çay kokusun· 
dan mahrum bulunmaktadır. Bi· 
ze bu malümatı veren köylü, bu 
çayların dörtte bir miktarında 
kokulu cinsten herhangi bir çayla 
karı~tırıldığı takdirde halis çay
dan hiç de farkı olmadığını söy· 
]emiş ve bu suretle vücude geti
rilen harman çaylarının Orhan
gazi, Mudanya, Gemlik, lznik ve 
Bursada cks~r kahveler ve b.ir 
çok aileler ıarafından içildiğmi 
iliivc etmiştir~ 

Sirkeci Azeri sinemasında 

yangın 

mektedirler. 1. 
Metre mikabı yed; buçuk,_j 

ruştan su alanlar, evvelce ~ 
çeşme suları olduğu halde ,O 
terk Ve tcrkos suyunu terc.ih 
hamam sahipleridir ki, bu"'sr 
şikayetin mevzuunu da bu 
mamların sarfettikleri sular 
kil etmektedir. Metre mika~\. 
be, kuru, hesabile su alaP et 
ıpamcılar, fiyatlardaki bu d 0 
şikliğin kaldırılmaoını ve k•0 I 
!erme de yedi buçuk kuruı h' 
bile su verilmesi.nı i•temekted" 
ler. - ~ 
Hamamcılar cemiyeti, h•;,ı 

sıhhati ve temizliği ile yakıP ıl 
alakası olan bu meseleye eh 
miyet vermekte ve su fiyatı t• 
fesinin hamamlara müte:;a.~1'tf 
tatıbik edileceğini ümit etrrı• 

Evvelki akşam saat 19 da Sir- dir. 
kecidc Azeri sinemasında filnı =;:::::::::::::':::::::::::::::::::::::=::::=~ı 
gösterilirken makinenin bulundu. 
ğu daireden ansızın bir yangın 
çıkmı tır. Ha)k, sükUnet ve inti
zamla sinema salonunu tcrkettiğ.i 
sırada, itfaiye yeti<;miş ve yangını 
söndürmüştür. Yapılan tahkikat· 
ta, makine ile filmlerin 3 bin li
raya sigortalı olduğu anlaşılmış 
ve tahk.ikat derinleştlrilmiştir. 
Yangının bir kontak neticesinde 
çıktığı zannedilmektedir, 

Maliye Vekili Ankarai:la 
Maliye V ejdli Fuat 

şehrimizdeki tetkiklerini 

Ağralı, 

bitir-

miş, Ankaraya avdet etm.i§tir. 

TAKViM 
21 l\L\YIS 011 

Ç ARŞAl\IDA 
11 

AY: 5 - GÜ'N: Hl • llıLlf: d 
RIDI1: 1857 - ~lAn": •1 
HlCRl. 1360 - Rcbıwaıur: '

1 
VAXl.T ZEVALi ~ 

GÜNEŞ: 

OGLE: 
tKlNDl: 
AKŞAM: 

YATSI: 

IMsAK: 

" - 9,.ı' 
5,37 •·'' 13,10 

s,ı 
17,08 ıı.ıı' 
20,25 1~ 
22,18 .. 

3,30 y 

du. 4 
RALF BiR bl .U. SORUYOR 

Ruır oda. kaııısını kapattı. Slutyayı ı;ö· 

ri.lnC"l' --:-a-;1nt';ıh. Fakat ı.ekl '\-'6 tı:oğuk kanlt 
bir adan1 oldu~u lc:iıı ,a':ırnll'} görtlnntedi 
'f derhal: 

YEŞiL GOL 
- Öyle sanıyorum kl siz.in aradığınıı 

mlnıi arkad.w, dej!;Udlr. ~U ıs BoldCP"'..,ı". 

- Ne ~ tanıdığnn kız olmadığına- 1 '\ti• nunun1. l .. ak:at blte tok acıyorwıı. - (1 

- Bul·urunuı: 2\ll .. i!'t Bolden, dedi. 
~lııtya. düğünll.ndekl .~ahidl 1.:ar!jıı,tnda. gô· 

ri.ın<'e reııa. bo:ıuldu. Yaralanan gene kııt 

tanıdığını \f' on<lan luıher alıııağa. grldlğinl 

söylemejt'e hazırla111n1ı_:ıtı. Bunu :ı·apanıadı. 

Çarr;abuk ba..,ko. bir bahane icat etınc~i ıa

zınıdı. \·a.ı.:ıt kazanınak için e\·veli: 

Yazan: Roy W.ikero - 9I - Çeviıen: Rczza.n A. E. Yalmaıı 
Brlrll ... İnsanın e\·lnde hast&l!iı olunca rıt'.;/ 
pacn.ğuır şaıtıru. :Size acaba yardun edt 

- Blrka~ daklka sizi ralıatsu:: cılcceginı, 

~lf"ıtcr BrirH dedi. 
Delikanlı f'('\·aı• "{'rıll: 

- Buyurunuz, ı,aluua gldelinı. Bu.)lc n. 
~:akta durmayınız. 

Slntya'yl od:.L)-a nl<h, keneli k(\ltdin(o: 
- llu ne kli-;talLhk ... Diye ttöyltnl)·ordu. 
~inl.)a en c:nı.lp ta.vrınr takınnıı-.:tı. ı·a· 

k:ıt Ralf'ıu un1urun4lo. blle dtğlldl. 
Genç kı:ı, nnı1ıntabının kendisine kıı.,ın 

olduğunu \C kC'ndl..,ini ikna etmenin kolay 
olnııya<·ağuu hl ... o,e<li)·ordu. Slnt.ln. insanları 

<'ez.betınck i"ıledli;I z.an1an unıwnl.vetı<' ze
kiı"lırıdan zl.)-·ade güzelliğini Ult-t olarak kul
lanırdı. Fakat bu defa. güı:elli~lıı para. et· 
mlyeceıttnl ,-e zekaya tuı.ş ,·nrnut1< liızını ge· 
Jereğlnl anladı. D<-rhal 6ôze ba.~ladı: 

- ~izin buradn otnrduğunu7.u bllmlyor
dum, l\Uster Brlrll, ben bizi görn1eğe gel .. 
medlm. 

- \:ah ,.ah... ~ e yazık ... 

Sonra kar.ı;.ı~rnda. kocasını yeni kaybeden 
blr genç dul olduğunu hattrlıyaJ'ak daha 
<•iddi bir to.\'lrla. ilil.ve etti: 

- Biçare arkadaşım Bolden hakkında 

bir .,ey ınl ısomıak lıı.Uyordunuz: ! 
- Ha.yır ... Bu •abalı bura.ya ı:etlrllcıı ya

Talr genç kız hıı.kk.ınıl3 mal(mıat ıılm&k Ls· 
tlyorwn. 

- Ya .... 
Slntya Ra1fın tetikte olduğunu '- e kolay 

kolay bir şey söylemlyeceğlnl hl~ettl. Fa
kat laııı o aralık da. kapı vuruldu '-·e uşak 
\\'a.lter göründü: 

- AfCcden;lnlz, sizi rahatsız: eltlm. Dok
tor Jwnes ~imdi geldi ameliyatı derhal ya
pacaktır. 

- Bir dakika. bo.na. müsaade eder nıl~lnlı. '!' 
Mlsı. Bolden T Şimdi ... 

Röı.iinlt bltlnneye vakit kalmadan odaya 
doktor glrdl. Ve Kalfa anlcliyabn bao:lıya

cağınr haber '\·erdi. 
- Peki, dokt.or, ne lılı.uno,a. ~·atunu: .. Ben 

buradayun. ller ~Y olup bitince bana bura. 
ya haber grtlnln1er. 

Biltun bu kon-yı Slntya duymu,tu. 

Raif kcndiBine dönerek dedt ki: 
- Bütün olanJarı bitenleri duydunuz, 1\li-

6İS Bolden, !.flmdl amellyattn neticesin! de 
bek1iyecek misiniz. 't 

Slnlyıı, bu •özlerden btlskal edildiğini an· 
ladı. Jlen-ıen '}U &özleri ~yledl. 

- Tcı,ekkü_r ederln1. yaralanan ge~ kJ. 
zın tanıdığım bir kn: olup olmadığına- emin 
dt"ğllin1. f..,n1lnl böyler mis.iniz? 

Raif bir an tereddüt etti. Fakat bu l•lm 
er ge~ duyulacağını bildJfl l~ln söylemekte 
bir ınalızur görnıedl: 

- l\fi"i Roda. I\lalnE"s ... 
- Acaba. Karnavonda mı oturur'?' 
Raif o dakikaya kadar böyle bir şehirde 

bir l\la.ines ailesi olduğunu, ,.e bu ailenin de 
Roda isminde bir kızı olduğunu dU)-"Jnaınış· 
h. Zaten Slntya da bunu o dakikada uydur
n1u;tu. 

- Bilmiyoruın. 

- 1\leJ.nes dediniz: değil nll? Acaba Bcrk-
~Jr tarafında oturan 1\laJnes ailesinden ol~ 

masın'!' 

Raif içinden Sint.yaya adem akıllı oku· 
yor, fakat aezaketi de elden bırakmıyor-

m~~! ~ 
-- Çok nazlkf>tlnJz, te~ekkür edr-r1t11

• 1' 
kat ben her ı,imJ dalına. kendi kendlrtıt 
par un. f>,V 

- Buna. pek eıııln değiliın, !\ff'4tE't ,cf 
il, itiraf ediniz kt kızın aile ine hal><' 
meyi lhnıal ettiniz ... 

Raif bu flözlcrı duyunra ~a';'aJadı: -rl 
- Gördünüz n11i? l''ardınıa her hald~ 

yacınız var. Bir tclgral yaı.ınız dil b-

götUr<ylnı. ~ 
BrirH fena baldo Juznu,h. ElindrJI ,+' 

S.lntyayı kapı dı':rıarı edecektt. E\" rl:\ "....! 
,.ır. 

mru,a.,ına <loğru yakla-:ll. !-iankt ,ııll' 
ya:mıııta hazırlandı. Sonra kl'ndı ııetı 
•öylendl: -r•<" 

- Bu kız Boldcııi t:ıhlırttı~ı gibi )lt: f', 
de ~ıldırtmağa niyeti '-·ar. l''akat b~ 
basmam. ona. haddlnl hildlrecelilll· _ıJIP 

S 
•' • ı. 

tntyanın )·anına. gelerek yüzun 

dedi ki: ~~· 
- Bütiin bunlardan 'azge~~ck n&Jiıl 

1'll!'1is Bolden ! 
- Nelerden '"·azgf'çsek Z. -'•' .... 
l\fruı;um göı.lerle Rnlf'a. bakı~·or \f" 

anlamıııw, g'lbl ı:örıınllyordu. .,ı) ltı 

(Arkal' 
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l:!arp Vaziyeti 
YAZAltc 

ıı. ........ 
lEtnekn Kurmay fNba71. 

Muharip devtetlerin 
~-----
lllısadi takat4 .-
~ 
""'f?ikkat ettim, .S.y Hitler son 
bıt~~~ harbi 1941 ~~ 
11 c~ıne qair Alman milletı· 
~ll~• .bir kelime söylememiı. 
t~• evvelki söylediği nu
ltnct da Alnıan milletini umut
te l"Jnıfb. Amerikanın İngilte
~ batlayan yardımları kart~: 
Pto Bay H~ler, •• harp .sanayıı 
~llntını kafi cormedı. Al
~ rrulletini daha çok çalııma· 
~~lvet elti. Gayesini de an
~ . · 1942 senainde Ahnan aı· ;:•n eline daha iyi silah ver
b~Ür~t bunların mana11 çok 

ir,~ernek, harp Bay Hiller'in 
lır e ve konb'olunduı çıkmıı· 
~ llaıırhklarma gijvenereh 
doı!:a_ •çan Almanya, iki sene 
llıtt dan artık harbe mukave· 
l1ır Atnıek vaziyetine düımüt· 
~ rtlk geçen harbin iktıaadi 
.\'cepbcai tekrar açılmııtar. 
Iİrıd t•, bu kat'i netice cephe• 
ı.-: "riltere ve Amerikanın 
~d z:ı.rt~a da>:~~ia ~~c
"'-!·~· Şandi gunun en muhun 

"'
1 &orahm: 

İııc~~a ıiktısadi cephede 
cı.~c ve Amerikaya kartı 
~ . bilecek mi? Ahnanyanın 
'lıllıcı biiJük §ahsiyeti Hesı'in 
)e ~ beslemesi ve lnıikere
~ ~sı, Alman • Framız 
~e flnası, ham madde, yiyecek 
>~ttroı meselesinde Abnan
'lİ) So,,yetler Birliiine fazla 
' '~ IÖstermesi- Benim fikrİ· 
)'dt ._.e istila gayelerinden zi. 
~ İlctıaadi zaruretlerden doi· 
~ lltiibirn hareketlerdir. Evet 
ı-., hJa ikhaacli cephede tek
-..._'tlrilnııeme1c için yeni çareler 
~~· S.y Hitler'in bulduiu 

1 
Çareler !Uftlar olabilir: 

~.> Alınanyanın iktısadi ve 

~\ l-"atını arttırmak. 
-....._, ~fgal altındaki Avrupa 
~etlerinin zirai ve aınai 
~) nt arttırmak. 
~Avrupa kıtuma ithalat 
~::-ıi. İçin Avrupa ve Aıya 
~le yeni muvuala yollan 
~ kaynaklar bulmak. 
'~ rneaeleyi kııaca gö&den 
llııı lirn: Bay Hitler Almanya-

~aadi ve amai takabnı 
ı..t; için, daha çok itçi ça
.__ ~- Maksat fabrikala-

-rp ın.alzemeai imalituu 

~lll'. S.y Hitler genç 
\ kızlaranı Ye kadanJannı 
~~ya med>ur etti. Yeni 
'- edihni, olan Yunanistan
~ bile Almanyaya zorla ame· 
~ RÖl\iriiJdüğünü aöyleraem, 
'~ et.neyini&. 

~.~ ıneaele birinciainden 
~ ~Ür. Almanya i11al et· 
.. ~ --ırueketlerde oturan milS ltıtlık ve açlığa mabkim 
'°e ._: o memleketlerin zirai S İltihulitmdan istifade 
N or. Bu ujurda nekadar 
~ ~ de Avrupaya it
.ı_ t ol~dıkça büyük bir fay· 
t:._.~,111 edemiyecektir. Dün· 
~ 't&'ltce cihangirler plmit, ne Se bölaeler fetmiflerdir de 
~· lroyup istifade edeme
~ lll~en imparatorlukları ya• 
~ ~- Harp devam 
~·. Almanya Avrupayı 
~ d~ısadi menfaatlerine sö
~ ltıt leıneie çalıııyor; fakat 
~ eden fazla süren emek
~ neticeler verdiii mey• 

() .. ır. 

~~ ise Almanyanın 
,~, büyük denizleri lnsi· 
' ~~ikan donanmalaruu 
~it~"'ın en mühim deniz 

.\1..... -·~ar. 
~ .. ~ orduları ıimdiye ka· 
.._ ;:.ılup olmadı. Fakat lngi
~l ~ı da daima galip 
~i~~anya İngilteren!n ne 
ııı._ ""d damarlarını kemılf, ne 
i;'"'-flttiz geçitlerini sapta · S k obnuıtur. Abnanya 
~ "'* kıta.ana ithalit temini 
ltı~ " lotalarla mavuala 
°\.~'1ıllearün etmek ve yeni 
"-.~ ._. bulmak iatiyor. Bu 
~it ~ Yapılan harekatın •· 
~)Ot kdeniz havzasında top· 
~: t_; !" llkat ben ıu fikirde· 
~ ııltere timdiye kadar 

~'tli lıa~k istedifi yerde kuv
~ llrırnuı, çekilmek iıtedi
l'f • eıt de ustaca çekilmittir. 
,~., İktıudi cephede Al

~ " 11\giltere ve Amerikaya 

~ d'Y•nac:ak vaziyette de· 

~ ~ 1841 1eneai aonuna doi· 

~.~ele daha iyi anlatıla· 

• 
VAT A.-N" 3 

l 
Haftadan Haftaya 

-•lar arasmlla lllr aA9t 

Hukukculan dinTiyelim 
Onuncu köye kabul edilmek için Evveli siz buyunın-Her halteden - Çörçil ve 

dokuz kö~den kovulmıya razıdırlar! I aruz _ Cimrilerin alemi _ ikbsadi hırsızlık 

1 1 SiY ASi IO~AL 1 
Amerikada kuru 
nümayişler ve 

müsbet kararlaı 
Yazan: M. H. ZAL 

1 Anketı yapan : 1'erlmaa BllEmet 1 1 Evvela ~z b'uyurua 11ırada cimri birdenbiıe bağır· 
Bu ankctın arası bır ha'-11 !asılalı za evlerimizin, ımı.Uıkemc usulleımın Yazaıl : mı:_ y..ıu ne yapıyorsun) ~ - Rica eder.im i>uyurunt cırn 

oldu. Çünkü bu günler talcbenırı ini- ıslahı bakımından yapılabılccck da- _ E"vcla sız buyurun! 11 B p a p Kim dedi sana kadife sür. pi· 
tltıaıı gtinlertnc tcsadllf cdıyordu. lıa pek çok işlerin bulunduğu kana. _ Aman efendim ben mitıa· • A yet 
Her müracaat cttiğını ya derse çalı- ntlndeyını. Bu i'ller Uzerindc bUtUn fir nüyim '? _ Parlasın diye yaptım 1 
ıyor veya ınıtıhan kapısı önlinde ruh 'e vicdaııımla durmalt 1 tl)O· _ Olııun efendim, aiz neka· Birisi fU dedi. dığori lbu de· - Yok istemez! Laten 30 

lıeyecaıı gcçtrıyoıdu. Eu cıhetle ken- rum ~ d I di. öteki cevap verd1: paralık boya sürdün onu da mı 
di · ti h k 1 d ar o sa ... lcrıle, nıeslelc fikır haya aıı a - ddiasız, fakat ürüst - Yabancı mı ıayılırım, ha- - Çörçill.. geri alacakıın? ... 
kında konuşmalc için serbest ve ra. Müna~a )azım ya. Bu acf ~ Jşte profeeör Ziya Günün o 
hat saatlerini bekledim. şa 1.::: yok demem o değil, ya· de Çörçil'm aruz lbıllp bıimedi· alicenap hareketını gazeteıerde 

bancı değil amma, y.ine de.... ği mcac;lesi üzerinde münakaşa. okurken böyieleri1 ya kendileri-Diploma değil, ideal 
Alileddııı Derin - Bizim ailede üç 

dedeme kadar çıkan nesil hep hu
kukçudur, Jmlmk mlldermıl idlleı-. 

Babam da hukukta mliderrls iken 
vefat etti. 

Fakat buna rağmen lttırdeşlerim 

tıp ve mUhendlshk tahsıllnı scçtılcr. 

Halbuki aılcdc lıemen her batında 

blr hukukçunun bulunması bır anane 
olmuştu. İşte bu vaziyet 'c bir ta
klm hfldıselcr benim hukukçu olma. 
mı hazırladı. Ben bu unanl'yi boza
madım. Hukuk fakUltesinc girdim. 

Ama zanııetmcyinız ki lıcn bunu 
iStemiyerck yaptım. llcn hukukçu· 
luğu çok seviyorum, bu tahsıli bil" 
angaıiye dıyo karşılamıyorum. :Mes
leği tam nılınasıle benımsıycrck hu· 
tün lmvvctmılc, lmdrctımlc l>cndınıt 
buna hazırlıyorum. 

Bence hukukçuluk diploma ile ölçU 
lcmcz. lnsan belkı biı· ömür değil, 
imkan olup ve c.bır kaç ömUr de bu 
uğurda lıal'cJyubilsc yine ıyı lıır hu· 
kukçu oldum» diyemez. 

:Benim idealim, ~:ıyı bır hukukçu 
oldum dlyl'bllmck için imkAnın son 
haddıno kadar yUlcselmcktlr. BUtlln 
hayatımca.. bunun için çalışacağım, 
hattA benden sonrakilere de hunu 
dcdlı'lmek arzu ve emelindeyim.> 

(Onuncu köyden kovulmam) 

Ahmet Bodur - Hukuk :CakUlte. 
sine girmem tesadüfen olmadı. Lise
yi bitirince Tıp :CakUltcslnc girml.ş· 

tim. Fakut yapamadım, kendimi din
ledim. ·İçimdeki meyil ve istidada gö
re ancak bıı· hukukçu olabileceğimi 
anhynral< hukuk fakUlteslnc geçtim. 
Billr misiniz ki adli kanaaUer daimu 
vicdanidir. Ben de dalma vicdanımın 
seslle hareket etmek arzusundayım. 
Bu tarzda hareket etmekle insan 
maddi zevklerinden bllyUk !cdakflr
lıkları göze almak mecburiyetinde
dir. Fakat netice, vicdani yoldan gi. 
denin mutlaka lehindedir. Bir söz 
vardır: «Doğru söyleyeni dokuz köy
den kovaı·larmııp ama bunun da 
ikinci ve tamamlayıcı bir cümlesi ol
malı: cLfıkln onuncu köye kabul 
ederler.'> Ben onuncu köye kabul 
e<Jllmek için dokuz köyden ko\'ul
manın zarar ve zahmetini göze almıı;ı 
bulunuyorum. 

HA.kim olacağım, hUkUmlerlmde 
daima hakkın ve vicdanın icap etti
receği en ddıl yoldan gideceğim. Ce· 

1'Jnver Levent - .Hayata atılaca
ğım zaman ne yapacağımı şımdldcn 
tayin etmiş değilim. Hukuk :CakUlte
sındcn mezun olacağıma. göıc clbellc 
bu lwldan bir meslek soçcce
~im kendime ... Bu vadide ben de lıcr 
Tl\rk mllncvverl, her Türk genci gı
bi, daha umumi olarak her Türle gibi 
ltendime <iyilıği , cdUrUstıUğtb bir 
dilslur olarak alacağım ''O sonsuz 
bir gayretle çalışacağmı. 
BııgiinkU hayat ve iş sahasıııda 

mevcuda bir takını :!ıkir ve tasav
\'Urlar ilave etmek gibi iddıalanm 
yok. Ben nıevcudU esas itıbarnc iyi 
buluyorum. Buna intibak etmek için 
var kuvvetimle çalışacağım. 

Hariciye mesleği 
SUrcyya Sungar - Ben hukuk :fa. 

ltWteslnl mQnen en güneşli, tn lıa
valı, en cazip bir muhit olduğu ir;ın 

seçtim ... 
Buradan çıkınca da hariciyeye gir

mek istiyorum. Gayem en iyi bir şc
lclldc memleketimi hariçte temsil 
edebilmektir. Aynı zamanda bu su· 
retle gezeceğim yerlerde \'C temas 
edeceğim muhillerdc görUşler1ml art
tmp kWUlr1lmll cenifleteceflm. lı:saa 
emehm, harıçte memleketimi iyi bir 
surette temsil edebilmek içltı her ci· 
hetle mükemmel bir insan olmaktır. 

Hukuki hayatta sürat 
Mehmet Kayran - Ben Anadolu 

çocuğuyum, Anadolunun temiz, iyi 
ve gtızel havasında yetiştim. Babam 
varlıklıdır, servetimiz bOldur. Ben 
okumasam da, sırt UstU yatsam da 
benden sonraki yedi nesli idare ede. 
cck malımız mevcut... Şu halde di
yeceksiniz ki ne için geldin de bura
lara okuyorsun? 

Böyle bir dU,uneede haksızsınız. 

lnsan yalnız para ne değil, ayni za. 
manda \'azife ve hizmet sevglslle 
ya.,ar, ka!aııne görür ve dUş!lnilr. 

YUksek tahsJle karar verince hu
kuk fakUltesi Uzerinde durdum. Hu· 
kuk tahsili, dedim, pratik hayat i!,;in 
en verimli ve faydalı bir yoldw·. Bu
radan çıkınca hayatı ve her tUrlil 
mUııaaebetlerinl daha etraflı kavrı. 
yacak, her tür!U hile ve desiseleri 
vaktinden evvel sezecek bir vaziyet
le bulunacağım. İyi bir hu)mkçu her 
halde çok yUksck vasıflı bır tUccar 
olur. 

Anadolu insanları, temiz. işlenme· 
mlş, her tUrlU ce\'herl haiz bir ipti
dai madde gibidirler. Çoğu iyi kalp· 
lidir. Ancak kUçUk bir kısmı hllek!r 
ve dUzenbaz olur. Bu da iptidai \'e 
cahil kalmış olmanın bir neticesin-

- Hayır ben yabancı deii· ya devam etliler~ nin yahut profeaör Ziya Giın 
lım .... Ev sarhibi de eayılmaın, 'g.ibilerin b~ka bir yıldız üzer.in. 

Cimr"ıler"ın a"lemı· ad 1 k 'd' 1 çünkü ev sahibi benjm 1 de ya§ ık arına anı ır er. 
- Tabii efendim, aks.ini söy. Doğrusu da budur. Çünkü pro· 

1 d 'k Profesör Ziya Gi.rnün Üni· feııör Ziya Gün, ziyalı bir gün 
eme 1 ıya .. " versiteye yapt•c;.ı teberru her k Ü · Yukarıdaki muhavere Suriye. 'O aleminde ya§Ama ta ve nıver-

verde bÜJ'ük bir hassaeıyetlc ve 'I l'• k ec de Almanlarla Sudyeliler ara. " :nte ı e genç ıge ı~ı Ve gun ,. 
tükranla -karşılandı. Bizim mu· d • k d sında son günlerde cereyan agıtıına ta ır. 

eden hadiseyi nekadar çok ha- ~::ı~:c~~~:f ~~n~e:S:,t!~ ~e:; lktısadi hırsızlık 
tırlatıyor. Almanlar, Suriyeye 1 ayni zaıpanda tanınmış cimri e· 
tayyare ile akın etmeğe ba!ila· 
dılar. Ve şimdi hadise kimin r.ini ziyaret ettiler. Adamların 

yüreklerınc indirmese aanki ga. 
ev sahibi, kimin m~afir olduğu zete<:iler mcmurmu!: gibıl ... 

Bir adam, daha doğrusu bir 
ça;> lak. bir akbaba, eski tabirile 
bir nebba.ş. bir gece bir kadının 
mezarını açmı§ ve ölünün altın 
diılerini sökerken cürüm üstu 
yakalanmı§l Hırsızlığın da eğer 
dereceleri varsa. ölü soymak. 
kefen aoymak, hırsızlığın en şe
rü kıamıdır. Belki bundan dola
yıdır ki e§na' tabiri .icat cd.ilmitı. 
tir. Nebbafın bıılduğu mazeret 
şudur: 

noktasındadır. Misafir yava!i 
efradı Bunların içinde öyleler.i vardır 

yavaş yerle~nıeğe, evin ki, hala Umumi Harpten sonra 
arasında yer almağa ev sahip· moda olan elbiseleri temizletip 
)eri de bir miaafirın evine gir· tenüzletıp giymekle rneşguldur
nıcğe ba~lamı§lardır. Fazla ik- ler. Hatta sırf cimrilik :yüzün· 
ramın sonu daima zararlıdır. 

den Darülfünunun lağvedilip 
Eski bir darbımesel vardır: 

yerine Üruvers.ite ikameaini haz. 
Ne Şamın şekeri ••.•• ' derler... medemiyenlcr vardır. Çünkü 
Son vakalar bunun tamamlle 

her yeni §OY masraflıdır. 
aksini isbat etmiştir. Hem Şa- Bunlarla 1flÜİakat yapılırken 
ının şekerine hem de arabın 

- Yazık değil mi, bu kadar 
altın toprak akında kalıp mah· 
volaun 1 Bundan cemiyet istifa· 
de etmeli değil mi? •.• 

aklıma yine kendilerine ait ufak 
yüzüne aşık olanlar çokmu§I bir hikaye geldi: Bu maruf cim. 

Her ha~eden 

Kahveye ne ~trı§tırılır} No
hut mu, fındık kabuğ~ mu, ar
pa mı? •• Herh,ldc kahveye bir 
şey karı§tırılır MUJlla, ne~ 

Kahveye muhakkak bir ıey 
karıştırmak işteyenler, alaltacj.ar 

rilcrqen biri nihayet ayakkabı. 
eının çok çamurlu ve giyilmez 
bir ıhalde olduğunu görmijı. Bir 
boyacı çağırarak pazarlık etnıi§ 
ve nihısyet çiftini 90 paraya bo. 
yatmağa razı olımu§. Boyacı a
yakk•b1Y1 boyamı§ ve aonundca 
tam kadifeyi sürü.P parlatacağı 

Doirusu bu kadar iktııadi 
kaydutluğu inaanın havsalası al. 
mıyor. Fakat iktıaadi sebepler
den dolayı ölüleri değil amma, 
dirileri soyanlar aank.i zamanı· 
mııda az mıdır? 

AHBAP 
korn.iısyona müracaat ederek, ,-..- --------------------------
bunu öğrenmek iatcmişler; tim· I 
di komisyon kahveye ne kang
tırmak lazım geldiğini tctk.ik 
edjyonnuş. Her halt eden ko
mieyona baş vuracak olurıa, 
o zaman hiç olmazsa evsafı da· 
iresinde mahlüt yerdik. 

Çöriil ve aruz 
Irakta lngiliz kuvvetlerile 

Irak kuvvetleri azaaında müca· 
dele ve çarpı,ma devam edi· 
yor. İki taraf mütemadiyen çar. 
pı~maktadırlar. Bir dost bu me. 
sele konuşulurken, garyriihtiyari 
sordu; 

Kendi elimle kesip yare verdi· 
ğim kalem 

Fetvayı h\inu nahakkımı yazdı 
- ipti<:lal 

Bu mısra acaba kimindir) 

den ibarettir. İşte ben fena istidat· 
!arı yenmek, Anadolunun temiz ve 
dllrUst kalmasını temin etmek için 
çalışacağım. 

Bu uturd& mücadeleye atıldıktan 
sonra bugiin artık daha ba9ka bir 
insan oldum. Memleketim için hangi 
tarafta bana ihtiyaç olursa ben ora. 
da kalacağım. Dediğim gibi, idea
limde hiçbir suretle para yoktur. 
Ben hukuki hayatta da her şeyden 
evvel ticari hayattaki sUrat cör· 
mek isterim. Kırtasl zihniyeti, c:ka· 
lem ere.ıdllığini> sevmiyorum. lş ha
yatında canlılık, sürat. v•zlfe ve .me. 
suliyct duygusunun UstUn!UğU şart. 
tır. 

Bilmem ki yarına alt emel ve dn· 
şüncderlml sıze izah edebildim mi?> 

Nerimaa Hikmet 

DOKTOR 
Di YOR Ki 

Doktor gözüyle meyvalar 
( Ş EF TAL i ) 

Vazın tlk&n ta:ıe mepalar l~lnde lda (B) \'ltamlnl az bulunur. Memlo
çok ııcvllen bir ycmı,ttr. Bazı lm;an- ketlmbde dl1nyaıun en makbul, en 
lann şcftallDln tü,)·lii kabutundan neft& teftaUleri yet1'1Ôektedlr. Yeşil 
tubal bir Jç p:ıklaamaauaa dörar Bunammdakl teftalllerln Hfuetl 
oldllkluı ıörlilmll~ de bu bir ıdplr- berke.çe l&)'et me,burdar. 
lWk baüaden ibaret olduğu lçio ~f- Şeftali, dalma tue olarak topla
taUntn. umlllDI olarak, kauadıtı nıp, çok ,·akit Pflrllmeden yenmeııl 
rağbet ,.e 11evıtyl bozacak bir malı· llum selen meyvalardanclır. Bir 
zar &-,kil etmez. ml1ddet durana kolaylıkla çllrilr ve 

ŞeftaU aebatı da sW1ertn bulun- bu ~tırlbne !jeftallnln uzak mesafe-
4ajıa auuftandır. Şeftali ataçlarının lere nakline mıi.ııl olan en mWılm bir 
ıtQel, pembe renkli çiçekleri ,·&idJr. mahzur t81}kll eder. 
ŞeftaU, .,11-.. Ue delil, ~rdek- Hekimlik balalnından, çüriik şefta
tu yetlıjme bir ataçtu. Şu halde, Wer mide , .e banıaklarda bo&ukluk· 
ka.YDlı llbl, 90ftallııln yahMıJıtl yok. lar baaıl ederek bulantı, afn ve labal 
tur. Çekirdekten çakaa nebat, yant gtbl Arızalara eebep olurlar. Jo'akat 
Y•''al!'• büyüyerek ~I meynlar taze \'e olpn bir ,,ettall ,·ücude dal. 
veren bir ataç haline ıeltr. Şeftali- ma rahatlık n 111Uı:anet ,·erir. Ml1z
nln ince, n ~ok defa. tt\)'111 bir ka· mln Jnkıbazdan ıtlklyetl olanlann, 
buğu, onun altında etil bir Juamı ve yaz sl1nlert, aıofralarından taze ,,etta· 
içinde büyükçe bir çeklrdetl me,·. llyt elmlk etmemeleri tanılyt'ye şa

cuttur. Etil k11t11n çekirdeğe yapı~k yandır. Çl1nkl1 ~I hem gıda. hem 
olanl&ruıa (etJl ,eftU.I), 7apııpk ol- de ıı.l'll&klara ywnu,aJWk veren iyi 
mayıp, ufak bir tazyik Ue, çeklr- bir devadır. 
dektea kolaylıkla ayrılaplarına da Güzel \'e kokulu lfdta.U çlçeklerlıı-
(yuma teftall> diyoruz. den (SO) gram miktarı yamn litre 

Şeftalinin süse& bir kokusu, nefis llUda h&11lanır ,.e k.,ık ku,ık lçlllnıe 
bir lezzeti ,·ardır. Terkibinde Azotlu lflnlrlere ferabhk , .e ıttlkanet \erir. 
ınacldeler u, lfderll maddeler çok• Uykuyu tanzim eder. Yorgan vücut
tur. ~tali (A) nı (C) \'ltamlnle. lerl dinletıdlrlp ııükflna kavuşturur. 
rladea oldukta .... ndlr. Bu meyva- Dr. Nuri Erpne 

yorgun, gözlerinin etrafı mor bir halka ile 
çevrlll idi. İlk defa olarak onun fedakflrlık· 
la dolu olan seneleri bUytik blr hayat fa. 
ciası şeklinde gözlerinin önllnden geçli. Ar· 
kadaşına aitmiş gibi ııUkflnet ve feragatle 
anlattığı aşk masalı, hiç şüphe yok Jd ken· 
dl zavallı ömrU idi. 

EDF.BI ROMAN TEFRiKA. No. S 1 be bir tW yıtını halinde içeriye girdi. 

Genç kız eğildi, onun yorgun göz kapak
larını öptU. Kendi macerası birdenbire na
zarınd.ı biı" çocuk hlkt\ycsi kadar basiUe~
mişll. 

Çekingen bir sesle .ııordu: 
- Başınız hala çok mu ağrıyor abla? 
- ...... . 
- Kaşenizi vereyim mi? 
- Hayır kızım, hacet kalmadı. Sen git 

uyu artık. İstersen arallk kapıyı açık bırak. 
- Peki abla. 
İkisi de kabahat işlemiş gibi yUz yUze 

bakmaktan çekiniyorlardı. Kezban ayak
larının ucuna basarak odasına döndU, yata
ğına girdi, göZlerinl smısıkı kapadı. DUşUn. 
mcmek, uyumak istiyordu. Yavaş yavaş ba
şı yasüğe. daha çok gömUldU, kirpikleri are.
~;ından blr çift göz geçti. Boğuk, tatlı biı· 

sesin: 
- Kezban. her şeyi bırak. bana gel! 
Dediğini işitir gibi oldu. Biraz sonra baş

ka bır ses duydu. Ona: 
- Onu unutmağa çalış! Vazifeni yap! Di

yordu. 
Omuzları gevşedı. EtitUn vUcudU derinle· 

re gömUldU. Rahat nefesleri işitildi. Uyu
muttu. O ~an Flzlle Hanım yatağından 

kalktı, uzaktan onu bir iki saniye seyretti. 
Dudaklarında acı bir 'tebessUm vardı. Söz. 
!eri ve telkinlerile onun genç kalbine allkfl· 
net verebi}miftl ama kendi içinin yarasını 
de~lf. hayatının feci dramını uzak sene· 
lerln derinliklerinden çıkarıp tekrar canlan
dırmrftr. 

GUrUllU etmemeğe dikkat ederek dolabı• 
nın gizil bir çekmecesini açtı, kUçUk bir tUp 
içinden iki kate alıp yuttu ve ancak bu i!Aç 
sayesinde, gUn tamamllc ağardıktan sonra 
derin bir uykuya daldı. 

x 
Taksimdeki apartmanda teUişlı bir geliş 

gidiş vardı. Karısının ısrarına mukavemet 
ederniycn Ali Bey, bu geceki Kızılay balo· 
suna. gltmeğe razı olmu,,tu. Bu bUyUk bir 
Mdise idi: ÇUnkU Ali Bey gençlik yılların· 
dan sonra ilk defa böyle umumi bir suareye 
gltmeğc muvafakat ediyord~ O vakte ka 
dar geceleri Vivetc k~h akraba gençleri, kaJ 
arkadaşları refakat etmişlerdi. Bu sefer öy· 
le olmadı. Ana kız ısrar ettller, Kezban da 
çok yalvardı, ilk defa gideceği baloda onun 
da bulunmaaınr pek istedi. Bütün bu sebep
ler bir araya toplanınca Ali Bey razı ol· 

maktan bafka çare bulamadı. 
Şimdi, erkendeo glyinmlf, aalonda twum

ları bekliyordu. 
Dıtarıda müth" bir kar frrtınaaı vardı. 

Rllzglrla çevrilerek dUşen parçalar sokak
larda her aanlye biraz dalıa kalın bir taba
ka halinde birtklyw, evlerin çerçeveleri fld. 
detıe sarsılıyordu. Fakat içerideki canlı fır· 
tınanın patırdıaı bUtUn gUrWtWeri bastır· 
makta idi. 

Vivet evtn bUtUn hizmetçllerlni seferber 
etmlfti. Herkese emirler veriyor, verdiği e
mirleri geri alıyor, kızıyor, bağırıyordu. Bu 
gece her zamandan fazla hırçındı. 

Filhakika bu balo, olgun bir genç kız sı
fatlle, ıtışanlısı ve babasile beraber gide
ceği ilk resmi balo tdl. Ve onun için bUyUk 
bir ehemmiyeti haizdi. Haftalardan bert bu 
gece lçiıt hazırlanmıf, tuva1etinln en kUçUk 
teferrUatını dUtUnmllştU. 

Sokak kapısının çalınması öfkelenmesine 
yeni bir vesile oldu. Yanındaki kıza. çıkıftı: 

- Görüyor musun? tşte Ferit geldi. Ben 
hlll huır dettJlm. 

Hakikaten gelenler Nilüferle Ferlttı. İki 
dakika .onra oda kapıaı açıldı, Nilüfer PeD 

- A .. D&ba giyinmemi.şain Vivet. Saat 
onu geçti. Ben sana yardım edeyım mi? 

- HayD' Nili, ikl dakika sonra hazırım. 
Ferit nerede ? 

- Salonda babanla konu;ıuyor. 
- Annemle halam da oradalar mı? 
- Evet.. Zavallı Nlgı\r Hanım pek mus-

tarip oldufu balde sırf seni görmek için 
yatatından kalkrnı'-

- lşte ben de geliyonım. Esvabrmı arka. 
ma geçirmekten başka lşım kalmadı. Her 
şeyim tamam. 

Ni!Ufer yatak üzerinde serili duran lame 
elbiseye yaklaştı. 

- Esvabın fev:kaJade güzel olmuş Vh·et. 
- Değil mi? Ben de çok beğendim. 
- Baloda birlnclllği almazsan Alemin gö· 

zU kör demektir. Omuzundaki kızıl gU1 de 
nefis. 

Vlvet memnuniyetle gUIUmsedl. Aynada 
son bir defa kendisini sUzUnce bu tebe1&U
mUne biraz da gurur karışlL Tualetl cid
den kusursuzdu. Bir kılıf gibi vUcudllnU Sl· 

kı sıkı sardıktan sonra gUmllften bir şelMe 
halinde yerlere inen lime elbisesi nefis bir 
sanat eseri idi. 

- Haydi gidelim Nilüfer. Ayna karıpsın
da ne kadar dunanı, ne kadar tık ve zarif 
olsam, gtlael olmak imklnı yok. 

- Sa.çma aöyleme Vlvet, kefke herkea 
aana benzese! Blleziğiııı takrnıyacak :mııım? 

(~ftl') 

A merikanm suya, &abun& 
dokunmamak taraftar. 

lan bu ayın sonunda yenı bır 
hamle yapmaia bazırlamyorlar. 
Amerikactaki kanaaUer arlık o 
kadar kökleımittır ~ artıK bu 
ıibi bamlelerın kartı tarafı bir 
kat daha ileri atıbnağa teıvlk 
etmekten batka bir netıc:e&i ola. 
maz. Zaten lf, b1r meae!e etr•• 
hncla kopanJabılen prualuniln 
dereceamde deitlciir, ıuru~lU)'U 
kimin kopardığıadadar. Ameri• 
kada alb, yedi aenedenberı be· 
yaza kara demeii adet eden 
bir adam peyda olmuıtur 11.ı 
kendınden babaettirmenın da• 
ima yolunu buluyor. Hu adana 
iyandan B. Nye'dir. Sanatı ea&• 
aen ditÇiliktir. Lindberı, bir 
tayyare ile birinci olarak Okya. 
nusu aıtı diye nasıl ııyui dahi 
o.duguna daır kuruntuya kapıl• 
mıfla Nye de ayan olcıuktan 
aonra dunyaya umumi bir du· 
zen vermeie kalkqmqtar. Sa 
iddialarmda aamimiyet azdır, 
saye kendi tahıı üzerıne dakkaü 
toplamaktır. 1934 te ~erika
da harp malzemesi yapan fab
rikaları körletecek yolda bir 
kanun kabul ettirmitt tayyare, 
top ve saire fabrikalarını hallaç 
pamuiuna çevirmifti. Bu fabri
kaların gizli dosyalan bir iyan 
encümeninde pzetecilerin bu
zurile okunmyt, fabrikalana 
bir çok earan barice vurulmut
tu. Amerikada harp h$Vlıia• 
nm geri kahmunda iyaadaa 
Nye'in mes'uliyet bİIHaİ varcls. 
Bu defaki ıüriiltülerin ve nü
mayiflerin rubu da yine odur. 
Bu itin içine kanpn Wbeecl• 
gibi diiriiat, fakat dar ve uhit 
fikirli adamların rolü ikinci de
recededir. 

Suya aabuna dokunmamllk ta 
raftarlan aoa bir ntimayİf ha· 
zırlarken, Amerika Harİd7• 
N.., B. Hull çok miihim aöa· 
ler aöylemiftir. Hull Amerika· 
nan en temkinli, en ciddi, .öaii
ne en umumi tekilde •111 P.. 
terilen adamıdır. Ruuelt nilaa· 
>..t bir po)itıiılaıada-. Tanfts
lan. ale,btarlan varcl... Fakat 
Hull, t.m bir devlet •cleawlar, 
aöaiiniin teairi umumidir. 

B. Hull, Amerikanın, bu ka· 
dar fedakarlıkla vücude setir• 
diii ailablan mutlaka kullana· 
c:aJdann eline aeçirteceii ve bu. 
nun için ne 1izunaa ,apacajuu 
bir defa daha teyit ebnİflİr ki 
bunun manuı Atlantik muba· 
rebeaine filen karıtınai• bam· 
lıktar •. 

Amerika Hariciye Nazarı, 

diğer mühim bir kararı ortQa 
koymUJtur. O da Amerikamn 
geçen defa olduğu sibi mea'g. 

Jiyetten kaçmayacağı :ve diin7a 

1'bünde hakkaniyete clayamr 
bir sulh kurulmuı ve bu aulban 
bir daha keyfi aurette bomla
mamaıa açın hiiaeaine diifm 
pyreti ve feclakirlıiı aöateı-ece. 
iidir • 

Bu harbin filin veya filin 
tarafın tahakkümile dejil, ha
kiki bir aulbla bitmeaini iste,.. 
ler İçin Amerikaıtın bu kararın
dan cüzel bir haber olamu. 

lıc;ilerin sağlık ve İ§ nizam
namesinin tatbiki kontrolü 

baıladı 
İstanbul Mıntaka İktıaat mü· 

dürlüğü, ahiren tatbik mevki.ine 
giren i~ilerin sağleğı.nı konana 
ve iş emniyeti nizamnameainiıı 
taıtb.ikatını, dün sabahtan itiba· 
ren kontrol etmeğe baılamı§tır. 

T adbikına batlanılan bu .kanu· 
na gÖ{e. ifçi sağlığını koruma ve 
iş yerleriıun sıhhi ve emniyet 
§Artlarını temin için, ış kanunu· 
nun tatbikatını takip ve kontrola 
memur olanlarla mahalli makam. 
larca talep vukuunda vıliyetler• 
deki Sıhhat ve Nafıa müdürlük· 
!eri teşkilatları ve yahut viliyeıt 
ve belediyelerle alakadar mües
seselerin fenni salahiyeti haiz 
memurlan da bu kontrollara it· 
tirak edecek ve neticeleri mensup 
oldukları dairelere ayrı ayrı bil
direceklerdir. 

Yapılacak bu kontroU.ar neti

cesinde, nizamnamen.ia hükümle. 
rine aykın olarak hareket ettik· 

!eri ~rülen it yerlerinin sahipleri 

yüz liradan vaiı olmamak üzere 
ağır para cezalarına çarptır .... 
caklardır. J\(yrıca noksanları&. 
ilr.maline kadar da bu gibı it ~
lcri kapablacaktır. 



> 
1 > 
1 > 

• 
4 

21-~. Hl- -
• Tarihten bir sayfa 

o KA Dl N ve EV o Güzel lspanyol prensesi 
Kadrnlara yakışmıyan 

bazı hareketler 

Kadın nez.leli midir? Bur
nunu, gürültüsüz ve yüzünü ek
ıumeden silmelidir. 

Kadınm esnemesi ayıp de
gildir. Fakat esnerken ağzını 
gizlemezi ıarttır. 

Hassah gıdalar 
Alarul 

J(..adtııhn, m:-aketle serçe 
parm&klannı kaldırarak dahi 
baflannı ka,ımamalıdırlar. 

Kolay ·çareler 
iyot lekesi 

Hıç İ!UllJnız 1ru. marul ınsana Şu parmasımda'ki tentürdiyot 
ı ı u)ku vcrırmiş. lekesini 'bir türlü çıkaramadım. 

rılhakıka bu hu w;ta afyondan Yıkaya yıkaya ellerim buruştu, 
sonra en le ırü • nebal ınnruldur. 1 hala leke yerinde. 
I abıi bu lC""ır, afyona nisbetlc Nekadar )lıkasanı:ı: nafıle .• 
fi", ka ade aı:dır. Marul pişmiş parmağınızı ısla tınız. sonra altın
olarak yenır e bu hassasını kay- da bir kaç tane kibrit yakınız. 
beder. Sınırlerı ytıtı tırmak ıre G , k . t" d' 1 k 

h b k k . · ·· orece aınız ten ur ıyol c e-
r al r U) u U)uma · ıçın §U· 
ıup hal nd<" i ınck ı,yidir. Bu "Ü· sinden eser kahnıyacak. 
ııp bılha çocuklara ve ıhtJyar- * 
ra te"V ıye cdı 'r .. Genç kadıo- Kuranı lekesı·. 
r da bunu yuzlerıne surerek, 
uz eti k <bakımından istifade 

ederler. 
Mademki tam marul vaktinde

) ·z hcpımiz bu mubarek mahsul

den ıstifadc edelim. 

* Jılercinıek 
Mercnnt"k etten dahcı gıdalı

dır dt"rlcr. Bunda da yerden gö
e k dar hakları var. Çünkü bir 

k lo merCJm<"k, hır kılo et ve bir 
k lo bezelycnm vcreceğı enerjiyi 
verır 

Merc.ımeı:;ın pılrcsı, c;j.,rbmıı. 

e..cme • ealata ı. ellı yemcğı. tür
lu turlu h zırlama şcklı vardır. 
Heq;un sofralarımız;dan eksik 

etmı) clım. 

* 
Sarını sah 

Geçen gün sobaları kaldırdık. 
Beceriksiz sobacı 'boruları temiz· 
terken kurumları halıların üzeri· 
ne dökmüıı, sonra da o kurumlu 
yerlere bcısmııı. Canım halılar le-
ke iç.inde .. 

Yahut da: V, purda guvertede 

oturuyordum. Bacadan nekadar 

kurum varsa üzerıme yağdı, be

yaz elbisem acınacak halde .. 
O kadar üzülmenize mahal 

yok. Kurum lckC'ıı.İ olan yerlere 

kalın tuz serpıniz. Biraz dursun. 

Sonra sert bir f ırçıt ile fırçalayı
nız, tertemiz oıur. 

* Kirli mermerler 
Merımcrlcrinizi lcmiı.lemnk için 

1 00 gram pier pous, 200 gram 
soda, 100 gram da tebeşir karış
tırarak az miktar suda eziniz ve 

Sarmısağın cığerlere faydası 

1 

derhal bununla mermeri uvunuz, 
vardır derler. ayna gibi olur. 

Evet, s rmısak verem mıkr.op- ı * 
arın ımha eder. Fak t ı tenılcn • • • 
et· C)I '\ rmc j ıc;in, sarmısaf;ın Çıçekler ıçın 

enıck ı on "eya hap şek-
' uı.;;ud Vt'rtlmesi lazımdır. Yumurta kabuklarını beş on 

k umumıyctle öksürüğü gün suda bırakınız. Sonra bu su 
t du ıur Çiy olarak il<" çiçeklerinizi sulayınız Onların 

enmc ı d s hhdt bakımından k:.ıvvctlendıginı örrrek s• ... ine· 
k fa.> dalıdır. 1 cek .ımz. 

Ve 

TELEFONDA Türk korsanı 

Poker salgını - Poker hastalarını kurtaracak cemiyet ... 
iki ihtifal - Yardım Sevenler Deresi 

Hayat ne tuhaftır. Tali!n ne garip 
; cllvcsi vardır. Bırbırlerinl düşünme· 
yen, tahayyül etnıiycn insanları bir 
bırlcrlnın kucaklarına atar. Onlara 
bir daha yıkılmıyacak bır yuva kur· 
durtur. 

hlp değıldi. Bu ~i:ızler, o kadat -"
1 

blr tesir yapmışlardı ki, güzel kadJI' 
dUşmcmck için, amiralın kotuna ıi'' 
yanmak mecburiyetinde katmıştı 

Kıskanç Dicgo, bir arslan ııeYııe
tlle kadına bakan Türk csırlno d°'' 
ru ilerlcdı: 

- Alo, alo, Leyhkığım ııc 'ar 
ne J ok? 

- <lü;ıelllk, ıJıde? 

- Biz ıle öyle, ben Jakınıla ı.izl 

gorcccğiııı i!:lıt ~ok mtımnıınum. 

- \, Jstanhtıla nıı geJlyorsunut.? 
- t;\ et hıı hafta, hlllrslnlı J a 

lwn her larufı ı;i>nnedeıı 3·apanuun. 
Biraz ıla lı.taııbııldakl raa.nl·ete 1'&
lılt olmak isi I.} oruııı. 

- Kuıwn, iz teftl~e ınl ~ık.ı~·or· 

Türk korsanlarına Ak1lcniz ce\'C. 

ğiinlfz lakit ~·lrklnllğlnl anlılor..u· .)ol bulsalar öbür tarafa gltnıczler- lAngli.h olduğu bir zamanda talih YI· 
nuı, o zaman ,ıkuyetc kalkıyor- dl. Onlar çocuktur. Çl\nkü yalnız ne böyle bir sürprizde bulunmuştu. 
ı;unuz.» O ar:ılık oraya hlr o~·un· hblerinln ark~ından ko ,arlar. Biz. Cüzel İspanyol prensesi Son Altes 
da..'jları ı;eldl, hc-rahcr 1-ukcrc gid~- onlara hlslerlul kullaıunak çareı;inl de Galan nişanlısı Kırnata prensi ile 
reklcrlınl'l· l\lüna.kao:a.nın 11on kıı;· öğretin.ek onlar c·eınlycte daha. ~·ok ı evlenmek lçın, bir gemiye binmiş. 
mını o da ı-:tt.nıt.:tı. Derhal ııi11.e bağlanır. Cemiyete ,·cre<·eklcri , ak müstal,bcl zevcmin hükümran ol· 
karı~tı: «Efendim, dedi ne lhı ,a. te mukabil hlz ılr o \aktı onla.rıı duğu şehre doğru yollanmıştı. 
kit geçirelim': tçtmlt. ıııkılıy•ır.» fal de ile doldurt unu.. AkdC'nlz hafif dnlgalarile gemiyi 

- Ah ne tuhaf lnııaıılar, hi;r, nl~ - Her halde ttttanbula gclirıır. tu llı tatlı sallarken, l<aptıuı kbprü-
çln ı.ıkılınıyoruıT Neden kendimi· n.iz:, bu ınesclcyl münakıı.şa edcrl7... silnün halılarla dbşenmiş silvarl da.· 
ıı me~gul edecek hin türlü ~y bu· Bu hıı.ft& Ankarada çok lhtlfıLller racasındıı. .!;'&hane bir sedire uzanmış 
luyoruz? Hem o kadar akrabaları· oldu. değil mi'! olan prenses, dalgın nazarlannı paı 

- Ha,} ır, ~tağflrullah. yalnız mızr, en ııanılJni alıbaplarmuu bile - r;,·et, ben ha\·a ı:eJıltlerlııln ilı. lak ufkun derınliklcrlnc doğru dik· 
~izleri iş ba'ında görüp ııe' inmek görmeğe ,·akit kalnıı)or. Hele ~im· tıfallnde •uıundnm. Re>lmlcrlnl miş, zayıf, uzun bacaklı, kısa göv-

ı.unuz? 

l!itiyorum. Her tUrlU faaliyet ,.e il'· dl yardım cemlyetıerlmle ı:alı~mak ıazetelerde görmilşsünliz.dlir. Çok deli nlşanlısınm hayallle, muazzep 
ra.at karşuıındaki hayranlığunı ,e beni ne kadar bahtiyar ediyor. mr ı;aminıi \e çok muhtc.'jtml oldu. ile· dakikalar yaşamağa başlamıştı. 
zaafımı hllir lnlı.. kere bu cemiyetler &a) esinde rnem le ııalr Behçet Kemal Çağların A· Tabiatın bir inci şekline soktuğu 

- Nasıl bilmem, o 11lzde eski bir leketLmlzln en kültürlil lnı.anlarlle tatürklin heykeli önlinde, ölülerin tu güzellik, prensesııı kalblr.c bir 
h&.'ltahktır. temas ediyorum, memleket ,·e dün "·e dirilerin huzurundaki hltabe!;I nc~e, bir zevk vermemekte idi. 

- E'et anıa. öhllimıeyen, ,e ya hakkında !;Ok ~ey oğrenlyorum. herkesi ağlattı. Bir kere :Selim ı->ır Kendisine refakat etmekte olan 
yaşwnak ku\'\·etınl '\'e ze\'klnl art. içtimai hayattaki noksanları taı;hl- rı Bey bir konferam;ıncla: uBlzılc İspanyanın en meşhur hanendesi 
tıran bir h&!ltahk... Hem buna he fırl4at düı;ılil or. bütiln hunJa.r hlr şeye güzel demek için, o kadar ve gltarııcısı DıC'go, hanım mm kcde· 
h~talık derneğe hakkınız ~ok. iç ı.ıkıntıııına c;are bulanı•;\ an güwlıll ki ağlamaktan (•annn c;ık· rint C'ldcrcbilmel< ıçln, tatlı sesine 
Faydalı le.güzel Şf'ylerl e;ennek bir konı-:unun dedikodulu muhitin. h, ılerlcr."O Deınl-;tl. Şair <'ağlar ıla rcfukat ettirdiği gitnrnsını ı-:öylcti· 
itin hayatı kullanmak hutalık 

0
• den ,.e ıolzin ııokerlnlzılen clbcttr.ı hltabeıolle hcpinılzl ağlatınaıııııa ha 

1 
yor. lnletiyordıı. Blıt11ınla nnun nı

lur ntu? Eğer buna hastalık der- faydalıdır.» lulına her halde l)Ok güzeldi. Son· 1 hııııda toplıınan dert \'C kt•derleri 
sek. diğer tarafta günün ) ırmı - ı,eylfu·ığını, bunun ll)ln benim ra bu güzel hitabeden blitün \"ata· yok cttırdlğınc ·inanmakta 1dl. 
dört ~aatlnl b~luğa hasreden ya- aklıma bir ş11y geliyor. Bilmem tolı. nı uzak bırakmamak lı;iıı a"kı:am 1''akal preı.scFin şimdiy.:ı kadar 
hut poker mMalan başında ylne ne dt.'M>lnlz ': radyoda da toöylettller. dersın ı;örlllıncyeıı kaşları :,ırd"n· 
hoşluk ll)ln, heyecanını ,.e hayatı· - Xn gibi, karde~lm '! - Ent ben de ıllnledlm. A~ nl bire çatıldı: 
nı israf edenlere ne aemell? -~ledeni diinya.nın içtimai ha· tceııııürü ben de duydum. - Sus, DIC'go, dedi. Se:!I ı 1nusi· 

- Hakkınız ,·ar, o C'ihette tama.- yatını idare eden birçok cemiyet.- - On dokuz: l\lay1sın t>por bay. kin b<.nl bUsbiltUn sıkıy01: 
mlle t>lzlnle beraberim. lcr 'ardır. Xa!lıl ki biz.de de çocuk ra.ınını bu seno Ankarada ilk defa Maiyet! hemen etrafını sarını~. 

- Dün tesadüfen btr Mki ah· fl!,Jrgtm1e derneği, Kızılay gibi ce- gördliın. Gazi Terbiye Enstltüııü· 1 renı::Nıl eğlendirecek çare'e':' arama. 
babın elinde idim. Karı koca. iki. miyetler olduiu halde yeni bir ih· nün , e diğer mekteplerin iştiraki· ğa başlamışlardı. Hiç kimse mil· 
ııl de birbirinden ıı,Udiye~I... tı~·~tan yardım sel'enler remlyetl ıe yapılan idman oyunlan karşr.ırn. keıidcr genç kızın dudaklarını gül· 

- Neden~ doğdu. Daha da birçok t•cınl;\·etıer da, Behçet Kemal Çağların ,ıırle- c!l\nneye muvaffak olanu}orclu. 
- İkisi de gece günclUı; poker dotunnaya lhtlyacmuz \1lr. Öyle rlnden duyduğum hl ıcrc benzer Bu sırııda geminin ait kıSll'ında, 

oynuyor. Ama nasıl, bazen Uç gün hlr remlyet daha kurulmalı ki o- ııe' inç, ferah ,·e heyecan duydum. ıincırlcrlc bağlı kürek ç.ılten esirler 
Uç gere devan1 edlyonn1111 erkek dl ranın ai.R!lı lc;I 111kılan1a.r, ,·akit ge· _ ö~ fo ya, hlrlsi ruhun "komu:· 1 ar•ısından hazin, fakat l"ltlı, yakıcı 
J·or ki, ~hen oyun meraklısı d&- çlnnek c;areıılnl hulamıyanlar, kom maın, öteki ılr ,·ikudlin konu,ma-

1 
hlr ses geldi. Bu, isyan eden &ğllyan 

ğllim, öylt: -arada :ıırada ( '!) bir ~u kom-,u gezip dl"dlkodu ile 'akit ısı ... Rulılıı.r blzdıı aısırlarc·a zıunan. i bir lnsnııın nağmeleri ldl. Hacırclınf 
l'ğlcıunek }çln oynaron. 1·orgun geçirenler, \I' nihayet }l<)ker m111>a. dır heı• konu-:tıı. ı~akat , lkutlar rektlğl yeşil vatanmın, şimdi bir toz 
arıcın ı,imılen e\e g.-llp dtnleımıc-k ları ha,ında hem ı•aralarını, hem ~11 .. mm;otu, uzun bir ılinlcnnıcıkn :.on I haline inkılap eden hatırasını teren-
ı .. tedrğlm ,·akıt Hanımın pokl'rd· heyocıınlarını hem do canlarını hı· ra ~imdi onlar da Jıa.cckcte grldl. nüın ediyordu. 
lerl hücwn ediyor. E\de baı:1mı kc-tenlcr olısun. - Lcylaı·ığun, bu hafta Ankara· GUzel prenses birdenbire dıkka.t· 
dlnlenıek lmklnı yok. O kadar ı- - Halı. hah, halı, ,·aJlahl bn fi· da bir yenilik daha olılu. Bcledi)c le dlnlemeğc başladı. Manasını bir 
ı:lm ''ar, blrlıılnl yapamıyorwn. Bir kir hoıtuma ıtlttl. 1-"akat böyle bir bize bir rütbe 'erdi. tilrlU anlıyamadığı mısralar, yine o· 
kitap bUe okuyamıyonsn. C'emlyetl nuıl ,aparızT _ :Se rüthettl kardeş":' şlmdl öy- na yabancı gelmem1'lcrdi. Bu seste, 

- Öyle hıe kabehat hanlft'lda- - Eğer lııte~k mlltl&k )&panz. le ~ '\ar rnıT t.ıpkı kendi kalbi &lbi meY,\IS bir kal-
- Şimdi bir de Hanonı dinleyin, Ona emin olun. Onları c·ern~~t a- bin kederleri tıtrcvordu. - Ama Le.>lacığon, Osmnnlt J 

Hannn da diyor ki: ..Ben bu ad&- za.<;ı ı-ıfatllo bir araya topladıktan Ayaıı-a kalktı. İnce, narin yapılı, rütbft;I demiyorum cannn, cUmhu· o 
mın bu derece oyuna d~tüğlinll !IOnra. mane\·I ha..,talıklarını teda,·ı zıırlt endamı. -"1zelll11-inin en d"'""' rl~·et rüthesi, ~·ardım tıe,enkrln bu e. ve• u 
gönnem~ttın. tlç gündür yalnıı. t'der, onlara hayat dlı;lrlinl. lıeın bir şahidi ,..,bl görUnUyorken, 1>ıplak, ı;ayretinl gören ,\ııkara Beledlycı;I, o· "' 
ııabahları e,·e gc-llyor, liııtllnü rır~:a- kendi şahı;ına henı do remlyete beyaz omuzları üzerine ....,1 atmalt ıs. her gün ıııhhlye depolarına çalı!j· .,.... 
ıa,ıp l>:lne gldl)or. Akşam L41loden karşı faydalı olmanın zc\klni tat· teyen nedımeslni durdurdu: 
c:ıkınra el·e bile uğramadan yine trnrısak on1ardan memleketin ı .. u. mak l!:in giden göııtillli bıı.)&nları- _ tstenıcm ... 

mızı götüren ot•ıhilslt.'rln gl'Çtlğl hlr 

- Esir l'öpck, Altes uıunıana t 
şık oldu! Haydi ulu! .. 

Türk korsanı bu se!il, A.ciZ uısaıııı' 
110 :ıöyledlğinl duymamıştı. sa 
prensesin hiddetle bağırdıs-ını i~ıtt: 

-Sen çekil Dlcı;o: 
Tatlı bıı.kışlarmı Türk ı;eııdrc çe

virdi: 
- GUzcl bakıı;lı erkek, b;ınılll ıçlP 

şarkı söyle ... 
Esir ayağa kalktı. Bır "rt<e#' ııı 

le kendisine meftun baktırtan ıUS' 
vflcudü bUtUn heybctlle doğnıldU '' 

- Ben mi? diye sordu, ve: 
- Hayır! Dedi. Söylemiyece~IJll 
Amiral hemen maiyetindeki geııır 

ellere emretmiş, bağlı esiri tul~ 
muş, diz çöktUrtmüş ve cell!dl ç 
ğırtmıştı. 

Prenses •aygın bir halde: 
- Bırakın! Affettim! ..• 

dememiş olsaydı, gönüller !ctlı,dt. 
gllı:el gencin, başı çoktan gö,·d,.ııı 
den ayrılmış olacaktı. ~ 

Günler geçiyor, bir daha TUrk 11 

sanının yanına gitmeye cesaret e:;. 
mlycn prenses, sade onu d~t1Jll11 
le, onun haya.lile yaşıyordu. 

* BuluUarm ayı örtüp kapat~~.:. 
gece. prensesi hamil gemini.n 111'"

sına bır gemi vurdu. _,,u1 

Gecenin karanlığı arasında . ~ 
la.r gibi içeriye atlıyan baha.dlf" .. 
kılıçlan panldıyordu. Sabah ya~ 
Esirleri dövmekle kahramanll1< -~~ 
termeye aıı,ınış olan lspanr"'-..ı 

esir olmuşlar, kıymetll mlı!afıtl 
prensesi de esir vermlflerdi. ı)J 

Sıra, esirleri almağa geldiği ~ 
muhacimler birdenbiı·e şaşır 
Hemen hepsi: 

- Hüseyin Bey!. 

Dlye bağırmıştı. 

Beş dakika sonra, ~ir ff~ 
Bey, muzaffer Türk gemisinin 1 
dumda bir aa.blt olarak geı;lııJT 
du. Yanındakine sordu: 

- Ali reis, genç bir kadın tJ1t 
dınız mı': 

- Evet. 
- Görebilir miyim? 

IHıkr.re knı:uyor. r,,• perl,an. yl~·ıı- fa.clC31 bliyiik olıır. Dii,l\ntin bu a- Dedi. derenin hımlnl yarılım Sr.\ cnlrr De· 
c·ck ıc;ocC'k yolt. Geçen gün Jloker. damlat' o hlloıhık t1antlr.rlne no hU. Ve ya\':u: ya.V"R, ı.;csı'n .. n)di~i ta· resi koyrnu<:, giizcl dl'ğll mi'! ·-. ....., .,.. e. 
do ,\ iiz rlll lira ka.da.r ımra. kar.an- yük hir teliış ,.c ı;ayrf'tle koı:arlar, '· h • dlı rn!a .... ilrildü. Anıiral l1en1cn yaııııı" 

- Kaptan kamarasında .. 
Hüseyin Bey kamaranın ısıı1' 

geldi. rrC'llSeSI aşık eden şar1' 
tekrar çağınnağa başladı. ~ 

- Aman hunu ço.. rgcıı n. J .. 

dıındı (ite beri almQ·a 'akit kal· denıt.'k ki onlardaki hastalık ten- yannstı: Jllrlsi yardınıınr toprağa :.unu~ or. . 
nıa.dan, oldu~u gibi 19itti, öyle mil· bc11lk dej;lt, enerjileri 'ar, fakat ~ 1 1 Altes, scsı'nn. Jıayraıı olduıı..•nuz <ıtckllcr de toprağın :ıah plrr nr.. " e.u 
toes::ıirhn ki». tenı tarafa ı;apıınıı:lardır. Rh: oııh~- ı bu adam csı'r bir Türk korsanıdır. ~e "tarif bir diışiinii~. nıtalla.h hl7. 

- Aınan kardr.-,, bunların blrbl· ra N\dt"('e le1'8 taraftan doğru )Ola Ocdı. btaııhullular fla bö~lc bir liyakat 
rlni ~ika yete hakları yok ld... ılöndüre('tk rehoorl 'crc-llm, "e e;ı- k~bederlı:. Prenses, nmiralın yllzüne bakma-

- J.:lhfltte yok. Ben de kendile- kıntılarına rare göıtott"rcllm, )Ctl· dnn cevan verili. 

Kapı açıldı. Esir prenses. JJ~ 
Beyin kolları arasına dUştU. ,1 
bir daha ayrılmamak Uzero. İti' 
istediği mukaveleyi dudaklar 
lıyordu.... ~ 

==;::=====4' - Öyle be siz de c;ok çalışın, ,. 
rine dedim ya: « 11. birbirinize o l}lr. haf b - Onu "Örmek istiyorum! talebesiııİ' k dar benr.lyorııunm: o kadar uy - t~i ama onlar ı~t~..rlcn-e doğ· l..eybic•ığım! GclflCek ta u ge- '"' 

8 ·• • n:zf'llklf',J'I tııtaobulda yapanı: ol. Gllzel prenses önde olduğu halde 
gun hlr cşııılnlr. ki bir ~iniz daha ru yolu bulamazlar mı 1 Bu lnsnn nı• ımı ":' Gözlerll\den öperim. merdivenleri indiler. Ayaklan zln· 

Ziraat enstitüsü 

tetkik seyahati 
yoktur. TaJmz ıtlz kr.ndl kuı-urla. lnsan1ar tocuk dt"lll ki. clrlerle bağlı çıplak bir erkek, tam 

L•r•ı•ru•~•ı~b•~•b•lri•n•~~n~fi•ı•e•~•n•d•e~ı•o• .. r•d•U•·~~~E·'•~•t~~.1.~~k•~•~~l~k•e•n•d•U•e•r•ln•e~~~~~~~R•~~~~T··~B•A•Ş•O•K~Ç•U~ b~ erkek güz~l~~e yak~acak ~r 
büz omuzlannı çc\'irerck ~UrülUl-

. ır 
Yükse'k Ziraat Enatitü•U ti ,t 

Adliyede: 

Bir kız kaçırma ve tehdit 
suçlusunun muhakemesi 

Müddeiumumi, temyizce bozulan kararda 
ısrar edilmesini istedi 

Kurtuluşu barışta 

buldular 
Oün Adliye koridorunda en• 

der te$adüf cdılen bfr vaka ol· 
mu§ ve bir t.icaret davasının da· 
vac~ı ile dava edilen ııahuı kaVt;a 
etmi~lcr ve döııdüncii ticaret mah 
kemesi bu yüzden rüyet edilmek. 
tc olan davayı tatil clmi§tir. 

Niyazi ve Mehmet adında o· 
lan jki otobüsçü bundan bir müd. 

Bundan bir müddet evvel pla-ı Muhakeme Temyizin kararına det cvvcldenberi bir otobüs mc-
tonik bir a\!k Sütliccdc bir ka- uyulup uyulmamaSt hakkında ka. selesinden dolayı l'-ahkcmcye 
)'lKçıyı çileden çıkarını§ ve İlyas rar vermek üzere diğer bfr güne dü'"1ü~lerdir. Çeçen celsede 
adındaki bu adam kayıkhanenin bırakılmıştır. Mehmet Fehmi adında bir §ahsı 
karşısında oturan Betül adında =============== oalhit olarak göst;rımişsc de bitil• 
bir kıza musallat olmuştur. Turfanda patlıcan hare bundan va:z;geçmiştir. 

İlyas mütemadiyen kızı ra.hat- b ve amye Dün Fehmiyi kQıidorda gören 
sız ettiğinden Betülün ıııileşi Süli-

y k 
Bu yılın ilk turfanda patlıcan Mehmedin: 

ceyi lerkcdip, gidip & acıkta o. tunnuşlarsa da ltya.s oraya da ye- ve bamycsi Mersinde bahçe sa- - Burada ne arıyorsun, haydi 

1 
• Liplcrinden Re,.it At,ır ... c Ka- git, demesi üzerine davacı Niya-

ti§rtıiş ve bu sefer klZJn ai esi iu- 11 
" 

ni kaylbctmck iç.in İstanbula in· zanlı köyünden İbrahim Derviş zı: 
taraflarından yet.İştirılip ilk defa - Sana ne, o şimdi benim şa-

mi§tir. olarak Mersin haline gctir.ildiği hidim, dem~ ve aralarında mü-
Bu arada llyas genç ikızı bir ve bamycnin l 00. patlıcanın dd nakaşa başlamıştır. Bu sırada 

çok kereler tehdit etınİ§ ve evli J 20 kuruştan verildiği mahallin- Mehmetle Niyaz.inin sesleri. yük· 
olup beş çocuk baba-sı olduğu den alınan malümattan anlaşıl- sclmeğc başlamış ve birbirlerine 
halde kızın peşini takip etmiş ve mı§tır. Öiırcndiğimize göre, bu girmişlerdir. 
bir kere de Botülün bileklerinden ıenc Mersin ve havalisinde pek Hadiseye vazıyed eden Adli
lutarak seksen adım kadar sÜ· mebzul olarak yetİ!lcn yaz scb· ye polisi her iki kavgacıyı yaka
rüklemİ§ ve kayıkhancye götür- zclcri pek yakında lstanbula gön- !ayarak cürmü mc§hut mahkc· 
mek istemiştir. derilmcğc baı.ılanacaktır. mcsine tevdi etmiştir. 

Bundan evvel yapılan duru§- ----o-- -Sultanahmet birinci sulh ceza 
ması nctkcsindc suçlu İ\yasın ha. Tramvaylarda yaz tarifesi mahkemesinde yapılan duruşma 
rckcti zorla kız k!_çırmak mad- Tramvay ,idaresi yaz seferleri· sonunda Niyazi ile Mchmedin 
desine uyduğundan kendisi 4 ay nin tatbikına başlamıştır. Yer.i Adliye koridorunda kavga edip 
yirmi güne mahk\ı.m edilmi§ti. tarifeye göre Tünel sabahları birbirlerini dövdükleri sabit ol
Suçlu tehdidinden de 8 inci uU- 5,55 ten akşam 23.35 c kadar duğundan her ikisi birer ay hap
ye cezada bir ay 25 güne mah· i§lemektc, Fatih_ Harbi)e j(c d!s sc mahkum edilmiş ve derhal tcv 
küm edilmi~tir. ğcr hatlarda ak araba sabah saat kif olurımu11tur. 

Fakat Temyiz mahkemesi bu 6 da, aon araba 22,50 de hareket Fakat ... cezayı yiyen kavgacı· 
kararı bozduğundan dün jkinci etmektedir. Şehrimizdeki diğer lar koridora çıkını;a vaziyetin ve. 
ağırcezada muhakemeye yeniden nakil ırası taları yaz scf erlerinı ha metini anlamışlar ve kurtulu, 
bakılmış ve Müddeiumumi ka· tatbika haz.İran iptidasından ıtı· yolunu barı~ıakja bulmu§lardır. 
rarda ısrar cdilmcaini istcmiıttir. haren bııı§layacaklııırdır. ı Bu suretle ll}Uhakcmc dü~müştür. 

nUıı bcldig-i tarafa baktı. Birdenbi
re sustu. 
Şimdı esir gencin lrı ı;iyah ,1;ozlerl, 

la.tir sesinden daha )0a.lucı kesilmiş
Je.r, prensesin kalbini yakmakta da· 
ha. ıleriyl': gltmişlC'rdl. Prcnsr.s bir 
adım daha atabılecek kuvvcto 11a-

besinden 300 ki~i. yurdun :dl' 
t~lif mıntakalarında tetkik L.Jı 
bati yapmak üzere bugün ';,ıt 
m.izden ayrılmıtlardır. Tale. fi' 
rimiz. geçen yıl olduğu ~~~ 
de.fa da köy hayatını ve k~, 
nün vaziyet~ni tetıkik cdeeektİ1 
dir. Seyahat dört ay aüreC 

Bu Akşam Ş A R K Sineması 
Şahane bir yıldız olan 

ZARAH LEANDER'in 
\\1J,L1' BtRGEK ile beraber yarattıktan 

Rejisor CARI, 1''ROEL1CH'in muhteşem ve emsalsiz şaheseri 

KRALiCENiN KALBİ 

Yerlerin evvelden aldınlması rica olunur. 

BCYl)'K VALSİN bilyilk kahramanı: FERNAND GRAVS" 
BAKİR ADAMIN aıe,u yıldızı: JOAN BLONDELL 

Bir tek 9&1leaerde birleştiler 

Bunu yarın matinelerden it.ibaren 

L A L E nin 
2 fılm birden hazırladığı Şahane :rroı;ramda gi:ırünU.. 

1 - KRAL AŞKI 2- KARA 8 
Fransızca 

•"ERSAND GRAVEY - JOAN 
BLONDEL tahllannı aşluna ... 
Gönüllerini sevgilerine feda eden 
l<raUann hayatından alınan film 

TUrkçe 

D1CK FORA~ cesareti bir d 

tan, kudreti bir efsane oıan JC 

ramanlann filmi. 
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Giride Alman 1 

~had. paraşütçüleri indi 
. O _______________________ O 

• 
Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

l -- ı (Bafr l incide) /-/ 
VLENENLER: Abdullahın YUNANİST ANDA 
~ "B Bd" yı·· ·· ··1 ••Mersin hukuk ftakımi Bay 1 e!;~. aEya~ t e rıye ı gormuş o • Başvekil demiştir 'kı: 
ıvıa:th muş, yup e aile melfenine gö· Bu son biı· lcaç gUn içinde. ke~ır 

ar Okrunun kızı Savan Sel ··1 ·· t '· · illa Ok T " • mu muş ur. tayyarclerinıız, cenubi Yunanistan· 
rtik • çu ile doktor Sedat Yü- ı * dakl tayyare meydanlarında bUtün 

oglu Mer&inde evlenmişlerdir. · Ö . Yardım cı·ı1sten \ima t el · ı rok 
1, * Mer · E d B Alı" , lstanbul ğretmenlerı J n ayyar erın n "' 
v sın eşra ın an ay bUyUk tahaşştıllerlnl müşahede et. 

~erırı kızı Bayan Zekiye Özer- Cemiyeti Reisliğinden; mişlerdir. Bunlara ardı ardına her 

Cenubi 
Atlantiktfe 

İçinde Amerikalılar 
bulunan bir Mısır 
vapuru batırıldı 

Ramanyada 
Yiyecek sıkıntısı 

günden güne artıyor 
•Romanya.da yiyecek maddele1·ı 

1 ~tlyacı gUnden güne artmaktadır. 
.:ıer ne kadar Romanya mUkemmel 
oir ziraat memleketi ise de yiyecek 

Hava harbi 

Büyük faaliyet 
Kaydedilmedi 

Londra, 20 (A.A.) - Teb· 
liğ: 

he Yeni Mersin refikimizin tertip Cemiyetinıız azasından Sarı· gece hücum ettık \'e muazzam hasar 
, C.}ctın.den Bay Ali Eroğlu Mer· yer 14. üncü ilkokul öğretmen. ika eyledik . .l<'akat, Jilmdl şu cihet 

1'1dc evlenmi<ılerdir. · Seher lzg.i'yi aramızdan maalesef sarihtir ki bu tahşldler. Glrlde karşı 
ı\- T ccardan Muhsınzadc Bay ebl"diycn kaybettik. Kederli aıle· bır hUcum mukaddemesini teşkil 

Samarlınm kızı Bayan Ay· sine ve sayın arkadaşlara taziyet. ediyordu. Bu sabah, bUyUk kuvvette 
ld be Samarlı j)e mensucat lerimizı sunauz. bir hava hücumu başlamış ve ciddi 
~ :Ycnlerı nden İzmirli Ali * bir muharebe şeklini almahtan MU 

et Örener evtenmişlerdir. Tıbbi müıamerc kalanuyacak bir .müsademe lptldar 

l'ievyork, 20 (A.A.) _ lngillz • maddelerinin bir çoğu vesika usulti· 
Amerikan seyyar hastahaneler ce· ı ne tAbl tutulmuştur. Haftada iki de· 
mtyetl tarafından bildirildiğine gö- ta et yenilmektedir. Tereyağı, şeker, 
re cenubi Atlantikte battığı söyle. kahve ve ı;ay çok bUyük mUşkUIO.tıa 
nen zamzam adındaki Mısır vapu· tedarik edilmektedir. Ekmek do bu· 
runda 2-l Amerikalı seyyar hastane lunınamakta. \'e haftada iki gtln mı· 
sevkiyntçısı bulunuyordu. ııır lApası yenilmektedir. 

Dü man dün gece lngiltere 
üzerinde az faaliyette bulunmuş· 
tur. Midland'ın şarkında bir yere 
ve diğer bazı yerlere bombalar 
atılmıııtır. insanca bir miktar za· 
yiat olmuştur. Hiç bir tarafta ge
n.iş hasar olmamı!!_tır. 

Kıbrıa üzerinde ~Ş_A • .,N ;·. • ederek inkişaf yolunu tutmuştur. 
~ Haydarpa~a Askeri hastancsı Glritteki kuwetlerlnılz, Jngllizlcr, 
f yedine.i tıbbi müsameres.i 20/ 5 I Yeni Zelandalılar ve Yunanlılar Gene 

Londrn, 20 {A.A.) - Deyll Tel· Buna. sebep nedir? EvvelA, Ro· Lefkoşe, 20 (A.A.) - Res· 
men bildirildiğine göre bir düş· 
man !seşif tayyaresi dün öğleden 
sonra Kıbrıs üzerinde görülmüş 
ve elli dakika ada üzer.inde uç· 
muı,tur. Bomba atılmamıştır. 

n Jnekli albay Bay Hüsnü Ün· 941 salı günü baştabip albay Dr. ral I•'ıcyberı;'ln kumandası altında· 
~ ~n kızı Mahmure Ünlü ile Zahit Tolunun reislisinde toplan. dır. (Alkışlar) Düşmana en nziınl{ıır 

graf şunları yazıyor: manyanın hububat yetişen arazisinin 

s4f çf d_?ktorlanmızdırn lsmail A- mıştır. bir mukavemette bulunucağınu. itı-
uı; \ı nişanlanmışlardır. 1 - Beş gün humması. (Da- madınıız vardır. 

~NLER: hiliye rnilteha~ısı Dr. 1 lanıdi Er. B. Churchill, hal' bin dlğeı· snfhnla· 
----...; sene) rı hakkında beyanatta bulunduktan 

Zamzam vapuru ile batan 200 J\· bU~1lk bir kısmının Sovyet Rusyaya 
merlkalı, Birleşik Amerika devletle· geçmesi, sonra Alman kıtalarının bu 
ı inin ittihaz edeceği hattı hareketi memlekette bulunmalarıdır. Bunla· 
tayine yarıyacak olan Amillere yeni rm yiyeccklcıinl Almanyadan getirt_ 
blr unsur IU\ve etmektedir. mek kabil değlldlı·. Bunlar, yiyecek· 

Nevs Chronicle gazetesine Vaşing. ıerini Romanyadnn satın alıyoılar. 
Süveyt mıntakasında 

Şura.yı Devlet eski azalarından 2 _ Ree aP3esi tedavisinde sonra, celsenin nihayetinde bir 'kere 
b.n~etl.i_Bay Edibin oğlu süvari sülfamitler. (Dr. Ziya Göğem) daha Clritteki vaziyetten bahsetmiş 

tondan b1ldlrlliyor: Almanyaya da kUlllyetıı hububat 
Amerika hariciye nezaretinin gös- gönderiliyor. Bu yUzden sıkıntı artı· 

terdlğl ihtiyatkarlık Zamzam h!idl. yor .•. > 

Londra, 20 (A.A.) - Sü
vey§ kanalı mıntakası üzerine ya
pılan ve dünkü Kahire tebliğinde 
zikredilen akın esnasında üç düş
man tayyaresi tahrip edilmiftir. 

1 
a~ılıgından emekli Bay Hü- 3 - Bir hemotoraks vakası. ve demiştir ki: 

hn Şc\•ket Bıner ölmüıı. Kara· (Dr. Ziya Göğem) Bu yapacağım beyanatın bUyllk 
rtıetteki aile mezarlığına gÖ· 4 - Bir amipli dizanteri vak- bir ehemmiyette olduğunu iddia cde-
rtıuştür. ası. (Bakteriolog Dr. Razı Ma mcm. Bu beyanatı sırf toplanmış bu. 
~ L~k.ı Rüsumat meclisi aza· ner) lunduğumuzdan ve Avam kamarası· 

....,, nın kendisini tamamlle haberdar tut

Afrika 
harbinde 
bir zafer 

lan . (Başı ı incide) /// 
t1ir1n Lıb:,:a cephesini kuvvetlen
~ ek ıçın kullanılabilecektir. 

!lab te~ Libya cephesinde de 
~ §lindiden ümitli bir man-

Ceza kanunu 
maddelerinde 

tadilat 

mamı çok hararetıl surette arzu et
tiğini dUşündUği.lmden dolayı yapı-

yorum. 

GtRlTIE 
Suda koyuna ve civardaki muhte· 

il! tayyare meydanlarına karşı bir 
çok şiddetli hava bOmbardımanla. 
rından sonra, 1500 'kadar dUşman 

askeri, Yeni Zclanda muharebe Unl· 
Ankara, 20 (Telefonla) - formasını lAbls olarak•- nefret ve 

Adliye Vekaleti, Türk ceza ka· istikrah tezahürleri • para.,uuerle ve 
nununun bazı maddelerini tadil 8.l!keı1 nakliye tayyareleri ile, Han· 
eden bir kanun layihası hazırla- ya ve Malemi mıntakasmda yere ln· 
mışfır. Ceza kanununun b.ir nok· mlşlerdir. Bu Mber, bugtln saat 12 
sanıru tamamlamak maksadile de gönderilmiştir \'C nskeı1 makam. 
159 uncu maddesine jcra mües· lar, vaziyete h!lklm bulunduğunu 
scseleri kelimelerinin ilavesine lü. kaydeylemişlerdir. 
zum görülmüştür. Saat ıı; de gönderllen muahhar bir 

sesi netieelerlnln llenUz tnmamlyle 
tebcllilr etmemiş olduğu hakkında 

Amerikada mlişahede edilen umumi 
kanaati teyld etmektedır. 

lran maliye nazırı 
Tahran, 20 (A.A.) - İran maliye 

nazın Kostovi istifa etmiştir. Yeri· 
ı1e başlcası tayin edilinceye kadar 
maliye mUsteşarı Kolehay vekO.let 
edecektir. 

* 
.. 

Tahran, 20 (A.A.) - İranın eski 
Bçrlln elçisi Rals, Vichy elçiliğine 

tayin edilmiştir. 

Dö Gol 
(Ba.,ı ı incide) X 

Gaulle ve "Fransız imparatorluğu 
müdafaa konseyi şu hususları be. 
yan ederler: 

eu "~rdır. Alman askeri kuv
Cii~.1ll'ldiye kadar karşısında 
-Ilı ıne uygun bir engel bul
Q atnrştı: Ufak tefek maniaları 
~ ~rnanda yarıp geçmiş ve 
t~ durulmaz bir kuvvet oldu
~ kendi kendini ve hariçte-
t:r.~i görü§lüleri inandırmış
~ . lbuki Libya cephesinde 
•it k.k.ı bir mukavemet kudreti 
qıırafrşııaşınca ilk defa olarak 
ilahtı arnış, bir müddet yerinde 
'.'ti ış, .~nra gerilemek istidat
a!% gostermeğe başlamıştır. 
~~ n~ em:arclcı:' eunu d~talct 
la%~r ki Almanya, kumardaki 
~da1n7 güvenerek şimali Afri
r.ıl'ıı gıriştiği tehlikeli kumar 
~:ıınu az zaman içinde kay
l l'i cektir. O zaman esas par
~k tarnamlamak için Suriyede, 
~tta~'k .Adalar denizinde, Cebe· 
de ~ 1 'ta hazırladığı :partiler 
lır. Yır ve hükümsüz kalacak-

Uyuşturucu maddelerin ordu rapor. :!asılalı hava bombardımanla.· 
ve donanma mensupları, devletin rı ve bilhassa hava. dafl bataryala· 

Fransa, iktidarı gasbetmiş ve inzıbat ve asayisile mükellef me.· rına karşı mitralyöz ateşi ile mUte· 
murlar ve mektep talebeleri üze. ra!lk dc\·aınlı keşif uçuşları olduğu· Fransız ordularının hür milletle· 
rinde yapacağı zararların, mem· nu bildirmektedir. Hanya ile Mnle· rin müşterek selameti için harbe. 
le.ketin müdafaa ve emniyet kuv. mi arasında düşman tarafınd:ın ek derken uğradığı mağlubiyetten 
vetlerini zafa uğratmak ve genç geçlrikn bir askeri hastııhane, şlm. istifade ederek bizzat kendilerini 
dimağların inkışaflarına mani ol- dl yeniden gerl alınmıştır. Hanyu. • 

düşmanın tabüyet.i altına koymuş mak bakımından vehameti haiz Maleml yolunun cenubunda oldukça 
olduğu nazara alınarak bu hal- kuvvetli bir düşman gurubunun he· bulunan hükumetler tarafı~dan 
]erde suçlulara teret.ip olunacak nOz temizlenmemiş olduğu blldırll. kendi adına irtikap edilen hare· 
ceza bir tıisbet dahilinde arttırıl- ~ektedir. Fakat, saruldığma göre, -.ketlcrden mes'ul tutulamaz ve 
mı§tır. bAşka gurublara hAklm olunmuştur. tutulmamalıdır. 

Arapça lisanının eski :zihniye- Malcml tayyare meydanınt l.şgal te
le, eskj an'anelere bağlayan tcs.İ· şebbUsU şimdiye kadar akim kalmış

~ ~~nündeki sathi netice1c
"erea.1tarak sabırsızca hükümler 
~a vn adamlar; her ada alındık
'alıa.~ .ı\lnıanlar şarki Akdeniz 
~rıt arında 'her yeni hamleyi 
tl.f~~ça şu suali sormuşlardır: 
~~M Ur İngiliz deniz kuvveti 

l '"\le?. 

la~~iz deniz kuvveti, hiçbir 
~r İd ~ kuş uçurmamak gibi 
"ara diada bulunamaz, her ta
~ıa.a~Yni zamanda yetişmek 
~ ;ıe de kuvvetlerini dağıta
~ ~~kat muayyen bir dakika
l'iııe da duran ana gaye üze
Ilı ltı~klenmek suretile davası
~tır. ~ ernınel surette yürütü
~ ınanlar, birer birer ada 
~eti ec1erken İngiliz deniz kuv
ı... ıı~ukendini gösterememiştir, 
"'l'lt b.~ sırada Yunanistandan 
~ k~sur bin asker kurtar
s;1bı bir mucizenin başarıl
\ l' a hizmet ediyordu. Bugün 
~<le0bruk ve Libya harekctle
'lııi l>atlak bir surette vazife. 'l'a g~liiyor. Habeşistandaıı 
~te L1bya işinin esaslı bir su
~~ ~rnizlenmesi mümkün 
.~ it İngiliz deniz, ha va ve 
~e U~etıeri için şarki Akdc-

ııci hakimiyet kurmak ve 
1' ~erecedc davaları hallct
lltti~ç olmıyacaktır. 
ıııu izler şarkta mukavemet 

~~r ~adeleye devam ederken 
~lar, Afrika garbindc 

rinden halkı kurtarmak için aynı tır. 
kanunun 5 2 6 ıncı maddesine bir Hareketin şimdiye kadar nasıl c~. 
fıkra ilave edilerek arapça ezan ı cyan ettiğini bılmck isUycceğinizi 
ve kamet okuyanlar hakkında 7 düşUndüğiim için hu beyanatı yap· 
günden 3 aya kadar hapisle bir· tım. (Alkışlar). 
likte 2 5 • 2 5 O liraya kadar hafif B. Chıırchill. harbin diğer safllala· 
para cezası konulmuş'tur. rı hakkında demiştir ki: 

Ankara, 20 (Telefonla) - Amba-Alaıi zaferi 
T opr,ak Mahsulleri Ofisi kanunu- Ambıı.-Alagi zaferi, dük d'Aosta 
nun bir kısım maddelerini değİ§· ve dUkUn elinde kalan kuvvetlerin 
tiren kanun )ayihası bugün Mec· heyeti umumiyeslnln teslim olması 
lise geldi. Jle neticelenmiştir. Amba • Alagl za-

Bu layiha, nam afyonların Q. feri, Habeşlstanda İtalyanların her 
fjs tarafından .satın alınmasını tUrlU bUyUk organize mukavemetine 
meoburi kılmaktadır. nihayet \•ermtş olan bir hareket oll\. 

Dakar'ın muhafazasını iş edine
cek olursa demokrasi tarafı, 
Afrika harbini tam bir surette 
kazanacaktır. Bu zafer harbin 
neticesine tesir edebilecek bir 
zafer olacak ve Atlantik muha
rebesinin kazanılmasını kolay
laştıracaktır. 

Bir çokları vakit vakit kendi 
kendilerine şu suali sorarlar: 
cHarp acaba nasıl ve ne zaman 
bitecek?> 

Cevap şudur : cZafer ümidi 
kalmadığını, en başta bulunan 
Alman zimamdarlarının yalnız 
biri, ikisi değil, hepsi • birden 
ister istemez görüp anladıktan 
zaman ... > Cihan harbi falan ve 
filan harp meydanındaki kahir 
zafer neticesinde bitmemişti, 
zaferin imkansızhğr hakkında 
Almanlarda günlin birinde böy
le kanaat doğduğu zaman bir
denbire sonuna gelmişti. 
Şimdiki harp; plan, gaye, 

usul, ruhi inkişaf bakımından 
gec;en harbin izlerini kılı kılma 
takip ediyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

rak telakki edilmelidir. (Alkışlar) 

Şiipheslz. cenupta çarpışma bir mUd. 
çlet daha devam edecektir. Fakat 
Amba - Alagi zaferi, muhakkak ki 
tng111z veya imparatorluk kıtnlal'ı 

tarafından şimdiye kadar yapılmış 
olan seferlerin en şayanı kaytla· 
rından birinin zirvesini teşkil et
mektedir. (Alkışlar) 

Zihnen kanunusanlye doğru geri 
dönelim. O zaman görüyoruz ki en 
iyi mütehassıs dUşUncelerine göre, 
mayıs ortaları veyahut mayıs niha· 
yeti, Kismayu Uzerlne yUrUyebllece. 
ğlmlz en yakın tarihi teşkil ediyor
du. Haritayı tetkik eden bir kimse 
şu ciheti kabul eyllye<:ektlr ki bu 
çorak arazide, cUretkAr bir hareketi 
ve harp ilminde fevkalAde blr bilgi 
sayesinde her tUr!U Umldln fevkinde 
muazzam bir iş başarılmıştır. 

Cenubi Afrika birliği ordusu, bun· 
da, ı;ok mUkemmel bir rol oynamış· 
tır. Bu ordu, General Smuts'dan He· 
ti. emrini almış ve şimdi bu harp sa
hasında sefer nihayetine ermiş oldu. 
ğundan, .şimale doğl'u Akdeniz Uze· 
rine gidecektir. (Alkışlar) 

Hintlilerin Jeeaati 

llır tngnıı:; dOlitum , ·ar. Kendisine dedim ki: 

İki Hint _ Bıitanya fırkası da 
Kassala.'da ve Kassala.'dan Keren'e 
kadar bUtUn yol boyunca, .son hare· 
kata kadar şan ve şeref kazanmış
lardır. Bu Hint • Britanya fırkaları 
altı Hintli ve Uç Brftanya taburun
dan mürekkeptir. Hint kıtalarımn 
gösterdiği fe\•kalAde askeri hasletler 
karşısında. en bilyUk hayranlık his. 
sedlldlğlnden i!minlm. Hintlilerin 
gayreti ve cansiperane hareketleri, 
Britanyalı arkadaşlarının takdirini 
celbetmlştlr. HattA b • ın öyle va. 
kalar gördUk ki bir tek Brltanyalı 

subay kalmadığı halde blle tabur, 
yine en mUessır bir tarzda idare 
olunmuştur. Bu se!cr buna iştirak 

eden her sınıftan ve dinden Hint as
kerleri için en bl\yUk şerefin makesl 

- Bir aralık çok gU,·endlğlııiı RomanJıulaıı ellnlıl a~·aiınızı 
C:i'kıtırte mecbur kaldınız. O kada.r kl bir ııroııaga.nda ı;enlııl· 
111l..ln bile barınma ı lnıkAnr kulmadı. 
GliJdu 'e soğukkanlılıkla cc,·ap '\·erdi: 
- llalkın her glln yemek mecburiyetinde kaldığı mısır l:ipaM 
bb.ıın lehlnılz.e 'e 1\llln er aleyhine en giizcl propagandadır. 
"'-n t•ıııuml harbin mı ır ekmeği yemiş ne:sllııdeıılnı 'e be.'j ı;cne 
l'\"\ l'I RomanJ •J ı en milrelfeh zaıııanında gbrenlerdeııinı. 
111li11ı. do twna. bak 'c.r~ 

olmuştur. 

Sollum hareketi 
Bundan cv,·elki toplantıdan sonra 

. . . ' .. . \ . \ 

Fransız milleti, dü§manın kon
trolundan kurtulmuş olan askeri 

kuv:vetleri ve arazisi vasıtasile 
harbe devam etmektedir ve bu-

na binaen müşterek düşmanla 

mücadele eden bütün devletler 
tarafından muharip olarak adde
dilmesi icap eder. 

Fransız milleti, dünyanın her
hangi bir devleti tarafından düş· 
manlar ve kendisini idare iddia
~ıında bulunan düşmana tabi ga· 
sıplar yüzünden düştüğü bugün· 
kü vaziyetinden hıtifade ve bu 
vaziyeti vesile ittihaz edilerek 
hukukunun hiç bir suretle halel
dar edilmesini halen tanımamak. 
tadır, istikbalde de tanımıyacak
tır. 

vukua gelmiş olan ikinci h!\disc, Sol· 
lum'da çok mUkcmıncl bir tarzda ya. 
pılmış olan harekettir. Bunun ehem· 
nılycti vardır, çlinkU çarpışma, yal· 
nız Bl'ltanya ve Alman kıtaları ara. 
sında vukua gelmiştir. 1talyan kıta· 
larını bu deı·ece uzun ve zayıf bir 
münakale hattının ucunda idame el· 
menin değmlyeceğl fikrinde bulunul
muş olduğunu zannediyorum. (GU· 
IUşmelcr) Mücadele şiddetli olmuş, 
fakat çok bUyUk bir mikyas Uzerln
den cereyan etmemişti. Motarıu li
vıilarınuzdan blr çoğu, ZU"hlı llvaıa. 
rın ve kuvvetli bir topçu m Uza here
ti ile, bır kaç haftadanberi harekllt· 
ta. 'bulundukları mevziden elli kilo· 
metre ilerlemişler Ye Sollum'u, ce
hennem ateşi geçidini ve Capuzzo 
kalesinl zaptederek dUşmanı geri 
atmışlardır. Zırhlı kıtaları, l 7 ma. 
yıs saat 13 de düşmanın iyke cena· 
hı etrafında ve iyi bir vaziyette bu. 
lunuyorlardı. MUteakıben hUcuma 
geçmişler ve zırhlı ku\-vetımlzi yar· 
mış olduğu avantajlı vaziyetten geri 
atmışlardı. HarekAt, blnnetıce, gay
ri kati mahiyette kalmıştır. Alman· 
lar, yUz Britanyalı esir ettiklerini 
iddia eylemişlerdir. Biz beş yUz Al· 
ınan esir aldık. Almanların tank ve 
insan kaybı, bizim kayıplarımızdan 
daha iazla değilse muhakkak ki ayni 
derecede ağırdır. Fakat bu hareket, 
Almanların altı haftadan daha faz. 
la bir zamandan pek yakıııda SU
veyşte olırcaklarını iddia etmekte ol. 
dukları ve bu gibi beyaııatıaı· yaya
l"ak bitaraf memleketlerde bUyUk 
bir kredi araştırdıklan nazarı dik· 
kate alınarak mUtalfı.a edilmelidir. 
Blnnetıce, kuvvetli bir taarruz kud· 
retl muhafaza etmiş olduğumuzu ve 
l\lısıı ın ileri mm takalarında müca
delenin herhalde mtlsavi vaziyette 
idame edıldiğlnl görmek bizim için 
şayanı memnuniyettır. 

. 
• 

- Radyo Gazete.l!i -

Harp sahalarında 
en son vaziyet 

(Başı 1 incide) = 
Bu hadisenin iki noktadan 

ehemmiyeti vardır- . 
l - Burada bulunan Italyan 

İmparatorluk naibi ve Habeşis· 
tan İtalyan orduları başkuman· 
danı Dük Aosta'nın da teslim ol. 
ması, 

2 - Habeşistandaki hnreka· 
tın sona ermesi. 

Gerçi burada ltalyanların az 
ve çok kuvvetleri daha vardır. 
Fakat bunlar, ancak çete harbi 
yapabileceklerdir. 

İngilizler buna ehemmiyet ver
memektedirler. Buna iki sebep 
vardır: 

1 - Bugünkü muharebelerde 
tayyare kullanılmaktadır, tayya· 
releı: çete harbinde çok müessir 
bir silahtır. 

2 - Habeşlilerin ltalyanlara 
karşı besledikleri kin ve nefret ... 
Habeşliler, beş sene evvel İtal· 
yanların zehirli gaz attıklarını 
unutmamışlardır. Böyle kin ve 
nefret beslenen bir yerde çete 
har1bi yapmak ve bunu idame et
tirmek güçtür. Ambalagı mağ· 
lubiyeti ltalyanlar için büyük bir 
darbedir. Artık, İtalyanların Şar. 
ki Afrika imparatorluğu inııiliz· 
!erin eline geçmiştir. Şimdi lngi· 
liz.ler, buradaki kuvvetlerinden 
mühim bir kısmını başka yerlere 
çekebileceklerdir. Esaııen bir kıs
mi Şimali Afrikadan gönderil· 
mişti. 

Şarki Afrikadaki harekat tam 
vaktinde tasfiye edilmiştir. Ha
ber verildiğine göre, İngilizler, 
Şarki Afrikadan çektikleri kuv

vetleri Filistine göndermektedir
ler. Vi~ hükumetinin Almanya 

.ile işbirliği yapması üzerine Su· 

r.iye harp sahası halini almıştır. 

Halen Suriyeye Alman tayyare· 

!eri gelmektedir. İngilizler bunu, 
Suriyenin Almanlara terkedildi· 
ğine del.il telakki ediyorlar 

Rayak tayyare meydanı bom· 

bardıman edilmiştir. Bombardı· 

mana hür Fransız tayyareleri iş· 
tirak etmiştir. Fransız hava dafi 

topları, tayyarelere ateş açmıştır. 

Suriye fevkalade ko\11iseri Ge~ 
neral Dentz, memleket taarruza 
uğrarsa müdafaa cdeceğinj sÖy· 
lemi§ıse de Vişi hükumeti, şimdi
lik hava taarruzlarını harp vesi· 
lesi addetmemektedir. 

Şam 
Başı 1. dde X X 

Maverayi Erdüniin Iraklılar ta. 
rafından .istila edildiği hakkında 
dü~man membaından verilen ha. 
beri teyit eder mahiyette hiç bir 
haber alınmaını~tır. 

Emir Abdullahın hitabesi 

Londra, 20 (A.A.) - Müs· 
takil Fransız ajansına göre, Ma· 
verayj Erdün Kralı Emir Abdul· 
)ahın Erdün halkına yeni bir hi· 
tabesi Amman· da çıkan resmi 
gazete ile neşrcdilmistir. 

Emir hitabesinde muhteris a
damlardan mürekkep küçük bir 
hızbin Irakta isyan çıkarmakhı 
Arap davasına fenalık etmiş ol
duklarını beyan etmekte ve A· 
rapl:ırın hürı iyet.ini temsil eden 
bir memleketi itibardan düşür· 
düklerini ilave eylemektedir. 
Irakla Erdünü bağlayan din, ırk 
ve hanedan rabı~alarını hatırla
tan Emir İngilizler.in, Irak hak· 
kında fena niyetler beslemek 
şöyle dursun, frakın istiklalini 
muhafaza edeceklerini ve Jngi· 
)iz • Irak ittifak muahedesini dü· 
rüstlükle tattbık eyliyeceklerini 
söylemektedir. 

Suriye ve Lübnandaki İngiliz 
konsolosluklan 

Bcyrut, 20 (A.A.) - Ofi a· 
jansı bildiriyor: Suriye tayyare 
meydanlarının lngiliz tayyareleri 
tarafından bombardımanları üze. 
rine, Fransız hükumeti, Suriye ve 
Lübnandaki bütün İngiliz konso· 
losluklarının faaliyetine nihayet 
vermeği kararlaştırmıştır. Bu ka
rar, 19 mayısta İngiliz konsolos
luklarına bildirilmi§tir. Konsolos. 
lar, konsoloslukları kapıyacaklar 
ve bu hafta .içinde memurJiıırile 
birlikte Suriye ve Lübnanı terke
deceklerdir. 

lnsilterenin Beyrut batkonaoloıu 

Hayfa, 20 (A.A.) - Reuter: 
Suriye • Filistin hududundan bil
dirildiğine göre, lng.ilterenin Bey
(Ut başkonsolosu J1. Havari gerı 
ç.ağırılmıştır. Başkonsolos müm· 
kün olduğu kadar süratle Bey· 
ruttan ayrılacaktır. 

Almanya • Irak münuebetleri 

Berlin, 20 (A.A.) - Siyasi 
mahfillerde Irakla Almanya ara. 
sındaki diplomasi münasebetlerı 
mescleeinin halledilmiş olduğu 
fakat bu hususta hiç bir resmi 
tebligatta l>ulunulamıyacağı aöy
lenmcktedir. 

Irak Milli Müdafaa ve Hariciye 

Nazarları 

Londra ve Vaşingtondan ge· Beyrut, 20 (A.A.) - Bağ· 
len haberlerde, Vişi hükumetinin dattan bildirildiğine göre, Irak 
Alman hüküm ve nüfuzu altına Hariciye Nazırı B. Naoi Süveyd.i 
girmiş telakki edildiği bildirilı- Süudi Arabistanı merkezi Elriyak. 
yor. tan dönmüııtür. Irak MH!i Müdıı.-

Ameıikanın ısrarı da Viş.i'yi, faa Nazırı da Ankaradan Bağda· 
girdjğj yoldan ayıramıyacaktır. da dönmüştür. 
Fransız gazeteleri, Amerika ve , Diğer taraftan bildirildiğine 
B. Ruzvelt aleylhinde çok şiddetli göre, lrakın Küdüs başkonsolosu 
neşriyatta bulunmaktadırl!lr· Bu hususi bir vazife ile Tahrana gön. 
neşriyat, Almanların ve ltatyan· derilmişt.ir. 
!arın neşriyatını geride bırakmak. Rayak tayyare meydanına 
tadır. 

Almanya, Alsas - Loren'den hücum 
başka yerlerde Fransanın haki- Londra, 20 (A.A.) - Orta· 
miyetini garanti etmiştir. İşte Vi. şark Jngiliz hava kuvvetleri umu
şi"nin kararına amil budur. ıni karargahının son tebliğinde 

İtalya Savoa ve Nis'ten vaz- bildidlen ve Suriyede Rayak tay.· 
geçmiş, Hırvatistan topraklarının yare meydanına karşı yepılan ha. 
bir kısmile iktifa etmiştir. Tıpkı va hiicumuna hür Fransız pilot· 
Romanyadak.i Alman askeri ta- lan da iştirak etmişlerdir. 
!im ve terbiye ordularına deni!dı. Kudüsten müstakil Fransız a 
ği gibi Hırvatistandaki İtalyan or. jansına gönderilen bir telgrafta 
<lularına da «misafir» ismi ver.il- bildirildiğine göre yerde bulunan 
miştir ve Almanya da bunu tasvip bir miktar Alman tayyaresi tah· 
etmiştir. Almanyaya göre, bu rip edilmis ve çıkan yangınlar 
yerler, İtalyan hayat sahasındn hangarları hasara uğratmıştır. 
bulunmaktadır ve hiıkim devlet, 
istediği şekilde hareket etmekte Aakeri haberler neıri memnu 

serbesttir... ı Vichy, 20 (A.A.) - Beyrut· 
~ Radyo Gazetesi - tan bildirıld16ine göre Suriv.e ve 

f 

Aosta 
Dük ası 

B. Mussolinige bir 
mesaj gönderdi 

Duçe, cevap verdi 
Roma, 20 (A.A.) - (Stefa

ni): Dük d'Aosta, B. Muuolini· 

ye gönderdiği mesajda ezcümle 
şöyle demektedir: 

cMiktarı fazla olan yaralılan 

yerleştirmek ve tedavi etmek im· 
kansızlığı ve vaziyetin ~ittikçe 
güçleşmesi üzerine e nağır feda· 
karlıkları yapmak pahasına bile 

uzun müddet mukavemete de· 
vam edilemiyeceğinden düşman. 
dan şrefli bir teslim şartı isteme· 

ğe karar verdim. Düşman talebı· 
mi kabul etti. 

cYatanın şan ve şerefi uiruna 
bir defa daha ltalyan kanile su• 
!anan bu mıntakaya yakında tek. 
rar döncceğiz.ı> 

:B • .Mussolini bu mesaja cevap 
vererek dükü takdir etmiştir. 

Girit üstünde 13 
tayyare düşürüldü 
Kahire, 20 (A.A.) - 16 mayısta 

Girit üzcı inde dl\şmanın kayıpları, 

13 tayyaı·eye baliğ olmaktadır. 

Dalmaçya valisi 
Roma, 20 (A.A.} - İtalyanın aa

bık Londra bUyUk elçisi BasUannı 

kralın bir emlrnamesiyle DaJ.maçya 
valiliğine ta)in edilmiştir, 

Afrikada 
Kahire, 20 (A.A.) - lngillz umu· 

mi karargAhmın tebltğl: 
Lfbya'da, Tobruk'da kayda değer 

bir şey olmamr~tır. 
Sollum mıntakasında keşlf :raall

yetıerlmlz devam etmektedir. 
Habeşlstanda, Amba _ Alagide 1· 

talyan kuvvetlerinin teslim işini ik· 
mal etmek Uzere görUşmeler yapıl
maktadır. ' 

Cenup mıntakasında CofJrun yak 
murlar harekAtımızın inkişafına mu
vakkaten mt'lnl olmaktadır. 

lrlandada askerlik 
Bclfast, 20 (A.A.) - Baş..-ekll hU· 

kl1metln şimali 1rlandada mecbuı1 
askerlik hlzmetı ihdasına kararını 
yakında blldlrccektır. 

Amerikada 120 ecnebi tecrit 
kampına sönderildi 

Vaşington, 20 (A.A.) 
Nevyork ve Ncw-Jersey'de ya· 
pılan ara!!tırmalar net.iceainde 
120 ecnebi Ellis lsland'a tecrit 
kampına konulmuştur. 

Amerika Adliye Nazın B 
Jackson radyoda söylediği bh 
nutukta demiştir ki: 

c- Başka memleketlerde o· 

lup bitenler, son zamanlarda A· 
merikaya gelen seyyahların ve 
mazileri §Üpheli kimselerin itina 

ile tetkik edilmel~in.i lüzumlu 
kılmıştır. Bu tedib_ir ecnebilerir. 
umum'İ olarak tevkifine b.ir mu· 
kaddeme değildir.> 

Prenaea Stephanie'nin aerbeat 
bırakıhnaaı muhtemel 

San - Franelsco, 20 (A.A.) - A· 
merlka muhaceret daire.si şefine gö· 
re Prenses St&phanle de Hohenlohe· 
un seı·best bırakılması ihtımall var
dır. Buna. sebep de Prensesın Ame. 
nka hUkiımetl ile lşbırllği yaparak 
faydalı mall'.lmat vermiş bulunması 

ile Prenses l~ln pasaport: çıkartma
nın gUç olmasıdır. Pı enses haftalar· 
danberl m<ıvkuf bulundurulmakta w 
sUrgUn edılmesin.J beklemektedir 
Mall'.lm olduğu Uzere Prensesın San· 
Franelsco"dakl Alman baş konsolosu 
B. Wedmann ile işbirliği yaparak 
Almanlara ajanlık ettiği ldla edfl· 
mlşti. Nefi hakkındaki emir el"a• 
kıyrnetlnl muhafaza etmektedir. 

Lübnan fevkalade komiseri Ge· 
neral Dentz umumi emniyete, 
milli rnüdaf aaya ve askeri vazi
yete ait her türl:i haberlerin ne· 
ş.ir ve tamimini yasak eden bh 
emirname çıkarmıştır. 

Bir teblii ıne,..edilecelunİf 

Beri.in. 20 (A.A.) - Stefani : 
Alakadar bir .membadan öğrenil. 
diğjne göre s;n Alman - Fransız 
müzakerelerinin neticeleri hak
kınd.:. bugün resmi bir tehi.iğ 
neşredilecektir. Mütareke ile ih
das edılen vaziyette büyük l:Nr 
değitıklik hasıl olmadığı kayde
dilmektedir. 
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Polis mektebi elli dördüncü 
devre mezunları 

VATAN 

Kuru sebze fıyatlart 
Pirinç fiyatlarında hafif bir 

yükselme vardır. Bunun sobebj 
Burısa. Tosya gib.i yüksek ka.ite
ler.in mevsim sebebile azalması 
ve fazla !harcanmasıdır. AJID'• 
yükseklik ayni sebeplerle Kamo
lin çc.ptlerde de vardır. Bursa pi. 

Dün I rinçlcri 38 • 46, Tosya 38 ve 
• Kamolınlcr de 33 • 35 kuruş üze-
1 rindcn muamele görmcktcdır. 

Fasulya fiyatlarında da bir 
yükseklik hlssolunmaktadır. Bu· 
nun sebebi, geçen seneden kalma 
elde çok fazla miktarda mal bu-

l lunması ve .hu ~all~rın 0İh.ra<:ına 
müsaade edılmcsı ıhtm1alirun tah
min olunmasıdır. Bu ihtimali göz. 
önünde tutan bir kısım büyük 

T. IŞ 8ANKASI 
Kfü;Qk Tnsarmi' Hesapları 

Mektepten mezun olan polisleri nnz geçit resminde ve Perapalas badrsesinde ölen iki polisin 
isi mleri ıeref abidesine ilave edili yor 

(Ba~ı 1 loddc) - sut' Çakmak, Emın Aı·slan, Hüseyin Mehmet Akmaraş, 'Fehmi Oral, Şemi 
.Mahmut Ardıçla Reşat Mutlu.! Yücel, Halil KliçUkoğlu, Şükrii Fı· ı' Güvendik, Hamdi Akıncı, ~eyfettin 

• · 1 · f "t tek Tahır KarasUlcyınan, Faik öz- Türer, Osman Aktuna, İbrahım özen, nun ısım erı sere su ununa yazı- ı • 
l k d b d t demir Suat Emekçi, Şefik Koroğhı. l Mehmet Yıldırım, Mehmet Aytış. 
ır ·en o esna u an o ma em • . 

h 1 t Mehmet Yener Mustafa Çıkıt, Nebı Halil Çağlayan, Habip YurttUrk, 
avasını oa mış ır. • • ı 

• . . . Zırhlı, Mehmet Cengiz, Bekir Çevik. l' uat Ülker, l"ıyazi Dinçaslan, bra-
• Vah, ve Beledıy~ Re.ıSJ dokto~ Hasan Yanık, Mehmet Günay, :Mch- hım Kazan, Fuat Koçaçımen, Şuayıp 

Lutfı Kırdar, Partı _idare ~eyctı met özen, Zafeı· Nccipoğlu, Ahmet Sağnak. Faik Posbıyık, Mehmet De. 
:_elsll KRe at M maro.glu ve Js~an- Soycan, Mehmet Taflıoğlu, Muza!- mırel, Rüknettin Şener, .Memiş ÖZ· 
<uU omutanı yenı m.ezun .ara fer Gôknıcn, Kemal Talıty, Azmi bakır, Sabri Unutmaz, Zeynel Çetin, 
diplomalarını tevzi etrnışlerdır. Kütüvaı. İbrahım Oğuz, Hallan Ya- Abdullah Kızıltepe, Emin Giller, Fah-

Mer.:ısiın bıtt1kten sonra da- nık, Haltkı özmızrak, Mithat Demir, ri Ünsal, Mehmet öner, Fazıl Öget, 
vctliler hnzırlanmış olan büfede Ziya Bahadır, Hakkı Ertı.cnç. İhsan Osman Atak, Muhlttm Özcler, Re
iza:z ~.lmişlercHr. Dinçer, Mustafa Gedik, Lütfi Do- şat Konuk, Cemal Demir, Hüseyin 

ıBu sene Poli mektclbjni biti- ğançay, Ali Kasap. Ali OnlU, Kud. Aktuna, Şahin Karaerkek, Saim 
ıenlerin arasında: Cnh~t Akıhan dust Öcal. Niyazi Dalyan, Osman 1 Güçyeten, Ahmet Cebi, tzzet Atase. 
birincı, Safer Duzel jkinci ve Gökdemir, Abclullah Güvenir, Lı'.ltfi 1 ver, Ömer GUıman, Mustafa Erkan, 
F evzj Aytaç uçiıncı.i olmuşlar-dır. Kapar, Mustafa Taşpent, Mustafa 1 Ahmet öztuzcu, tsmall Akalın, Tahir 

Diğer mezunların hstesini ne;ı. Dıker, SU!eyman Ki.ıçüktepe, Kemal Verdi, Kemal Sünnetı;i, Nuri Köksal, 
rcdiyoru:z: Emre, Asım Güney, Rasim Gönül, Hasan Baş, Hüseyin öztUrk, Ahmet 

Tahir Ünver, Murat Ülgentay, Reşat özen, Şakir özsoy, Hasan İnce Ongur, İsmail özcan, Cevdet Yazıcı, 
,Şükrü Al.er. Cemal • .Mnzlum, ZUhtü Muharrem lnanç, Nedım Tnrhnn, HU. 

Ethem Ertekin, Ömer Dinç, Hakkı 
Soyk.en, 1smail 1tıl, Süleyman Erde· seyln Gürler, İsmail Yaman, Şakır 

A"ıkgöz, Mustafa YUrllk, Hüseyin 
mir, Ham öztUrkUm, Vasıf Kande. can, Sala.hattın Denizhan, İbrahim "' özgül, Fcthl Meriç, Ahmet Eğilmez, 
.mır, Mustafa Kamer, Mustafa. De. Akalın, Zeki Ayter, Feridun Demir-
nılrcı, Mehmet Kulaç, Ethem Altuğ, bılek, Nurettin Kademoğlu. Hüseyin Ktızım Korkmaz, Yusuf Kaygusuz, 
Cenınl Çetinbaş, Hılmı Akdağ, Nlya- Kaynakçı, Kemal özlen, Turgut ~re- Mehmet Sarıca, HUsnU Şirın, Mehmet 
zt Dızdar, tıyns AltSoy, Aziz Böke, riç, Mustafa Fmncıgll, Ali Ruhi Çakır, Recep Eşlngen, Yaşar Yavuz, 
!snuul Ytlmaz, Sabri Evren, Hilmi Aşar, Sabit Canateş, Mustafa Kanat, Remzi AlpdUndar, Cemal Uygun, 
Gezek, Yusuf Kahve, Nacı BUyUkar- Hakkr Turgay, Bahattin Dcmlrçin. K:'ızım KubiUiy, Hakkı Gören, Fethi 
man, Mehmet Dınçten, Hamza. Tekin, İhsan özcrkan. Hasan Coşkun, Zlih· Önay, HUsnU Çetin, Hakkı Özkartal, 
Ztya Ok, Şehmuz Çetin, Ahmet Sal- tU Çağlayan. Şevket Tekin, Yaşar Abidin Özak, Şaban ÜnlU, Veysi 
man, İbrahim Ergen, '.Fahri Dalman, Tuzcu, Mehmet Tezgtih Ahmet CU· özcan, Ahmet Tuta!, Mehmet Kazak, 
Dursun Dııibaş. Hamdi Çtftiçi, Hik- mUş, Zekft.ı GUldü, Ali Onat, Kasım Mehmet Bağdemlr, Seyfettin Hell'lkü, 
met Sayılgan, İbrahim Güzey, EyyUp Tırhan, Sabri Dağ, Ziya H:uter, İbrahim Giray, Sami Erdoğan, Meh· 
Kuru, Remzt Uzunhasan, Ekrem Hamdı Özkök, Mustafa Tunçal, Or. met' Şenel, Ahmet Girşen, SU!eynıan 
Aybars, Recep ücvet, Ah Aksoy, han Özalp. 1rfan Tekin, tsmaıl Var- Uygun, Ül\1 Dumanlar, Hüseyin 
Faik Çclık, Ahmet Aslım, Hasan dar, Melih Kartalpençe, Necati Te- Sandıkcı, Mustafa Oraltay, Şemal 
Bozkurt. Necatı Yazıcı, Ebuzer Yll· kin, Sami Oltulu, Ahmet Eren, Sabri Aygökçe, Hakkı Heper, Ahmet Tu· 
cel, HUscyin Pnker, Mehmet Aydın- Atlllll, Nazım Dündar, Mustafa .Ay- na, Klizım Yapıcı, Ali Gönenç, HU· 
Iık, Şükı·U Orak, Tahsin Türeci, Yu. dıner, Hilmi Tekeli, lhsan SUmcr, seyin Yozgatlı, Lütfi Girgin. 

Uzak Şarkın mühim bir 

SINGAPUR 
~erik.an • Japon menfaatle· 

rinin çarpışmasına sahne olan 
Pasifik denizi, on haberlere gÖ· 
re çok iddetli mıiharebelere de 
şahit olacaktır. Bu deni.z&c lngi
lizlerin en miıhım bir deniz üssü 
var: Sın"t7apur .. . 

Male:z dilinde cSingapur>, carş 
lan ııehrn manasına geür. Garip 
bir tesadı.if neticesi bu ada, ingt· 
1iz arslanının, Uzak Şarka giden 
yol üzerinde en müstahkem bir 
nokta ı olmuştur. 

Bu yol, Portsmouth'dan başlar, 
Cebelitnrık, Malta, lskenıderiye, 
Aden, Kolombo, Singapur, Port 
Darvin ve Sidney (Avusturalya· 
dan) geçer ve Okland'a (Yeni 
Zelandaya) .k~dar uzanır. 

Bir dışbudak yaprağı şeklini ar 
zeden Ada, Malaka yarımadası
nın cenup noktasındadır. U
zak Şark ve Pasifikten Hint Ok· 
yanusuna ve Akdenize giden yol
lar buradan geçer. Singapur, Hint 
Okyanusundaki lngiliz nüfuzu He 
Pasıf.ikteki Amerikan nüfuzu a• 
rasında bır nevi t.ıredünyondur. 

* 
Uzak,arkta lngilizlerin en mühim 

.. ussu 

•• 

üssü: 

Singapurun, 1 7 inci ve on se· ı Çinliler kauçuk, çivit, ananas. ve 1 daki g~lleleri kırık kilometreden 
k.iiinci yüz yılda mühim bir lı· sıcak, rutubetn ~~rlerde. yet.ışen fazla ~ır mesafe!~ atar. A.~~~ın 
caret merkezi olduğunu jddia c· sair şeyleri yetiştırırler. Sın~apur, çevresıne yerleştırılen bu gorule
denler çoktur. vasati olarak iki günde bir yağ· miyen toplara, mitralyözlere ~ar. 

fakat Sumatra'.da bütün 'bir mur yağar. şı koymak ve adaya çıkmak ım· 
kış geçi;en me bur seyyah Mar· * kansızdır. 
ko Polo bundan hiç bahsetmez. ' Sjngapurda, lngilliz filosunun 
ihtimal, adadaki limandan Cava, lngiltere, yarım asırdan beri altı aylık yiyecek ve mahrukat ih 
Malaka ve Borneo ahalisi istifa· Singapuru, dünyanın en müstah· tiyacını temin edecek depolar, 
de ediyorlardı. kem bir deniz üssü yapmak için berr~n ve petrol haz.inelcri var. 

1819 da, şarki Hindistan in- büyük gayretler ısarfetnüş ve mu- dır. Amira llığın radyo istasyonu, 
gHiz J...-ıımpanyası mürahhası Sfr vaffak olmuştur. Uzak Şarktakj .istasyonların en 
Stıwn; Johor sultanını kandırdı, Adanın şimanndek.i bataklık· kuvvetlisidir. Adanın en yüksek 
adayı ve limanı satın aldı. 1826 ların kurutulması sayesinde kaza. yerinde su sarnıçları vardır. Yağ-
d 1 ·ı L •kA t' n v 1 r nılan yerde harp gem.ilerinin ta· a, ~ı tere ırıu ume 1 ıoogaz a d mur suları bu sarnırlarda topla-

.. t 1 k · · 'k d v a an mirine mahsus havuzlar, mo ern ~ mus em e esını ur UbT\l z m B nır, sonra ahalinin ve "'•rnizonun 
c::.:__ d 'l.. l k hava meydanları yapılmıştır. o- 0 

........ ~apuru a Dun ar arasına oy. 'h · t . . • 11.. _ l l 
d ğaz da derinleştirilmiştir. ı tıyacını emın ıçın ·ouru ar a şe. 

u. * Portsmouth '.dan dünyanın en hirdeki çeşmelere sevk olunur. 
Adanın uzunluğu 40, genişli· büyük havuzları buradadır. Bu Singapur garnizonu lngiliz ve Is· 

ğı de 20 kilometre ıkadardır. Jo· havuzlarda, 35,000 tonilatoluk koç taburlarından mürekkeptir. 
hor'dan bir kanal ile ayrıl· zırhlıların tamir.i kabildir. Singa· Ayrıca Hintli, Çinli, Y erman ve 
mıştır. En dar yeri 800 metredir. purda !kocaman bir de sabih ha- Malezlerden Yerü taburlar da te§. 
Adanın hafifçe dağlık olan vuz vardır. Bu, f ngiltereden bin kil olunmuştur. 

mer.k~ süs nebatları ile örtü- müşkilatla ıgetirilmiştir. Singapur, ayni zamanda birin. 
lüdür. Sfr Stamford Raffler ada- Sahil bataryalarını teşkil eden ci derecede bir ticaret limanıdır. 
yı teslim aldığı zaman her tarafı toplar, dünyanın en muazzam top Pol Braninin kalay fa.brikaları 
bafttir ve vahşi ormanlarla mes- landır. 18 pusluk, yani 450 çap- çok miı'himdir. Fırınları her sene 
tur idi. Bugün, bir kısım arazide taki bu toplar, bin kilo ağırlığın· dünyada kullanılan kalayın çoğu. 

tüccarlar mal toplamakta ve fi
yat oynamasında amil olmakta. 
dırlar. l lalen, dermason fasulya
sı 32. iri mallar 2 1 • 28, ufak 
mallar da 18,50 • 19,50 kuruş 
arasında satılmaktadır. 

1 Askerlik işleri 
Eminönü Yerli As. Şubesinden: 
ı - 2 haziran 941 günü yedek su

bay ve askeri memur ve sanatkarla
rın senelik yoklamaları başlıyncak. 

tır ve bu yoklama 20 hazlran 941 
gUnU nihayet bulmuş olacaktır. 

2 - Her yedek subay yoklamaya 
bizzat cetmek mecburiyetindedlr. Ce-
llrken nüfus cilzdam, askert hizmet 
vesikasını, sıhhi subaylarda diploma 
ve ihtisas vesikalarile birlikte şubeye 
geleceklerdir. 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 ŞJhai., ~Mayıs, 

ı Ağustos, 3 İklnclteşrln 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ihomiyeler: 
ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 

3 > 1000 > =3000.- > 
2 Jı 750 > =1500.- > 

4 > 500 > =2000.- > 

8 > 250 > =2000.- > 

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

300 > 20 > =6000.- > 

11JLllACA 

3 - Ahvali sıhhıyclcrl dola.yısllc 

şubeye gclemiyccck derecede olanlar t 
bulunursa bunlar (mahalli hüktımet ı ı-+--+-+~r-
tabibinden alacaktan musaddak ra-
poru göndereceklel'i taahhütlü mek
tuba bağlanarak ve şubede kayıtlı 

bulunduğu defter sıra numarasını bil
dirmek euretile şubeye gönderecek· 
!erdir. 

3 

4. - Şube mıntakası haricinde 
olup ta yoklamalarını yaptıracak 

olanlar istenilen vesaikı bir dilekçe 
ile bulunduktan mahallin şube baş. ıc 

kanlığma müracaat veyahut mek
tupla ~ubeye göndereceklerdir. Ve- ' 
saik (hal tercümesi, terhis tezkere 
sureti, nüfus kütllğtinde kayıtlı ol· 
duğu mahalle cilt ve sayfa numara
larını bildireceklerdir. 

Soldan sa~a: 1 - Bir kuş. 2 -
Raci. 3 - Satlıcan. 5 - Yapı 6 -
Bir uzvumuz, Meydana konan iş. 

7 - Derme çatma. 8 - Biı· nota, 
Ur. 9 - Bir defada içilen, Yapıştır
ma. 10 - ön tarafı, Bir nota. 11 -

5 - Yoklamaya gelmlyenler veya 
usulUne tevfikan mektupla. yaptırrnı. 
yanlar 1076 sayılı kanunun madde! 
mahsusuna göre 50 lira cezaya ttıbl 
tutulacaklardır. 

6 - Bu yoklamalarda aşağıdaki 
vesaik asıllarlle birllkte ve tasdiksiz 
olarak beraberlerinde bulunduracak. 
ıardır. A • terhis tezkere, tekaUt em. 
rl ve 'diğer askeri vetSaik. B - NUfus 
cüzdanı, 2 şer adet fotoğraf, umu· 
mi ahvali sıhhiye raporu. C • l\tü
hendiıı, kimyagerin hangi şubelerde 
ihtisasları bulunduğu. (su, elektrik, 
yol, inşaat gıbl vesalkler). 

7 - Her subay mahalli Emniyet: 
Amirliğinden fotoğraflı ve tasdikli 
bir ikamet senedi getirecektir. 

8 - Her sınıf için tayin edilen 
gilnlerde yoklamaya gelmesine ıia. 
yet etmesi llAn olunur. 

9 - 2 haziran pazartesi gUnUnden 
-i haziran çarşamba akşamına kadar 
bUtUn rUtbe tabip, harita, eczacı, 

kimyager. vetemer, levazım, subay
lar. 

10 - 5 haziran perşembe gUnUn
den 7 haziran cumartesi günUne ka· 
dar topçu, ölçme, ışıldak, hesap me· 
muru, ımuamcle memuru, slivaı·i, 

nakliye, istihklLm, subaylar. 
11 - 8 haziran pazartesi günün

den 11 çarşamba akşamına kadar 
dişçi, sanayi harp, deniz, jandarma, 
muhabere, oto, hava, demlryolu, su
bayları. 

12 - 12 haziran gUnUnden 14 
cumartesi günUne kadar demirci, 
makinist, kamacı, marangoz, imam, 
saraç, mimar, muzika, adil mtişavir, 
mühendis, tüfekçi, askeı1 mualllm. 

13 - 16 haziran pazartesi gUnUn. 
den 10 perşembe akşamına kadar 
piyade subaylar. 

14 - 20 haziran cuma. günU gene-
ral ve kurmaylar. 

İstanbul İkinci İfltıs Memurluğun

dan: 
Müflis Natta Seyahat Şirketinin 

ınıı.s idare azası avukat lsak Sages 
istifa etmiş olduğundan ikinci top
lanma. yapılamamış ve toplanma 
26/5/941 saat 11 e talik edilmiş oldu
ğundan o gün alacaklıların dairede 
hazır bulunmaları il1n olunur. 

(5140) 

nu temin eder. 
Fakat, her şeyden evvel Sin

gapur, id.eal bir istihlkamdır. 
Sürprizle i~ali pek güçtür. Çün
kü en yakın düşman üssü 1500 
kilometre uzaktadır. Son h arpte, 
deniz ve hava muharebelerinde 
mesafenin ehemmiyeti anlaşılmı§ 
tır. 

Singapurun imarı ve tahkimi 
için milyonlarca dolar sarf edil
miştir. 

Eğer, lngiltere ve Amerika 
ile Japon..Ya arasında bir ihtilaf 
c;~karsa en mühim rolü Singapur 
oynıyacaktır. Bilhassa lngilizler 
Hong K.ong üssünü terke mecbur 
1'tlırlarsa .•• 

Singapur, bir harp vukuunda, 
iki büyük Anglo • Sak.son devle
ti donanmalarının üssü olacaktır. 

Bir hayvan, Cer etmek. 
Yukarıdan aşağıya: l - Bir deniz 

feneri. 2 - Bir istifham. 3 - Islak-
lık, bernber. 4 - Dokunmak. 5 -
Bir hayvan, Rlyazlyede bir harf. 6 -
Merkez, Dahil. 7 - Umumi iş tatili, 
Şart edatr. 8 - Onluk. 9 - Bahçl
van aletlerinden, Uç. 10 - Zaman. 
11 - Elbisenin kısımlarından, Bir 
nevi sandal. 

Dll:SKÜ BUI.'.\IACANIN HALLİ 

Soldan ffağa: 1 - Şakalaşmak. 

2 - Arasak; Ayak. 3 - Naz; Fa; 
Kaya. 4 - Yarış: 5 - Namaz. 6 -
Av; Çarık. 7 - Çuha; 8 - Ada; 
Cenin. 9 - İs; İstlmdaL 10 - Sur; 
Mer'a. 11 - Serseri; Er. 
Yukarıdan a..,.'>llğıya.: 1 - Şan; 

Nergis. 2 - Araba.; Sus. 3 - Kaz; 
Maça; Re. 4 - As; Davudi. 5 - Laf; 
Hasis. 6 - Aka. 7 - Ci. 8 - Maka. 
ra; Emmi. 9 - Ayar; Rende. 10 -
Kayısı; İare. 11 - Kaş; Kantar. 

Yeni Neşriyat: 

(Son Sergüzeştçiler) 
lı;tanbulda neşrolunan lnglllı.t•c 

bir tiyatro piyesi 

(Son Sergüzcştçiler) namında. yeni 
bir inglllzcc tiyatro eseri 500 nüsha 
olarak Muallim Ahmet Halit Kitap
evlnc ilk olarak baskıya verılmlştır. 

Bu, İngllterede veya Amerlkada 
daha neşredilmeden Tiirklycde neş. 
redilen ilk lngillzce yazılmış eserdir. 

Bu eser şimdi TUrklyde İngiltere
nln en btiyUk iki gazetesinin hususi 
muhabirleri bulunan Derek Patmore 
ve Cedric Saltcr tarafından yazılmış. 
tır. Eser Balkanlarda ve Afrıkada 

cereyan ediyor, me\•zuu harp esna
smda gazetecilerin yaşadıkları zor 
hayatın ve çektikleri müşküHl.tlaı ın 

bir etüdüdür. 
MUclliflerden biri Dcrek Patmore, 

İstanbul vo Ankarada İngiliz dram 
ve tiyatrosu hakkında verdiği konfe
ranslarla tanınmıştır. Kendisı bir çok 
kitap ve tiyatro eserlerinin 'muharri
rldlr. Bunlardan birisi (French for 
Lov _ Aşk için Fransız) geçen sene 
Londrada (Criterion) tiyatrosunda 
bUyUk muvaffakıyet kazanmışt:rr. 

Diğer mUellif Cedric Saltcr en 
meşhur 1nglllz ttnuhablrlerinden biri· 
dlr. Geçen sene yazdığı (Fllght from 
Poland _ Polonyadan Kaçış) isim.il 
kitabı İngilterede çok bilyük rağbet 

g6rmUştUr. 

·--·DOKTOR 

ÇiPBUT 
Cildiye ve Zührevlye Mütehas
sısı Beyoğlu Yerli Mallar Pa
:ıan karşısında Posta sokağı 

köşesinde Meymenet a>:>~rtmanı 

~I--• Tel: 48858 ••11111111' 

e.1ı1b1 ""' Neçrlyat H.Gdllrtl: Ahmet 
DDlD YALMAN - Buıldıfl Jfflt 

VATAN MATBAASI 

%1. 9 - 941 

İDARtsİNİ 8İUll İ$ BANKASlllD
İKRAMİYEU ~ESAP AÇAI' 

Kayseri Tayya:e Fabrik:ısı Satına~ına 
Ko is·ronund:ın : .., 

l - Fabrika civarında iki erat pavyonu. mUştemllfüı ve kanallza.sY011G 

kapalı zarf usulile ihale edilecektir. 
A - İhalesi 6.6.941 cuma günU saat (11) on 1Sirde fabrika satı' 
alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
B - İlk keşif bedeli 72621 lira 54 kuruştur. 
c - Muvakkat teminat 4882 lira, kaU teminatı 9764 liradır. 
ç - Şartname, plıln ve keşlfname maliyeye yatırılacak 363 ıcıı· 
ruşluk makbuz karşılığında fabrika satın alma komlsyonundsll 
mesai zamanında tedarik olunur. 
D - Teklif zarfları 6.6.941 cuma günU saat 10 a kadar komısyoıı· 
da kabul edilir. Her ne suretle olursa olsun saat 10 dan sonra ge
len zarflar reddedilir. ıı· 

2 - İsteklilerin ,artname almak isterlerken bu işe liyakaUi bulundU • 
larına dair Nafıa ve Ticaret odası vesikalarını göstermeleri ıneC 
buridlr. Gerek ,artname isterken ve gerekse ihale günU veSil'' 

ibraz edemiyenlere ,artname verilemiycceği gibi ilıa.leye de if~ 
edemez, (3823 - 2677) 

------------------------------------------~,_..,., 

Sıvas Postası 
Gün Aşın Çıkar Sıvasta 

Memleket Gazetesi 
İdare Yeri: Kimi Matbaaıı 

Sıvas Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğündell: 
1 - Srvas merkez oeza evinin 1.6.941 taıihfndren 31.5.942 ~ 

kadar bir senelik ıihtiyacı olan en az 100,000 ve ~ çok 130,000 kll0 _..... 

nıeği 2490 sayılı kamın mucibince v-0 kapalı za.rf usu.ille ekSUtJP"' 
konubn~. . _MI 

2 - Eksilün.e nı.Uddetii 12.5.941 tarihinden 2.6.941 tarihine JCP'" 
20 gündür. ~ 

3 - Ekmeğin hali hazırdakl kilosu belediyenin çat'lflda s&ttıı-' 
bir nevi ekmeğin raydci bulunan 1015 kuruş tahmin edilrnişt:ir. . .A 

4 - Azami ihti)'!B.Cln 'b.ıtar 'bedeli oLa.n 1365 linnm yüzde 7,5 W"". 

nalı muvakk.atesi oi11111 1023 lira 75 kuru~ emanet olarak mal~ 
veya Zil'aat Bankiasma teslim edilerek mukabilinde alınacak makb'P"'" 
teklif mektulbuna bağlanması lft.zımdır. 

5 - İda.remizde mevcut ~name ve mukavele !ormülUnil .~ 
ımek üıtiyen talipter her gU.n mesai saatlerinde oeza evi müdtlıiilP"" 
görüp <ıı.mıyd:;{lecelderi. 

6 - İhale 2.6.9H tnrihine mUsadif pazarl.esl günu sa.at 15 te ~ 
CUrnhuriyet: Müddeıiumumillk makamında teşek'kfil edecek kond'r 
huzuııunda yapılacaktır. .,, 

7 - Talipler teklif mektuplannı ihale gilnü saat 14/5 ak~ 
misyona vermiş ohna.llan il4n olunı.rr. (3693) 

TlrldJ8 C••harlyetl 

Ziraat Bankası 
~ tadıi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TUrk lira.il 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticaı1 her nevi banka mll&lllelelori. 

Pa.nr. biriktirenlere 28,000 lira lkramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbarSJZ tasanı.ıf hesapları' 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 dcl'a çekilecek kur'a ne ~ 
da.ki plfına göre ikramiye dağıtrlacaktrr. 

4 adet 1,000 Uralık &,OOi Ura ıJf' • 
1 

ıoo adet 50 Ura.ilk ıs,ooe 
' » 500 » 2,00I .. , 

·- 1 120 » 40 > ,.-' > __ > ı,oee > , 
40 > ıoo > •.ooo > 1 ıee > 20 > 8.211 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ae.ne içinde 50 liradall_~ 
tı d~yenıere ikramiye çıktıfr takdirde % 20 fazlaaile verilece-~ 

Kur'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylOl, 
11 Btrincikf.nunda çekilecektir, 

o R s A 
20 MAl'IS 941 

1 Sterlin 
Dolar 
tırvtçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 

........ 
5,24 

132,20 
30,00 

0,9975 
12,9375 -.-

Yen 31,1375 
laveç Kronu 30,745 

Esb&m ve Talldat 
L, iL 
19 15 

1934 Sıvas • Erzurum 
1912 Hazine Tahvilleri 
193' > > 
1935 > > 
1938 > > 
Anadolu Demlryolu Tahvili 
Demıryolu MUmessil senet 
T. C. Merkez Bankası 

osmanıı Bankası f 
T, t~ Bankası (Nama ınuııat·> ,. 
Şirketi Hayrl1e 

NUKUT 1933 Türk borcu I 
1918 tstlkrazı dahlU 
1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Ergani 

21 60 Türk Altmı (Reşat) 
19 051 Türk Altını (Hamit) 
19 07 Türk Altrnı kUçUk (Hamit) 


